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Kurban Bayramı’nda yüzü gülen turizmci, 
havayolu ulaşımında yaşanan sıkıntı 
nedeniyle endişeli
Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız Kurban Bayramı ile birleşen 9 günlük tatil, turizmciye 
nefes aldırdı. Kimi bölgelerden yüzde 100 doluluk haberleri gelirken, tüm tatil bölgelerinde 
turizmcinin yüzü güldü.

Diğer taraftan, dünya genelinde havayolu ulaşımında yaşanan başta personel eksikliği sıkıntısını 
ve devam eden grevleri turizmci endişeyle izliyor. Öyle ki, havayolu ulaşımı sektöründen art 
arda gelen haberler turizmcinin haklı kaygılarını artıyor. Avrupalı büyük havayollarında yaşanan 
bu sıkıntıların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye dönük uçuşlara da yansıdığı haberleri geliyor.

Bir tarafta bunlar olurken diğer yandan, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de yeni otel 
yatırımlarına dönük ilgileri devam ediyor… Biz de bu önemli konuya kayıtsız kalmayarak otel 
yatırımları konusundaki araştırma periyodumuzu daha sık tekrarlama kararı aldık.  

Otel yatırımları devam ediyor
Temmuz ayında güncellediğimiz Yeni Otel Yatırımları araştırmamızın bulgularına göre, 
Türkiye’de halihazırda 108 otelin yatırımı devam ediyor. Bu oteller tamamlandığında turizm 
sektörünün yatak stoğuna 44 binin üzerinde yeni yatak eklenecek. Araştırmamıza ilişkin 
detayları Yatırımlar dosyamızda görebilirsiniz.

Günümüzde Wellness yani “iyi olma” kavramına verilen önem ve buna yönelik uygulamalar 
insan hayatında her zamankinden daha fazla yer tutuyor. Kişilerin seyahatleri esnasında da kimi 
rutinlerini devam ettirme arzusu ise, otelleri Spa, wellness ve fitness olanaklarına daha fazla 
yatırım yapmaya teşvik ediyor. Konuyu, dergimizin Oteller & Tedarikçiler bölümünde mercek 
altına aldık.

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak ülkemizin turistik değerlerini tanıtmayı hedeflediğimiz 
Destinasyon dosyalarımıza devam ediyoruz. Yeni sayımızda; aslında çok kıymetli olduğu halde 
adı pek duyulmamış olandan dünya çapında meşhur olanına, Karadeniz Bölgesi’nin kültürel ve 
doğal değerlerini ele aldık. UNESCO Dünya Mirası Listesi ile Geçici Liste’de yer alan dokuz miras 
alanını incelediğimiz dosyamız, ilerleyen sayfalarda.

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi dijitalde…
Basılı dergimize ek olarak, dergimizin dijital formatlarını Turkcell Dergilik, Dijital Basın, Magzter 
ve Yumpu platformlarından takip edebilirsiniz.

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi





Berrak Akkoç / Spa Luxury, Kurucu

Palmalife Bodrum’un Spa merkezi, Spa Luxury’ye emanet

Spa yönetim & danışmanlık firması Spa Luxury, son olarak Palmalife Bodrum bünyesinde yer alan Palm Spa’nın 
işletmesini üstlendi. Lokasyona özel çalışmalarıyla Spa merkezlerini kaliteyle buluşturan firma, özenle hazırlan-
mış menü ve ekipmanlarıyla Palmalife Bodrum’da misafirlerini ağırlamaya hazır… Spa Luxury Kurucusu Berrak 

Akkoç ile Palm Spa’ya yönelik çalışmaları hakkında konuştuk.

Öncelikle, markanız Spa Luxury ve faaliyetleriniz 
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Firmamız Spa Luxury, 2017 yılında İstanbul’da kuruldu. Otellerin 
Spa ve Wellness merkezlerinin daha verimli ve profesyonel şekilde 
yönetilmesi için kapsamlı bir iş planı ile kurgulanması, personel 
işe alım/yönlendirme, kadro kurma ve eğitim konuları ile ilgili 
hizmet veren yönetim & danışmanlık firmasıyız. Global birçok 
otel markasına Spa ve Fitness danışmanlığı, tedarik ve işletme gibi 
konularda hizmet veriyoruz. Spa işletmelerinin proje aşamasından 
anahtar teslim sürecine kadar veya mevcut operasyonlarınızın 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi konusunda tüm ekibimizle en iyi 
çözümü sunmak için çalışıyoruz. İş modelimiz sayesinde; Spa 
markalarının iş hedeflerini göz önünde bulundurarak işletmelerin 
uzun vadede performansını en üst düzeye çıkarıyor, yenilikçi 
deneyimler sunuyor, hizmet kalitesinin en yüksek standartlara 
ulaşmasını sağlayan gerçekçi çözümler üreterek Spa işletmesinin 
sorunsuz kurgulanmasını sağlıyoruz. 

Palmalife Bodrum’un tedarikçisi olmanızın yanı sıra işletmesini 
de üstlendiğiniz Spa merkezine 
özel ürünler veya çalışmalar var mı? 
Danışmanlık ve işletme hizmeti verirken tüm çalışmalarımızı otele 
özel yapıyoruz. Misafir portföyü, lokasyon hatta misafirin ziyaret 
zamanları bile menülerimizi çalışırken önemli bir unsur. Palmalife 
Bodrum için de aynı özenle menülerimizi ve ekipmanlarımızı 
hazırladık.

"Bodrum’da olmayı çok istiyorduk ancak 
bizi heyecanlandıran projeyi uzun süre 
bekledik ve doğru bir markada olduğumuza 
inandığımız yerden başlamak istedik."
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Palmalife Bodrum SPA merkezinde 
misafirleri ne tür sürprizler bekliyor? 
Misafirler SPA merkezine neden 
gelmeliler? Öne çıkan ürününüz veya 
hizmetiniz var mı?
Lokasyona özel çalışmalarımızı Palmalife 
Bodrum’da da özenle hazırladık. 
Tatil bölgesinde misafirlerimizi imza 
bakımlarımızla ağırlayıp, kendilerini iyi 
hissetmelerine katkıda bulunacağız.

Kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri 
olacak mı? Hedeflediğiniz misafir profili 
hakkında bilgi verir misiniz?
Palmalife’da kadın ve erkekler için ayrı 
bölümlerimiz mevcut. Bu alanlarda her 
bölümün kendi içinde Sauna, Buhar odası 
gibi hizmetlerimiz de bulunuyor. Misafir 
profili anlamında ise, şu anda işletmesi 
bünyemizde bulunan prestijli projelerde 
olduğu gibi yine üst düzey profile hizmet 

edeceğiz. Palmalife Hotel, background’u 
çok güçlü ve üst düzey misafirlerin odak 
noktası haline gelmiş bir projedir. Böyle 
prestiji yüksek projede yer almak tabiri caiz 
ise her iki taraf için de kalitenin kalite ile 
birleşimidir. 

Bugüne dek Spa danışmanlığını 
üstlendiğiniz otellere 
birkaç örnek verebilir misiniz?
Şu anda; Pera Palace Hotel Taksim, Rixos 
Hotel Pera ve Sofitel Taksim gibi marka 
değeri yüksek ve prestijli projelerin 
işletmesini üstlenmekteyiz. SwissUludağ, 
The RitzCarlton Beşiktaş, SwissOtel 
Bodrum, Lazzoni Hotel İstanbul, Katre 
Island Yassıada, SumaDisanje Şile, La 
Quinta By Wyndham Bodrum gibi projelere 
de danışmanlık vermiş bulunmaktayız.

Palmalife Bodrum projesine dahil olma 
hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? 
Spa Luxury, İstanbul’da ikonik ve lüks 
segment otellerle çalışmakta. Aynı hizmet 
kalitesini Bodrum’da da oluşturmayı çok 
istiyorduk. İşletme sayımızı artırırken 
markamızın otel vizyonuyla örtüşmesi 
en önemli kriterimiz. Bodrum’da olmayı 
çok istiyorduk ancak bizi heyecanlandıran 
projeyi uzun süre bekledik ve doğru bir 

markada olduğumuza inandığımız yerden 
başlamak istedik.

Spa Luxury olarak Palmalife Bodrum 
ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
Palm Spa, Bodrum’daki ilk şubemiz, 
ilk heyecanımız. Açılışına kısa sürede 
hazırlandığımız projemizi büyük bir özenle 
ve emekle servis verir hale getirdik. Diğer 
şubelerimizde olduğu gibi Bodrum’ da da 
hedefimiz lüks ve kaliteli hizmetle memnun 
misafir sayımızı artırmak.

“Lokasyona özel 
çalışmalarımızı Palmalife 
Bodrum’da özenle 
hazırladık. Misafirlerimizi 
imza bakımlarımızla 
ağırlayıp, kendilerini iyi 
hissetmelerine katkıda 
bulunacağız.”

Palmalife efsanesi yeniden doğuyor
Uzun yıllardır Bodrum Yalıkavak’ta en güzel koylardan biri olan Çökertme’de 
misafirlerine hizmet veren Palmalife Hotel, bu sezona yenilenerek giriyor. Her sezon 
özel misafirlerini ağırlayan otelde 40 luxury oda ve 8 adet müstakil villa bulunuyor. Yurt 
dışı ve yurt içinde ilklere imza atmış Ünlü turizmci Caner Sarıkaya tarafından yönetilen 
Palmalife Resort & Spa’da, açık- kapalı yüzme havuzları, Spa merkezi, güzellik merkezi, 
spor salonları ve sezon için yenilenen 350 kişilik bir beach bulunuyor. İçerisinde bir 
İtalyan restoranı, doğu ve batı mutaftakinin lezzetlerini birlikte sentezleyen bir Türk  
mutfağı, farklı konsept arayan misafirler için de bir yeni nesil meyhane konseptinde 
hizmet veren restoranı  bulunan otelde, beach ve havuz  kısmında ise farklı kokteyller 
ve dünya mutfağından farklı tatlar sunuluyor.  
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DOSYA

YATIRIMLAR

108 yeni otel yatırımı tamamlandığında, 
41 binin üzerinde yatak konaklama sektörüne 

kazandırılmış olacak

Son iki yıldır turizm sektörünü derinden 
etkileyen Covid-19 pandemisinin etkileri 

küresel olarak azalır, kısıtlamalar kaldırılır 
ve dünya çapında seyahatler yeniden 
başlarken; Türkiye’de otel yatırımları da 
artarak devam ediyor.  Turizm İşletme & 
Yatırım Dergisi olarak periyodik şekilde 
gerçekleştirdiğimiz Yeni Otel Yatırımları 

araştırmamızın yarıyıl ayağı tamamlandı. 
Araştırma kapsamında edindiğimiz verilere 
göre, 2022’nin ilk yarısında 25 otel faaliyete 
girerken, yılsonuna kadar 42 otelin daha 
açılacağı bilgisine ulaşıldı. Yeni açılacak 
otellerin toplam yatak kapasitesinin -henüz 
yatak sayısı netleşmeyenler de hesaba 
katıldığında- 15 bini geçeceği görülüyor. 

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Yeni Otel Yatırımları araştırması kapsamında 
elde edilen en güncel verilere göre 2022’nin ilk yarısında 25 yeni otel faaliyete girdi; 42 yeni tesisin ise yılsonuna kadar 
kapılarını açması planlanıyor. İlk altı ayda devreye giren 7 bin 886 yatak ile son altı ayda faaliyete geçmesi beklenen 15 bin 
yatak birlikte hesaplandığında 2022 sonu itibariyle 22 bini aşkın yeni yatağın konaklama kapasitesine ekleneceği görülüyor. 
Öte yandan, mevcutta yatırımı devam eden, 27 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 66 otelin 2023 ve 2024’te devreye 
girmesi hedefleniyor. Buna göre, yatırımı devam eden108 yeni otel faaliyete geçtiğinde yatak kapasitesinde 41 bini aşkın 
artış gerçekleşecek.

2022 - İkinci Yarıda  Açılacak Oteller

Kategori Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 20 9.726

4* 15 3.692

3* 3 256

Butik 4 432

TOPLAM 42 14.106 +
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Halihazırda yatırımı devam eden ve açılışı 
için 2023-2024 yıllarının planlandığı tesis 
sayısı ise 66. Yatak sayısı netleşmeyen 
otellerin verileri hariç olmak üzere, 
bilgisine ulaşılabilen 27 bin 35 yatağın bu 
dönemde konaklama kapasitesine katılması 
bekleniyor. Buna göre, toplamda 41 bini 
aşkın yatak kapasitesine sahip 108 otelin 
yatırımı sürüyor.

Yeni yatırımlarda 5 yıldızlı oteller ağırlıkta
Yılın ikinci yarısında faaliyete girmesi 
planlanan 42 yeni otel yatırımına 

bakıldığında, 5 yıldızlı otellerin diğer 

kategorilere göre önde olduğu görülüyor. 

Temmuz ayı itibariyle açılması planlanan 20 

adet 5 yıldızlı otel projesi bulunuyor. Bunların 
toplam yatak kapasitesi 9 bin 726 olarak 
tespit edildi. İkinci yarıda açılacak 15 adet 
4 yıldızlı otelin toplam 3 bin 692, üç adet 
3 yıldızlı otelin toplam 256, dört adet butik 
otelin ise toplam 432 yatak kapasitesine 
sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Toplam yatak 
sayısının ise, henüz netlik kazanmayanlar da 
eklendiğinde 15 bini geçeceği öngörülüyor. 

Yeni otel açılışlarında Mersin ve 
Tekirdağ dikkat çekiyor
İller bazında 2022’nin ikinci yarısında 
açılacak otellere bakıldığında, ilk sırayı altı 
yeni yatırım ile İstanbul’un aldığı görülüyor. 
Yeni açılışlarla İstanbul’daki konaklama 
kapasitesine 2 bin 554 yatak daha katılacağı 
bilgisine ulaşıldı.  Yeni otel yatırımları 
bakımından dikkat çeken iller ise Mersin ve 
Tekirdağ. Yılsonuna dek Mersin’de toplam 
yatak kapasitesi 2 bin 358’e ulaşan dört yeni 
otel devreye girecek. Tekirdağ’da ise 538 
yatak kapasiteli üç yeni otel açılışı planlanıyor. 
Turizmin başkenti Antalya’da ise yılsonuna 
kadar bilgisine ulaşılabilen, toplam 934 
yatak kapasiteli iki yeni otel devreye girecek. 
Son altı aylık dönemde Bursa, Denizli ve 
Ordu’da ikişer adet; Adana, Aydın, Balıkesir, 
Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, 
Hakkari, İzmir, KKTC, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Muğla, Nevşehir, Rize, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat ve Yalova’da ise birer yeni 
otelin faaliyete gireceği bilgisine ulaşıldı. 

Önümüzdeki iki yılda 66 yeni otel 
açılışı planlanıyor
Yeni Otel Yatırımları araştırmamızın 
bulgularına göre, mevcutta yatırımı devam 
eden 66 yeni otelin 2023 ve 2024’te 
açılması planlanıyor. Bunlardan 40 adedi 5 
yıldız kategorisinde bulunuyor ve toplam 
18 bin 155 yatak kapasitesine sahip. 14 

2023 ve Sonrasında Açılacak Oteller

Kategori Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 40 18.155

4* 14 5.340

3* 10 3.340

Butik 2 200

TOPLAM 66 27.035 +

2022 - İlk Yarıda  Açılan Oteller

Kategori Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 15 6380

4* 6 934

3* 3 224

Butik 1 84

TOPLAM 25 7.886

2022 - İller Bazında İkinci Yarıda Açılacak Oteller

İller 5* 4* 3* Butik
Toplam 

Tesis
Toplam 
Yatak

Adana 1 1 230

Antalya 2 2 934

Aydın 1 1 874

Balıkesir 1 1 60

Batman 1 1 240

Bursa 1 1 2 406

Çanakkale 1 1 180

Denizli 1 1 2 540

Diyarbakır 1 1 364

Erzurum 1 1 298

Hakkari 1 1 326

İstanbul 3 3 6 2554

İzmir 1 1 40

KKTC 1 1 450

Kayseri 1 1 132

Kocaeli 1 1 210

Konya 1 1 236

Mersin 3 1 4 2358

Muğla 1 1 180

Nevşehir 1 1 720

Ordu 1 1 2 234

Rize 1 1 176

Samsun 1 1 160

Sivas 1 1 82

Şanlıurfa 1 1 384

Tekirdağ 1 2 3 538

Tokat 1 1 372

Yalova 1 1 828



adet 4 yıldızlı otelin ise 5 bin 340 yataklık 
kapasiteye sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. 
10 adet 3 yıldızlı otelin, 3 bin 340, iki adet 
butik otelin ise 200 yatak kapasitesine 
sahip olduğu öğrenildi. 66 adet yeni otel 
faaliyete girdiğinde ve henüz netleşmeyen 
yatak sayıları kesinlik kazandığında toplam 
konaklama kapasitesine 28 bin civarında 
yeni yatak katılacağı anlaşılıyor.

Farklı illerde otel yatırımları sürüyor
2023 ve 2024’te açılması planlanan otellerin 
lokasyonlarına bakıldığında, Antalya ve 
İstanbul’un ilk sırada yer aldığı görülüyor. 
Önümüzdeki iki yıl içinde Antalya’da 

faaliyete girecek 11 yeni otelin toplam yatak 
kapasitesi 5 bin 968, İstanbul’da kapılarını 
açacak 11 otelin ise 4 bin 629 yatak kapasiteli 
olacağı bilgisine ulaşıldı. Diğer illere 
bakıldığına ise; İzmir’de 2 bin 114 yataklı altı 
adet, Muğla’da bin 990 yataklı beş adet yeni 
otel açılacak. Bununla birlikte Anadolu’nun 
farklı bölgelerine turizm yatırımcılarının 
ilgisi devam ediyor. Ankara, Çanakkale ve 
Kütahya’da üçer adet; Bolu, Bursa, Denizli, 
KKTC, Mersin ve Şanlıurfa’da ikişer adet; 
Afyonkarahisar, Artvin, Diyarbakır, Düzce, 
Erzurum, Gaziantep, Karaman, Kars, 
Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Yozgat’ta ise 
birer yeni otelin açılışı yapılacak.

Yılın ilk yarısında 25 yeni otel kapılarını açtı
2022’nin ilk altı ayında 25 yeni otel faaliyete 
girdi. Bu otellerden beşi İstanbul’da, dördü 
Antalya’da, üçü de Muğla’da kapılarını açtı. 
Bu periyotta Ankara’da ve Van’da ikişer 
adet; Antakya, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Nevşehir 
ve Samsun’da birer yeni otel faaliyete girdi. 
İlk yarıda açılan otellerden toplam 6 bin 644 
kapasiteli olan 15 adedi 5 yıldız kategorisinde 
faaliyet gösteriyor. Toplam 934 yatak 
kapasiteli altı adedi 4 yıldız, 224 adedi 3 yıldız, 
bir adedi ise butik otel kategorisinde yer 
alıyor. İlk yarıda açılan otellerin topla yatak 
kapasitesi ise 7 bin 886…
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2023 ve Sonrası - İller Bazında Açılacak Oteller

İller 5* 4* 3* Butik Toplam Tesis Toplam Yatak

Antalya 8 2 1 11 5.968

İstanbul 7 2 1 1 11 4629

İzmir 3 1 2 6 2114

Muğla 4 1 5 1990

Ankara 1 1 1 3 872

Çanakkale 1 1 1 3 1.172

Kütahya 2 1 3 960

Bolu 2 2 974

Bursa 1 1 2 670

Denizli 2 2 940

KKTC 2 2 1100

Mersin 1 1 2 340

Şanlıurfa 1 1 2 506

Afyonkarahisar 1 1 920

Artvin 1 1 112

Diyarbakır 1 1 200

Düzce 1 1 300

Erzurum 1 1 300

Gaziantep 1 1 324

Karaman 1 1 110

Kars 1 1 242

Nevşehir 1 1 1168

Sakarya 1 1 ?

Samsun 1 1 916

Yozgat 1 1 208

2022'nin İlk 6 Ayında Açılan Oteller

Şehir Tesis Adı

Şehir Tesis Adı

Ankara Occidental Hotel Ankara

Ankara Divan Ankara 
*İsim değşikliği

Antakya Artes Hotel

Antalya Titanic Cullinan Golf & 
Resort Belek

Antalya Wyndham Garden Lara 
*İsim değşikliği

Antalya Dream Water World

Antalya Rubi Platinum Sign 

İstanbul Radisson Hotel İstanbul 
Harbiye

İstanbul JW Marriott Hotel 
Marmara Sea

İstanbul
Royan Hotel Hagia Sophia 

İstanbul, a member of 
Radisson Individuals 

İstanbul The Stay Boulevard 
Nişantaşı 

İstanbul Wanda Vista İstanbul

İzmir Ayvaz Otel

Kahramanmaraş Ramada by Wyndham, 
Elbistan 

Kayseri X-Mountain Lodge Erciyes

Kocaeli Dedeman Kartepe 
*İsim değşikliği

Manisa Doubletree by Hilton 
Manisa

Mersin Marista Otel

Muğla Astrid Hotel Bodrum

Muğla Rosiera Beach Resort

Muğla Mirage World Hotel 
(Ek bina)

Nevşehir Ajwa Cappadocia

Samsun Ramada Plaza by 
Wyndham Samsun

Van Van Life Hotel

Van Edens Hotel
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Gelecek 10 yılda yeni kurulan her 3 işten 1’i 
turizm sektöründe mi olacak?

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel & Tourism Council-
WTTC) tarafından yayınlanan rapora (Ekonomik Etki Raporu-EIR) 
göre, turizm sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 126 milyon 
yeni iş potansiyeli sağlaması bekleniyor. Bu değer oldukça yüksek 
öneme sahip bir veriye ulaşmamıza ve iş dünyasında öngörülebilecek 
potansiyel fırsatları değerlendirebilmemize katkı sağlıyor.

Filipinler’in Manila kentinde Nisan 2022’de gerçekleştirilen Küresel 
Turizm Zirvesi’nin açılış konuşmasıyla birlikte raporun duyurusunu 
yapan WTTC Başkanı ve CEO’su Julia Simpson’nın paylaştığı bilgilere 
göre, önümüzdeki 10 yılda oluşturulan her üç yeni işten birinin 
seyahat ve turizm alanında olacağı öngörülüyor. Turizm sektörünün 
önümüzdeki yıllara damga vuracağının habercisi olduğunu gösteren 
bir değerlendirme diyebiliriz bu öngörüye.

Küresel ölçekte paylaştığı analizlerle birlikte ülkemiz için de 
değerlendirmelerde bulunan Julia Simpson yaptığı açıklamada 
ayrıca, Türkiye’nin seyahat ve turizm sektörü kapsamında geleceğinin 
parlak göründüğünü belirterek, ülke turizminin GSYİH’ye katkısının, 
önümüzdeki 10 yıl boyunca ulusal ekonomiyi geride bırakacağı ve 3 
milyon yeni iş alanı meydana getireceği bilgisini paylaşıyor. 

Dünya genelinde turizm sektöründeki istatistiklerin 2023 yılına 
kadar pandemi öncesi seviyelere ulaşabileceği ifade edilen raporda, 

seyahat ve turizm sektörlerinin yıl sonuna kadar yüzde 44’lük bir 
artışla yaklaşık 8,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. 
2022’de bu iki sektörün toplam küresel ekonomiden yüzde 8,5’lik 
pay alacağı anlamına geliyor. İlerleyen yıllarda bu oranın yüzde 10’un 
üzerinde gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

Pandemi ve savaş sebepli sarsılan turizm sektörünün hızla pandemi 
öncesi seviyelere döneceğinin sinyallerinin verilmesi ve olağan 
yükseliş trendinin devam edeceğinin göstergeleri sevindirici. 

Her sektörde olduğu gibi turizmin de çevresel boyutuyla birlikte 
hem organizasyonel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliğinin 
sağlanması şüphesiz ki kısa süreli zirvelerden daha istenen bir 
durum olacaktır. Sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmin 
tanıtımından sorumlu Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Turizm 
Örgütü’nün (The United Nations World Tourism Organization-
UNWTO) biyolojik çeşitliliği ve kültürel bütünlüğü korumayı taahhüt 
eder şekilde tanımladığı sürdürülebilir turizmin, yeni dönemin güçlü 
trendleri arasında yer alacak yeni girişimlerin ortak noktası olacağını 
söyleyebiliriz.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte seyahat ve turizm sektörüyle ilgili 
yapılan çok çarpıcı öngörülerin değerlendirmesini yaparak bir 
liste oluştursak, bu süreçte yeni kurulacak işlerin yüzde 30’undan 
fazlasının turizm sektörü bileşenlerinden oluşması ilk sıralarda yer 
alır diye düşünüyorum. Bu durum sayısal (niceliksel) artışlarla birlikte 
niteliksel olarak da hizmet çeşitliliğinin artacağını göstermektedir. 

Turizm sektörünün hizmet başlığında sınırsız mertebede 
alternatif unsur bulunuyor. Kişiselleştirilebilir tatil programlarının 
yapılabilmesiyle birlikte dijital dünyanın avantajlarını da maksimum 
ölçüde kullanabilen girişimlerin değerinin her geçen gün hızla 
artacağı öngörülmektedir. Farklı ihtiyaçlara cevap verebilen alternatif 
turizm rotalarının da ön planda olacağı yıllar bizi bekliyor diyebiliriz.
Son dönemde yükselen yeni trendlerden villa kiralama, glamping, 
çadır, karavan gibi izole konaklama alternatifleri önümüzdeki 
döneme de damga vurabilir. Tatil olanaklarıyla iş ortamını bir arada 
sunan toplantı, ofis ve otel odasını birleştiren hibrit modeller, dijital 
göçebe ve yarı turist yönelimi ve uzun dönemli konaklamalar da 
hem günümüzde yükselen yeni trenler arasında sayılıyor hem de 
geleceğin modellenmesi gereken sektörel hizmet alanlarıyla ilgili 
bizlere ipuçları veriyor.

Turizm sektöründe geliştirilecek yeni yatırımların başarısı, doğru bir 
planlama çerçevesinde geleceğin dünyasındaki insan ihtiyaçlarını 
modelleyebilmedeki beceriyle doğru orantılı olarak artacaktır. 
Dünyayı yakından tanımak, global gelişmeleri gerçek zamanlı takip 
edebilmek ve değişen şartlara göre strateji geliştirebilme esnekliğine 
sahip olmak turizm sektöründe faaliyet gösteren oyuncular için her 
zaman stratejik öneme sahip olacaktır.

Sağlıklı zamanlar dilerim, selam ve saygılarımla…
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Wyndham Hotels & Resorts, 2022 sonuna kadar Türkiye’deki 
portföyüne 10 yeni otel daha ekliyor. Temmuz ayında açılması 
planlanan Wyndham Garden Diyarbakır’da 182 misafir odası, 
şehrin güzel manzaralarını sunan bir teras, hamam, fitness merkezi, 
spa ve açık havuz yer alacak. Ağustos ayında açılması planlanan 84 
odalı Ramada Encore by Wyndham İstanbul Maltepe, Maltepe’deki 
alışveriş olanaklarının merkezinde, Cumhuriyet Camii’ne yakın bir 
konumda yer alacak. Eylül 2022’de açılması planlanan 119 odalı 
Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi’nde misafirler için dinlenme 
ve rahatlama olanaklarının yanı sıra, işleri için kullanabilecekleri 
toplantı salonları da bulunacak. Ekim 2022’de açılacak olan Ramada 
Plaza by Wyndham Batman’da 120 modern misafir odası bulunacak 
ve misafirler, hızla gelişen bu sanayi merkezinde kolay ulaşım 
imkanlarından yararlanabilecek. 2022’nin Aralık ayında, Erzurum’un 
merkezinde açılması planlanan 149 odalı Ramada by Wyndham 
Erzurum’un misafirleri, yakınındaki Palandöken’e ve çok çeşitli açık 
hava aktivitelerine erişim sağlayabilecek. Yeni inşa edilen ve 118 
odası bulunan Ramada by Wyndham Karapınar, 2022’nin Eylül ayında 
açılacak ve Türkiye’nin bu benzersiz bölgesinde çok zengin olanaklar 
sunacak. Ramada Plaza by Wyndham Ordu, Ramada by Wyndham 
markasının güçlü portföyüne Temmuz ayında katılacak ve 110 odasıyla 
kenti keşfetmek isteyen misafirlerini ağırlayacak. 211 odalı Ramada 
Plaza by Wyndham İstanbul Sultanahmet, Sultanahmet Camii gibi 
pek çok göz alıcı eserin bulunduğu ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 
bölgede misafirlerini ağırlayacak. 176 odalı Days Hotel by Wyndham 
İstanbul Esenyurt, Wyndham’ın bölgede giderek büyüyen Days Inn by 
Wyndham portföyüne Kasım ayında katılacak. Ramada by Wyndham 
Rize Fındıklı’nın 88 misafir odası bulunacak ve otel, Türkiye’nin hızla 
gelişen, yeşillikler içindeki bu bölgesinde cazip konaklama imkanları 
sunacak.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, 
“Türkiye’nin 81 iline Dedeman markalarını taşımayı arzu ediyoruz” dedi. Dedeman Kartepe 
Kocaeli’nin açılışında konuşan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu 
Başkanı Banu Dedeman, 2025 yılına kadar otel ve oda bazında yüzde 100büyümeyi, çalışan 
sayısını yüzde 70 artırmayı, yönetilen ciroyu ise 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 
Yılsonuna kadar 6’sı imzalanmış, 4’ü imza aşamasında olan 10 yeni oteli daha zincirlerine 
eklemeyi planladıklarını aktaran Banu Dedeman, “Başta Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Edirne, 
Kars, Ordu, Mardin ve Sinop olmak üzere Türkiye’nin 81 iline Dedeman markalarını taşımayı 
arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Dedeman varlığını 
büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Banu Dedeman, başta Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika 
olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde de filizlenmeyi planladıklarını aktardı.

Wyndham, yılsonuna kadar 
10 yeni otel açılışı yapacak

Dedeman’dan 10 yeni otel daha geliyor

Hilton, Türkiye'de faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasında olan 
100’üncü oteline ulaşıyor. Hilton, Taksim Meydanı'na birkaç adım 
uzaklıkta, Taksim 360'ın bir parçası olacak Canopy by Hilton İstanbul 
Taksim için anlaşma imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye’ye giriş 
yapan Canopy markası, ülkede faaliyet gösteren sekizinci Hilton markası 
olacak. Butik ve şık konseptiyle öne çıkacak olan Canopy by Hilton 
İstanbul Taksim’in Çalık Holding A.Ş. ile imzalanan anlaşma kapsamında 
2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici 
Direktörü Tuğrul Temel, "Türkiye'de 100'üncü otele ulaştığımız bu özel 
dönüm noktasını duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. 
Bizim için son derece heyecan verici bir gelişme olan Canopy by Hilton 
İstanbul Taksim, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e 
yoğun bir enerji getirecek" diyor. Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Oteller 
Ülke Müdürü Armin Zerunyan, "Türkiye Hilton'un 65 yıl önce uluslararası 
ölçekte faaliyete başladığı ilk ülke. Dolayısıyla Hilton için Türkiye pazarında 
100’üncü otele ulaşmak bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri 
göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası. Varlığımızı her geçen 
gün güçlendirdiğimiz bu önemli pazarda oluşturduğumuz eşsiz birikim ve 
kurumsal mirasımız ile iftihar ediyoruz " diyor. Canopy by Hilton İstanbul 
Taksim, konut alanları, ofisleri, ticari alanları ve alışveriş bölgeleriyle 
yapım aşamasında olan büyük bir kentsel dönüşüm projesi olan Taksim 
360'ın kalbinde yer alacak. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 
yanında konumlanan tesis; Nişantaşı, Karaköy ve İstanbul boğazına çok 
yakın bir mesafede bulunuyor. Tesisin konumu, Canopy markasının dünya 
genelinde şehirlerin en çok tercih edilen semtlerinde faaliyet gösteren 
oteller sunma misyonunu yansıtıyor. Şehrin gözde noktalarından biri olan 
İstiklal Caddesi’nin hemen yanında bulunan otel, İstanbul’un canlı şehir 
hayatını deneyimleme olanağı sunuyor. Aynı zamanda konuklar, tesisin 
metro istasyonuna yakınlığı sayesinde şehir içinde kolayca seyahat etme 
fırsatı buluyor. Benzersiz tasarım özellikleri, 110 odalı Canopy by Hilton 
İstanbul Taksim'e farklı bir kişilik ve çekicilik kazandırıyor. Üç restoran, 
bir ikonik bar ve otelin merkezi olarak işlev görecek Canopy Central 
konsepti ile konuklara mükemmel bir tatil deneyimi sunacak tesiste iş 
amaçlı seyahat edenler için de toplantı odası ve yiyecek-içecek servisi de 
bulunacak. 

Hilton, yeni oteli ile Türkiye’de 
100 otele ulaşıyor

Banu Dedeman
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Artvin-Borçka’da 
yatırımı devam eden 
Akampsis Hotel’in 
modern bungalovları 
ve konforlu odalarıyla 
2024 sezonunda 
hizmete girmesi 
hedefleniyor. Artvin-
Borçka’da inşaat süreci 
devam eden Akampsis 
Hotel’in yatırımcısı 
Bahadır Öztürk, Turizm 
İşletme & Yatırım 
Dergisi’ne
tesisin genel özellikleri hakkında bilgi verdi. Otelin 2024 yılında 
hizmete girmesini planladıklarını aktaran Öztürk şunları söyledi: “Ana 
binamızın karkas inşaatı devam etmekte. Duvar işçiliği bittikten sonra 
peyzaj düzenlemesi ve mimarimizden dolayı kullandığımız mevcut 
binadaki onarımlarımıza devam edeceğiz. Otelimizin ana binadaki 57 
odaya ek olarak 10 adet Bungalov ile toplamda 67 oda olarak hizmet 
vermesini planlıyoruz. Bungalov odalarımız alışılagelmiş Karadeniz 
Bungalov ahşap mimarisinden ziyade daha modern ve civarımızda 
kullanılmamış, yaşayan çatı olarak adlandırdığımız peyzajın devamı 
olacak nitelikte, yeşil çatı mimarisine sahiptir. Ana binadaki odalarımız 
bölgenin coğrafi avantajları ve mimarimizden kaynaklı hem dağ 
manzaralı hem de nehir manzaralıdır.” Livane Petrol İnşaat tarafından 
hayat geçirilen otelin Artvin-Borçka karayolu üzerinde, Artvin’den 
8 kilometre uzaklıkta yer aldığını ifade eden Öztürk, “Otelimiz hem 
Borçka ilçemizin Macahel ve Karagöl gibi güzelliklerine hem de 
Artvin merkezdeki gezilmesi ve görülmesi gereken doğal güzelliklere 
yakın, merkezi diyebileceğimiz bir konumda yer almakta. Otelde SPA, 
toplantı-kongre alanında da hizmet vereceğiz” dedi. Otelin işletmesini 
ise kendilerinin yapmayı planladıklarını aktaran Öztürk, “Ancak o 
aşamaya geldiğimizde Artvin turizmi için en uygun seçenek ne ise o 
yönde karar vermeyi isteriz” diye konuştu. Karadeniz’e gelen turist 
sayısındaki artışa da dikkat çeken Öztürk şunları söyledi: “Karadeniz 
turizmi, uzun yıllardır düzenlenen turlar ile bilinmektedir ve yaş 
ortalaması yüksektir. Son yıllarda özellikle sosyal medyanın hayatımıza 
büyük ölçüde entegre olmasından sonra bu coğrafyanın güzellikleri ve 
özellikle tarihi daha görülebilir ve ulaşılabilir bir hale geldi. Dolayısıyla 
hem yabancı turist hem de yerli turist sayısında iyimser bir artış 
olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Rize-Artvin Havaalanının faaliyete 
geçmesiyle birlikte bölgedeki turizmin artacağını öngörüyoruz.”

Yatırımı iş insanı 
Erhan Tez tarafından 
gerçekleştirilen otel, 
denize sıfır olacak. 
Önümüzdeki günlerde 
inşaatına başlanacak 
olan İlios Hotel’in denize 
sıfır, bin metrekare 
büyüklüğünde yeşil alanı 
olan, geniş oda ve ferah genel mekanlarıyla öne çıkması hedefleniyor. 
A la carte konsepti ile işletilmesi planlanan otel, 500 metrekare 
büyüklüğünde restoranının yanı sıra cafe bar ile de hizmet verecek. 
Tesisin yatırımı tamamlandığına düğün, toplantı gibi çeşitli etkinliklere 
de açık olacak. 2023’te açılması planlanan İlios Hotel’in 4 yıldızlı, 20 
oda ve 52 yatak kapasiteli olacağı bildirildi. 

Antalya’ya 5 yıldızlı yeni bir otel geliyor. Antalya’da, havalimanı yolu 
üzerinde bulunan otelin Şubat 2023’te açılacağı bildirildi. Yatırımı 
Akıncı Pen PVC Cam İnşaat Mermer Emlak Alım Satımı İthalat İhracat 
San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üstlenilen otelin, Priviq Hotel adıyla 
işletileceği belirtildi. Yatırım tamamlandığında Restoran, Fitness ve 
SPA Wellness gibi hizmetlerinin yanı sıra toplantı ve kongre hizmeti 
de verecek. Beş yıldız statüsünde hizmet verecek olan otelin, 86 
oda ve 172 yatak kapasiteli olduğu ifade edildi. Kaba inşaatı bitme 
aşamasına gelen yatırımın ince işlerine başlanmak üzere.

Alaçatı’da butik otel işletmesi bulunan 
Hermeksan Makine, yeni yatırımlarıyla 
turizm sektöründe büyümeyi sürdürüyor. Üç 
yeni otel yatırımı için düğmeye basan firma, 
Kütahya’ya da iki termal otel, Çeşme’de de 
ayrı bir otel yatırımı yapıyor. Kütahya şehir 
merkezinde yer alan ilk yatırım 5 yıldızlı, 
280 oda ve 540 yatak kapasiteli bir termal 

otel olarak planlanıyor. Yasal süreçleri devam eden yatırımın 2024’te 
tamamlanıp, tesisin kapılarını açması hedefleniyor. Kütahya’daki diğer otel 
yatırımının lokasyonu ise Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde… 
80 odalı, 160 yataklı, 3 yıldızlı bir otel şeklinde planlanan tesisin hem 
termal otel hem kayak oteli olarak hizmet vermesi planlanıyor. Tesisin 
temeli ise bu yıl içinde atılacak. Hermeksan’ın diğer yatırımı, Çeşme’de; 
Dalyan, Sakızlıkoy’da konumlanıyor. 30 yataklı, rezidans konseptinde 
tasarlanan bu tesisin ise 2025’te faaliyete geçmesi hedefleniyor. 

Artvin’e dağ ve nehir manzaralı 
otel artı bungalov geliyor

Çanakkale’de 52 odalı otelin 
inşasına başlanıyor

Antalya’ya 5 yıldızlı 
yeni bir otel geliyor

Hermeksan’dan üç yeni 
otel yatırımı

Bahadır Öztürk
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Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresi’ne, kullanım hakkı İl Özel İdaresi iştiraki 
olan İdare Yatırım A.Ş.’ye ait turizm tesisi ihale yoluyla kiraya verilecek. 
Elazığ ili, Maden ilçesi, Alanlı Gezin Köyünde bulunan yapının turizm 
tesisi yatırımı yapılmak şartıyla, ihale ile kiraya verileceği bildirildi. 
163 ada 2 parsel üzerinde yer alan, 23.096,40 m² büyüklüğündeki 
turizm tesisinin yatırım şartıyla işletilmek üzere 10+10 yıllığına kiraya 
verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık 
Teklif Usulü ile ihale açıklandı. Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No:9/A 
ELAZIĞ adresinde, 04/07/2022 Pazartesi günü- saat 14:00 yapılacağı 
bildirilen ihalenin, Komisyonu Toplantısı ise İdare Yatırın A.Ş. hizmet 
binasında yapılacak.

Turizm tesisi yatırım şartıyla 
işletilmek üzere kiraya verilecek

Bakanlık, Kanal İstanbul alanı içerisinde bulunan arazi için yeni bir proje 
hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kanal İstanbul 
alanı içerisinde bulunan 2 milyon 726 bin 185 metrekarelik araziye 
konut, ticaret ve turizm alanlarının yapılabilmesi için hazırladığı proje 
planı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bakanlık ise iptal edilen planın 
gerekçelerini göz önüne alarak yeni bir proje hazırladı. Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un kıyısında bulunan Arnavutköy 
Dursunköy Mahallesi'ndeki 2 milyon 726 bin 185 metrekarelik arazinin imar 
planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda 
yer alan bilgilere göre bölgenin 2019 yılında kesinleşen ve konut, ticaret 
turizm alanlarının yapılabilmesi için hazırlanan imar planları, açılan dava 
sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde 
kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının 
ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni bir proje 
hazırladığı bildirildi. Mahkeme tarafından verilen iptal kararına gerekçe 
olarak, alanın plansız kalmasıyla kuzey-güney ve batı cephelerinden 
bütünlük oluşturan Kanal İstanbul ile çevrenin ilişkisinin sağlanamadığı 
gösterildi. Kararda, çevre planlar ile uyumsuzluk oluşacağı, ulaşım ve 
donatı bütünlüğünün bozulacağı ve kontrolsüz bir yapılaşma baskısı altında 
kalınacağı, düzensiz ve sağlıksız bir bölge oluşacağı kaydedildi. Öte yandan 
planlama alanının batısında bulunan kanalın sağlıklı ve planının öngördüğü 
haliyle düzenli bir şekilde ilerlemesinin önünde önemli bir sorun yaratacağı 
ifade edildi. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberinde Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığının mahkemenin iptal gerekçeleri göz önünde 
bulundurularak yeni plan hazırlandığı belirtildi.  Yeni plana göre alanın 1 
milyon 356 bin metrekaresine konut, ticaret ve turizm fonksiyonları verildi. 
Bu fonksiyonlara AVM, otel, rezidans yapılabilecek.  0.75 inşaat oranı ile bu 
alanda 1 milyon 15 bin metrekare inşaat öngörülüyor.  Binaların yüksekliği 

ise5 kat olarak belirlendi. Donatı alanları için 1 milyon 369 bin metrekare 
ayrılırken bu alanın içinde eğitim tesisleri 134 bin metrekare, park 401 bin 
metrekare, sağlık tesisleri 47 bin metrekare, sosyal kültürel tesisler 27 bin 
metrekare, cami 30 bin metrekare yer kaplayacak. Bölgeye yaklaşık 20 
bin nüfusun gelmesi öngörülüyor. Planlama alanının yüzde 90.79'u boş 
durumda. Yüzde 8.59'u ormanlık alanlardan oluşuyor. Küçük bir alanda da 
küçük hayvancılık yapan vatandaşların barınakları ve depoları bulunuyor. 
2 milyon 726 bin 185 metrekarelik planlama alanının yüzde 9'una denk 
gelen 245 bin 256 metrekarelik bölümü özel orman ve devlet ormanı. 
Planda 2 orman alanının sınırları korundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 bin 430 metrekare alanında turizm+konut 
alanı imarlı arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı. 80 milyon 10 bin Türk 
Lirası muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak arsanın ilk satış 
ihalesi 2 Ağustos 2022 tarihinde Kemer Belediyesi İçi Kültür Salonu'nda 
gerçekleştirilecek.  Kemer Belediyesi Merkez Mahallesi sınırlarında 
yer alan arsa, Kemer merkeze olan mesafesi 1.500 metre, denize olan 
mesafesi ise 200 metre. İlçede bulunan yıldızlı turistik tesislerin hemen 
kuzeyinde yer alıyor.

Bakanlık’tan Kanal İstanbul bölgesindeki araziye 
turizm imarı

Kemer’de turizm imarlı arazi açık 
artırmaya çıkıyor
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Mersin’in Ayaş bölgesinde planlanan 
yatırım tamamlandığında içinde 
dalga havuzu ve şarap mahzeni de 
yer alacak. Önümüzdeki aylarda 
inşaatına başlanacak olan, 26 
dönüm arazi içinde planlanan 
yatırım tamamlandığında, içinde 
dalga havuzu ve şarap mahzeni, disko gibi farklı imkanlara da sahip 
olacak. Yatırımı Kervan İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafında gerçekleştirilecek olan otelin denize sıfır, 5 yıldızlı 
160 oda ve 260 yatak kapasiteli olduğu bildirildi. Restoran, toplantı 
odası fitness gibi imkanlara da sahip olması planlanan otelin 2024 
sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Accor, premium segment Mövenpick markası ile gayrimenkul, 
perakende ve turizm alanlarında 45 yıldır faaliyet gösteren Artaş 
Grup ile Mövenpick Living Çamlıvadi ve Mövenpick Living Saklıvadi 
yatırımları için imza attı. Accor CEO’su Mark Willis, Accor Dünya 
Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ve Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Çetinsaya düzenledikleri basın toplantısıyla Çamlıvadi ve 
Saklıvadi yatırımlarındaki iş birliklerini duyurdular. Accor Dünya Ticaret 
Başkanı Yiğit Sezgin, Bloomberg HT'de yer alan habere göre, iş birliği 
hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “116 ülkede, 5 bin 300’ü 
aşkın otel ile dünyanın önde gelen arttırılmış ağırlama grubu olarak, 
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ve inşaat gruplarından Artaş 
Grup ile imzaladığımız sözleşme ile premium segment Mövenpick 
markamızı Çamlıvadi ve Saklıvadi projeleri ile duyurmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu iki projenin, İstanbul’un gözde lokasyonunda 
turizm sektörüne büyük değer katacağına inancımız sonsuz.” 
Grubun yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya ise: “45 yıl 
önce kurduğumuz Artaş Grubu bünyesinde, şimdiye kadar konut, 
perakende ve turizm alanlarında pek çok inşaat yaptık, işletme ve 
yönetim görevlerini üstlendik. Vadistanbul gibi muhteşem bir projeyi 
geliştirdik ve ülkemize kazandırdık. Tamamlanıp teslim edilmiş ve 
inşaatı devam eden toplam 35 bin konut, 6 alışveriş merkezi ve 8 otelin 
de yönetimini sürdürüyoruz. Bu bilgi ve tecrübe ile şimdi yepyeni bir 
iş birliğine adım atıyoruz. Ana markamız Avrupa Konutları altında 
inşa ettiğimiz Çamlıvadi ve Saklıvadi projelerimizde, Accor gibi büyük 
bir zincirin Mövenpick gibi uluslararası bir markasına yer vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bu iki markanın birbirine katacağı 
değerin heyecanını hissediyoruz. Son teknoloji ile donanmış, sağlam 
ve estetik bir mimari ile inşa ettiğimiz yapılarda, Mövenpick kriterleri 
ve Türk misafirperverliği birleşiminin çok cazip olacağına inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Mersin’de 5 yıldızlı, dalga 
havuzlu otel yatırımı

Accor ve Artaş; Mövenpick 
Çamlıvadi ve Saklıvadi otelleri 
için imza attı

Ödenmiş sermayesini 120 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkaran Martı 
Grubu, 2021 yılında kısmen başlattığı modernizasyon ve yenileme 
çalışmalarının ikinci ve daha büyük etabını 2022 sezonu sonunda 
başlatma kararı aldı. 4 Haziran 2022 tarihinde tamamlanan Martı Otel 
İşletmeleri Olağan Genel Kurulu’nun ardından bir açıklama yapan Oya 
Narin, sermaye artışına katılan tüm yatırımcılara teşekkür etti. 2021 
yılında bağlı ortaklıkları Martı GYO’nun başarıyla tamamladığı bedelli 
sermaye artışının ve Denizbank imzalanan 9 yıllık vade sonu 2030 olan 
yeniden yapılandırma anlaşmasının Martı Grubu adına son derece 
önemli olduğunu kaydeden Narin, "Dünya ve ülkemizdeki tüm sektör 
paydaşlarını etkileyen, ticareti ciddi manada sekteye uğratan pandemi 
ve Ukrayna’da yaşanan savaşın etkileri sonrasında, 2019 yılında dünya 
ekonomik büyüklüğünün yüzde 10.2’sini yaratan ve global olarak 
her zaman hızla büyüyen turizm sektöründe başlayan yeni döneme, 
Türkiye’deki öncü ve lider gruplarından biri olarak yeni ve kuvvetlenmiş 
sermaye yapımızla girmenin, markamızın pozisyonunu daha ileri taşıyacak 
adımları atacak olmanın şevk ve gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. 
Özellikle yılın ikinci yarısının Türk turizmi adına çok hareketli geçeceğini ve 
sezonun kasım ayının ortasına kadar uzayacağının altını çizen Oya Narin 
“Martı Grubu olarak tesislerimizin üst yönetimlerinde yaşanan atamalar 
sonrası, süre gelen kaliteli hizmet anlayışımızı daha da yukarılara taşımayı 
ve rekabetçi ortamda pazar pozisyonumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. 
2021 sezonu sonrası tesislerimizde kısmen başladığımız modernizasyon 
ve yenileme çalışmalarının ikinci ve daha büyük etabını bu sezon bitince 
başlatacağız. Başarıyla tamamlanan sermaye artış sürecimiz bu açıdan da 
büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde içerisinde lüks otel, alışveriş merkezi ve 
rezidansların olduğu Fenix Center Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. 
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde içerisinde lüks otel, alışveriş merkezi 
ve rezidansların olduğu Fenix Center Projesi ile ilgili bilgilendirmede 
bulunan Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Swissotel 
Living'in Akdeniz'deki ilk rezidans yatırımını Konyaaltı Plajı'nın 
yakınındaki Fenix Center'da hayata geçirdiğini açıkladı. Mavi, lüks 
segmentte hizmet verecek otelin 400 yatak kapasiteli olacağını ve yıl 
genelinde yüzde 80 doluluk hedeflediklerini söyledi. Projenin 2023 
yılının Haziran ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Martı Grubu sermayesini 600 
milyon TL'ye çıkardı, otellerinde 
yenileme kararı aldı

Antalya'ya Swissotel 
Living geliyor
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Kütahya’nın ilk 5 yıldızlı termal oteli Egarr Beyond Termal Hotel'in 
temeli atıldı. Temel atma törenine Egarr Beyond Termal Hotel’in 
kurucusu Tuncer Can, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye 
Başkanı Alim Işık katıldı. Egarr Beyond Termal Hotelin kurucusu Tuncer 
Can yaptığı konuşmada otelde 120 oda, 300 yatak, 1000 ve 500 kişilik 
konferans, toplantı salonları, termal hamam, termal havuz, sauna ve 
spor merkezinin yer alacağını açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı Alim 
Işık ise, otogarın yanında 500 yataklı, 5 yıldızlı otel için de çalışmaların 
devam ettiğini duyurdu.

VNDK İnşaat Turizm şirketi Ankara Akyurt'a 130 odalı bir otel 
yapacağını duyurdu. 4 bin 65 metrekarelik proje alanının 2 bin 270 
metrekare alanına otel binası dikilecek. Otel, 1 adet bodrum kat, 1 
adet zemin kat, 1 adet asma kat, 8 oda katı ve çatı katı olmak üzere 
toplam 11 kat olarak planlandı. Otelde 130 oda ve 258 yatak olacak. 
Otelin toplam 92 milyon liraya mal olması öngörülüyor.

Kuşadası'ndaki Pine Bay ve Doubletree by Hilton’un sahibi Göçtur, Pine 
Bay markasını yurt dışına taşımak istiyor. Gündemlerinde ise Karadağ 
ve Uzakdoğu olduğu öğrenildi.  Dünya Gazetesi’nden Ahmet Usman’a 
konuşan Pine Bay Genel Müdürü Rena Çukurova, yeni yatırımlar için 
pazar araştırmasına başladıklarını ama sektörde çok fazla bilinmezlik 
olduğunu ifade etti. Çukurova, “Türkiye resort otelcilik konusunda 
doyma noktasına geldi. Yurt dışı için lokasyon belirlemeye çalışıyoruz. 
Öne çıkan bölgeler Karadağ ve Uzakdoğu” şeklinde konuştu.

Kütahya’nın ilk 5 yıldızlı termal 
otelinin temeli atıldı

VNDK İnşaat Turizm’den 
Ankara’da 92 milyon liralık otel

Göçtur, yurt dışına açılmayı 
hedefliyor

Bodrum Gündoğan’da 3. 
derece doğal sit koruması 
altında olan toplam 42 bin 
metrekarelik alan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından turizm 
imarına açıldı. Parsellerin 
zeytinlik olmasından dolayı 
yüzde 10 yapılaşma sınırı 
getirildi. Sözcü'den Özlem 
Güvemli’nin haberine göre; 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 
Gündoğan Mahallesi'nde 3. derece doğal sit alanı koruması altında 
olan iki ayrı alan için “Ekoturizm/kırsal turizm” amaçlı plan değişikliği 
yaparak 2 Haziran günü itirazlar için askıya çıkardı. 472 ada 69,70 ve 80 
numaralı parsellerden oluşan 28 bin 940 metrekarelik alan için yapılan 
plan değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre arazi, Çevre 
Düzeni Planı'nda "Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı” 
olarak belirlenmiş. Alan 2011 yılında 3. derece doğal sit alanı ilan edilmiş. 
Planlama alanını tapusu ise Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Tabanca'nın Erci Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi 
adına kayıtlı. Tabanca'ya ait olan parsellerin bugüne dek imara kapalıydı. 
Bakanlığın yaptığı planlar ile sit koruması altında olan ve tapu kaydına göre 
de zeytinlik olan parseller, “Her geçen gün artış gösteren turizm talepleri 
karşısında yeni konaklama ve turizm alanları ihtiyaçlarını karşılamak, 
doğal ve kırsal doku ile iç içe uyumlu olması” amacıyla “Ekoturizm/kırsal 
turizm tesis alanı” olarak değiştirildi. Buna göre, alanda konaklama tesisi, 
restoran, sosyal tesis, konser ve performans alanları, havuz ve çardak 
yapılabilecek. “Zeytinlik” vasıfları dikkate alınarak yapılaşma oranı ise 
0,10 olarak belirlendi. Bakanlık tarafından diğer değişiklik de 14 bin 375 
metrekarelik 76 numaralı parsel için yapıldı. Bu parselin mülkiyeti de Erci 
Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait. Bu arazi de 3. 
derece doğal sit alanı ve zeytinlik. Aynı gerekçelerde bu parsele de aynı 
turizm fonksiyonu verildi. Zeytinlik olması nedeniyle inşaat alanı 10 ile 
sınırlanarak bin 409 metrekare olarak belirlenirken yükseklik sınırı da 6,50 
metre oldu.

Özkaya Butik Otel, şehrin merkezinde tarihi ve turistik yerlere yakın, geniş 
oda ve ferah genel mekanlarıyla konuklarını ağırlamak için gün sayıyor. 
Oda kahvaltı konsepti ile işletilecek olan otel, alkolsüz ve şehir oteli olarak 
hizmet verecek. 41 oda 82 yatak kapasiteli Özkaya Butik Otel’in, Ağustos 
ayında açılması planlanıyor. Yatırımı iş insanı Mehmet Özkaya tarafından 
gerçekleştirilen otel, şehrin merkezinde yer alıyor.

Bodrum'da sit koruması 
altındaki zeytinlikler turizm 
imarına açıldı

Sivas’a 82 yatak kapasiteli 
Özkaya Butik Otel geliyor
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Muğla’nın Bodrum İlçesi Buruncuk Mevkiinde bulunan Tekaş Teknik 
İnşaat’ın Green Beach Resort Otel’ini alan Alarko Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Anonim Şirketi, tesiste yenileme yaparak yeniden faaliyete 
açacak. Hillside Bodrum Otel olarak adı değişen otelde oda sayısında 
ve alanında herhangi bir artış yapılmayacak. Tesiste eskimiş ve günün 
koşullarına cevap veremeyecek duruma gelmiş otel blokları kısmen 
yıkılarak yenilenecek. Mevcutta proje sahasında bulunan otel 477 
oda kapasite ile faaliyet gösteren tesis onarım ve tadilat işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ile 359 oda kapasitesiyle hizmet verecek.   Projede; 
inşaat bedeli, proje tefrişat ve dekorasyon bedeli, peyzaj ve çevre 
düzenlemesi, altyapı maliyetleri olmak üzere toplam 965,25 milyon 
TL harcanacak.

Alarko, Green Beach Resort 
Otel’i satın aldı

Afyonkarahisar’da bulunan 532 
odalı otel icradan satışa çıkarıldı

Muğla’da icradan satılık
4 yıldızlı otel

Isparta’nın Keçiborlu 
ilçesine bağlı Cumhuriyet 
Mahallesinde bulunan 5 
katlı 180 odalı Üstündağ 
Otel icradan satışa 
çıkarıldı. 16 milyon 487 
bin lira muhammen bedel 
belirlenen 8 bin 840 metre 
brüt alana sahip otelin 
ihalesi 25 Ağustos 2022 
tarihinde saat 14.00’te 
yapılacak.

Alanya İcra Dairesi Müdürlüğü, Alanya-Payallar Mahallesi 164 ada 8 
parselde bulunan 411 odalı Club Hotel Casa Ruza’yı icradan satışa çıkardı. 
Tesisin icradan ihalesine ilişkin ilanda borçlu adına tam hisse kayıtlı olan 
otelin 6 bin 331 metrekare yüz ölçüme sahip olduğu ve toplam 9 kattan 
oluştuğu belirtildi. İhalesi 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.30’da 
yapılacak tesis için 107 milyon 711 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Merkez 
İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Albay 
Mehmet Nazım Bey Caddesi üzerinde 
bulunan 35 bin metrekare büyüklüğündeki 
araziye termal otel yapım/onarım karşılığında 
35 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. 
Tesisin asgari kira beledi birinci, ikinci ve 
üçüncü yıllar için 20 bin TL KDV, sonraki yıllar 
için ise 250 bin TL + KDV ve kiranın yıllık TÜFE 

oranında artırılması olarak belirlendi. Söz konusu otelin yapım ve onarım 
karşılığında kiraya verilmesi için belirlenen toplam muhammen bedel 265 
milyon 158 bin TL, geçici teminat tutarı ise 7 milyon 954 bin TL olarak 
açıklandı. Tesisin ihalesi ise 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’da 
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan toplam 532 odası 
bulunan otel, 119 milyon liradan satışa çıkarıldı. Afyonkarahisar-
Sandıklı İcra Dairesi Müdürlüğü, Çakır Mahallesi 999 ada 1 parselde 
bulunan 6 katlı Safran Thermal Resort SPA & Convention Center'ı 
icradan satışa çıkardı. Otel bölümünde 51 standart, 24 superior, 75 
deluxe ve 10 adet aile suiti, 16 köşe süiti, 14 engelli odası ve bir adet 
de kral dairesi; otel binasından ayrı olarak bulunan 5 adet dubleks 
villada da 60 olmak üzere, toplam 532 odası bulunan 36 bin 452 
metrekare otel 119 milyon 349 bin liraya icradan satışa çıkarıldı. 
Tesisin icradan satışına ilişkin ilk ihale 21 Eylül 2022 tarihinde 
saat 14.00’de, ikinci ihale ise 17 Ekim 2022 tarihinde aynı saatte 
yapılacak. İhalenin düzenleneceği yer ise Sandıklı Adalet Sarayı 
Konferans Solunu olarak açıklandı.

Muğla Marmaris 
2. İcra Dairesi, 
İçmeler Cumhuriyet 
M a h a l l e s i n d e 
faaliyet gösteren 
IQ Marmaris Otel 
binasını icradan 
satışa çıkardı. 5 katlı 
IQ Marmaris Otel 4 
yıldız statüsünde. 
Otel; denize, sahil 
yolu ile plajlara 100 metre, Marmaris ilçe merkezine 10 kilometre 
mesafede yer alıyor. Otel; 73 odaya ve 146 yatak kapasitesine sahip. 
IQ Marmaris Otel için 21 milyon 446 bin 250 TL muhammen bedel 
belirlendi. Otelin satış ihalesi 29 Temmuz saat 10.00'da Kemeraltı 
Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü adresinde ihale 
düzenlenecek.

Üstündağ Otel, icradan satışa 
çıkarıldı

Club Hotel Casa Ruza
icradan satılıyor

Kütahya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü termal otel yapımı 
ihalesi düzenleyecek
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Kempinski; İstanbul, Antalya ve Bodrumdan 
sonra dördüncü otelini Sapanca’da hayata 
geçirecek. Sapanca’da faaliyet gösteren 
bir inşaat firması, yapacağı yeni yatırımlar 
kapsamında Almanya merkezli otel zinciri 
Kempinski ile anlaşma imzaladı. Şirket, 
Kempinski markasını Sapanca'ya getirecek. 
5 yıldızlı olarak hizmet vermesi planlanan 
otelin projelendirme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 34 ülkede 
79 adet beş yıldızlı oteli bulunan Kempinski’nin Türkiye’de Antalya 
Belek, Bodrum ve İstanbul’da 3 oteli mevcut.

Katarlı Omar Hussain Alfardan tarafından 2016 yılında satın alınan 
Kocataş Yalısı’nın arazisinde yeni yapılar hayata geçiriliyor. İstanbul 
Boğazı'nın en değerli lokasyonlarından birinde yer alan ve geçirdiği 
büyük yangın sonrası 20 yıl kullanılamaz hale gelen Kocataş Yalısı ve 
yalıya ait arazi, 2016 yılında Omar Hussain Alfardan tarafından 200 
milyon dolarlık yatırımla yeniden inşa edildi ve otele çevrildi. ABD’li otel 
zinciri Six Senses tarafından işletilen otel 2019 yılında hizmete girdi. 
Sarıyer Merkez Mahallesi sınırlarında bulunan arazi, tapu kayıtlarına 
göre 625 ada, 86 ve 87 parsellerden oluşuyor. Boğaziçi Öngörünüm 
Alanı'nda kalan arazinin 86 parseli 17 bin 135 metrekare, 87 parseli 
ise 7 bin 282 metrekare. Sözcü’de yer alan habere göre, yaklaşık 25 
dönümden oluşan araziye uydu görüntülerinden bakıldığında, yıllar 
içinde birçok ağacın ortadan kaldırılarak otelin bahçesinde yürüyüş 
yolu oluşturulduğu, arka tarafa ise yeni yapılar eklendiği görülüyor. 
Kocataş Yalısı, Atatürk’ten Ecevit’e, Yahya Kemal’den Ruşen Eşref’e 
birçok ismi ağırlayan, yalnız içme suyuyla değil arazisinde bir dönem 
faaliyet gösteren gazoz fabrikasıyla da meşhur olan bir alan.

Mardin'de tarihi konaklar 
restore edilerek otel, restoran, 
kafe olacak şekilde turizme 
kazandırılıyor.  Halihazırda 10 
yapı faaliyete girerken, 60 yapı 
şantiye halinde. Eylül ayıyla bu 
yapılar turizme kazandırılacak. 
İnsanların, Mardin'e bu tarihi 
yapıları ve mimarilerini görmek 

için geldiklerini söyleyen restorasyon şirketi işletmecisi Seçkin Acar, 
bu evlerde konaklayıp, burada biraz vakit geçirerek şehrin tadını 
yaşamak için yoğun taleplerin olduğunu söyledi. Acar, "Şu an zaten 
biz de restore ettiğimiz ve restorasyonunu devam ettirdiğimiz 
işlerde bu deneyimi yaşamaları için biraz daha eski mimarisini yeni 
izlerle buluşturarak onlara bir Mardin evinde konaklama deneyimi 
hazırlıyoruz. Mardin, bir şantiye alanı artık. Her yerde bu eski yapıların 
kendi özünü koruyarak bir restorasyon evresi geçiriyor. Şimdi biz 
onun üzerinde yapı restore ettik. Şu an bunlar böyle bahsettiğimiz 
kısa süreler değil. Çünkü bir yapının yapılma süreci inanılmaz uzun 
bir süreç. 5 odalı bir yapı minimum bir yılı içerisinde anahtar teslim 
şeklinde bitiriyoruz. 10’un üzerinde yapı turizme açıldı. Bunun 
kimisi otel olarak, kimisi restoran, müze ve airbnb ev olarak açıldı. 
Bunların birçok nitelikleri ister istemez değişiyor. Ticari alanlara 
göre herkes buna göre yapısını şekillendiriyor” dedi. İHA’da yer 
alan habere göre 30'un üzerinde yapının şantiye halinde olduğunu 
hatırlatan Acar, “Turizme kazandırılmak için korkunç derecede bir 
mücadele var. Herkes hummalı çalışma içerisinde. Turistler gelip bu 
eski yapıyı görmek istiyor. Eski yapının ruhunu yaşamak istiyor. O 
yüzden Mardin bu noktada çok önemli bir yerdir diye düşünüyorum. 
Turizme kazandırılması gereken aslında çok yapı var. Rakamlar yüzlerin 
üstünde üstündeki yapıda büyük aslında nitelikli yapılar. Maalesef ki 
hissedar problemlerinden kaynaklı çözümsüzlük içerisinde ve bu 
yapılar restore edilmiyor. Bence buna bir an önce devlet güçlerinin el 
atması lazım. 60'ın üzerinde otel ve restoran hazırlığı var Mardin'de. 
Eylül ayında inanılmaz bir sürpriz bekliyor Mardin'e gelecek turistleri. 
Çünkü harika oteller ve restoranlarla karşılaşacaklar. Bunların hepsi 
tarihi yapılardan oluşuyor. Ve tabii ki yıllardır koruma altına alınan 
yapılardan oluşuyor. İnsanlar bu deneyimi eylül sezonuyla beraber 
inanılmaz bir şekilde yaşayacak” şeklinde konuştu. 

Kempinski dördüncü
oteli için düğmeye bastı

Kocataş Yalısı’nın arazisine
yeni yapılar eklendi

Mardin'de 60 tarihi yapı 
turizme kazandırılacak 

İstanbul'un tarihi yapıları 
arasında yer alan 5 katlı Ragıp 
Paşa Köşkü ve arazisi, açık 
artırma ile satışa çıkarıldı. 
Kadıköy Caddebostan 
sahilinde bulunan 22 bin 970 
metrekare alanda kurulu 
köşk, 2 bin 700 metrekare 
net kapalı alana sahip. Son dönem Osmanlı Mimarisini yansıtan 5 katlı 
köşk, mimarisinin yanı sıra mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve 
tavan resimleri ile biliniyor. Ragıp Paşa Köşkü, dış duvarlarında kullanılan 
teknik, iç mekandaki tavan süslemeleri ve yer döşemeleri dönemin tarzını 
yansıtması açısından korunmuş nadir eser statüsünde bulunuyor. Köşkün 
sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri 
ayrı ayrı değerlendirilmiş olup bilirkişi heyet raporuna göre muhammen 
bedeli 449 milyon 363 bin 491 Türk Lirası olarak belirlenmiş durumda. 
Köşkün ilk satış ihalesi, 2 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet 
Sarayındaki 1 Nolu Mezat Salonunda gerçekleştirilecek.

Türkiye Finans, İstanbul 
Bahçelievler Yenibosna'daki 
Adela Otel binasını 100 
milyon TL’ye  satışa çıkardı. 3 
bodrum + zemin + asma kat 
+ 7 normal katlı otel toplam 
119 otel odasına sahip olan 
tesis, E-5 karayoluna cepheli 
konumda bulunuyor. Açık 
artırmayla satışa çıkarılan otel 
için başlangıç fiyatı olarak 100 
milyon lira belirlendi.

Ragıp Paşa Köşkü açık artırma ile 
satışa çıkarıldı

Adela Hotel satılıyor
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Büyük şehirlerin hızlı ve kalabalık yaşamı, iş hayatının stresi, sağlıklı 
yaşama arzusunun ve buna yönelik arayışların artması, özellikle 

pandemiyle birlikte yükselişe geçen “iyi olma hali” yaklaşımı ve tüm 
bunların beden ve ruh sağlığının bir arada olacak şekilde sağlanmasını 
ifade eden bütüncül yaklaşıma dönük ilgi her geçen gün artıyor. “İyi 
olma” şeklinde ifade edilebilecek “wellness” da son dönemde önemi 
artan bir kavram. Bu noktada bünyelerinde bulunan Spa merkezlerinde 
hem otel misafirine hem dışarıdan gelen müşterilere hizmet verebilen 
tesisler, wellness ve fitness alanındaki olanaklarıyla gerek yerelin 
gerekse evlerinden uzakta, seyahat edenlerin ihtiyaçlarına cevap 
verebiliyor. 

DOSYA

OTELLER & TEDARİKÇİLER

Spa, wellness & fitness ürün ve hizmetindeki 
kalite, müşteri memnuniyetinde kilit rol oynuyor

Günümüzde otel konaklaması yapacak kişilerin tesisin lokasyonu, konforu ve sunduğu diğer imkanlarla birlikte Spa, 
wellness ve fitness olanaklarını da göz önüne alarak seçim yaptığı biliniyor. Bu alanda sunulan hizmetlerin varlığı 
müşterinin tercihleri ve hizmetin sunum şekli müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Spa hizmetlerinin çeşitliliği, 
kullanılan spor ekipmanlarının kaliteli ve kullanışlı oluşu, masaj vb. uygulamaların uzmanlar tarafından yapılması, 
kullanılan cilt bakım, masaj yağı gibi ürünlerin cilde zarar vermemesi, Spa alanlarına temassız erişim gibi faktörler otelin 
misafir memnuniyeti üzerinde etkili oluyor. 



23
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ǀ 07’2022

Oteller, wellness alanında misafirlerine 
farklı seçenekler sunuyor
Spa, wellness ve fitness imkanları otel 
misafir memnuniyeti üzerinde giderek artan 
bir etkiye sahipken, oteller de bu bilinçle 
hizmetlerini çeşitlendirip, farklı uygulamaları 
misafirlerinin tercihine sunuyor. Klasik Türk 
hamamı, Fin sauna, Rus sauna, Baby Spa 
buhar odası, tuz odası, şok ve macera duşu, 
Uzak Doğu masajı, İsveç masajı ve diğer masaj 
uygulamaları, cilt bakımı, termal imkanları 
bulunan otellerde termal havuz ve jakuziler, 
kar çeşmesi gibi Spa ve wellness uygulamaları 
otel misafirinin tercihine sunuluyor. Ayrıca 
oteller wellness uygulamaları kapsamında 
fitness salonlarında kardiyo ve ağırlık 
antrenmanlarına dönük ekipmanlar ile 
uzman antrenörler eşliğinde spor yapma 
imkanı da sunuyor. 

Sektörün uzman firmaları otel 
Spa’larına değer katıyor 
Otellerdeki Spa merkezleri ayrı bir işletme 
olarak düşünüldüğünde, bu alanlar için 
satın alınacak kalemlerden oteli kara 
geçirecek yöntemlere kadar karar verilmesi 
gereken pek çok nokta gündeme geliyor. 
Spa merkezi projelendirmesi, kurulumu ve 
işletme danışmanlığı, kozmetik ürün, masaj 
yatakları, cilt bakım koltukları ve fitness 
ekipmanları tedariki, Spa seçeneklerinin 
incelenip rezervasyon yapılabildiği mobil 
uygulamalar, işletmeye ve misafirlere 
kolaylık sağlayacak çeşitli yazılımlar, finansal 
süreçlerin yürütülebileceği ön büro ve 
muhasebe programları Spa merkezlerinde 
farklılaşmış hizmetin anahtarı haline geliyor. 
Sektörün önde gelen firmaları ise yüksek 
kalitede ekipmanları, yazılım ve teknolojileri, 
danışmanlık alanındaki tecrübeleri, satış 
sonrası destek ve eğitimleriyle  otel Spa’larına 
katkı sağlıyor.

Ürün ve hizmetlerin kalitesi, yeniden 
tercih edilme oranını artırıyor
Otellerin Spa alanlarında müşteri 
memnuniyeti sağlayan en önemli 
unsurlardan biri de ürün ve hizmetlerin 
kaliteli oluşu. Spa alanında hijyenik, sağlığa 
zararı olmayan ürünlerin kullanımı, fitness 
ekipmanlarının sağlam ve kolay kullanılabilir 
olması, bakım ve masaj uygulamalarını 
yapan kişilerin işinde uzman oluşuna özen 
gösterilmesi, Spa-Wellness birimlerinin 
profesyonel şekilde işletiliyor olması, 
mobil uygulamaların Spa alanlarına erişimi 
kolaylaştırması gibi faktörler misafir 
memnuniyetinde kilit öneme sahip. Spa 
işletmesi müşterisine bu memnuniyeti 
sağlayabildiğinde ise hem Spa’nın hem 
otelin tercih edilme oranı artıyor. Sürekli 
müşterilerin oluşması da bu şekilde 
sağlanabiliyor.

İhtiyaca yönelik, geniş ürün 
yelpazesi talebi öne çıkıyor
Spa alanlarında müşteri memnuniyetini 
sağlanması noktasında otellerin Spa, 
Wellness, Fitness alanları ile ilgili tedarikçi 
firmalarından birtakım beklentileri 
bulunuyor. İnsan sağlığına ve çevreye zararı 
olmayan, sürdürülebilir ürünlerin sunulması, 
firmaların hızlı ve ulaşılabilir olması, ihtiyaca 
yönelik ürünlerin kısa sürede temin 
edilebilmesi, ekipmanların sağlam ve kaliteli 
oluşu, satış sonrası desteklerin devamı 
ve ürün yelpazelerinin güncel gelişmeler 
ışığında çeşitlendirilmesi bu beklentiler 
arasında yer alıyor. 

Wellness yatırımları uzun 
vadeli düşünülmeli
Sektörün tecrübeli ürün ve hizmet 
tedarikçileri ise, otel yönetici ve 
yatırımcılarına Spa alanlarının oluşturulması 
esnasında kaliteden taviz verilmemesi 
gerektiğini hatırlatıyor. Gelişen teknolojiyi 
ve yenilikleri takip etmenin önemine dikkat 
çeken sektör profesyonelleri, otellere 
uzun vadeli çalışabilecekleri, deneyimli 
firmalarla iş birliği kurmaları önerisinde 

bulunuyor. Ayrıca, Spa ve fitness alanlarına 
hem metrekare hem ürün kalitesi hem de 
operasyonel işlemler anlamında yapılan 
yatırımın uzun vadeli bir yatırım olarak 
düşünülmesi gerektiği ifade ediliyor. 

Pandemi, wellness alanında birtakım 
değişikliklerle birlikte önemli bir 
farkındalık da oluşturdu
Pandemi döneminde sağlıklı yaşamın önemi 
artarken, otel Spa’larında da kim tedbirler 
artırıldı. Hijyen standartlarının halihazırda 
uygulanmakta olduğu Spa alanlarında 
tek kullanımlık ürünler, anti bakteriyel ve 
virüsleri yok eden özelliğiyle ozon sauna ve 
uygulamaları, fiziksel mesafenin artırıldığı 
daha izole alanlar öne çıktı. Fitness 
alanlarında ise kişisel antrenmana yönelik 
ekipmanların tercih edilirliği arttı. Internet ve 
mobil uygulamaların hayatımızda iyiden iyiye 
yer ettiği bu dönemde çeşitli yazılım ve mobil 
uygulamalar Spa alanlarını dijitalleştirirken 
satışları artırdığı gibi operasyonel süreçleri 
de kolaylaştırdı. Pandeminin Spa-Wellness 
sektörüne bir etkisi de getirdiği farkındalık 
oldu. Ruh ve beden sağlığını aynı potada 
buluşturan bütüncül uygulamalar, sektörün 
öne çıkan trendleri haline geldi.
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Otelimizde bulunan Spa merkezimiz 
renovasyondan geçmiş olup, 2021 yılının haziran 
ayından itibaren yeni, modern konsepti ile hizmet 
vermektedir. Bin 800 metrekarelik alana sahip, iç 
tasarımıyla birlikte lüks ve konforlu hizmetleri de 
yenilenen Almira Spa merkezimizde Herbal sauna, 
Fin Sauna, Rus Sauna gibi farklı ısı derecelerine 
sahip saunalar, tuz, buhar, kese ve bakım odaları, 
şok ve macera duşu, fitness center, VIP aile 
hamamları, refleksoloji, kar çeşmesi, jet pool, 
kapalı ve termal havuzlar bulunmaktadır. Almira 
Spa kaplıca ve termal su geleneğini modern 
SPA konseptiyle birleştirerek geniş alanda çok 
çeşitli hizmet seçenekleri sunmaktadır. Hamam 
bakımları, cilt, el, ayak ve vücut bakımları, Bali, Thai 
ve klasik masaj grubundan çok sayıda uygulama, 
çiftlere özel odalarda gerçekleştirilen bakımlar, 
altın masajı, havyar masajı, ılık mum masajı gibi 
exclusive ritüeller sunulmaktadır. Tam donanımlı, 
tamamı son teknolojik Technogym ekipmanları ile 
donatılmış Fitness salonumuzda fitness eğitmeni 
eşliğinde kişiye özel programlar uygulanmakta 
olup; serbest ağırlık ekipmanları, bisikletler, 
koşu bantları bulunmakta, step, aerobik, pilates, 
aquagym dersleri yapılmaktadır.

Spa merkezimizde alanında eğitimli ve tecrübeli 
uzman kadromuz ile hizmet veriyoruz 
Almira Spa, yüzde 100 taze hava ile çalışan 
havalandırma alt yapısı, en yeni ve güvenli havuz 
temizleme ve kontrol sistemleri, uluslararası 
hijyen partneri Diversey iş birliğiyle Bursa’nın 
en yüksek hijyen standartlarına sahiptir. Spa 
merkezimizde Bursa’daki en geniş, kadınlara özel 

Ladies Spa alanı bulunuyor. Ladies Spa içerisinde 
Türk Hamamı, Masaj Odası, Fin Sauna, Buhar 
Odası, Kar Çeşmesi, Tepiderium, Soğukluk 
bulunmakta. Ayrıca; Bursa’da ilk ve tek çocuklara 
özel Su Oyunları Alanı / Splash Kids Zone Almira 
Spa’da mevcut. Ebeveynler dinlenirken çocuklar 
da su oyunları ve çocuk havuzu ile keyifli vakit 
geçirebiliyor. Spa merkezimizde alanında eğitimli 
ve tecrübeli uzman kadromuz ile hizmet veriyoruz. 
Bursa’daki en kapsamlı, en kolay ulaşılabilir Spa 
merkezi olan Almira Spa’ya özel web sitemiz 
bulunmaktadır. Misafirlerimiz web sitesi üzerinden 
tüm hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, 
online satın alma yapabiliyor. Spa merkezimizde 
özel dekore edilmiş gelin hamamı organizasyonları 
da yapıyoruz. Vitamin barımızda özel demleme 
egzotik bitki çayları, detoks içecekleri, sağlıklı 
ve lezzetli atıştırmalıklar sunuyoruz. Spa 
merkezimizde sadece pandemi nedeniyle değil, 
zaten masaj ve bakım yağları tek kullanımlık 
ürünler olarak sunuluyor ve her bir misafire özel 
açıyoruz. Aynı şekilde cilt bakımları ve maskeler de 
tek kullanımlık. Fitness ekipmanlarında da temizlik 
ve hijyeni ön planda tutuyoruz, Güvenli Turizm 
Belgesi ve beraberindeki tüm hijyen standartlarını 
koruyoruz. Ekipmanlar kullanımlardan 
sonra dezenfekte ediliyor, uygulama odaları 
havalandırılıyor.  

Kullandığımız her bir ürünün kalitesi 
misafirlerimiz kadar bizler için de 
büyük önem taşıyor 
Otelimizde masaj ve bakım uygulamalarında 
Doğuş Spa ürünleri kullanıyoruz. Kullandığımız her 

bir ürünün kalitesi misafirlerimiz kadar bizler için de 
büyük önem taşıyor. Alanında kalitesini kanıtlamış 
tedarikçi firmalar ile iş birliği yapmayı tercih 
ediyoruz, fitness salonumuzda da Technogym 
ekipmanları bulunuyor. Spa merkezimizdeki tüm 
noktalarda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Müşteri 
memnuniyeti bakımından SPA-Wellness-Fitness 
ürün ve ekipmanlarının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Kullanılan ürünlerin misafir 
üzerindeki etkisi tartışılmaz. Ürün ve ekipmanların 
kalitesine dikkat ediyor, profesyonel kadromuz ile 
misafirlerimize sunuyoruz. Misafir memnuniyet 
oranımız çok yüksek, misafirlerimizden olumlu 
geri bildirimler alıyoruz. Misafirlerimizin memnun 
ayrılmaları da tekrar tercih edilmemizi sağlıyor. 
Tedarikçi firmalardan çok sık ziyaret alıyoruz. 
Özellikle piyasaya yeni sürülecek ürünlerin 
pazar araştırmaları için bizimle iletişime geçerek 
deneyimlerimiz neticesinde görüşlerimizi almak 
istiyorlar. Bu noktada kendilerine gönüllü olarak 
destek oluyoruz. 

1998 yılında hizmete geçen firmamız estetik, 
kozmetik ve Spa-Wellness sektöründe dünyanın 
önde gelen ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya, 
Hollanda ve İspanya’nın öne çıkan firmalarının 
Türkiye temsilcisi olarak estetik, Spa ve medikal 
ürünlerinin ithalat, satış, eğitim ve teknik servis 
hizmetlerini sunmaktadır. Bunun yanı sıra proje 
danışmanlığı, salonların yerleşimi, mimari tasarım, 
Avrupa normlarının uygulanması, dekorasyon vb. 
hizmetler de firmamız bünyesinde sağlanmaktadır. 
Spa-Edition olarak 2021’de The Address Hotel, 
Titanic Cullinan Golf & Resort, Mandarin Oriental 

Bosphorus, Four Seasons Bosphorus, The Palm 
Rixos Dubai, Estara Hotels Antalya, Radisson 
Blu Hotel, Mount Erciyes, Marriott Alsancak, 
Mövenpick Bosphorus İstanbul, Hilton Garden 
Inn Erzurum, Cocomaje Etiler İstanbul, Swissotel 
Wellness Resort Alatau Kazakistan, Rene Clinic, 
Visionary Projects Group Antalya gibi birçok 
prestijli projeye gururla imza attık.

2021’de aldığımız talep çok arttı, ithalat ve 
imalat yapmakta zorlandığımız dönemler oldu 
Pandemi kaynaklı olarak, tüm ülke gibi bizim 
de olumlu ve olumsuz etkilendiğimiz durumlar 
oldu fakat biz konfor alanının biraz daha dışına 
çıkarak gelen taleplere göre üretim ağını 
genişlettik, ithalatta yeni ortaklıklar yaparak 
bireysel gelen yatırımcılara destek olduk. Biz 
çalıştığımız tüm proje yetkilileriyle sık sık bir araya 
gelerek kendilerinin neye ihtiyacı olduğunu, Spa 
sektöründeki trendlerde gündemde nelerin 
bulunduğu gibi istişarelerle bir program yapıyoruz. 
Böylelikle Spa ekipmanları tedarik etmenin yanı 

sıra birçok danışmanlık, projelendirme işlemleri 
de yapmış olduk. 2021’de aldığımız talep çok arttı, 
ithalat ve imalat yapmakta zorlandığımız dönemler 
oldu. Belirli aylarda hem ithalatı hem de imalatta 
siparişi yavaşlattık çünkü taleplere aynı anda 
cevap vermemiz mümkün değildi. Kaliteli, sağlam, 
uzun süre bir daha bütçeye eklenmeyen ürünler 
tedarik ettiğimiz için çoğu yatırımcı beklemeyi 
veya stoklu olan ürünlerden ilerlemeyi tercih etti. 
Yurt dışından gelen projeler de önemli ölçüde 
arttığı için ağımızı daha da genişletme kararı aldık 
ve 2022 yılında daha büyük bir alana geçeceğiz. 
2022’ye dönük pek çok hedefimiz var. Takip 
ettiğimiz çok sayıda proje bulunuyor. Hedeflerimiz 
yüksek, motivasyonumuz yüksek, ar-ge’miz geniş, 
trendlerimiz çok... Tüm yatırımcıların talebine 
karşılık verecek ar-ge çalışmalarımız mevcut. Adım 
adım ilerleyip, doğru zamanda doğru noktalarda 
olup, taleplere karşılık vereceğiz. Bununla birlikte 
2022 yılında turizmde talep patlaması bekliyoruz 
ki zaten gelişmeler de onu gösteriyor. 

Alanında kalitesini kanıtlamış tedarikçi firmalar ile 
iş birliği yapmayı tercih ediyoruz

Çalıştığımız tüm proje yetkilileriyle sık sık bir 
araya gelerek Spa sektöründeki trendlerde nelerin 
bulunduğu gibi istişarelerle bir program yapıyoruz

Erdi Yazıcı / Almira Hotel Thermal Spa 
& Convention Center Yönetim Kurulu 

Üyesi

Oğuzcan Solhan / Spa-Edition 
Proje & Satış Müdürü
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Otellerin en önemli ek gelir kalemlerinden biri 
haline gelen SPA ve Fitness yatırımları, otellerin 
kârlılığını artıran departmanlar arasında 
büyük bir paya sahiptir. Artan bu rekabet 
ortamında otel işletmeleri misafirlerine 
kusursuz bir deneyim sunmak için sektörle 
ilgili yenilikleri, artık daha yakından takip 
etmektedir. Öncelikle, otellerin ön büro 
yazılımları ile entegre çözümler sunarak, SPA 
ve Fitness merkezlerini ayrı, bağımsız bir 
birim olmaktan çıkarıp otelin diğer tüm gelir 
merkezleri gibi ön büro, stok ve satın alma 
yazılımları ile entegre çalışmasını sağlayarak 
raporlanabilen ve ölçümlendirilebilen bir 
bütünsellik oluşturduk. Pandemi döneminde 
herkesin alışkanlık edindiği mobil çözümler ve 
temassız giriş/çıkış çözümleri yine ön planda 
yer alıyor. Müşteri deneyimini, otellerin web 
sayfasında SPA rezervasyonu ve üyelik yönetimi 
çözümlerini sunarak satın alma ve rezervasyon 
sürecini oldukça kolaylaştıran bir uygulama 
sunuyoruz. Reservation Assistant uygulamamız 
ile tüm bu operasyonel süreci baştan 
sona yönetilebilir bir yapıya kavuşturduk.  
Otellerin misafirlerine kişiselleştirilmiş hizmet 
deneyimini sunabilmeleri için CRM yapılarına 
entegrasyonlarını gerçekleştirdik. Böylece 

otellerdeki SPA ve Fitness merkezlerini otonom 
satış yapısından, dinamik ve satış odaklı bir 
yapıya kavuşturduğumuzu düşünüyorum. 
Çalışanların kullanımı için mobil uygulama 
eklentileri, personel planlaması, detaylı 
paket yönetim yapısı, hediye sertifikası ve 
promosyonel satış eklentileri gibi operasyonun 
her noktasına çözümler sunmaktadır.  

Günümüz koşullarında ve rekabet söz 
konusu olunca inovasyon birinci önceliğimiz
Rekabetin ön planda olduğu bir ortamda 
otellerin, misafirlerine kusursuz hizmet 
sunabilmeleri için birbirleriyle tam 
entegrasyonu olan, kusursuz yazılım ve 
donanım ürünleri kullanmaları operasyonlara 
hız katacaktır. Bu noktada işletmelerin, 
birbirlerini tamamlayan ve ortak bir platformda 
yönetilebilecek çözümleri tercih etmeleri daha 
doğru olacaktır. Birbirinden bağımsız, entegre 
olmayan ve yeni teknolojileri desteklemeyen 
ürünler operasyonel problemler nedeniyle 
gelir ve vakit kaybına yol açacaktır. Ayrıca, 
misafir memnuniyetini tam anlamıyla 
karşılamayacağı da öngörülebilir. Pandemi 
süreci ile birlikte birçok teknolojik ürünü günlük 
hayatımıza dahil ettik. Artık, mobil uygulamalar 

ve internet üzerinden alışveriş de günlük 
hayatımızda yerini aldı. Hem kullanıcı hem de 
misafirlere sunduğumuz mobil çözümlerimiz 
ile satışın yanında operasyonel süreçlerin 
de kolaylaştırılmasını sağladık. Bu süreçte; 
otellerden misafir memnuniyeti, online 
rezervasyon ve mobil uygulamalar konusunda 
talepler aldık. Günümüz koşullarında ve 
rekabet söz konusu olunca inovasyon, başka 
yol olmadığı için birinci önceliğimiz. Yazılım, 
donanım hangi sektörde olursa olsun, teknoloji 
çok hızlı ilerliyor ve zamanla her şey birbirinin 
benzeri olmaya başlıyor.  Eğer şirketler 
ürünlerini farklılaştıramazsa, ürün hizmet 
ve yaklaşımlarında inovasyon yaratmazsa, 
rekabette avantaj elde etmek oldukça 
zorlaşıyor.  

Otelimiz Toros Dağları’nın eteklerinde, Mersin’e 
20 kilometre uzaklıkta, termo mineralli 
termal kaynak suyu olan, 246 oda ve 3 villası 
bulunan, 19 Mayıs 2021 tarihinde açılmış bir 
tesistir. Balili ve lokal terapistlerin uyguladıkları 
çeşitli masaj terapileri, geleneksel hamam 
ritüelleri, cilt ve vücut bakımları, tuz odaları, 
ozon sauna uygulamasının yanı sıra, yoga, 
meditasyon, detoks gibi farklı uygulamalar 
da yapılmaktadır. SPA alanımız 11 bin 500 
metrekaredir ve Türkiye’nin en büyük SPA 
merkezlerinden biridir. Termal havuzlar, termal 
jakuziler ve yüzme havuzları olmak üzere 
toplam 36 adet havuzumuz mevcuttur. Doğa 
manzaralı fitness alanımızda çeşitli kardiyo ve 
ağırlık çalışma imkânı sunan aletler mevcuttur.  
Suyumuzun mineral değeri 6268 mg/lt’dir 

ve havuzlarımızda suyumuz 38 santigrat 
ve 41 santigrat derece olarak verilip direkt, 
kaynağından dökülmektedir. Suyumuz aynı 
zamanda içilebilen bir termal su olmasıyla öne 
çıkmaktadır ve içme kürleri da yapılmaktadır. 
0-18 aylık bebekler için Baby Spa uygulaması, 
teraslarda bulunan termal havuz ve 
jakuzilerimiz ile misafirlerimize farklı opsiyonlar 
sunmaktayız. Yine otelimizde bulunan 6 bin 
metrekarelik Aqua Park Mersin’in en büyük 
su parkıdır ve özellikle yaz aylarında resort otel 
olarak da misafirlerimize hizmet vermekteyiz. 
Organik bahçelerimizden topladığımız 
çeşitli meyve ve sebzeleri restoranlarımızda 
misafirlerimize sunmaktayız.

Özel şişeler ve kutularda, global 
standartlarda ancak aynı zamanda lokal 
dokunuşa da sahip olan ürünler tercihimiz
Spa & Wellness ürünleri; herhangi bir alerjik 
reaksiyona sebep olmayacak kalitede, marka 
bilinirliği olan, natürelliğini koruyan ve kişiye 
özel çeşitliliğe sahip özelliklerde olmalı. 
Misafire sunumunda özel şişeler ve kutularda, 
global standartlarda ancak aynı zamanda lokal 
dokunuşa da sahip olan ürünler tercihimiz. 
Pandemi sürecine bakarsak, bu dönemde 
kişiye özel tek kullanımlık ürünler daha fazla 

ön plana çıktı. Daha küçük boyutta ambalajlar 
oluştu. Ayrıca anti bakteriyel ve virüsleri yok 
eden özelliğiyle ozon sauna ve uygulamaları 
tercih edildi. Fitness ekipmanları ise kaliteli, 
kullanımları kolay olmalı, anlatım ve resimler 
içeren kolay anlaşılır kullanım kılavuzları 
bulunmalıdır. Aynı zamanda aşırı kullanımı 
durumunda orijinal halini sağlam bir şekilde 
koruyabilecek bir teknoloji ile geliştirmiş 
olmalıdır. 

Geniş ürün yelpazesine sahip ve sürekli 
gelişime açık tedarikçi firmalarla ilerlemeyi 
tercih ediyoruz
Misafir güvenini sağlamak açısından 
kullandığımız ürün ve ekipmanların kalitesi 
şüphesiz çok önemli. Sürekli misafir profilini 
oluşturabilmemiz için misafirlerimizin 
otelimizde almış oldukları tüm bakım ve 
hizmetler sonucunda kendilerini özel ve 
güvende hissetmeleri gerekir. Her bir kurum 
ve kişinin talepleri ile ihtiyaçları farklıdır. Bu 
doğrultuda wellness çözümlerini hayata 
geçirebilmek için ihtiyaçları iyi analiz edebilen, 
kısa sürede ürün temini ve destek sağlayan, 
kaliteden ödün vermeyen, geniş ürün 
yelpazesine sahip ve sürekli gelişime açık 
tedarikçi firmalarla ilerlemeyi tercih ediyoruz.

İşletmelerin, birbirlerini tamamlayan ve ortak 
bir platformda yönetilebilecek çözümleri tercih 
etmeleri doğru olacaktır

Misafir güvenini sağlamak açısından kullandığımız 
ürün ve ekipmanların kalitesi şüphesiz çok önemli

Oğuz Uzuncaova / Protel 
Bilgisayar A.Ş., Marmara Bölge 

Satış Müdürü, Otel

Alp Atilla / BN Hotel Thermal & 
Wellness Mersin Genel Müdürü
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Sağlık ve güzellik merkezimiz, sağlık turizmi 
konusunda var olan iddiamızı güçlendirecek 
pek çok bakım ünitesine sahiptir. Kaplıca 
tedavileri, çamur sarmalama, vakum terapi, 
masaj (yüz masajı, sırt -omuz masajı, Klasik İsveç 
masajı, spor masajı, aroma terapi masajı, derin 
doku masajı, ayrıca Uzak Doğu masajları, el-
ayak refleksoloji, Bali masajı), vücut bakımları, 
kese-köpük uygulamaları, güzellik ve bakım 
gibi sağlık kür hizmetleri vermekteyiz. SPA 
Merkezimiz bay ve bayanlar için ayrı, toplamda 
5 bin 200 metrekarelik alanda hizmet vermekte 
olup, bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzları 
(kapalı yüzme havuzları yarı olimpik), termal 

havuz, jakuzili termal havuz, çocuk yüzme 
havuzu, hamam, sauna, Fin hamamı, tuz odası, 
fitness salonu ve futbol sahası, tenis kortu, 
basketbol sahası, voleybol sahası, yürüyüş-koşu 
ve bisiklet yolları bulunmaktadır. SPA-Wellness 
pazarı turizm ve sağlık sektöründe hızla 
yükselmektedir. Sektörde farklı bir yere sahip 
olduğumuz ve 12 aya, dört mevsime yayılan 
bir turizm hizmeti veriyor olmamızın yanı sıra 
SPA bakımlarının vazgeçilmezi olan “termal 
su” konusunda tesisimizin kuruluş yeri olan 
Kızılcahamam’ın ünü zaten bilinmektedir. Ayrıca 
5 yıldızlı, konaklamalı fizik tedavi merkezimizin 
profesyonel kadrosu ile termal ve sağlık turizmi 
alanında termal su tedavileri ile fizik tedavi 
terapileri bizi öne çıkarıyor. 

Bireysel sağlık konuları dikkate alınarak 
misafirlerimize, kişiye uygun programlar 
uyguluyoruz
SPA & Wellness alanında ürün alımından önce 
ciddi bir inceleme yapıyoruz. Tercih edilen 
ürünlerin satın alınmasında ilk dikkat ettiğimiz 
konu, sağlığa uygun olmalarıdır. Her zaman 
birinci önceliğimiz olan ürün tedariklerinin hızlı 
ve sürdürülebilir olmasını da kalite standartları 

açısından önemsiyoruz. Alanında uzman, kişiye 
ve ihtiyaca yönelik özel masaj ve terapiler 
uygulayan terapistlerimizle hizmet veriyoruz. 
Fitness alanında kullanımı kolay, sağlık açısından 
her bireye kullanım imkanı veren teknolojik ve 
konusunda uzman antrenör eşliğinde bireysel 
sağlık konuları dikkate alınarak misafirlerimize, 
kişiye uygun programlar uyguluyoruz. SPA 
& Wellness ve Fitness alanlarında yer alan 
teknolojik ekipmanlar ve diğer bakım ürünleri 
misafir ile temas halinde olması nedeni 
ile masaj ve cilt bakımı gibi uygulamalarda 
kullanılan yağlar ve ürünler sağlığa zararı 
olmayan kaliteli her cilt tipine uygun olması 
önem arz etmektedir. SPA & Wellness alanında 
kullandığımız ürünlerin yüksek standartlara 
uyması ve memnuniyetin üst düzey olmasına 
çok dikkat etmekteyiz. Bu alanda tedarikçi 
firmalardan beklentimiz ise; sağlığı tehdit 
edebilecek ürünleri piyasaya sürmemeleri, 
ürün tedarikinin hızlı ve sürdürülebilir olması 
bunun dışında herhangi olası bir durumda hızlı 
çözüm üretebilmeleridir. Tedarikçilerimiz de 
uzun zamandır çalıştığımız ve beklentilerimizi 
hijyen ve insan sağlığına uygun nitelikte 
karşılayan firmalardır.

Spa Luxury 2017'de kurulan, Spa Yönetim 
ve Danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. 
Spa & Wellness konusunda yatırım yapmak 
isteyen yatırımcılara, halihazırda hizmet 
veren otellerin bünyesinde Spa alanlarına 
danışmanlık ve yönetim hizmeti vermekteyiz. 
Spa Luxury 5 yıldızlı A plus kabul edilen otellerin 
SPA yöneticiliğini yapmış uzman kadrosu ile 
firmamızın ana faaliyet grubu olan donanım ve 
proje sürecinden sonra operasyonel anlamda 
da yatırımcıya ve otel yönetimlerine destek 
sağlamaktadır. Şu an Türkiye’de bu hizmeti 
veren tek firmayız.

Son teknoloji ekipmanlarla bağışıklık 
güçlendirici iyonlarla çalışan yeni bir 
ekipmanı önemli otellerin Spa’sında 
satışa sunduk
Spa Wellness kavramının tüm dünyada ve 
Türkiye’de artık bir yaşam biçimi olduğunu 
özellikle pandemi sonrası sağlıklı yaşamın 
öneminin anlaşılması ile ivme kazandığı bu 
günlerde turizme de yeni bir soluk getirmiştir. 
Konaklama satışlarında otelin Spa & Wellness 
alanının olması ve bu hizmetin lüx standartlarla 
verilmesi markayı diğer rakiplerden bir adım 
öteye taşımaktadır. Yatırımcı oda satışlarında 
lüks ve kaliteli hizmet vurgusuyla oteli 

pazarlıyorsa aynı hizmet anlayışını Spa’da da 
sürdürmek durumundadır. Pandemi; Spa 
Wellness sektöründe değişiklikten ziyade 
sektöre önemli bir farkındalık getirdi. Yıllardır 
vurguladığımız sağlıklı ruh-zihin- beden 
üçlüsünün birçok hastalığı önleyici bir disiplin 
olması ile Spa kullanımının ulaşılamayan lüks 
algısından sıyırıp ihtiyaç olarak algılanmasını 
kolaylaştırdı. Son teknoloji ekipmanlarla 
bağışıklık güçlendirici iyonlarla çalışan yeni 
bir ekipmanı önemli otellerin Spa’sında 
satışa sunduk. Şehir ve resort Spa’larda ufak 
bir dokunuşla Medikal Spa servisi sunmaya 
başladık.  Spa menülerimize ve ikramlarımıza 
tamamen bağışıklık kuvvetlendirici bakımlar 
ilave ettik. Pandemi sürecinde; iyi yönetilen 
hijyen süreci otellerin talep edilmesini sağlayan 
en önemli argüman oldu. Spa alanları da 
hijyenin en fazla gerek duyulduğu alanlardır ki 
bu durum biz profesyonellerin de lehine gelişen 
bir tutum oldu.

Spa & Wellness tüm dünyada ve ülkemizde 
gelişen, turizmin büyümesine katkı sağlayan 
bir sektör
Yatırımcı ve yöneticilere tavsiyem; hizmet 
aldıkları firmaların deneyimlerine, teknik servis 
desteğine ve etik ilkelerle çalışıp çalışmadıklarına 

dikkat etmeleri. Bugün Spa & Wellness alanları; 

proje aşamasından ekipman donanımına 

kadar olan süreçte yüksek maliyetlerle kurulan 

alanlar ve hatalı projelerde geri dönüşün çok 

zor olduğu, operasyonu olumsuz etkileyecek 

çok fazla detayı barındıran bir alan. Spa & 

Wellness tüm dünyada ve ülkemizde gelişen, 

turizmin büyümesine katkı sağlayan bir sektör. 

Tarihi geçmişi, doğası ve gastronomisi ile turizm 

için her zaman cazip bir destinasyon olan 

Türkiye’nin doğru yatırımlar ile Spa & Wellness 

sektörü ile sağlık turizminden de önemli gelir 

elde edeceğini düşünüyorum.

Ürünlerin satın alınmasında ilk dikkat ettiğimiz 
konu, sağlığa uygun olmalarıdır

Yatırımcı oda satışlarında lüks ve kaliteli hizmeti 
vurguluyorsa aynı hizmet anlayışını Spa’da da 
sürdürmek durumundadır

Mehmet Nuri Avşarer  / Eliz Hotel 
Convention Center Termal Spa & 

Wellness Genel Müdürü 

Berrak Akkoç / Spa Luxury Kurucusu 



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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Otellere yönelik geliştirdiğimiz aplikasyonumuzda 
bulunan SPA sekmesiyle otel misafirleri bir tık 
ile tüm Spa hizmetleri hakkında bilgi alabiliyor, 
istedikleri servisi seçip talepte bulunabiliyorlar. 
Bilgi almak için arama, bekleme yok. Her şey 
misafirin parmakları ucunda. İnsanların artık 
tüm içerik tüketimini mobilden yaptığı bu 
dönemde otellerin tüm servislerini dijitale 
taşıması olmazsa olmaz. Ayrıca otel bu hizmetleri 
hakkında push notifikasyonlar göndererek 
misafirlere özel pazarlama ve kampanyalar 
yaparak satışlarını artırabiliyor. Misafir otelde bir 
Spa hizmeti almaya gittiğinde ilgili yere gitmek 
ya da telefonda bekleyerek ve sorularına yanıt 
arayarak vakit harcıyor. Bu durumda ya alıyor ya 
da almaktan vazgeçiyor. Birçok sayfadan oluşan 
basılı dokümanların otelcilere maliyeti de ayrı bir 
konu. Bizim apllikasyonumuzda otelin isteğine 
göre fiyatları ve hizmetleri tüm açıklamaları ile 
aplikasyonun içine koyabiliyoruz. Misafirin ön 
büroya ya da Spa merkezine gitmesine gerek 
kalmaksızın tüm bilgilere ulaşmasını sağlıyoruz. 
Soruları olursa bunları aplikasyon üzerinden 
ilgili kişiye sorabiliyorlar. Bir nevi otelcilere 
misafirlerinin satın alma kararlarını ve sürelerini 
yönetebilme imkanı sağlayabiliyoruz. Spa 
menünüzde bir servisin içeriği, fiyatı, hizmet 
kapsamı mı değişti? Bunu aplikasyonda saniyeler 
içinde değiştirebiliyorsunuz. Broşürü tekrar 
bastırmak, gitgelleri ile uğraşmak maliyetine 
katlanma süresi artık yok. Eğer otel misafire 
özel bir kampanya yapmak isterse bunu da 
aplikasyon üzerinden kolayca yapabiliyor. Diyelim 

ki o gün Spa kullanımınız az. Misafirlerinize özel 
bir push notifikasyon ile onlara ulaşabiliyor ve 
satışlarınızı kolayca artırabiliyorsunuz. Örneğin 
misafiriniz otele giriş yaptı ve uzun bir yoldan 
geldiğini biliyorsunuz. Ona hemen bir push 
notifikasyon ile “yol yorgunluğunuzu masaj ile 
gidermeye ne dersiniz?” şeklinde ulaşabilirsiniz. 
Tüm pazarlama senaryoları burada uygulanabilir 
halde. Özellikle bu bölümden oda dışı gelir elde 
eden otel partnerlerimizin memnuniyeti çok 
yüksek. Hem zaman hem de para kazanıyorlar. 
Misafir memnuniyeti ise üst düzeyde oluyor. 
WeBee otel partnerlerine 30 ila 60 kat yatırım 
geri dönüşü sunuyor. Yani otelcilerin WeBee’ye 
yaptığı yatırım kendilerine minimum 30 katı oda 
dışı gelir olarak geri dönüyor. 

Misafirin dokunduğu yüzeyleri azaltırken 
otel ile arasında artan bir iletişim 
kurmasını başardık
Bilindiği üzere, WeBee pandemiden önce hayata 
geçmiş bir proje. Fakat pandeminin gelmesi ile 
temassız ve 360 derece hizmet sunarak otel ve 
müşterilerinin arasında dijital bir köprü kurduğu 
için inanılmaz bir talep gördü. Misafirler ve otel 
arasındaki tüm bağı dijitalleştirdik. Pandemi 
döneminde bu menüler otellerin çok işine 
yaradı. Temassız ürün tanıtımı ve satışı otellerin 
önüne çıkan en büyük zorluklardan biriydi. 
Çünkü misafir en az oranda temasta bulunmak 
istiyordu. Bu dönemde Spa hizmeti alacak 
kişinin tek bir yerden, kendi mobil telefonundan 
tüm bilgi ve kampanyalara ulaşması çok önemli 

hale geldi. Biz misafirin dokunduğu yüzeyleri 
azaltırken otel ile arasında artan bir iletişim 
kurmasını başardık. Bu gerçekten satın alma 
süreçlerinde çok etkili oldu.

Önümüzdeki aylarda yeni bir ürünümüz ile 
pazara katkı sağlayarak kendimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz
Costa Rica’dan Hint Okyanusu’na uzanan 23 
farklı ülkede 220’den fazla otelde 12 dil desteği 
ile hizmet veriyoruz ve Dubai'de yeni bir 
yapılanmaya giderek, yerel bir uzman firma ile 
de iş ortaklığı yaptık. Bölgede istihdam ettiğimiz 
satış müdürleri ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 
öncelikli olmak üzere Körfez Bölgesi’nde de 
pazar payını artırmaya başladık. Maldivler'de 
pazar payımızı ikiye katladık. Dünya Turizm 
Örgütü gibi kurumlardan uluslararası kazanarak 
Türkiye’yi uluslararası platformda temsil ettik. 
Türkiye’de pazar lideriyiz. World Travel Forum 
Lucerne’nin Türkiye’deki iki partnerinden biriyiz. 
Önümüzdeki aylarda da yine yeni bir ürünümüz 
ile pazara katkı sağlayarak kendimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz. 

Sağlık ve esenlik anlamı taşıyan Wellness 
kelimesinin anlamını Spa’mızda tam anlamıyla 
yaşattığımızı düşünüyorum. 4 bin metrekarelik 
alana sahip olduğumuz tesisimizde; uzman 
terapistlerimizin eşliğinde vermiş olduğumuz 
masaj ve hamam ritüellerinin yanı sıra üç adet 
saunamız, iki adet buhar odamız, standart 
jakuzimiz, bambu bahçemizde bulunan 
katlı jakuzilerimiz, kendine has dokusuyla 
oluşturulan Zen bahçemizin yanı sıra kapalı ve 
açık havuzumuz ile tüm misafirlerimize Spa 

keyfini en iyi şekilde yaşatmaktayız. Fitness 
salonumuzda son teknolojiye sahip kardiyo 
cihazları, serbest ağırlık ve makinalar ile yapılan 
kas gruplarına yönelik çalışmalar ve grup 
derslerimiz ile misafirlerimizin beklentileri 
doğrultusunda eğitmenlerimizin hazırladığı 
kişiye özel programlar ile hizmet sunmaktayız. 
Uzun yıllardan beri sektörde hizmet veren 
biri olarak rahatlıkla diyebilirim ki, misafir 
memnuniyeti bizim için her şeyden önce 
gelir. Fiziki alanlarımızın etkileyiciliği, modern 
ekipman ve ürün kapasitesi ve personelimizin 
güler yüzle sunduğu hizmetin, bizi diğer 
tesislerden ayıran en önemli etkenler olduğunu 
düşünüyorum.

Tedarikçi firmalardan beklentimiz hızlı ve 
ulaşılabilir olmaları, aynı zamanda ihtiyaca 
uygun ürün yelpazelerini genişletmeleridir
Misafir memnuniyeti odaklı düşündüğümüz 
için; Spa-Wellness-Fitness ekipmanlarını 

tercih ederken misafirlerimizden aldığımız 
fikirler ve geri dönüşleri de değerlendirerek 
kullanım amacımıza en uygun, en kaliteli 
ürün ve ekipmanları seçmekteyiz. Ürün ve 
ekipmanlarımızın hijyenik, ulaşılabilir ve 
kolay kullanılanılabilir olması, misafirlerimizin 
konforlu hizmet almaları açısından çok 
önemlidir. Kaliteli ve konforlu kullanım alanları 
ile misafirlerimizin aldığı hizmetten memnun 
ayrılması tekrar tercih edilmemizi sağlamaktadır. 
Hijyen açısından her zaman maksimum özen 
gösteren bir tesis olarak, pandemi sürecinde 
değişen durumlar bizi çok fazla etkilemedi. 
Fakat genelgeler kapsamında uygulamamız 
gereken bazı kurallar ve sınırlamalar sebebiyle 
birtakım ürün tedariği ile ilgili yeni firmalar ile 
iletişime geçmek durumunda kaldık. Bu alanda 
tedarikçi firmalardan beklentimiz ise, hızlı ve 
ulaşılabilir olmaları, aynı zamanda ihtiyaca 
uygun ürün yelpazelerini genişletmeleridir.

Pandemi döneminde Spa hizmeti alacak kişinin 
tek bir yerden, kendi mobil telefonundan tüm bilgi 
ve kampanyalara ulaşması çok önemli hale geldi

Ürün ve ekipmanlarımızın hijyenik, ulaşılabilir 
ve kolay kullanılabilir olması, misafirlerimizin 
konforlu hizmet almaları açısından çok önemli

Can Şenel / WeBee Müşteri 
İlişkileri Müdürü

Kürşat Kütük / Radisson Blu 
Hotel & SPA Istanbul Tuzla, 

SPA Operasyon & Satış Müdürü
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Wellness sektörü için geliştirdiğimiz ve Spa 
salonlarında da kullanılan Lapis sadece yurt içinde 
değil yurt dışında da çok ilgi gören bir ürünümüz. 
Lapis bugün, 15 ülkede, 400’ü aşkın kulüpte aktif 
olarak kullanılıyor. Turizm tesislerine ve wellness 
sektörüne (Spor salonları, Spa’lar, stüdyolar), onların 
her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte geniş 
kapsamlı yönetim yazılımı hizmetleri veriyoruz. Ön 
büro yazılımları ile bütünleşik çalışan sistemlerimiz ile 
otel misafirlerinin ve dış müşterilerin bu alanlardaki 
aktivitelerinin takibini yapmak son derece kolay hale 
geliyor. Lapis özelinde birçok ayırt edici özellikten söz 
etmemiz mümkün ancak, en ayırt edici özelliğimiz, 
otellerin yaygın olarak kullandığı en büyük ön büro 
yazılımları ile entegre olmamız. Bu hizmeti sunabilen 
tek yerli Spa yönetimi yazılımıyız. Bunun yanı sıra, 
yüksek işlevselliğimizi web platformunda kullanma 
olanağı sağlamaktayız. Lapis’in web platformuna 
geçmesi ile birlikte Lapis'e artık her yerden ve 
cihazdan erişebilir, rezervasyonlarınızı yönetebilir, 
raporlamalarınızı yaparak işletmenizin durumunu 
anlık olarak takip edebilirsiniz.  

Havlumat isimli ürünümüzle otellerin hijyen 
konusunda da oldukça titiz davrandıkları havlu 
operasyonlarını otomatize ediyoruz
Turizm sektörü, ülkemize döviz girdisinin en 
yoğun yaşandığı sektörlerden biri. Bu nedenle 

turizm sektörünün operasyonel süreçlerini 
kolaylaştırarak misafirlerinin maksimum rahatlığa 
ulaştırmak bizim için oldukça önemli. Otellere 
geliştirdiğimiz yönetim yazılımlarının ciromuzdaki 
payı yüzde 40 ile önemli bir yere sahip. Otellere 
sunduğumuz ve “Para Kazandıran Havlu Takip 
Sistemi” olarak lanse ettiğimiz Havlumat isimli 
ürünümüzle otellerin hijyen konusunda da 
oldukça titiz davrandıkları havlu operasyonlarını 
otomatize ediyoruz. Pandemi ile birlikte bu ihtiyaç 
bir hayli arttı. Çözümümüz de bu noktada otellerin 
oldukça büyük bir yardımcısı oldu. Havlumat, 
misafire tanımlanan havlunun takibini tesis 
açısından kolaylaştırıp, havlu kullanımının kontrol 
edilmesini sağlıyor. Havlu kayıplarının yüzde 
100 önüne geçerken, aynı zamanda tesisler için 
günümüz koşullarında hijyen konforu da sunuyor. 
Diğer taraftan Havlumat’ı kullanan tesisler, bu iş 
için ayrıca personel istihdam etmelerine gerek 
kalmadığından, istihdam tarafında tasarruf da 
etmiş oluyorlar.

Yenilikçi ürün ve çözümlerle hem yurt içinde 
hem de yurt dışında sektördeki liderliğimizi 
daha da ileriye taşımayı planlamaktayız
Turizm işletmecileri, yazılım çözümleri 
tercihlerinde sadece günün beklentileri değil 
gelecek beklentilerini de karşılayabilecek nitelikte 

firmaları tercih etmelidir. İşletme içindeki 
yazılımların birbirleriyle konuşması, bugün ve 
gelecekteki ürün ve çözümlerle entegrasyon 
yeteneklerinin oldukça önemli kriterler olduğunu 
düşünmekteyiz. Diğer taraftan, birlikte çalışılan 
yazılım şirketinin sektördeki bilinirliği, köklü ve 
deneyimli bir firma olması ve destek tarafındaki 
ekiplerinin hizmet kalitesi de seçim yaparken dikkat 
edilmesi gereken diğer hususlar. Senkron Yazılım 
olarak biz turizm sektörüne yönelik sunduğumuz 
yenilikçi ürün ve çözümlerle hem yurt içinde hem 
de yurt dışında sektördeki liderliğimizi daha da 
ileriye taşımayı planlamaktayız. Bir örnek vermek 
gerekirse; Senkron Yazılım tarafından geliştirilen 
ve bir Wellness Management Software olarak 
konumlanan Lapis, bugün 15 ülkede 400’ü aşkın 
kulüpte aktif olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye'de ve yurt dışında 12 senedir Spa&fitness 
danışma ve işletme hizmeti veriyoruz. Ayrıca dünyada 
ilk ve tek enerji üreten spor ekipmanları ‘Sportsart’ 
markasının Türkiye distribütörüyüz. Otellerin 
Spa&fitness alanlarının işletmelerini devraldığımızda 
belirli bir yönetim taahhüdü ve planlama sunuyoruz. 
Dolayısıyla sonuç odaklı hizmet kalitesi eğitimin 
sürekliliğinden geçiyor. Şirket olarak uluslararası 
sertifika programlarına sürekli katılım sağladığımız 
gibi çalışanların da sürekli eğitimini ve buna dayalı 
yetkilendirilmelerini sağlıyoruz. Organizasyon içi 
hazırladığımız yıllık takvimlerimizi uyguluyoruz. 
Eğitimle beraber metodolojik çalışma yenilikçi ve 
gelişim odaklı süreçlerin kurulmasını sağlayarak 
verimli bir düzen oluşturuyor. Hem Spa hem fitness 
organizasyonunda birçok unsuru doğru kullanımla 
bir araya getirdiğinizde kaliteyi yakalayabilirsiniz. 
Eğitim, çalıştığımız otelin organizasyon yapısına 

uygun sistematik yaklaşım, kullandığımız ürünler ve 
ekipmanların tamamı çalışmamız için çok önemli. 
Fitness’da Sportsart yeşil ekipmaları tercih etmemiz, 
şebeke derecesinde enerji ürettiği için işletme 
açısından maliyet giderlerimizi azaltıyor. Diğer 
yandan tüketiciyi de içine kattığımız sosyal farkındalık 
yaratıyor. Enerji üreterek müşterilerimizle beraber 
dünyayı kurtarıyoruz. 

Spa bakımlarının tamamı aslında bağışıklığa 
katkısı bulunan uygulamalardır
Pandemi süreci hem olumlu hem olumsuz yönleriyle 
Spa fitness değerlendirmelerini ortaya şöyle koydu: 
Spor Federasyonu da Gençlik ve Spor Bakanlığı da 
aslında sporu bırakmamak gerektiği bağışıklığınızı 
arttırmak için en birincil yol olduğunu dile getiren 
birçok açıklama yayınlasa da genel kapanmalar 
sürecinde bunlar göz ardı edilerek Spa ve spor 
merkezleri de kapatıldı. Bu olumsuz bir süreçti. Aynı 
süreçte kozmetik dışındaki Spa bakımlarının tamamı 
aslında bağışıklığa katkısı bulunan uygulamalardır. 
Hijyen her daim uygulanması gereken bir kuralken, 
kimi dikkatsiz işletmelerin riskini almamak için en 
çok kapalı kalan sektörlerden biri oldu. Olumlu 
değerlendirilmesi ise bu süreçte tek kullanımlık 
ürünlerin, kişiye özel hazırlık yapmanın ve genel 
hijyenin önemini tüm sektör çalışanlarına, otel 
yönetimlerine ve işletmelere hatırlatmış oldu. 

Özellikle pandemi süreciyle beraber toplum 
olarak ‘Sağlıklı yaşamın’ bir trend değil yaşam 
tarzı olduğunu çok daha iyi anlayarak büyük bir 
bilinç kazandık. Bizlerin bu noktada görevi hizmet 
verdiğimiz misafirlere en iyi danışmanlığı vermek, 
doğru programlar, bilinçli hizmetle sağlıklı yaşam 
programlarını oluşturmak ve katkıda bulunmak.

Spa ve fitness alanlarının mimari 
planlamalarından ürün seçimlerine, temizlik 
planlamalarına kadar daha dikkatli çalışma 
yapılıyor
Son dönemlerde yatırımcılar ve yöneticilerin 
sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş toplum 
bireylerini olduğunu ve olacağını bilerek, Spa ve 
fitness alanlarının mimari planlamalarından ürün 
seçimlerine, temizlik planlamalarına kadar daha 
dikkatli bir çalışma yaptıklarını gözlemliyorum. 
Özellikle otellerle ortak çalışmalarımızın olumlu 
etkilerinden de memnuniyet duyuyorum. Bu ortak 
sağlıklı yaşam bilinci, organizasyon içindeki kalite 
bilincini artırıp iş kalitesini de olumlu hale getiriyor. 
Yeni nesil akımların her alanda boy gösterdiği bu 
çağda sorumluluğumuzun bilincinde ilerliyoruz. 
Sonuçta hizmet sektörünün içindeyiz ve insan 
sağlığını, beden ve ruh bütünlüğünü en doğal ve 
aynı zamanda hayatı kolaylaştıracak teknolojilerle 
harmanlıyoruz. Zor olduğu kadar keyifli bir işimiz var.

Birlikte çalışılan yazılım şirketinin sektördeki 
bilinirliği, köklü ve deneyimli bir firma olması 
dikkat edilmesi gereken hususlar

Hem Spa hem fitness organizasyonunda birçok 
unsuru doğru kullanımla bir araya getirdiğinizde 
kaliteyi yakalayabilirsiniz

Erdal Özkan / 
Senkron Yazılım CEO’su

Gökçe Gönen / GG Spa ve Turizm 
İşletmeciliği A.Ş. / Fabrique Club 
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Technogym olarak gerek globalde gerek Türkiye’de 
turizm sektörüne yönelik olan çalışmalarımız, otelin 
daha proje aşamasında başlayan danışmanlık 
hizmetlerimizle şekillenip, fitness alanının 
kurgulanması, konumlandırması, ekipman seçimi, 
proje uyarlaması, kurulum sonrası eğitim ve satış 
sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde 360 
derece bir çalışmayı barındırmaktadır. Ülkemizde 
otel yatırımları yerel ve global markalar nezdinde 
bir hayli hızlı ilerlemekte.  Yapılan araştırmalar, 
müşterilerin seyahatlerinde konaklayacakları 
otellerin fitness ve wellness alanlarını gitgide daha 
fazla kullanıyor olduklarını hatta seçim esnasında 
konaklama yapacakları otellerin web sitelerinde 
de bu alanları daha fazla incelediklerini gösteriyor. 
Özellikle yabancı müşteriler, gerek iş gerek tatil 
seyahatlerinde konaklama yapacakları otellerde 
günlük yaşamlarındaki alışkanlıklarını devam 
ettirebilmek istiyorlar. Bu noktada da fitness ve 
egzersiz son zamanlarda öne çıkan bir gerçek. 
Hal böyle olunca, otel markasının fitness alanına 
ayırdığı metrekare ve ekipman seçimindeki titizliği 
müşterinin otele olan bakış açısını, güvenilirliğini ve 
sürdürülebilirliğini pekiştiriyor. Bu durum tabii ki 
yatırımcıları da bu konuda daha fazla düşünmeye 

sevk ediyor. Bu noktada Technogym markası 
sunduğu birçok farklı çözüm ile sektör lideri bir 
marka olmanın avantajını sürdürüyor. Artık fitness 
ve wellness alanlarının otellerin daha premium 
noktalarına taşındığı gerçeğinin yanı sıra (ışık alan, 
bodrum katında olmayıp daha kolay ulaşımı olan 
noktalar gibi) son dönemin önemli trendlerinden 
biri olan direkt odaların içerisine kurgulanan sağlıklı 
yaşama yönelik farklı hizmetleri içeren projeler 
konusunda da Technogym ekipman ve kişiye 
özel hizmetler anlamında çok yönlü çözümler 
sunuyor. Turizm sektörüne ilişkin amacımız 
oteller ile beraber müşteriye verilen hizmet 
kalitesini artırmak ve günümüzde yükselişte 
olan Wellness trendinin hizmet sektörünün 
geneline yayılmasını sağlamaktır. Müşteri 
memnuniyetinin sürdürülebilir olması açısından 
amacımız, danışmanlık faaliyetlerimizin kapsamını 
genişletmek ve çözüm ortaklığımızı bir üst seviyeye 
taşımaktır.

Standart sayılabilecek bir ekipmanın kendini 
güncelleyebilmesi tüketici kadar yatırımcının da 
beklentileri arasında
Kardiyo ekipmanlarında enerji tasarrufu yüksek ve 
çevreci seçeneklere ciddi bir ilgi olduğu görülmekte. 
Bu seçenekler enerji maliyetleri açısından da 
avantaj sağlamaktadır. En üst teknolojiye sahip 
olmasa da ekranlı, internet erişilebilirliği olan ve en 
azından bir uygulama ile bağlantı kurarak standart 
sayılabilecek bir ekipmanın bu şekilde kendini 
güncelleyebilmesi tüketici kadar yatırımcının 
da beklentileri içerisindedir. Tablete indirilebilen 
bir uygulama ve tabletin ekipman ile Bluetooth 
teknolojisi sayesinde konuşarak ekranlı bir cihaza 

dönüşebiliyor olması yükselen trendler arasında. 
Ekipmanın tasarımı bir o kadar önemli. Kullanıcılar 
ekipmanın görsel olarak kendisini motive etmesi 
konusunda son dönemde çok ısrarcı. Örnek vermek 
gerekirse Technogym Ride isimli ekipmanımız ile 
tüm bu beklentileri tek cihaz ile bir araya getirdi. 
Dışarıda bindiğimiz bisiklet deneyimini bire bir 
içeriye taşıyan bu cihaz sağ ve sol bacaktaki güç 
farkı ve dengeyi hissettiren, harcanan enerji ile 
doğru orantılı olarak artan zorluk derecesi sunan, 
online olarak canlı bağlantı üzerinden farklı 
gruplarla antrenman yapabildiğiniz ya da dünyaca 
ünlü atletlerin antrenman programlarını da bir 
bir uygulayabildiğiniz bir dünya sunuyor. Ağırlık 
ekipmanlarında ise daha kompakt, ekipmanın 
değil de kullanıcının ekipmana hakim olduğu, 
kolay kullanılabilen ve aynı zamanda estetik olan 
seçeneklerin öne çıkmakta olduğunu görüyoruz. 
12 farklı dil seçeneği ile hem IOS hem Android 
tabanlı akıllı cihazlarda kullanılabilen Technogym 
My Wellness uygulaması ekipmandan bağımsız 
olarak, antrenman programları ve videoları, 
beslenme tavsiyeleri gibi kendi iç donanımı ve 
aynı zamanda globalde tercih edilen birçok farklı 
uygulama ile konuşabiliyor olması açısından iyi 
bir örnek oluşturuyor. Genel olarak 360 derece 
hizmet veren bir firma olmamızın avantajlarından 
faydalanan müşterilerimiz, pandemi döneminde 
odalar özelinde artan egzersiz yapma isteği 
karşısındaki müşteri talepleri konusunda 
bizlerden çözüm talep etmekteler. Aynı zamanda 
Technogym’de bulunan ve açık havada da 
kullanılabilen, rahat ve kolay taşınan ekipmanlar 
konusunda da önemli bir talebi karşıladığımızı 
söyleyebiliriz. 

Araştırmalar, müşterilerin seyahatlerinde 
konaklayacakları otellerin fitness ve wellness 
alanlarını gitgide daha fazla kullandıklarını gösteriyor

Vittorio Zagaia / Technogym Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Eskişehir Jimnastik ve Spor Aletleri olarak, 
1990 yılından bu yana fitness ekipmanları 
üretim ve tedariğinde önde gelen bir 
firmayız. Üretim ve tasarım gücümüzü 
de kullanarak otellere dönük az alandan 
yüksek verim alınabilecek ekipmanlar 
tasarlamaktayız. Ürünlerimiz dünyada 
geçerli olan belgeli kalite standartları 
ile üretilmektedir. Kas izometrisine tam 
uyumlu çalışma sağlamaktadır. Tüm bu 
üstün özellikler rekabetçi maliyetler ile 
yatırımcıya sunulmaktadır. Otel müşterileri 
konakladıkları tesisten sağlıklı yaşam, konfor, 
mutluluk gibi nitelikler ister; SPA Wellness 
Fitness ürünleri bu nitelikleri sağlayacak 
şekilde geliştirilip tasarlanır. Yaşam kalitesini 
en üst düzeyde tutmayı amaç edinir. Mutlu 
ayrılan, tekrar aynı tesisleri tercih etmek 

isteyecek müşteriler için ekipmanlar önem 
taşımaktadır.

Aynı ürün içinde daha çok özellik 
barındıran ekipmanlar tasarladık
Pandemiyle birlikte, antibakteriyel 
malzemeler ürünlerin her noktasında üretim 
sürecine daha fazla girdi. Kişisel antrenmana 
yönelik ürünler geliştirildi. Bu süreçte 
otellerden az alan için fonksiyonel ekipman 
talepleri aldık. Aynı ürün içinde daha çok 
özellik barındıran ekipmanlar tasarladık. Otel 
yatırımcı ve yöneticileri öncelikle uzun vadeli 
düşünmeli, ekipmanlarını müşterilerine 
istedikleri sonucu verecekleri şekilde 
seçmeliler.  SPA-Wellness-Fitness ürünlerin 
seçimini sona bırakmamalı, satış öncesinde 
ve sonrasında gerek ekipman gerekse sağlıklı 

yaşam konusunda destek alabilecekleri 
firmalar ile çalışmalıdırlar. Pandemi sürecinin 
bize öğrettiği üzere, sağlıktan kıymetli başka 
bir şey yok. SPA-Wellness-Fitness yatırımları 
şimdi için yapılmış yatırımlar değil, sağlıklı 
gelecekler için yapılmış yatırımlardır.

Tekrar aynı tesisleri tercih etmek isteyecek 
müşteriler için ekipmanlar önem taşımakta

Tolga Öztürk / Eskişehir Jimnastik ve 
Spor Aletleri Satış Müdürü
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2019 yılında başlayan ve hemen hemen 
hepimizin hayatını derinden etkileyen Covid-19 
pandemisiyle özellikle turizm sektörü de ne yazık 
ki güçlü bir darbe aldı. Öte yandan pandeminin 
uzaktan çalışma ihtiyacı doğurması, bulut 
teknolojilerinin hızla gelişmesini ve kullanım 
alanının genişlemesini sağladı. Günümüzde 
hem insanların bilinçlenmesi hem de 
aşılanmanın artmasıyla artık pandemiyi aşmış 
durumdayız. Böylece SPA merkezleri, oteller 
ve fitness salonları da tekrar dolup taşmaya 
başladı. Elbette tam pandemi bitti artık derken 
çıkan Ukrayna - Rusya savaşı, turizm sektörünün 
kötü etkileneceği beklentisi oluşturdu. Ancak 
Türkiye’nin bu savaşta diğer ülkelere nazaran 
tarafsız kalması, özellikle çok sayıda ülkeden 
ambargo yiyen Rus turistlerin daha yüksek 
sayıda Türkiye’ye gelmesine neden olacak. 
Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, 

özellikle otel sektörünü yoğun bir sezon 
beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Benzer 
şekilde SPA merkezleri ve fitness işletmeleri de 
dolu dolu bir yaz sezonu geçirecek.

Birçok turizm işletmesi 1 Temmuz 2022 
tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş 
yapmak zorunda kaldı
Elbette bu yoğun dönemde işletmelerin hızlı 
ve kolay fatura kesebilmesi oldukça önemli... 
Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına 
bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı 535 
numaralı Vergi Usul Kanunu tebliği ile “Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/
veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama 
hizmeti veren otel işletmeleri. b) e-Fatura 
uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan 
mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya 
dahil olan mükelleflerin, birbirlerine sattıkları 
mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için 
düzenlemeleri ve almaları gereken faturaları, bu 
Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde 
belirtilen istisnai durumlar haricinde e-fatura 
olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur.” 
duyurusunu yaptı. Ayrıca 2020-2021 yılları için 5 
milyon TL olan brüt satış hasılatı limiti de, 2022 
ve sonraki yıllar için 4 milyon TL’ye düşürüldü. 
Kısacası birçok turizm işletmesi 1 Temmuz 2022 

tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş yapmak 
zorunda kaldı. Bu yüzden turizm işletmeciliği 
yapan herkesin e-fatura zorunluluğuna dahil 
olup olmadığını en kısa sürede öğrenmeleri 
gerekiyor.

Daha önce hiç e-fatura kesmemiş bir 
personel bile kolayca e-fatura kesebilmeli ve 
bu süreçler için özel bir istihdam yapmaya 
gerek kalmamalı
Peki, e-fatura zorunluluğu getirilen turizm 
işletmeleri hangi yolu izlemeliler? Bilindiği üzere 
turizm, belli dönemsel yoğunlukları olan bir 
sektör. Bu yüzden hem muhasebe süreçlerini 
yürütürken hem de fatura keserken gereğinden 
fazla enerji ve zaman harcamamaları gerekiyor. 
Daha önce hiç e-fatura kesmemiş bir personel 
bile kolayca e-fatura kesebilmeli ve bu 
süreçler için özel bir istihdam yapmaya gerek 
kalmamalı. Bu da kullanıcı dostu arayüze sahip 
bir program ile sağlanabilir. Aynı zamanda 
işletmenin internetin olduğu her yerden 
finansal süreçlerini yürütebileceği bir bulut 
altyapısı da artık çağın gerekliliği haline gelmiş 
durumda. Ben, SPA, otel ve fitness hizmeti 
sunan tüm işletmelere, Türkiye’nin en gelişmiş 
bulut tabanlı muhasebe programı DİA’yı tavsiye 
ediyorum.

Turizm işletmeciliği yapan herkesin e-fatura 
zorunluluğuna dahil olup olmadığını en kısa 
sürede öğrenmesi gerekiyor

Suha Onay / DİA Yazılım 
Genel Müdürü 

Sun Spor İşletmeleri ve Danışmanlık olarak, Spa 
sektöründeki faaliyetlerimizin başlangıcı Rixos 
Otelleri bünyesinde sektöre giriş yaptığımız 1999 
yılına dayanıyor. İşletmecilik faaliyetlerimize ise, 
sektörde edindiğimiz tecrübeyle 2008 yılında 
RadissonBlu İstanbul bünyesinde başladık. 
Kuruluşumuzdan bu yana Sun Spor İşletmeleri ve 
Danışmanlık Ltd. Şti olarak birçok Spa projesinde 
yer aldık. Kendimizi geliştirerek faaliyetlerimize 
devam ettik. Her geçen gün sahip olduğumuz 
tecrübe ile işletmemizin hacmini ve müşteri 
memnuniyetini artırdık, bunu çalışanlarımıza 
da aşıladık. Sun Spor İşletmeleri olarak toplam 
kaliteyi işletmenin her alanına yayarak, iç ve dış 
müşteri memnuniyeti ilkesiyle sürekli inovasyon, 
sürekli değişim, sürekli gelişim yaklaşımıyla, 
sahip olduğumuz değerleri koruyarak, ilk günkü 
heyecanımızı kaybetmeden yolumuza devam 
ediyoruz. Pandeminin başladığı 2020 ve devam 
ettiği 2021 yıllarında Spa tesisleri belirli sürelerle 
kapalı kaldı. Bu dönemlerde çalışmalarımız bir 
süre kesintiye uğrasa da personel konusunda 
kesinti yaşamadık. Gerek devletimizin verdiği 
destek ile gerek otel sahiplerinin verdiği 
destekler ile çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi 
döneminde masaj odalarında sosyal mesafeye 
dikkat ettik, dezenfektan uygulamalarını 

düzenli olarak gerçekleştirdik. Kullanılan 
çarşafları, hijyen ürünlerini tek kullanımlık olarak 
düzenledik, havlularımızı kişiye özel kullandık. 
Misafirlerimizin kayıt öncesi ateş ölçümleri 
yapıldı. Belirli lokasyonlarda dezenfektan 
kabinleri oluşturduk. Koşu bantları arasında özel 
bölmeler yaptık. Grup dersleri yerine birebir 
derslere ağırlık verdik. Kapalı kalınan sürede 
misafirlerimizi mağdur etmemek adına ücretsiz 
online dersler verdik. 2022 yılında ise pandemi 
şartlarına uygun şekilde mevcut durumumuzu 
korumayı ve gelen talepleri değerlendirerek 
büyümeyi hedefliyoruz.  

Otellerle çalışmanın, kendi yüzümüzü 
oluşturmak adına atılmış sağlam adımlar 
olduğuna inanıyoruz 
Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu şehir 
otellerine yönelik. Aktif olarak otel ve diğer 
tesisler olmak üzere toplamda 14 Spa & Spor 
merkezinin işletmesine devam ediyoruz. Bugün 
aktif olarak işletmesini ve çözüm ortaklığını 
yaptığımız tesisler; Ankara HiltonSA, Curio 
Collection by Hilton Hagia Sophia, Mövenpick 
Hotel Malatya, Tryp & HawthornSuites By 
Wyndham İstanbul, Ankara Sheraton Hotel, 
İstanbul Retaj Royal Hotel, Ramada Encore 

İstanbul Basın Express, Adana HiltonSA, Taksim 
International Abant Palace, Seven Hills Palace 
Hotel, Mövenpick Hotel Living İstanbul, 5. 
Levent Navitas Sports & Spa, Hilton Mall of 
İstanbul ve 5. Levent Spor Kulübü Derneği’dir. 
Otellere sunduğumuz Spa ürünlerinde, Spa 
terapilerine uygun ürünler kullanarak, bireysel 
kullanıma uygun Spa ürünleri tercih ediyoruz. 
Son dönemlerde her cilt tipi için ayrı ürün 
kategorisi olan aroma terapi cilt yağları ile hem 
rahatlamak hem sağlığa kavuşmak mümkün ve 
keyifli oluyor. Navitas Spa olarak otel projelerine 
önem veriyoruz çünkü otellerle çalışmanın, 
kendi yüzümüzü oluşturmak adına atılmış 
sağlam adımlar olduğuna inanıyoruz. 

Sürekli inovasyon, değişim, gelişim yaklaşımıyla, 
ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yolumuza 
devam ediyoruz

Serdar Ergün / Navitas - Sun Spor 
İşletmeleri ve Danışmanlık Yönetim 

Kurulu Başkanı 
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Aysberk Medikal Estetik Spa Concept 
firmamız, Medikal-Estetik, Spa-Wellness ve 
Kozmetik sektöründe, dünyanın önde gelen 
firmalarına ait ürünlerin ithalatı ile satış ve 
pazarlamasını yapmakta, bu ürünlerin satış 
sonrası eğitim ve teknik servis hizmetlerini 
sunmaktadır. Şirketimiz bu hizmetlerin 
yanında masaj yatakları, dinlenme 
yatakları ve cilt bakım koltuklarında 
üretim gerçekleştirip, yurt dışına da 
ihracat yapmaktadır. Firmamız, ayrıca 
Spa-Wellness merkezleri için danışmanlık, 
projelendirme ve tasarım hizmetleri 
sunmakta, bu işyerlerine uygulama aşaması 
için profesyonel destek sağlamaktadır. 
Medikal-Estetik, Spa-Wellness ve Kozmetik 
sektöründeki yenilikleri takip ederek en 
ileri ve en güvenilir teknolojileri dünyayla 
eş zamanlı olarak Türkiye'de sektörün 
hizmetine sunmayı amaç edinen firmamız, 
güçlü ve güvenilir bir marka olarak uzun 
yıllar müşterilerine hizmet vermeyi 
hedeflemektedir. Satış sonrası teknik destek 
hizmeti en önem verdiğimiz konudur. Bu 
sayede iş ortaklarımızla sürekli bir iş birliği 
içerisinde bulunmaktayız. Bizimle çalışan 
işletmeler, diğer bir alımlarında tekrar 
bizi tercih edip sonrasında da referans 
olmaktadır. 

Misafir memnuniyetini en üst düzeyde 
tutmak için işletmelerin de doğru, 
kaliteli ürün ve ekipmanı bulundurmaları 
gerekmekte
Wellness endüstrisi, Spa, fitness, ruh ve 
beden aktiviteleri, estetik, güzellik, anti-
aging, cilt ve vücut bakımları, kişisel bakımlar, 
beslenme, kilo verme ve detox gibi geniş 
bir alanı içermektedir. Yoğun ve stresli bir 
yaşam sürecinde bu pazar daha çok önem 

kazanmıştır. Misafir memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmak için işletmelerin de doğru, 
kaliteli ürün ve ekipmanı bulundurmaları 
gerekmektedir. Yapılan bakım ve masajın 
kalitesini, insan faktörü kadar kullanılan 
ürün ve ekipman da belirlemektedir. Kaliteli 
bir malzemeden imal edilmiş, döşeme ve 
yatak kısmı cilt ve omurga sağlığına uygun, 
yüksekliği ihtiyaca göre ayarlanabilen bir 
masaj yatağında yapılan bir masajla, sıradan 
bir masaj yatağında yapılan masajın etkisinin 
aynı olması beklenemez. Misafirin masaj 
sonrası konforu da çok önemli olup, rahat bir 
dinlenme yatağında dinlendirmek masajın 
etkisini devam ettirecektir. İşletmelerin, 
havluları steril eden ve ısıtan hot caby’leri 
bulundurup misafirlerine hijyen sunmaları 
da oldukça önemlidir. Cilt ve vücut bakımları 
için sağlık bakanlığı onaylı etkili ürünleri 
tercih etmeleri gerekmektedir. Cilt ve vücut 
bakım cihazlarında da hızlı sonuç veren,  
kalitesi ve teknolojisi yüksek cihazlarla 
çalışılmalıdır. Manuel uygulamaların yanında 
son teknolojik cihazlar sonuç alınmasını 
kolaylaştırır. Fitness’ta da ihtiyaca göre 
kaliteli ekipman parkuru oluşturulup, 
tecrübeli personel ile misafir memnuniyeti 
odaklı hizmet verilmelidir. Spa-Wellness-
Fitness ürün ve ekipmanlarında dünyada 
birçok üretici bulunmakta. Gün geçtikçe 
teknolojinin de gelişmesiyle bu sayı artmakta. 
Piyasada kaliteli kalitesiz kafa karıştırıcı 
birçok alternatif mevcut. Otel yatırımcı ve 
yöneticilerine tavsiyemiz, kaliteli üründen 
vazgeçmemeleridir. Daha ucuzu olup, 
kalitesiz alınan ürünlerden hem istenilen 
performans alınamayacak hem de çok çabuk 
bozulup atılacaktır. Alınan kaliteli ürünler 
misafir memnuniyeti sağlayıp sorunsuz 
uzun soluklu kullanılacaktır. Otellerin, satmış 

oldukları ürünlerin arkasında durup, satış 
sonrası destek hizmetini iyi veren firmaları 
tercih etmeleri de en önemli noktalardan 
biridir. 

Cilt ve vücut bakımları için yeni 
teknolojileri ve ürünleri yelpazemize kattık
Pandemi sürecinde, sağlıklı kalmak, iyi 
ve zinde hissetme ihtiyacının artması 
sebebiyle, Spa-Wellness aktivitelerinin 
kullanımı da artış göstermiştir. Uzun süre 
evde kapalı kalıp sınırlı hareket etme 
sebebi ile çoğu kişide kilo problemi oluştu. 
Ayrıca uzun süre maske takılmasından 
dolayı da cilt sorunları gündeme geldi. Biz 
de bu süreçte cilt ve vücut bakımları için 
yeni teknolojileri ve ürünleri yelpazemize 
kattık. Bizim hem cilt hem de vücut bakımı 
yapabilen multifonksiyonel Robolex adlı 
bir cihazımız bulunmakta. Bu süreçte bu 
cihazımıza otellerden gelen talep oldukça 
arttı. Zincir oteller ilk önce bir otellerine 
Robolex’i alıp etkinliğini gördükten sonra 
diğer şubelerinde de cihazımızı kullanmaya 
başladılar. Hatta müşteri yoğunluğundan 
aynı otelde iki cihaz kullanan iş ortaklarımız 
bulunmaktadır.

Yapılan bakım ve masajın kalitesini, insan faktörü 
kadar kullanılan ürün ve ekipman da belirlemekte

Aykut Palabıyık / Aysberk Medikal 
Estetik Spa Concept, Firma Sahibi
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Özcan Biçer / İstanbul Turizm Platformu Direktörü

“İstanbul Turizm Platformu olarak, İstanbul’u dünya turizminde 
hak ettiği yere getirmek için ortak akılla çalışıyoruz”

Öncelikle, İstanbul Turizm Platformu nedir, 
ne amaçla kuruldu, sizden dinleyebilir 
miyiz?
İstanbul Turizm Platformu olarak, İBB 
Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 
talimatıyla Haziran 2019'dan itibaren 
çalışmalara başladık. Kuruluşumuzu 18 
Kasım 2019 tarihinde, “İstanbul Senin Turizm 
Geleceğin” sloganıyla, İBB yönetimi ve 
sektör paydaşlarının bir araya geldiği Tanıtım 
Toplantısıyla kamuoyuna duyurduk. 20 Ocak 
2020 tarihinde, üniversite, STK, özel sektör, 
kamu temsilcileri ve uzmanların katılımıyla, 
İstanbul Turizm Çalıştayını gerçekleştirdik. 
Çalıştayda, turizm sektörünün problemlerini, 
bu problemlere yönelik çözüm önerilerini 
ve turizmin geleceğini sektörle birlikte 
tartışarak çözüm aradık. İstanbul Turizm 
Platformu, 258 kurumdan 370 temsilcisi ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve turizm 
sektörü arasında bağlantı kuran; turizme 
dair sorunları ve çözüm önerilerini sektörün 
kendisinden dinleyerek, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilgili birimlerine aktaran, yeri 
geldiğinde; sektör ve İBB’nin ilgili paydaşlarını 
bir araya getirerek, iletişimi sağlayan bir 
yapıdır. Danışma Kurulu, Koordinasyon 
Kurulu ve 24 Turizm Komisyonundan oluşur. 
Turizm sorunlarını ve çözümlerini ortak 
akılla belirler, yönetişim ve iletişim işlevlerini 
kullanır ve kısa sürede çözmeye odaklanır. 
İstanbul Turizm Platformu, İstanbul turizm 
sektöründe, sürdürülebilir, kapsayıcı, 
katılımcı ve teşvik edici bir rol üstlenir.

Turizm sektörü ile nasıl bir 
iş birliğiniz bulunuyor?
Başta TÜRSAB, TÜROB, TTYD, İRO, TURYİD 
gibi sektörün önde gelen turizm örgütleri, 
turizm ve turizme katkı koyan üniversite 
akademisyenleri, İBB paydaşları ve 
İstanbul’da turizme dair emek harcayan 
gönüllü temsilcilerimiz bulunuyor. Sektöre 
dair bir sorun olduğunda, sahaya inerek, 
ilgili paydaşlarla görüşüyoruz ve sorunlara 
en hızlı ve akılcı çözümleri birlikte bulmayı 
hedefleyen modeller üretiyoruz.

İstanbul Turizm Platformu olarak bugüne 
kadar hangi projeleri tamamladınız?
20 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen, 
İstanbul Turizm Çalıştayı ile ortaya 
çıkan 100 projeyi hayata geçirmek için 
çalışmalara başladığımız dönemde, pandemi 
nedeniyle aksaklıklar yaşadık, fakat online 
görüşmelerle çalışmalarımıza devam ettik. 

Normalleşmeyle birlikte yüz yüze toplantılar 
yaparak, proje geliştirmeye devam 
etmekteyiz. Bu süreçte tamamladığımız 
etkinlik ve çalışmalar: Sağlıkçılarımızla 
Birlikte Başaracağız Projesi, Ace of Mice ve 
Gastro Show, EMITT, TIF, Gastroekonomi 
Zirvesi, TÜRSAB Turizm Forumu gibi 
turizmde önde gelen etkinliklerine 
katılım, Türkiye turizminin yüzde 73’ünü 
kapsayan 11 Büyükşehir Belediyesi Turizm 
Müdürlüklerinin katılımlarıyla, yerel ve ulusal 
düzeyde ortak bir turizm vizyonu geliştirmek 
ve sürdürülebilir turizm politikaları üretmek 
amacıyla, 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde, ilki 
İstanbul’da olan 11 Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Birimleri Çalıştayı, Tarihi Yarımada 
Turistik Ulaşım Analizi. Ayrıca Delice 
Network, ENAT Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı 
ve CRC Bisikletçiler için Şehirler ve Bölgeler 
Üyeli işlemlerini başlattık. İstanbul Turizm 
envanterinin dijital ortamda kayıt altına 
alınması çalışmalarını tamamladık. Katkı 
sunduğumuz çalışmalardan bahsedersek; 
İstanbul Turizm Platformu olarak, İBB’nin 
yürütmüş olduğu turizme değen bütün 
projelerde destek olmayı sektörel analiz 
ile sektörel çözüm sağladık. Tasarım 
yarışmalarının turizm ile ilişkilendirilmesi 
konusunda katkı sağladık. İTP Danışma 
Kurulunca 25 Nisan 2021 tarihinde 
gündeme alınan Bus for Us: Busforus projesi 
kapsamında ise İBB Ulaşım DB, Ulaşım 
İstanbul, İBB Turizm Müdürlüğü, İSMEK, 
BİMTAŞ ve Öykü Ajans olarak belirlenen proje 
paydaşlarıyla projeyi hayata geçirdik. 17 Ocak 
2022 itibari ile Ulaşım İstanbul'a ait turistik 
otobüsler hizmet vermeye başladı. Devam 
eden çalışmalara bakarsak; City Information 
Office (Taksim, Maksem’de pilot uygulama 
başladı, Galataport için anlaşma yapıldı. 
Yapılması planlanan noktalar ise Haliçport, 
Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul 
Havalimanı, Adalar, Sultanahmet, Kadıköy, 
Üsküdar ve Beşiktaş), Komşu Belediyeler 
ile iş birlikleri sağlanması, İstanbul Geneli 
Yat Marinaları ve Tekne Parkları Mevcut 
Durum ve İlave Kapasite İhtiyacı konulu İBB 
Deniz Birimleri Toplantısının, 12 Müdürlük 
ve 3 İştirak Şirketi koordinasyonunun 
sağlanması. Ayrıca, günlük acil krizler 
için ilgili birimler ile iletişimi sağlıyoruz. 
Örneğin; İstanbul kartların gayri resmi 
satışlarının engellenmesi, Lale Festivalinde 
yönlendirme tabelalarına yabancı dil 
eklenmesi, Sultanahmet’te turistlerin maruz 
kaldığı olumsuz durumlarda zabıta desteği 

sağlanması, Kabataş’ta turist teknelerinin 
yaşadığı güvenlik sorununun ortadan 
kaldırılması vb. konularda ilgili paydaşlarla iş 
birliği içinde çözüm üretmeye çalışıyoruz.

İTP olarak turizm yatırımcılarına yönelik 
çalışmalarınız var mı? Yatırımcılara 
ne tür imkânlar sağlıyorsunuz?
İBB birimleri ile kent yönetiminin yetki 
ve sorumluluk sahasında bulunan 
sektör paydaşları ile yer seçimi ve imar 
regülasyonları konularında ortak projelerde 
buluşmasını sağlıyoruz. İTP Bileşenleri 
tarafında ise danışman ve işletmeci 
firmalar iş birliği ile; Ön Projelendirme, Ön 
Fizibilite, Fizibilite, Yatırım yapma sürecinde 
şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın 
araştırılması, Yatırım Fizibilitesi konularını 
ilgili birimlere yönlendiriyoruz.

Sizce İstanbul’daki otel sayısı yeterli mi? 
Yeni otele ihtiyaç duyulan 
bölgeler bulunuyor mu?
2019 tarihli İstanbul UNWTO Tourism 
Readiness Report’a göre, dünya üzerinde en 
büyük yeni çekim gücüne sahip iki kent; Delhi 
ve İstanbul olarak belirlendi. İBB Başkanımız 
Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından da 
İstanbul turizminin kent ekonomisi için 
önemi vurgulanarak, 2030 yılı hedefimizin 
25 milyon ziyaretçi olduğu ifade edildi. 
Bu yılın verilerine bakıldığında, İstanbul, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hayata geçirilen İstanbul Turizm Platformu, kurulduğu 2019 yılından bu yana 
kentte turizminin geliştirilmesi adına sürdürülebilir ve kapsayıcı faaliyetler yürütüyor. Bugüne dek sektör paydaşlarının da 
katkılarıyla pek çok projeyi tamamlayan İstanbul Turizm Platformu, otel yatırımlarından kentin ulaşım sorunlarına turizmi 
ilgilendiren her konuda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer ile İstanbul turizminin 
geldiği noktayı, sorunlarını ve Platform’un çözüm önerilerini konuştuk. 
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“Turizm İşletmesi Belgeli” 705 tesis, yaklaşık 
136 bin yatak kapasitesi ile hizmet verdiği 
görülmekte. Yatırımların tamamlanmasıyla, 
ilave 64 tesis ve yaklaşık 12 bin yatak 
İstanbul’un konaklama kapasitesine dâhil 
olacak. 2021 yılında, İstanbul yaklaşık 9 
milyon yabancı ziyaretçi ağırlamıştır ve Mayıs 
2022 itibariyle, İstanbul’a giriş yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bindir. Bu 
rakamlara göre, İstanbul’un giderek artan bir 
yabancı ziyaretçi potansiyeline sahip olacağı 
ve dolayısıyla otel sayılarının yetersiz kalacağı 
öngörülebilir. Bu kapsamda kent içindeki 
konaklama, gastronomi ve ulaşım sistemleri 
ile alt destinasyonların etkin ve verimli 
çalışmasına yönelik yatırımların devam 
etmesi gerektiği ortadadır. İstanbul’da daha 
çok otel yatırımı yapılmalıdır ve yapılacak 
yatırımların bölgesel olarak dengeli dağılımı 
sağlanmalıdır.

İstanbul’un ülkemiz turizm sektörü için 
önemini nasıl değerlendirirsiniz?
Yaklaşık 1,4 trilyon USD hacmindeki global 
turizm sektörü, küresel GSYİH'nın yüzde 
10,4'ünü oluşturuyor. Turizm; istihdam 
yaratmak, ihracatı artırmak ve dünya 
çapında refahı sağlamak için küresel ve yerel 
ekonominin temel taşlarından biridir. Aynı 
zamanda, yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini 
azaltma, kültürü koruma, somut ve somut 
olmayan mirası koruma, cinsiyet eşitliğini 
teşvik etme, çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirliği artırma kapasitesine sahip 
önemli bir dönüştürücü bir araçtır. 2019 
verilerine göre, İstanbul en çok uluslararası 
ziyaretçi alan şehirler arasında dünyada 8. 
sıradadır. Son 2 yıldır tüm dünyayla birlikte 
ülkemiz de turizm sektörünün son derece 
olumsuz etkilendiği zorlu bir süreçten geçiyor. 
2021’de toplam 25 milyon ziyaretçi Türkiye’ye 
geldi ve İstanbul’un bu ziyaretçi sayısındaki 
payı yüzde 36. 2022’nin ilk çeyreğinde, 
İstanbul, geçen yıl aynı dönem ziyaretçi 
sayısına göre yüzde 140 artış gösterdi. Bu 
dönemde, İstanbul’un Türkiye’ye gelen 
ziyaretçi sayısında payı yaklaşık yüzde 67. Bu 
durumda, 2022 yılı mart ayı itibari ile 2019 
yılındaki ziyaretçi sayılarını tekrar yakalamaya 
yönelik bir trend başladı.

Tarihiyle, kültürüyle bir dünya kenti olan 
İstanbul sizce dünya turizminde 
hak ettiği yerde mi?
Kendi kendini marka haline getirmiş 
olan İstanbul, Asya ile Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlayan, dünyanın içinden deniz 
geçen tek şehri. Kentteki turizm sektörü 
yıllardır rakiplerine oranla çok zayıf bir 
şekilde yönetilmesine ve sektör bileşenleri 
birçok konuda sahipsiz kalmalarına 
rağmen, kentimiz hala dünya turizminde 
öncelikli tercihler arasında olan bir turizm 
cazibe merkezi konumunda. TripAdvisor 
yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, 
2021 Ocak-Aralık ayları arasında Küresel 
TripAdvisor kullanıcılarına, üç ana kategoride, 
5 puan üzerinden değerlendirme yapılmış. 
Bu puanlamaya göre; İstanbul, Avrupa 
şehirleri Roma, Paris, Madrid ve Barcelona ile 
kıyaslandığında, konaklamada 4.54, tarihi ve 

turistik mekânlarda 4.71, yeme içmede 4.57 
puanla tüm kategorilerde ortalama 4.59 puan 
alarak 1’inci sırada yer almış. İstanbul, sahip 
olduğu iç çarpan etkisiyle, kent ekonomisinin 
neredeyse yüzde 25’ini oluşturan ve yaklaşık 
300 bin kişiye yakın istihdam yaratma 
gücüne sahip. Fakat İstanbul’da merkezi 
yönetimin antidemokratik uygulamaları; 
turizm sektörünün destek verilen değil 
sömürülen bir kesim olarak görülmesi; 
kendi geleceklerini daha objektif ele 
alarak kurumsallaşması beklenen sektör 
bileşenlerinin, kişisel ilişkiler ağı geliştirerek 
sektörde konumlanmaya çalışması; 
merkezi hükümet  ve kent yönetimi 
arasındaki senkronizasyon bozuklukları 
gibi sebeplerden dolayı İstanbul, daha iyi 
bir turizm destinasyonu olabilecekken, 
sektörel yapının gitgide erozyona uğraması 
sonucu hak ettiği değeri görmüyor. Daha 
nitelikli ziyaretçi profiline sahip olma, kentin 
somut ve soyut değerlerine saygı duyan 
kesimlere ev sahibi olma özlemi duyan 
kentimiz; günden güne ziyaretçilerine 
göre şekillenmesi, turizmden elde ettiği 
gelirin giderek düşmesi gibi sebeplerle 
turizmde kırılgan bir yapıdadır. İstanbul’da 
turizm sektörü; ekonomik, fiziksel ve sosyal 
alanlardaki etkileri nedeniyle, dikkatle ele 
alınması gereken ve iyi yönetilmesi gereken 
bir sektördür. İstanbul Turizm Platformu 
olarak, İstanbul’u dünya turizminde hak ettiği 
yere getirmek için ortak akılla çalışıyoruz. 

Sizce İstanbul’un turizm alanındaki 
en büyük sorunları nelerdir? Bunların 
giderilmesi noktasında İTP olarak nasıl 
çalışmalar yapıyorsunuz?
İstanbul’un turizm alanındaki öncelikli sorunu 
yetki alanlarının dağınık olmasıdır. Bakanlık, 
valilik ve belediyenin farklı alanlarda sorumlu 
olması yetki karmaşasına sebep oluyor. 
Örneğin, Marmara Denizi’nin Özel Çevre 
Koruma Bölgesi ilan edilmesi ve belediyenin 
bu alanda neredeyse yetkisiz kalması. Ayrıca, 
tüm İstanbullunun şikâyetçi olduğu gibi 
ülkemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri 
de zorlayan durumlara örnek verecek 
olursak; taksilerin fahiş fiyat uygulaması, 
hanutçuluk, yeme-içme tesislerinde çifte 
fiyatlandırma ve ulaşım sorunları vb. konular 
turizm alanındaki başlıca sorunlardır. Bunların 

yanı sıra, İstanbul turizminde sağlıklı veriye 
ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin; konaklama, gelen 
turist sayıları vb. veriler sağlıklı veriler değil. 
İstanbul’a giriş yapan transit yolcular, gelen 
turist sayısına ekleniyor, bu şekilde yapılan 
kayıt altına alma işlemi ile “gelen turist sayısı” 
tespiti, sağlıklı veriden uzaklaştırılmış oluyor. 
İstanbul Turizm Platformu olarak İstanbul’da 
turizm sektörüne katkı sağlayacak, yatırımları 
artıracak, turizm konusunda bilinçlendirecek; 
İstanbul’a daha çok yabancı ziyaretçi ve daha 
çok yatırım getirecek çalışmalar sürdürüyor 
ve planlıyoruz. Bunlardan bazıları; İstanbul 
Kalite Programı, Turistik Kentsel Mobilyalar, 
Hissedilebilir İstanbul, Enstitü İstanbul 
(İSMEK) Turizm Eğitimi, Ulaşım Akademisi, 
Deniz Hop on hop off, HeliTour İstanbul 
Helikopter Turu, Dive İstanbul Dalış Turları, 
İstanbul Turizm Master Planı Revizyonu, İBB 
Miras Restorasyon çalışmalarına turistler ve 
turist rehberleri için turlar…

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1971 Erzincan doğumluyum, 1994 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümünü bitirdim ve yüksek 
lisansımı YTÜ’de, Kentsel Yenileme temasıyla 
Tarihi Yarımada’da tamamladım. İstanbul’daki 
sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu ile 
birlikte kente sahip çıkabilmek adına, Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 10 
sene yönetim kurulu üyeliği ve 2.başkanlık 
görevlerini üstlendim. Planlama sahasında 
ülkemizin yaklaşık %10’unu planlarken, kentsel 
tasarım sahasında Levent Çarşı, Arnavutköy 
Çarşı, Beyoğlu Tepebaşı, Beyoğlu Talimhane 
Turizm Projesi, Amasya Kent Merkezi Turistik 
Kentsel Yenileme Projesi, Antalya Balbey 
Mahallesi Turistik Kentsel Yenileme Projesi 
gibi birçok proje gerçekleştirdim. Beyoğlu 
Platformu ve İBB İstanbul Turizm Atölyesi 
gibi yerel ve sektörel katılım ve yönetişim 
yapılarının kurulmasında ve yönetilmesinde 
rol aldım. İzmir Kemeraltı UNESCO Tarihi 
Miras Alanı Danışma Kurulu üyeliği ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyeliği görevlerimi sürdürmekteyim.  2020 – 
2022 yılları arasında BİMTAŞ Genel Müdürü 
olarak görev aldım. 2022 Nisan ayı itibariyle 
hem KENTHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hem 
de İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü 
olarak görevlerimi sürdürmekteyim.
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Turizmde rekor beklentisiyle başlayan 2022, Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla 
yeni bir açmaza girdi. Ukraynalı turist sayısı neredeyse sıfıra düşerken, 
Rus turistlerle ilgili de uçuş yasakları problemi gündeme geldi. Sezonun 
başlamasıyla gerek Rus turist sayısı gerekse diğer alternatif pazarlarda artış 
meydana gelirken, fiyatlar ayrı bir konu olarak karşımıza çıktı. Hem TL’nin 
döviz karşısındaki değer kaybı hem de enflasyon kaynaklı maliyet artışları, 
oteller için bu sezonun en büyük sorunu olarak görülüyor. Sektör başkanları, 
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi turizm sezonunu değerlendirdi.

Orhan Belge: “Patlama yapılacak bir sene 
olması bekleniyordu ancak bazı belirsizliklerin 
olduğunu söylemeliyiz”
“Turizmde ilginç bir sene bizi bekliyor,” diyen 
ÇEŞTOB ve ETİK Başkan Yardımcısı & Boyalık Beach 
Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, “Sıkıntılı geçen 
iki senenin ardından aslında patlama yapılacak 
bir sene olması bekleniyordu ancak ekonomideki 

sıkıntılar ve Avrupa’nın göbeğindeki savaş gibi olumsuzluklardan dolayı 
bazı belirsizliklerin olduğunu söylemeliyiz.  Bu nedenle temkinli gidiyoruz. 
31 Mart dönemine kadarki erken rezervasyonlarımız gayet iyi gitti ama 
bundan sonrasını dikkatle takip edip yeni sezonun nasıl olacağını hep birlikte 
göreceğiz. Yine de otelciler olarak iyimser olmak zorunayız” şeklinde konuştu. 
Bu sene doluluklarda 2019 rakamlarını geçmeyi hedeflediklerini aktaran 
Orhan Belge, “2019’daki gecelememize aslında 2021’de yaklaştık. Bu da 12 ay 
toplamına baktığımızda yüzde 60’lara varan bir doluluğa işaret ediyor. Fakat 
3 aylık periyotlarda yüzde 93’ün altına düşmemeliyiz. Bu anlamda 2019 çok 
iyiydi. Biz geceleme ve doluluk bazında 2019’u geçmeyi hedefliyoruz. Savaşın 
yarattığı belirsizlik ortadan kalkmalı. Antalya ve Bodrum Rus ve Ukraynalı 
turistleri alıyordu. Savaş dolaysıyla bugün alamıyorlar ama uçuşların başlaması 
da güzel bir gelişme. Bu pazarlarda sıkıntı olduğunda bu sefer de iç pazar 
pastasından alınan pay farklı destinasyonlara dağılıyor” ifadelerini kullandı.
Otellerdeki maliyet artışına da dikkat çeken Belge, “Tabii bu sene fiyatlar ve 
maliyetler arttı. Bu bize ne getirecek ne götürecek bunları göreceğiz. Otele 
aldığımız bir malzemeyi bir hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bizim de her 
hafta oda fiyatlarını yükseltme şansımız yok. Geçen sene ödediğimiz elektrik 
faturası ile bu sene ödediğimiz arasında yüzde 375 fark var fakat bizim 
fiyatlarımızdaki artış yüzde 70-80 bandında. Gıda fiyatlarında ise yüzde 80’in 
altında artış yok” diye konuştu.

Serdar Karcılıoğlu: “Oteller borçlarını ödemek 
için maliyetlerinin altında satış yapıyor”
Bugün Akdeniz ve Güney Ege’de turist sayısı 
yüksek olmasına rağmen geceleme sayısı ve 
gelir bakımından sezonun verimli geçmediğini 
ifade eden BOYD (Bodrum Profesyonel 
Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı & Kosifler 
Grubu Turizm Yatırımlarından Sorumlu Genel 
Koordinatörü Serdar Karcılıoğlu, “Antalya’da yazın ortasına geldik, tabii ki 
turizmde bir hareketlilik olacak. Burada kişi sayısı değil, yapılan geceleme 
sayısı ve buna bağlı olarak gece başı bıraktıkları rakam önemli. Dövizin aşırı 
artışına bağlı olarak Almanya, İngiltere, Fransa gibi bize turizmin normal 
olduğu dönemlerde ciddi turist ihracatı sağlayan ve sektöre hiç katkısı 
olmayan bir turist profilini saysanız ne olur saymasanız ne olur? Böyle bir 
profille Antalya, Bodrum, Güney Ege doldu deseniz ne olur dolmadı deseniz 
ne olur? Sahada görülen etki bunun verimli bir etki olmadığını bize gösteriyor. 
Olayları bu şekilde değerlendirmek durumundayız” şeklinde konuştu. 
Türkiye’ye gelen turist sayılarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin 
doğru olmadığını ifade eden Karcılıoğlu, “Gelen turist verilerini her ay 
hükümetimiz açıklıyor. Ülkemizin gerçek bir turizm ülkesi olup olmayacağı, 
eğer böyleyse gerçekleşen turizm operasyonları ile dünya turizm pazarında 
nasıl bir konum aldığımızı ve bu hareketin ülke ekonomimize nasıl bir katkı 
sağlayacağını bilmek, bize de bunu göstermek için yapıyorlar. Biz de diyoruz ki 
bu yöntemle açıklanan rakamlar ile ne Maliye Bakanlığımız bütçelerini dizayn 
etsinler ne de Turizm Bakanlığımız bundan başarı ya da başarısızlık hikayesi 

çıkarsın. Hesaplama yöntemi yanlış ve bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. 
Bugüne kadar da her seferinde bunu söylememize rağmen hiç kimse 
aldırış etmiyor” ifadelerini kullandı. Bloomberg HT canlı yayınında konuşan 
Serdar Karcılıoğlu, “Gümrük kapılarından giren kafaları sayarak doğru veriye 
ulaşamayız. Bunların büyük çoğunluğu turizm amacıyla gelmemiş kişiler. 
İçlerinde ciddi oranda, bedavaya tatil yaptırdığımız 0-12 yaş çocukların 
olduğu sayılar. Gerçek rakamları alabilmemiz için bu yöntemi değiştirmemiz 
lazım. Biz de o zaman turizmde şu kadar gelir elde ettik, şu kadar geceleme 
sayısına ulaştık, bu kadar para kazandık diyebilme imkanına sahip olacağız. 
Bu söylediklerime meslektaşlarımın büyük bir bölümü de katılıyor” dedi. 
İşletmelerin, oda fiyatlarında girdi maliyetlerini yakalayacak zamların 
yapılamadığını söyleyen Karcılıoğlu şöyle devam etti: “Bodrum bölgesinde 
Alman ve İngiliz turist sayılarında gözle görülen bir artış var. Ancak onlar 
için tatil aşırı ucuz. 2022’ye girdiğimizde girdi maliyetlerinin yüksek oranda 
artmasına bağlı olarak demiştim ki, ‘Oteller 2021 rakamlarına yüzde yüz 
maliyetlerine ilave etmedikleri takdirde iflas ederler.’ Oysa internetten bir 
acenteyi açıp baktığımızda, halen resort bölgelerde 500 liraya oda satıldığını 
görüyoruz. Bu durumda halk da otelci de haklı. Otelciler maliyetlerinin altında 
satışlarla gündemdeler. Bu da sıcak paraya olan ilginin sonucu. Otelciler çok 
ciddi bir kredi borcu altında. Yeni krediler alamıyorlar. Müşteriden gelen 
bu sıcak parayı çok yüksek faizlerle alınmış bir kredi gibi kullanıyor. Çok acil 
borçlarını ödemek için de maliyetlerinin altında satış yapıyorlar.” “Bir çözüm 
istiyorsanız kısaca şunu söyleyeyim,” diyen Serdar Karcılıoğlu, “Her şey dahil 
sistemle özdeşleşmiş, hem israf hem de ucuz turizm ülkesi konumuna gelen 
ülkemizin öncelikle gastronomi olmak üzere tarih, din, kültür değerlerine 
yönelmeliyiz. Bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapmalıyız. Bu söylediğimiz 
turizm hareketleri ile zengin, paralı ve kaliteli turist sayısı artacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Ülkay Atmaca: “Rus ve Ukraynalı turistlerin 
yerini alternatif pazarlardaki artış ile 
doldurmaya çalışıyoruz”
2022 turizm sezonuna ilişkin değerlendirme 
yapan P.O.Y.D. Profesyonel Otel Yöneticileri 
Derneği Başkanı & Innvista Hotels Belek Genel 
Müdürü Ülkay Atmaca, yıla yüksek hedeflerle 
başlandığını fakat Rusya-Ukrayna savaşının olumsuzluk yarattığına dikkat çekti. 
Atmaca, “Seneye iyi başlamıştık ancak patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı ve 
ambargolar tüm planlarımızı alt üst etti. Son yıllarda en çok turist tedariki 
yaptığımız iki ülkenin savaşıyor olması, buna bağlı uçuş ve uçak ambargoları 
nedeniyle bu iki pazar durma noktasına geldiği için alternatif pazarlar daha ön 
plana çıktı. Bununla birlikte an itibariyle yüksek sezondayız ve doluluklarımız 
gayet yüksek” dedi. Pazar yoğunluğu bakımından başta Avrupa ve İngiltere'de 
büyük artışlar olduğunu ifade eden Atmaca, “Orta Doğu pazarı da iyi gidiyor. 
Okulların tatile girmesiyle iç pazar hareketliliği de arttı. Rus misafir sayımız 
ise her geçen gün artıyor ve sezonun uzaması bekleniyor. Ukraynalı turist 
yok denecek kadar az.  Çok yoğun gelen Rus ve Ukraynalı turistlerin yerini 
alternatif pazarlardaki artış ile doldurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 
Otel fiyatlarında ise büyük artışlar olmadığını ifade eden Atmaca, “Beklenen 
6-7 milyon Rus turistin belki yarısı gelebilecek. Beklenen 1 milyondan 
fazla Ukraynalı turist yok… Bu kayıpları alternatif pazarlar ile telafi etmeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle beklenen fiyat artışları sezona bağlı olarak değişkenlik 
gösterse de maliyet artışlarına bağlı fiyat artışları gözlendi” dedi.  “Antalya'da 
her bütçeye uygun tatil seçeneği mevcut çünkü çok fazla tesisimiz var,” diye 
devam eden Ülkay Atmaca, “Çok büyük bir alanda çok farklı tatil konseptleri 
uygulayan otellerimiz var, bu nedenle her bütçeye uygun tatil olanağı 
mevcut. Geceleme sayıları ise pazar pazar farklılık gösteriyor. Biz işletmeciler 
de konaklama sürelerinin uzaması için farklı tatil seçenekleri sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı. İşletmeler açısından artan maliyetlere de dikkat çeken 
Atmaca, “Maliyet artışları çok yüksek… Şu an en büyük uğraşımız ve çabamız 
kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altına almak.  Bu maliyetlerin 
artması biz işletmecileri de tüketiciyi de zorluyor. En büyük beklentimiz bu 
fiyat artışlarının bir an önce durması” dedi.

Sektör başkanlarından turizm sezonunu değerlendirmesi
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TÜROB’un Haziran ayı Geleneksel Öğle Yemeği etkinliği Conrad 
İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç’in konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, 
TÜROB üyeleri ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri bir 
araya geldi.  Toplantıda konuşma yapan TÜROB Başkanı Müberra 
Eresin, turizmdeki son durumla ilgili bilgi verirken, yılın ikinci yarısıyla 
birlikte talepte artışın devam etmesini beklediklerini belirtti. Eresin, 
“Mevcut şartlarda 2022’nin 2021’den çok daha iyi bir yıl olacağı kesin 
görünüyor. 2019 yılını da geçme ihtimali çok yüksek. Gelecek yıl ise 
yani 2023 yılının turizmde çok daha iyi bir yıl olacağını, takip eden 
yıllarda turizm gelirlerimizin artarak çok ciddi noktalara geleceğini ve 
özellikle İstanbul’un dünyada yine parlayan ilk beş destinasyondan biri 
olacağını umuyoruz” diye konuştu. Doluluk oranlarını da açıklayan 
Eresin, şu bilgileri verdi: “Türkiye genelinde otel dolulukları Mayıs 
2022’de yüzde 70.3, ADR olarak adlandırılan günlük satılan oda 
bedeli 103.9 Euro, RevPAR olarak adlandırılan oda başı gelirler 73.1 
Euro oldu.  Mayıs 2019’da otel dolulukları yüzde 54.6, oda bedeli 
68.5, oda başı gelirler 37.3 Euro olmuştu. Türkiye genelinde ilk 5 
ayda ise doluluklar yüzde 59.8, oda bedeli 84.5 Euro, oda gelirleri ise 
50.5 Euro olarak gerçekleşti. 2019’un beş aynında doluluklar yüzde 
62.6, oda bedeli 65.5 Euro, oda başı gelirler de 41.0 Euro olmuştu. 
İstanbul’a gelirsek; İstanbul’da Mayıs 2022 otel dolulukları yüzde 78.4 
oldu. 2019 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 58.2 olmuştu. Bu yılın 
ilk 5 ayına baktığımızda ise İstanbul’da doluluklar yüzde 66.8 olarak 
gerçekleşti. 2019’un ilk 5 ayında bu oran yüze 69 olmuştu. Görüldüğü 
gibi doluluklarda mayıs ayı bazında 2019’un üzerindeyiz, ancak 
ilk 5 aylık dönem itibariyle henüz 2019’un gerisindeyiz. Büyük bir 
memnuniyetle belirtmeliyim ki; İstanbul’un hem mayıs ayında hem 
de beş aylık dönemde doluluk ve oda başı gelir ortalaması Avrupa 
destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) aylık yemekli toplantısında bir konuşma yapan 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, dünyanın zor bir ekonomik süreçten 
geçtiği bu dönemde turizm gelirlerinin ekonomik ve stratejik anlamda çok önemli olduğunu belirtti. Bu yılki 
turist hedefinin 42 milyon, turizm geliri hedefinin ise 35 milyar dolar olduğunu hatırlatan Sururi Çorabatır, 
“2022 yılına 2019 rakamları ile girmeyi hedeflerken Rusya- Ukrayna arasında çıkan çatışmalardan dolayı bu 
rakamlarda ufak şaşmalar yaşandı. İnşallah önümüzdeki süreçte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada 
biter, bulunduğumuz coğrafyaya ve insanlar huzura kavuşur." dedi. Önümüzdeki süreçte pastadan pay 
almanın daha da zorlaşacağını ifade eden Sururi Çorabatır, dünyanın büyük bir turizm rekabetine sahne 
olacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2019 yılında Türkiye’ye 45 milyonu 
yabancı, 6,7 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaş olmak üzere, toplamda 52 milyon civarında ziyaretçi 
gelmişti. Turizm sektörünün bu yılki hedefi, 2019’daki ziyaretçi sayısının 10 milyon altında.

İstanbul’un doluluk ve oda 
başı gelir ortalaması Avrupa 
destinasyonları ortalamasının 
üzerine çıktı

Sururi Çorabatır: “Dünya büyük bir turizm rekabetine sahne olacak”

TÜROB’un Geleneksel Öğle Yemeği’nde konuşan İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sektörünün İstanbul’un en 
önemli ticari değerlerinden biri olduğunu söyledi. İstanbul’da turizmi 
geliştirmek için elbirliği ile çalıştıklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
“Başkanlığını üstlendiğimiz Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve 
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak TÜROB ile birlikte yurt 
içi ve yurt dışında birçok farklı proje yapıyoruz” dedi. “İstanbul yaratılışta 
turizme doğmuş bir şehirdir” diyen Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: 
“İstanbul markasının en büyük ustası ve yapıcısı turizmdir. Bu sebeple 
İTO olarak şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak her girişimin yanında 
büyük bir destekle duruyoruz. Biz biliyoruz ki, İstanbul’u parlatacak ve 
İstanbul’daki tüm sektörlere katma değerler ilave edecek sektör turizmdir. 
Dolayısıyla turizme değecek bir el, aynı zamanda onlarca sektöre değmiş 
bir el gibidir.” Turizm endüstrisinin en önemli yapı taşının ise oteller 
olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, “Bugün, gururla söyleyelim ki tüm 
Avrupa’nın en genç ve yeni otelleri İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un otel 
ve hizmet altyapısı tüm dünyada parmakla gösteriliyor. Ne mutlu bize ki 
şehrimizde yer alan sayısız yerli ve yabancı otel zincirine her gün bir yenisi 
daha ekleniyor ve şehrimizin kapasitesi büyüyor” diye konuştu. Avdagiç, 
şunları söyledi: “Ama Türkiye ve İstanbul turizmde dünyaya kıyasla, salgın 
sonrasında hızla yükselişe geçti. İstanbul’da 2022’nin ilk 5 ayında 5 milyon 
284 bin 714 yabancıyı ağırladık. Bu rakamlar içinde bulunduğumuz aylarda 
daha da artacaktır. Hem ülkemiz hem şehrimiz 2022 yılına ekonomik 
anlamda da hızlı bir başlangıç yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde turizm geliri 
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 
488 bin dolara yükseldi. Tüm turizm paydaşlarının ve sektör kuruluşlarının 
alın teri ve emeğiyle gelinen bu nokta, Türkiye ve İstanbul turizminin take 
off’a geçtiği noktadır.”

İTO Başkanı Avdagiç: 
“Şehrimizde yer alan sayısız yerli 
ve yabancı otel zincirine her gün 
yenisi ekleniyor”

Müberra Eresin

Şekib Avdagiç
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Dedeman 
Hotels & Resorts 
International, 
Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
açtığı turizm 
amaçlı arazi tahsis 
ihalesini kazandı. 
Böylece Erzurum 
Palandöken Kayak 
Merkezi’ne 28 yıl önce yaptığı yatırımla Türkiye’de kış turizminin 
öncü ismi olan Dedeman Hotels & Resorts International, Palandöken 
Dedeman’ı 30 yıl daha işletme hakkı kazanmış oldu. Türkiye’ye kayağı 
sevdiren otel olarak tanınan Palandöken Dedeman’da kısa süre içinde 
renovasyon çalışması başlatılacak. Banu Dedeman, “Bu muhteşem 
dağın uluslararası kayak turizminde daha da ön sıralara gelmesi için 
katkılarımızın devam edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” 
dedi. İlk otelin ardından Dedeman Palandöken Ski Lodge’u 2006 
yılında hizmete aldıklarını da ifade eden Dedeman, şunları söyledi: 
“Yaptığımız ciddi yatırımlar ile Palandöken’in hem yurt içinde hem yurt 
dışında tanıtımı için yıllardır aynı inanç ve çabayla aralıksız çalışıyoruz. 
Bugün Palandöken’in geldiği nokta hepimiz için haklı bir gurur kaynağı. 
Buna daha ivme kazandıracağız. Öncelikle Palandöken Dedeman’ın 
renovasyon projesini hazırladık ve kısa süre içinde çalışmalarımıza 
başlayacağız. Öyle ki, önümüzdeki sezon ziyaretçi sayısında yüzde 
30’luk bir büyüme öngörüyoruz. Bu artışta yerli ziyaretçilerimizin 
yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan gibi 
ülkelerden gelecek misafirlerimizin de etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & 
Resorts International, kiralama ve işletme yöntemiyle sürdürdüğü 
kontrollü büyüme stratejisini franchising işletme modeliyle de devam 
ettiriyor. Dedeman, Denizli ve Adıyaman’ın ardından 3. franchise oteli 
Dedeman Kartepe Kocaeli ile otel sayısını 19’a, oda sayısını ise 2 bin 
974’e yükseltmiş oldu. M.M.S. Turizm ve Dedeman Turizm Yönetimi 
iş birliği ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Dedeman Kartepe 
Kocaeli’nin açılışı; Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim 
Kurulu Başkanı Banu Dedeman, M.M.S. Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı’nın ev sahipliğinde 29 Haziran 2022 
tarihinde gerçekleşti. Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, 
eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa 
Kocaman, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in de 
aralarında olduğu il ve ilçe protokolünden çok sayıda isim katıldı. Bu 

büyüme planlarının bir parçası olan M.M.S. Turizm ile yaptıkları iş 
birliğinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu da dile getiren 
Banu Dedeman, “Erzurum Palandöken kayak merkezinde edindiğimiz 
30 yıllık tecrübeyi, Dedeman Kartepe’ye taşıyarak, kış turizmine yeni 
bir soluk katmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı spor kulüplerinin 
kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi. Banu 
Dedeman, ödüllü mimarisiyle kentin dokusuna değer katan Dedeman 
Kartepe Kocaeli ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dedeman Kartepe Kocaeli, 
5 suit, 161 standart oda, toplam 166 odası, toplantı salonları ve balo 
salonuyla misafirlerine hizmet verecek. İçerisinde ofisleri, rezidans ve 
mağazaları, SPA & fitness & kapalı yüzme havuzu gibi olanakları, Türk 
ve dünya mutfağı lezzetlerini sunan restoranlarıyla Dedeman Kartepe, 
şehir dışından gelecek misafirlerle birlikte bölgede yaşayanlar için de 
önemli bir çekim merkezi olacak.” 

“Bu iş birliği Kartepe’nin olumlu imajını daha da yükseltecek”
M.M.S. Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı 
törende yaptığı konuşmada, büyük bir turizm potansiyeline sahip 
Kocaeli’ni Dedeman markasıyla buluşturdukları için duydukları 
mutluluğu dile getirdi. Satı, “Bölgemizin her anlamda olumlu imajını 
daha da yükselteceğine inandığım bu iş birliği yalnızca şehir dışından 
gelen misafirlerimiz için değil Kocaeli halkı için de yeni bir soluk olacaktır” 
dedi. Satı, Kartepe’nin, kayak merkezi ile kış turizminin kalbinin attığı 
bölgelerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu, hiç kuşkusuz 
şehrimiz için çok önemli bir kazanım. Ancak bulunduğumuz bölge 
bundan çok daha fazlasını misafirlerine sunabilecek çeşitliliğe sahip. 
O nedenle Dedeman’ın ‘dört mevsim turizm’ yaklaşımı bizim için son 
derece kıymetli.”

Dedeman bayrağı Palandöken’de 
dalgalanmaya devam edecek

Dedeman Kartepe Kocaeli kapılarını açtı

Wyndham Hotels & Resorts, 346 
odalı Wyndham Garden Lara’nın 
açılışıyla Wyndham Garden 
markasının Türkiye pazarına girişini 
duyurdu. Wyndham Garden, en üst 
düzey konfor ve kolaylık anlayışıyla 
tasarlanmış olanaklar, sıcak bir 
atmosfere sahip salonlar, bol güneş 
ışığı alan mekanlar ve esnek kullanımlı toplantı odalarıyla öne çıkıyor ve 
misafirlere, deneyimlerinin en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş olması 
sayesinde huzurlu bir konaklama ortamı sunuyor. Wyndham Hotels & 
Resorts, dokuzuncu markasını da Türkiye’ye getirerek, halihazırda faal 
durumda olan 90’ın üzerinde oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası 
otel şirketi olma konumunu güçlendiriyor. Wyndham Garden Lara’da, 
balkonlu ve tam donanımlı misafir odaları, açık havuz, fitness merkezi, 
tenis kortları, hemen yakınındaki Lara Plajı’na kolay erişim ve her şey 
dahil yeme-içme gibi zengin olanaklar bulunuyor. Nisan ayında açılan bu 
yeni otelden, Antalya’da gezilecek yerlerin yanı sıra şehrin havalimanına 
da kolayca ulaşılabiliyor. Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, 
Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, “9’uncu markamızı 
da Türkiye ile buluşturarak, bölgede sunduğumuz ve her ziyaretçinin 
ihtiyaçlarına cevap veren konaklama seçeneklerimizi genişletmeyi 
sürdürüyoruz. Yeni projeler geliştirmeye odaklanmayı sürdürmemiz ve 
daha fazla markamızı pazarla buluşturmaya devam etmemiz, Türkiye’ye 
olan bağlılığımızı ortaya koyuyor. Böylesine heyecan verici bir ülkede 
hizmetlerimizi ve portföyümüzü daha da ileri noktalara taşımaktan büyük 
bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Wyndham Garden markası, 
Antalya’daki oteli ile Türkiye’ye 
giriş yaptı



HABERLER

40
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ǀ 07’2022

OTELLER

Royan Hotel Hagia Sophia 
Istanbul, a member of 
Radisson Individuals 
Istanbul’un açılışını yaptı. 
Radisson Otel Grubu’nun 
dönüşüm markası olan 
Radisson Individuals 
markasının Türkiye’deki ilk 
temsilcisi olan otel; tarihi 
dokusu, mimarisi, kültür 
ve sanat etkinlikleriyle 
dünyanın dört bir yanından 
gelen turistlerin cazibe noktası Sultanahmet’in kalbinde yer alıyor. 
Sultanahmet’te butik otel işletmeciliği yapan Gedikli ailesinin ikinci 
oteli olarak, 10 milyon Euro yatırımla hayata geçen Royan Hotel Hagia 
Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals’ın inşaatına 10 
sene kadar önce başlandı ancak bitimi temel kazımı sırasında meydana 
çıkan Tarihi Bizans Su sarnıcı nedeniyle bütün planların değişmesi 
ile 2022 Nisan ayını buldu. 10 metrelik bu tarihi eserin korunması 
için binanın yarısı çelik konstrüksiyon üzerine yapıldı. Arkeologlarla 
gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucu Tarihi Sarnıç duvarı otelde 
sergileniyor. Otelde Bizans duvarının sergilendiği, büyüleyici 
atmosferde hizmet veren bir brasserie ve deniz manzaralı bir teras 
restoran bulunuyor. Benzersiz İstanbul manzarası eşliğinde deneyim 
odaklı bir lezzet yolculuğu sunan restoranın menüsü, uluslararası ve 
yerel lezzetleri deneysel ve yenilikçi yorumlar ile buluşturuyor. Modern 
bir mimariye ve dekorasyon seçimlerine sahip olan Royan Hotel Hagia 
Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals’da aralarında deniz 
manzaralı, teraslı, Türk hamamlı, jakuzili oda seçenekleri olan 6 farklı 
tipiyle 49 oda bulunuyor. Duvar resimleri, çiniler ve tablolar ile sanatın 
ön planda olduğu bir dekorasyon misafirlerin konforunu sağlamak 
ve içinde bulundukları tarihi bölgenin ruhunu hissedebilecekleri bir 
mekan yaratmak üzerine planlandı. Neredeyse tamamı Türk markaları 
kullanılarak hayata geçirilmiş olan otel, tarihi bölgeyi ve şehri 
keşfetmeye gelen misafirler için çok elverişli bir yerde konumlanıyor.

Akdeniz ve dünya turizmine yön veren isimler 13-14 Ekim'de 
Bodrum'da düzenlenecek Bodrum Turizm Forum'da bir araya gelecek. 
Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve 
Akdeniz Turizm Vakfı iş birliğiyle, The Bodrum Cup ile eş zamanlı 
düzenlenecek forumun tanıtımında konuşan Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz'in incisi olarak nitelendirdikleri Bodrum'a 

dünyanın her yanından ilgi olduğunu, özellikle üst gelir grubuna sahip 
turistlerin uğrak mekanı olmaya başladıklarını söyledi. Aras, bütün 
dünya 2019 rakamlarını 2023'te yakalamayı hedeflerken kendilerinin 
bir yıl önceden bu hedefe ulaştıklarını kaydederek, benzer turizm 
destinasyonlarını geride bıraktıklarını bildirdi. Spor turizmi ve yelken 
yarışlarının da Bodrum'da öne çıkmaya başladığını dile getiren Aras, 
alternatif turizm çeşitlerinin her geçen yıl arttığını bildirdi ve "Bodrum, 
Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonu. Bodrum'u Akdeniz'in lider 
turizm destinasyonu haline getireceğiz." diye konuştu. Aras, Akdeniz 
Turizm Vakfınca uzun yıllardır düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu'nun 
tecrübelerinin de aktarılacağı etkinlikle alakalı şöyle devam etti: "13-14 
Ekim'de Bodrum'da gerçekleştireceğimiz zirvede turizmin geleceğini, 
mavi ekonomiyi, çevrenin ve denizin korunmasını, turizmdeki iş birliği 
imkanlarını, dünya ve Akdeniz turizmi ile Türkiye'yi ve Bodrum'u 
konuşacağız. Bodrum ile ilgili tüm paydaşlar bu etkinlikte hazır 
olacak. 50'ye yakın ülkeden üst düzey isimler, politikacılar, yatırımcılar, 
uluslararası turizm örgütlerinin liderleri, turizm alanındaki yöneticiler 
ve profesyoneller katılacak."

Royan Hotel Hagia Sophia 
İstanbul, a member of Radisson 
Individuals açıldı

Akdeniz ve dünya turizmine yön veren isimler Bodrum'da buluşacak

Radisson Otel Grubu, 
İstanbul’un sanat, kültür 
ve eğlence merkezi olarak 
bilinen, her daim canlı ve 
hareketli Taksim Meydanı 
yakınında, Radisson Hotel 
İstanbul Harbiye’nin 
açılışını duyurdu. Radisson 
Hotel İstanbul Harbiye 
konforlu 90 oda ve süitleri 
ile dikkat çekiyor. Radisson 
Otel Grubunun Orta ve 
Doğu Avrupa, Rusya ve 
Türkiye Bölge Kıdemli 
Başkanı Yılmaz Yıldırımlar 
otel açılışıyla ilgili şunları söyledi: İstanbul’un merkezinde yeni bir 
Radisson otelinin kapılarını açmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ülkenin 
hem kültür, sanat ve eğlence hem de iş dünyası merkezi olan İstanbul’daki 
lider pozisyonumuzu daha ileri taşıma sürecine yürekten bağlıyız. 2023 
itibariyle faaliyete geçmiş veya yapımı devam eden 50’den fazla otel 
ulaşmak gibi net bir amaç ortaya koyduk ve bu çerçevede büyümemize 
ivme kaybetmeksizin devam ediyoruz.” Otelin lüks ve ayrıcalıklı odaları, 
ışıltılı Boğaz’a bakan, deniz manzaralı balkonlarıyla misafirlerine, şehir 
manzarasının yanı sıra rahatlatıcı bir tasarım ve modern imkanlar da 
sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi, Dolmabahçe Sarayı ve yakın tarihte 
hizmete giren Galataport İstanbul da dahil yakınlarındaki tarihi ve 
kültürel yerler, etkileyici kültür, sanat, alışveriş ve yeme-içme seçenekleri 
sunuyor. İstanbul’un en güzel noktalarını keşfettikten sonra misafirler, 
yerel Türk lezzetleri ve uluslararası mutfaklardan lezzetlerin alakart 
olarak sunulduğu Turkuaz restoranda güzel bir akşam geçirebilirler. 
Yoğun bir günün ardından misafirler, odalarında, sıcak bir içecekle özel 
anların tadını çıkarabilir veya Türk hamamı, sauna ve buhar banyosunun 
da olduğu otelin spa tesisinde rahatlayabilirler. Radisson Hotel İstanbul 
Harbiye’de, 25 kişiye kadar olan toplantılar için, şık ve işlevsel iki toplantı 
odası bulunuyor. Bu toplantı odalarında, yüksek hızlı WI-FI, ses sitemi ve 
LCD projektörü de dahil en son işitsel görsel teknolojik imkanlar sunuluyor.  

Radisson, İstanbul’un 
merkezinde lüks bir otel 
daha açtı
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Almira Hotel, temiz gelecek temiz bir dünya için çevre dostu projeler 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bursa’da çevresel farkındalığın 
arttırılması amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Çevre ile Dost Ol” İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda hizmet sektörü 
kuruluşları kategorisinde, Almira Hotel Thermal Spa & Convention 
Center “Atık Yağlar Nefes Oluyor” projesi ile birincilik ödülü aldı. 
Proje kapsamında; Almira Hotel’de ve otel çalışanlarının evlerinde 
biriktirdikleri bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına 
düzenli periyotlarda teslim edildi. Elde edilen gelir ile geleceğe nefes 
olabilmek amacıyla tüm çalışanlar adına Tema Vakfı’na fidan bağışında 
bulunuldu. Çevre dostu Almira Hotel bu proje ile sürdürülebilir 
bir yaşama destek vererek atık yağların geri dönüştürülmesi ve 
ağaçlandırma konularında bilinç ve farkındalık oluşturdu. Uzun yıllardır 
sürdürülebilirlik bakış açısıyla hizmet veren Almira Hotel, Çevre 
Haftası kapsamında Gemlik Yeniköy Piknik Alanı’nda çevre temizleme 
etkinliği gerçekleştirerek daha temiz bir dünya için harekete geçti. Yeşil 
alanların korunması ve temiz bırakılmasının öneminin vurgulandığı 
etkinlikte etrafa atılan çöpler tek tek toplandı, toplanan çöplerin bir 
kısmı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Gelecek nesillere temiz 
çevre ve ekolojik dengesi bozulmamış bir doğa bırakmanın önemine 
değinilen etkinlikte Almira Hotel ekibi ellerinde tuttukları “Geleceği 
düşünün geri dönüştürün, çevre bize emanet geleceğe mirastır” 
dövizleri ile herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin "hane halkı nihai tüketim 
harcamalarına göre satın alma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı. 
Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 
en yüksek ülke, İsviçre oldu. Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve 
hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 40 oldu. Karşılaştırmalarda 27 
AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, 
İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) 
kapsandı. Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim 
mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 167 ile 
İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu. 

Almira Hotel daha temiz bir 
çevre için adımlar atıyor

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin lokanta 
ve otel endeksi 42 oldu

Hapimag Sea Garden 
Resort Bodrum, daha 
sürdürülebilir bir dünyayı 
gelecek nesillere bırakmak 
üzere gıda israfının 
önlenmesi ile ilgili çok 
önemli bir çalışmaya 
imza attı. Hapimag Sea 
Garden Resort Bodrum, 
restoranlarında kullandığı 
akıllı tartı sistemiyle 
misafirlerin tabaklarında 
bıraktığı gıdaları 
hesaplayıp menülerini 
tekrar güncelledi. Metro 
Türkiye ve Fazla Gıda iş 
birliğiyle gerçekleştirilen 
proje kapsamında tesisteki üç ana restoranda yapılan ölçümler ve proje 
misafirlerin de ilgisini çekmeyi başardı ve büyük destek gördü. Doğadan 
ilham alarak ziyaretçilerine yeşil ve maviyle iç içe bir yaşam sunan Hapimag 
Sea Garden Resort Bodrum, bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarına 
gıda israfıyla mücadeleyi de ekledi. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı “Otel, Restoran ve Diğer Toplu 
Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele” kılavuzu doğrultusunda, 
gıda israfıyla mücadele ekibi kurarak, gıda artıklarını ölçme ve ayrıştırma 
işlemlerini yerine getiriyor. 

Bin 400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi ve yüzde 100 Ender Alkoçlar’ın 
sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş.’nin iflasına karar verildi.  Halk 
TV'den Dinçer Gökçe imzalı habere göre, mahkeme 16 Haziran’da şirketin 
iflasına karar verdi. Dosya, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul 
İflas Müdürlüğüne gönderildi. Alkoçlar'ın web sitesinde ise Ender Alkoçlar 
imzası ile "...Senelerce bize destek olan başta mesai arkadaşlarımıza, 
yöneticilerimize, seyahat acentelerine ve bizleri tercih eden tüm yerli ve 
yabancı misafirlerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Hapimag Sea Garden 
Bodrum’dan gıda israfıyla 
mücadele için önemli adım 

Alkoçlar Otelcilik için iflas kararı
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Okulların tatile girmesi ve sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte 
yerli turistlerin önünde tatil planlarını gerçekleştirmek için bir engel 
kalmadı. Aileler, çocuklarının ve kendilerinin yıl boyunca yaşadığı sınav 
ve iş stresinden uzaklaşmak için otellere akın etti. Pandemi nedeniyle 
de vatandaşların tatile hasret kaldığını belirten Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 
“Haziran ayının ortasından itibaren otellerdeki doluluk oranları 
son 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yerli turistler bölgemizdeki 
her cebe, her bütçeye uygun tatil olanakları sayesinde pandeminin 
etkilerini üzerlerinden atabilecek” şeklinde konuştu. Pandemi 
öncesi döneme göre yabancı misafirlerin Türkiye’ye daha fazla talep 
göstermeye başladığını söyleyen Sili, “Özellikle İngiltere ve Avrupa’nın 
rezervasyonları pandemi öncesine çok ciddi oranda artış gösterdi. 
En çok rezervasyon yapan ülkeler ise İngiltere, Almanya, Polonya ve 
Hollanda oldu. Önceki yıllara kıyasla tatil için ülkemizi az tercih eden 
Asya ve Amerikalı turistlerin rezervasyonları da artış gösterdi” diye 
konuştu.

Radisson Otel Grubu, 2022 
yılı hedeflerini açıkladı. 
Radisson Otel Grubu bu yıl 
içinde şimdiye kadar Türkiye, 
Yunanistan, Madagaskar 
ve Çin gibi hedef ülkelerde 
100’ün üzerinde imza 
duyurusu ve otel açılışı 
gerçekleştirdi. Grup, yaşam 
tarzı segmentinde Almanya, 
Türkiye, İspanya,
Suudi Arabistan, Hırvatistan ve Estonya’da Radisson Collection 
otellerinin imza ve açılış süreçlerini tamamlarken Radisson Collection 
portföyündeki otellerin sayısı 50’ye yaklaştı. Üst kalite lüks segmentte 
Avrupa’nın en büyük otel markası olan Radisson Blu Barcelona, 
Mykonos, Madagaskar, Ürdün, Lanzarote ve Galle gibi önemli turistik 
yerlerde çok sayıda yeni otelle anlaşma yaparak açılışlarını gerçekleşti 
ve portföydeki toplam otel sayısı 394’e yükseldi. Grup, yaz sezonu 
öncesinde Yunanistan, Senegal, Türkiye ve Mısır’da büyüleyici resort 
oteller açtı. Grubun dönüşüm markası Radisson Individuals, Mısır 
ve Türkiye gibi yeni pazarlarda faaliyete geçerken Birleşik Krallık, 
Gana, Polonya ve Norveç’teki faaliyetlerin kapsamı genişletildi ve 
markanın toplam portföyü operasyonda ve yapım aşamasında olan 
60’ın üzerinde otele ulaştı. Grup, Hindistan’da 2025’e kadar ülkedeki 
faaliyet alanını iki katına çıkarak 250 otele ulaşma planı kapsamında 
markanın heyecan verici bir uzantısı olarak Radisson Individuals 
Retreats’in lansmanını gerçekleştirdi. Grubun imzası niteliğindeki 
minimalist İskandinav stili ve EMEA’da en hızlı büyüyen markası olarak 
bilinen Radisson, Radisson Hotel Liège City Centre’ın ülkedeki 15. 
oteli olarak açılmasıyla birlikte Belçika dâhil yeni pazarlarda faaliyete 
geçti. Radisson markası, EMEA ve APAC bölgelerindeki Fransa, 
Polonya, Senegal, Sri Lanka, Yunanistan, Türkiye ve Maldivler’de başka 
otellerle anlaşma imzalayarak açılışlarını gerçekleştirdi ve markanın 
portföyünde bulunan operasyondaki ve yapımı süren otel sayısını 
290’a çıkardı. 

Burhan Sili: “Otellerdeki doluluk 
oranı son 3 yılın en yüksek 
seviyesine ulaştı”

Radisson, dünya çapında 
büyüme planlarını genişletiyor

Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 49’uncu sırada yer alan Türkiye 
4 sıra birden yükselerek 45’inci sırada yer aldı. Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansınca (TGA), Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
açıklanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 49’uncu sırada 
yer alan Türkiye'nin 4 sıra birden yükselerek 45’inci sırada yer aldığı, 
endeksteki 112 alt göstergenin 50’sinde iyileşme sağlayan Türkiye'nin söz 
konusu alt göstergelerin 26’sında ise ilk 25 ülke içinde bulunarak büyük 
başarı gösterdiği bildirildi.

The Stay Grubu’nun 2022’deki 
yeni yatırımı, İstanbul’un göz 
alıcı moda ve alışveriş bölgesi 
Nişantaşı’nda açıldı. Etkileyici 
İstanbul manzarasına sahip 
olan İtalyan restoranı, Fransız 
lezzetleriyle Saint Pâtissier, kapalı 
havuzlu spa’sı, toplantı ve etkinlik 
alanları sunan The Stay Boulevard 
Nişantaşı, misafirlerini The Stay’in 
tasarım ve sanat odaklı kültürü ile 
buluşturuyor. The Stay Grubu’nun 
tüm otellerinde olduğu gibi sanat, kültür ve yüksek tasarımı bir araya 
getiren The Stay Boulevard Nişantaşı ünlü Türk mimarlık firması Toner 
Mimarlık tarafından şık ve modern bir şekilde renove edildi. The Stay 
Boulevard Nişantaşı’nın 82 odası ise uluslararası ödüllü mimar Mahmut 
Anlar tarafından tasarlandı. Otelin en üst katında yer alan The Boulevard 
Suit; 165 metrekarelik genişliği, oda boyunca devam eden ferah terası 
ile otelin etkileyici detayları arasında yer alıyor. The Stay’in DNA’sıyla 
uygun olarak oda, suit ve genel alanlarda lokal ve uluslararası sanatçıların 
eserleri oteli ayrıcalıklı kılıyor. The Stay Boulevard, İstanbul’un merkezinde 
şehrin tüm cazibesini ve heyecanını yaşatıyor.

Türkiye, Seyahat ve Turizm 
Gelişmişlik Endeksi’ndeki 50 alt 
göstergede iyileşme sağladı

The Stay Boulevard 
Nişantaşı açıldı
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Uludağ’da otel ve günübirlik işletme sahipleri ’12 Ay Uludağ Turizm 
Projesi’ni hayata geçirmek için toplandı.   Toplantıya ev sahibi Ender 
Alkoçlar’ın yanı sıra Haluk Beceren (Beceren Otel), İlker Cumbul 
(Teleferik A.Ş), Emine Orhan (USİ-Uludağ Kar Motorları, ATV ve 
Telesiej İşletmeleri A.Ş), Ömer Kamburoğlu (Oksijen Otel), Mehmet 
Beşik (Sarıalan Macera Parkı A.Ş), Burak Beceren de (Uludağ Tek Kart 
İşletmesi A.Ş) katıldı.   Özellikle Arapların ülkemize ve de Uludağ’a olan 
ilgileri nedeniyle konaklamalı projelerin organize edilmesi konusunda 
karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda gerekli adımların hızlıca 
devreye alınması istendi. İHA’da yer alan haberde toplantıya online 
olarak katılan Bursa il Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Uludağ’da 
12 ay turizmin önemine değinirken, “Uludağ konaklama tesisleri, 
doğası ve sunduğu aktiviteler ile Arap turistler için bir cazibe merkezi” 
vurgusu yaptı.  Özer, Bakanlık olarak turizm işletmecilerine bu çalışma 
çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını da dile getirdi. 

Haliç Park Ayvalık Hotel'in 
yeni genel müdürü Cem 
Aksoy oldu. Kocaeli 
Üniversitesi Turizm Otelcilik 
Bölümü’nden mezun olan 
Cem Aksoy, çalışma hayatına 
1998 yılında Swissotel’de 
başladı. Aksoy, askerlik 
görevinin ardından 2000 
yılında Dedeman Oteli’nin 
resepsiyon departmanında 
görev aldı. 2004 yılında 
Divan Oteli’nin resepsiyon 
bölümüne geçen Cem Aksoy, 2006 yılında İstanbul Maslak Princess 
Oteli’nin satış ve pazarlama departmanında çalıştı. İstanbul Maslak 
Princess bünyesinde görev almaya başladıktan sonra Sheraton 
çatısı altına geçen Aksoy, ardından sırasıyla Ağaoğlu Otelleri ve CVK 
Oteli’nde Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Sırasıyla 
Şişhane’de yer alan Daru Sultan Hotels, Cevahir Hotel Asia ve Yalova 
Retaj Thermal, Hotel Green Park Bostancı Otelde Genel Müdürlük 
görevlerinin ardından Cem Aksoy; 1.5 yıl Kıbrıs Puzzle Travel Satış 
Müdürlüğü’nü yürüttü. Pandemi döneminde sektöre ara verip kendi 
firması ile Carmed İlaç'ın distiribütörlüğünü üstlenen Aksoy, Haliç 
Park Ayvalık ile tekrar turizme dönmüş oldu. I-MICE Derneği’nin 
kurucu üyeleri arasında yer alan Cem Aksoy; bunun yanı sıra Turizm 
Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD), Balıkesir Valiliği Mavi Bayrak 
Çalışmaları Komisyonu ve Veteran Masa Tenisçileri Derneği üyesi.

Uludağ 12 ay turizme 
kazandırılacak   

Cem Aksoy, Haliç Park Ayvalık 
Hotel'in Genel Müdürü oldu

Türkiye’nin ilk uluslararası 
beş yıldızlı oteli olan Hilton 
İstanbul Bosphorus’un 
yeni İş Geliştirme 
Müdürü, sektördeki 20 
yılı aşkın tecrübesiyle 
Aslı Evciler oldu. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Turizm 
Yönetimi bölümünden 
mezun olan Aslı Evciler, 
2002 yılında Konferans 
ve Banket Satış Asistanı 
olarak Ankara HiltonSA’da 
kariyerine başladı ve 4 
yıl süreyle görev alarak 
Konferans ve Etkinlik Satış 
Sorumlusu oldu.  2007 
yılında Özel Etkinlikler ve Dış İkram’lardan sorumlu Satış Müdür Yardımcısı 
olarak Conrad Istanbul Bosphorus’a transfer olan Evciler, sosyal etkinlikler, 
gruplar ve toplantılar segmentine yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerini 
yönlendirmekten, gelir yönetimine kadar birçok alanda faaliyet gösterdi. 
2018 yılından bu yana Grup, Kongre & Etkinlikler Direktörü olarak Conrad 
Istanbul Bosphorus’ta tüm departmanın liderliğini üstlenen Aslı Evciler, 
Hilton İstanbul Bosphorus’taki yeni İş Geliştirme Müdürü pozisyonuna 
başladı.

Turizm ve Otelcilik 
sektöründeki 22 yıllık 
tecrübesiyle fark yaratan Kadir 
Alpat, Çeşme’nin 5 yıldızlı 
oteli Radisson Blu Resort & 
Spa, Çeşme’ye Genel Müdür 
olarak atandı. Kariyerine 
2000 yılında Divan Antalya 
Otel’de başlayan Kadir Alpat, 
Ön Büro, Satış ve Pazarlama 
gibi çeşitli kademelerde 
görev aldı. 2014’te Radisson 
Blu Hotel & Spa, Istanbul 
Tuzla’da Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü görevine gelen 
Alpat, Radisson Otel Grubu 
bünyesinde çalışmaya başladı. Başarılı yönetici, ilk olarak Park Inn by 
Radisson İstanbul Ataşehir, ardından Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 
otellerinde Genel Müdür pozisyonuyla çalışmalarını sürdürdü.  Başarının 
her daim ekip işi olduğuna inanan Alpat, Radisson Otel Grubu’nun sloganı 
“Evet Yapabilirim!” hizmet felsefesini ve ‘’Mutlu çalışan, eşittir mutlu 
misafir.’’ misyonunu benimseyerek turizm sektöründeki çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Deneyimli yönetici ayrıca, özel bir üniversitede 
Danışma Kurulu Üyeliği yapmakta ve sektördeki tecrübelerini genç 
nesillere aktarmakta. 

Hilton İstanbul Bosphorus’un 
Yeni İş Geliştirme Müdürü
Aslı Evciler oldu

Radisson Blu Resort & Spa, 
Çeşme’de Önemli Atama

Kadir Alpat
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İklimlendirme sektörünün öncü kuruluşu Daikin, kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamındaki çalışmalarını her geçen gün artırmaya ve 
daha geniş kitlelere yaymaya devam ediyor. Bu amaçla, geleceğin 
büyükleri çocuklar ile birlikte temiz hava ve temiz çevre konusuna 
dikkat çekmek isteyen ve onları bu konuda bilinçlendirmeyi 
hedefleyen Daikin Türkiye’nin 2017 tarihinde başlattığı Temiz Hava 
Elçileri projesi bütün hızıyla sürüyor. Temiz Hava Elçileri projesi 
kapsamında bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenleyen Daikin 
Türkiye, belirlenen okullarda ‘temiz hava’ sınıfları açarak çocukları, 
temiz hava konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra Temiz Hava Elçileri 
ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyor. Temiz Hava Elçileri projesi 
ile bugüne kadar bin çocuğun hayatına dokunan Daikin Türkiye, 6-7 
Haziran 2022 tarihlerinde Sakarya-Hendek’te 5 ilkokulda daha temiz 
hava sınıfı açarak, çocukların bu konudaki farkındalığını geliştirmesine 
katkıda bulundu. Tuzak İlkokulu, Dereköy İlkokulu, Hamitli İlkokulu, 
Kurtuluş İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’ndaki temiz hava sınıflarının 
açılışında öğrenciler onlar için hazırlanan etkinliklerde eğlenirken, bir 
taraftan da bilgilendiler. Çocukların büyük bir coşkuyla katıldığı açılış 
töreninde Daikin Türkiye yönetimi de hazır bulundu. Yeni açılan 5 yeni 
temiz hava sınıfı ile Daikin, yaklaşık bin 400 çocuğu Temiz Hava Elçisi’ne 
dönüştürdü. Daikin Türkiye 2025 yılına kadar temiz hava elçisi sayısını 3 
bin kişiye tamamlamayı hedefliyor.

Eğlenirken öğreniyorlar
“Temiz Hava Elçileri Projesi”, Türkiye genelinde 5 ila 12 yaş aralığındaki 
anaokulu ve ilköğretim öğrencilerinin temiz hava, iç ortam hava kalitesi 
ve iklim değişikliği konularında farkındalığının geliştirilmesi amacıyla 
hayata geçiriliyor. Özel olarak tasarlanan ‘temiz hava’ sınıfı, Daikin 
markalı hava temizleme cihazının sağladığı temiz havanın dolaştığı, 
çocukların rahat edebileceği şekilde donatılmış bir etkinlik odası 
olarak konumlanıyor. Burada çocuklara temiz hava ve temiz çevrenin 
ne olduğu çeşitli uzmanlar tarafından eğlenceli biçimlerde anlatılarak 
bu konuda bir farkındalık oluşması amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında 
çocuklar bir yandan bilgilenirken, bir yandan da çeşitli hediyeler, büfe 
ikramları, gösteriler, uçurtma şenliği ve diğer oyunlarla dolu dolu 
zaman geçiriyor.

“Amacımız, okullarda kalıcı bir iz bırakmak”
Yüzlerce çocuğun katılımıyla giderek büyüyen Temiz Hava Elçileri 
Projesi’nin geleceğe bir yatırım olduğunu söyleyen Daikin Türkiye 
CEO'su Hasan Önder, projeyle ilgili şunları söylüyor: “Her geçen 
gün dünyamız daha çok kirleniyor. Hava kirliliği ve çevre sorunları 
günümüzün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Oysa, 
sağlığımızı korumak için temiz ve kaliteli hava solumamız gerekiyor. Bu 
bilinçle hareket etmemiz hem sağlığımız için hem de yarınlar için çok 
önemli. Biz, Daikin olarak insana gösterilen değerin çevreden başladığı 
felsefine inanıyoruz. Bu düşünceyle ürünlerimizi geliştirirken çevrecilik 
ilkesini ön planda tutuyoruz. Temiz Hava Elçileri, çocuklarımızın bu 
taleplerini dile getirmeyi amaçlayan, onların doğaya ve doğanın 
bir parçası olan tüm canlılara karşı duyarlılığından ve sevgisinden 
ilham alan bir proje. Daikin olarak yarını bugünden düşünüyoruz. 
Amacımız çocukları sağlık, çevre ve tasarruf açısından doğru havanın 
önemi konusunda bilgilendirmek ve bu konulardaki farkındalıklarını 
geliştirmek. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın doğru hava ve 
temiz çevre konusunda bilinçlenmesinin emektar dünyamızın geleceği 
için büyük fark yaratacağına yürekten inanıyoruz.”

Daikin’in ‘Temiz Hava Elçileri’ işbaşında

Tarsus Türkiye 
tarafından 15-18 
Eylül tarihlerinde 
32’nci kez 
kapılarını açmaya 
hazırlanan Ev ve 
Mutfak Eşyaları 
Fuarı Zuchex, 
çoğunluğu
yerli üretici 650’den fazla firmayı, 7 bini yurt dışından olmak üzere 
yaklaşık 37 bin profesyonelle buluşturacak. Tarsus Türkiye tarafından 
T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 
bu yıl 32’ncisi düzenlenen Zuchex, sektöründe 2022’nin en büyük 
ölçekli küresel ticaretine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarsus 
Türkiye tarafından 15-18 Eylül tarihlerinde 32’nci kez kapılarını açmaya 
hazırlanan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, çoğunluğu yerli üretici 
650’den fazla firmayı, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin 
profesyonelle buluşturacak. Sektörel ihracata ortalama 1,5 milyar dolar 
katkı yapması beklenen Zuchex 2022’de “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, 
“Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev 
Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” 
kategorilerinde lider firmaların en yeni koleksiyonları ve 2023 tasarımları 
bir arada sergilenecek.

Aytemur: “Eylül’deki fuara 
şimdiden yoğun bir ziyaretçi 
ilgisi var”
Dünyanın dört bir yanından 
yüksek bütçelerle satın alma 
yetkisine sahip binlerce 
profesyonel iş insanının 2023’e 
yönelik satın alma planlarını 
uygulamaya koyacakları en 
büyük fuar olan Zuchex’e 
şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu 
açıklayan Tarsus Türkiye Genel 
Müdürü Zekeriya Aytemur, “Tüm 
dünyadan zincir perakende firma 
yetkilileri ve satın alma heyetleri 
Türkiye’nin üretici markalarıyla 
birebir görüşmeler yapmak üzere Zuchex 2022’ye gelecek” dedi. 
Son iki fuarda başarıyla uyguladıkları yurt dışı satın almacı programı 
“Overseas Buyer”ı Zuchex 2022 için de tekrarladıkları bilgisini paylaşan 
Aytemur, “Program sayesinde AB ülkeleri, Orta Doğu, Balkanlar, Orta 
Asya ve Kuzey Afrika’nın yanı sıra başta ABD olmak üzere okyanus ötesi 
ülkelerden, aralarında büyük bütçeli küresel perakende devlerinin de 
olduğu binlerce satın almacıyı, ev ve mutfak eşyası üreticilerimizle 
buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Küresel satın almacılar yeni fırsatlar için İstanbul’a geliyor

Zekeriya Aytemur
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Dünyanın en hızla gelişen ve teknolojik olarak birçok yeniliği içinde 
barındıran Horeca sektörü, 7-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 
HOGASCO’22 - Uluslararası Otel, Gastronomi Araç ve Gereçleri 
Fuarı'nda bir araya gelecek.

60 ülkeden 80 bin profesyonel ziyaretçi…
Yarattığı ticaret hacmi ile Avrasya’nın en önemli etkinliği olarak organize 
edilecek fuarı; iç piyasanın yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, 
Hindistan, İsrail, Polonya, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, 
Ukrayna, Rusya ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu iki bini VIP 
satın almacı olmak üzere 60 ülkeden 80 bin profesyonelin ziyaret 
etmesi bekleniyor. Özellikle geniş bir bar ve kafe ürün yelpazesinin 
yer alacağı fuarda katılımcılar ziyaretçilere, otel, restoran ve kafelerin 
tüm ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılama imkanı sunacak. İstanbul 

Fuar Merkezi’nde organize edilecek HOGASCO’22’yi satın alma 
müdürlerinden genel müdürlere, pazarlama ve üretim müdürlerinden 
üst düzey yöneticilere kadar birçok alıcı ziyaret edecek. 

Form Endüstri Ürünleri A.Ş., FKS Klima Santrali ile geniş kapasite aralıkları ve 
müşteri odaklı çözümler sunuyor. Form’un İzmir’de bulunan fabrikasında 
geliştirilen ve üretilen FKS Klima Santrali, Eurovent sertifikasıyla öne 
çıkıyor. T2/TB1 termal geçirgenlik ve termal köprüleme sınıfına sahip olan 
üründe, enerji kaybı minimum seviyededir. Termal köprülemenin önemli 
yan etkilerinden biri sıcak ve nemli dış havanın nispeten daha soğuk klima 
santrali yüzeyinde yoğuşmasıdır. Bu ıslak yüzeyler, mikroorganizmalar için 
uygun bir ortam oluşturmakta ve oluşan korozyon, ekipmanın ömrünü 

kısaltmaktadır. Termal köprüleme faktörü TB1 olan FKS Klima Santrali, bu 
riski ortadan kaldırıyor. FKS Klima Santrali, aynı zamanda sınıfının en iyi 
gövde dayanımı D1 sınıfında olup, ünitenin yüzeyi dışarıdan ve içeriden 
baskılara karşı oldukça dayanıklıdır. Ürünün filtre bypass oranı ise, en iyi 
değer olan F9 seviyesindedir. Bu değer, filtre gövdesi yüzeyinde çok az 
sızıntı olması anlamına gelmektedir. FKS Klima Santrali, sahip olduğu üstün 
teknik özellikler sayesinde yüksek enerji verimli merkezi iklimlendirme 
sağlıyor. 1000 m³/h ila 100.000 m³/h debi aralığında, 60 farklı kesitte imal 
edilebilen ürün, özel çelik kasa yapısı ve 60 mm kalınlığında, çift kademeli, 
ısı köprüsüz PVC profilli panelleriyle öne çıkıyor. Panellerde izolasyon 
malzemesi olarak 70 kg/m3 yoğunluğunda taş yünü kullanılıyor. Galvaniz 
kaplı veya toz boyalı çelik profili, cam elyaf ile güçlendirilmiş naylondan 
yapılmış sağlam bağlantı köşeleri, PVC panel ve kabin çerçeve profiliyle 
üstün termal yalıtım sunuyor. FKS Klima Santrali, sahip olduğu çok çeşitli 
opsiyon ve aksesuarları ile her türlü müşteri ihtiyacına çözüm sunuyor. 
Yeni projelerin yanı sıra restorasyon projeleri için de uygun olan Form FKS 
klima Santrali oteller, kongre merkezleri, tiyatrolar, spor salonlarının yanı 
sıra ticari alanlar için de verimli çözümler sunuyor. Ayrıca, temizlik ve hijyen 
gereksinimlerinin zorunlu olduğu hastaneler, yüksek teknoloji endüstrisi, 
temiz odalar, ilaç veya gıda endüstrisi gibi kritik kullanım alanlarına 
uygunluğuyla öne çıkıyor.

Dünya Horeca sektörünün Türkiye buluşması 7 Eylül’de 

Form FKS Klima Santrali ile yüksek verimli merkezi iklimlendirme

FesKlima ile endüstriyel mekanlara yüzde 100 taze havalı serinlik  
Yerli üretim ve Ar-Ge’ye verdiği değer ve gerçekleştirdiği yatırımlarla 
endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına verimli çözümler sunan Form Endüstri 
Tesisleri, fabrikaların doğal serinlik ihtiyacını FesKlima Evaporatif Soğutma 
Üniteleriyle karşılıyor. Form Endüstri Tesisleri, güçlü sektör tecrübesi, AR-
GE ve yerli üretime verdiği değerle endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına 
çözüm sunan ürünler geliştirmeye devam ediyor. Başarılı referansları, 
çevreci ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Form, tesislerin doğal serinlik 
ihtiyacını FesKlima evaporatif soğutma cihazlarıyla karşılıyor. FesKlima 
Evaporatif Soğutma Üniteleri, düşük yatırım maliyeti ve minimum 
enerjiyle maksimum serinletme sağlamasıyla öne çıkıyor. Hava ve suyu 
kullanarak mekanlarda doğal bir serinlik sağlayan FesKlima, kapalı alanları 
filtre edilmiş yüzde 100 taze hava ile buluşturuyor. FesKlima üniteleri, 
kompresör ve soğutma gazı olmadan sağladığı serinlik sayesinde 
endüstriyel tesisler, atölyeler, yemekhaneler ve tersaneler gibi yoğun 
çalışılan büyük hacimli mekanlardaki iş verimliliğini de artırıyor. Düşük 
yatırım maliyeti ve minimum enerjiyle maksimum serinleme sağlayan 
FesKlima, hava ve suyu kullanarak mekanları doğal serinlikle buluşturuyor.
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“Enerji dostu ve yüksek verimlilik sağlayan yeni ürün ve 
güncellemelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Öncelikle, Vestel’in turizm sektörüne 
yönelik faaliyetlerine ilişkin genel bilgi 
alabilir miyiz? Otellere dönük ürün ve 
hizmetleriniz hangileridir?
Türkiye’nin teknoloji lideri Vestel, otel 
projeleri için çok tercih edilen güçlü bir marka.  
Vestel olarak otellere TV, LED aydınlatma, 
dijital ekran çözümleri, elektrikli araç şarj 
istasyonu ve iklimlendirme ürün gruplarının 
tümünde çözümler sunuyoruz ve bu marka 
gücünü de tüm ürünlerimizde kullanıyoruz. 

Oteller, Vestel Proje Ortağım olarak 
hedeflediğimiz pazarların başında geliyor. 
Vestel IP TV’ler ve RF TV’ler, standart TV’leri, 
VRF klima sistemlerinin de eklenmesiyle 
split klima, multi klima ve VRF klima sistemi 
ürün gruplarıyla her ihtiyacı karşılayabilecek 
çözümler sunuyoruz. Vestel olarak otellere 
enerji tasarrufu için LED aydınlatma alanında 
da ürünler sunuyoruz. LED aydınlatma 
ürünlerimiz uzun ö mürleri ve şık tasarımları 
ile her müşterimizin talebini karşılayabilecek 

şekilde tasarlanıyor. Vestel Elektrikli Araç Şarj 
İstasyonlarımız ile geleceğin teknolojisini 
bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Hem 
bireysel hem de ticari uygulamalar için 
kullanılabilen ürünlerimiz, üstün tasarımı 
ve yüksek verimliliği ile müşterilerimizin bu 
alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 
geliştirildi. Hızlı şarj istasyonlarımız ile 30 
dakikadan az sürede şarj imkanı sunuyoruz. 
Dijital ekran çözümlerimiz olan Videowall, 
LED Wall, OfficeBoard ve Bilgilendirme 
Ekranlarını otellerde kullanıma sunuyoruz. 
Videowall ürünlerimizle 7/24 çalışma 
süresi sağlayabiliyoruz. Hem yatay hem 
dikey kullanma imkanlarına sahip videowall 
ürünlerimiz yüksek çözünürlüklü görüntü 
imkanı ve ultra ince bezel ile kusursuz bir 
görüntü sağlıyor. Üstün görüntü kalitesi ile de 
dikkat çekici bir tanıtım aracı olabiliyor.  Vestel 
bilgilendirme ekranları farklı dokümanları 
gösterme, tek yerden kontrol edilme ve 
dokunmatik ekran özellikleriyle dikkat 
çekiyor. Officeboard ürünümüzü de toplantı 
odalarına konumlandırarak otellerin ekran 
ihtiyaçlarının tümünü karşılayabiliyoruz.

Otel yatırımlarına ulaşma süreciniz nasıl 
ilerliyor? Yatırımcıların Vestel’i tercih etme 
nedenleri nedir? Vestel hangi yönleriyle 
öne çıkıyor?
Vestel Proje Ortağım olarak uzun yıllardır 
turizm sektöründen yerli ve yabancı 
firmalar ile çalışıyoruz. Teknolojisini 158 
ülkeye ulaştıran, teknolojik üstünlüğünü 
global alanda da göstermiş bir marka 
olarak aralarında turizm sektörünün de 
olduğu çeşitli sektörlerden şirketlere 
projeler gerçekleştiriyoruz. Vestel olarak 
turizm sektöründe otel, tesis ve turistik 
organizasyonlar için çok tercih edilen güçlü 
bir markayız. Bu alanda ağırlıklı hizmet 
alanımız oteller.  Vestel olarak otellere, TV, 
ankastre, aydınlatma ve iklimlendirme ürün 
gruplarının tümünde çözümler sunuyoruz 
ve bu marka gücünü de tüm ürünlerimizde 
kullanıyoruz. Oteller, Vestel Proje Ortağım 
olarak hedeflediğimiz pazarların başında 
geliyor. Yer aldığımız projelerde geniş ürün 
grubumuzla, projelendirme aşamasından 
anahtar teslimine kadar her aşamada değer 
oluşturuyoruz. Güçlü teknoloji alt yapımız, 
iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını iyi anlayan ve 
hızlıca cevap verebilen yapımız sektörde öne 
çıktığımız yönlerin başında geliyor. 

Otellere yönelik TV, LED aydınlatma, dijital ekran çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve iklimlendirme ürün gruplarında 
çözümler sunan Vestel, her büyüklükte yerli ve yabancı otel markalarına hizmet veriyor. Bu sene Yeni nesil VRF serisi V6 
ailesini otellerle buluşturan Vestel, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine dönük çalışmalarını sürdürüyor. “Sürdürülebilirlik 
vizyonuyla hareket ederek tüketici beklentilerini önceliklendiren yapımızla yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyoruz” 
diyen Vestel Online & Kurumsal Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Güler ile firmalarının turizme dönük faaliyetlerini ve gelecek 
dönem hedeflerini konuştuk. 

"Vestel olarak otellere, TV, ankastre, aydınlatma, 
elektrikli araç şarj istasyonu ve ve iklimlendirme ürün 
gruplarının tümünde çözümler sunuyoruz ve bu marka 
gücünü de tüm ürünlerimizde kullanıyoruz."
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RÖPORTAJTEDARİKÇİLER

Bugüne kadar yer aldığınız otel projelerine 
birkaç örnek verebilir misiniz?
Yurt içinde turizm sektörüne yönelik dünya 
genelinde bilinen otel gruplarıyla çalıştık, 
çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın önde 
gelen sektör kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Hilton 
ve Gloria oteller grubu bunlardan bazıları. 

Vestel’in ürünleri ağırlıkla hangi 
segmentteki otellerden talep alıyor?
Vestel Proje Ortağım olarak, otel grupları, 
butik oteller, şehir ve kongre otellerine kadar 
hemen her büyüklükteki yerli ve yabancı 
otellerden talep alıyoruz. 

Şehir oteli ve kıyı oteli olarak bakıldığında, 
farklı otel türleri açısından farklı ürünlerin 
öne çıkması söz konusu mu?
Şehir otelleri ve kıyı otelleri farklı ihtiyaçlara 
cevap veren otel türleri. Şehir otelleri 
öncelikle konaklama ve toplantı amaçlı 
olarak kullanılıyor. Bu tip otellerde ekran 
çözümleri ve TV çözümleri öne çıkıyor. Kıyı 

otelleri ise ağırlıklı olarak tatil konseptiyle 
hizmet veren ve sıcak iklim bölgelerinde yer 
alan otel türleri. Bu otellerin iklimlendirme 
çözümlerinde farklı ihtiyaçları olabiliyor. 
Farklı otel türlerinde otelin ihtiyaçları verdiği 
ağırlıklı hizmet türüne, misafir sayısına, 
bulunduğu coğrafya ve iklim kuşağına göre 
değişiklik gösteriyor. 

2022 yılında otellerle buluşan yeni ürün 
veya modelleriniz oldu mu?
Yeni nesil VRF serisi V6 ailesi, en yeni ve en 
güncel ürünümüz. Geniş kapasite aralığı, 
enerji yönetim sistemi, buhar enjeksiyonlu 
kompresör, güç koruması ve iki kademeli ara 
soğutma gibi son teknoloji özellikleri ile dikkat 
çekiyor. Vestel olarak her zaman teknolojiye 
yön veriyor, sürdürülebilirlik vizyonuyla 
hareket ederek tüketici beklentilerini 
önceliklendiren yapımızla yeni teknolojiler 
geliştirmek için çalışıyoruz. Sektörde 
gördüğümüz bir ihtiyaç veya beklenti olması 
halinde enerji dostu ve yüksek verimlilik 

sağlayan yeni ürün ve güncellemelerimizi 
hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Vestel Proje Ortağım’ın hedeflerini sizden 
dinleyebilir miyiz?
Vestel olarak tüm faaliyetlerimizi yaşadığımız 
dünyaya ve bizden sonra gelecek kuşaklara 
karşı sorumluluklarımızı gözeterek 
gerçekleştiriyoruz. Vestel Proje Ortağım 
olarak çevreci ürünlerle bireylerin karbon 
ayak izlerini azaltmalarına destek oluyoruz. 
Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarımız ve 
projelere özel sunulan batarya ve elektronik 
kart ürünlerimiz ile geleceğe yön verecek 
tasarımlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 
“Vestel’le Olur Neden Olmasın” marka 
stratejimizle günün ihtiyaçları ve müşteri 
beklentilerine yönelik çözümler geliştiriyor, 
Vestel teknolojisini ihtiyaç duyulan her 
noktaya ulaştırıyoruz. Pandemi döneminde 
aşı dolabı ve UV-C filtre çözümleri, elektrikli 
araçların yaygınlaşması ile şarj istasyonu ve 
batarya ürünler geliştirdik. Tüm bu örnekler 
olmaz denileni yaptığımızı ve yeni ihtiyaçlara 
yönelik ürün ve çözüm geliştirmek için 
teknolojimizle her an hazır olduğumuzun 
birer göstergesi. Bu bilinçle çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
turizm yeniden hareketlenmeye başladı. 
Bu durum yeni yatırımlara ve renovasyon 
çalışmalarına sizce yeterince yansıyor mu? 
Gözlemleriniz nelerdir?
Salgının getirdiği sıkıntılar tüm dünyada 
normalleşme adımlarıyla azalmaya başladı. 
Vestel olarak esnek ve çevik yapımız 
sayesinde pandemi döneminde tüketicimizin 
hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizi 
hızla devreye alarak, toplum sağlığını gözeten 
uygulamalarımızı hayata geçirdik. 2020 yılı 
itibariyle sınırlandırmaları ve işletmelerin 
faaliyetlerini durdurmaları gibi nedenlerle 
takvimimizde gecikmeler yaşansa da sipariş 
ve sözleşme iptali yaşamadık. Geldiğimiz 
noktada turizm sektörü eski günlerini 
yeniden yaşamaya başladı. Bu hareketlilik 
yeni yatırımlara ve renovasyon çalışmalarına 
da yansıdı. Hem kendi iş birliklerimiz hem de 
sektörden gözlemlediğimiz gelişmelerde bu 
alanda hızlanma olduğunu görüyoruz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2000 yılından bu yana Vestel’de çeşitli 
görevlerde bulundum. 2020 Ocak ayı 
itibariyla da Vestel Online ve Kurumsal 
Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevimi 
sürdürüyorum. LCD-LED TV, Beyaz Eşya, 
Klima, VRF Klima, Dijital Ekran çözümleri, 
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Dijital Sağlık 
Ürünleri, Cep Telefonu ve PC ürünleri gibi 
farklı ürün gruplarında değerli deneyimlere 
sahibim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

"Sektörde gördüğümüz bir ihtiyaç veya beklenti olması
halinde enerji dostu ve yüksek verimlilik sağlayan yeni ürün ve 
güncellemelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
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Bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye’den 19 miras alanı 
yer alırken, Geçici Liste’de ise 84 miras alanı sıralanıyor. Karadeniz 

Bölgesi özelinde bakıldığında, Çorum’da yer alan Hitit Başkenti Hattuşa ile 
Karabük’ün Safranbolu Şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kendilerine 
yer bulurken; Sümela Manastırı (Trabzon), Mahmutbey Camii (Kastamonu), 

Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu), Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat), 
Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya), Ballıca Mağarası 
Tabiat Parkı (Tokat) ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Geçici listede yer alan miras 
alanların esas listeye geçmesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Bin Tanrılı Şehir: Hattuşa 
Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum’un 
güneybatısında, Boğazkale İlçesi’nde yer alıyor. 
1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alınan Hattuşa’nın Hitit İmparatorluğunun 
başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok 
önemli bir merkez olduğu anlaşılıyor. 1834 

yılında Fransız Gezgin Charles Texier tarafından 
keşfedilen Hattuşa’da 1906 yılında başlayan 
kazılar sonucunda, buradaki yerleşimin M.Ö. 
2. bin yılında Anadolu ve kuzey Suriye’de 
hâkimiyet kuran Hitit Devleti’nin Başkenti 
olduğu anlaşıldı. Boğazkale İlçesi’ndeki Hattuşa 
ile Alaca İlçesi’ndeki Alacahöyük kalıntılarını 
kapsayan 2 bin 634 hektarlık alan, 1988 yılında 
Milli Park ilan edilerek bölgenin turizm dinamiği 
haline getirildi.  Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik 
surlarla çevrilmiş ören yerinde bulunan çivi 
yazılı tablet arşivleri de UNESCO’nun Dünya 
Belleği Listesi’nde yer alıyor. Söz konusu 
tabletlerde “Bin Tanrılı Şehir” olarak söz edilen 
Hattuşa’da bugüne kadar saray ve tapınaklar, 

binlerce tablet, çoğu günümüze kadar oldukça 
sağlam durumda gelmiş olan anıtsal kapılar 
(Aslanlı Kapı, Kral Kapı, Yerkapı), kralların 
ikamet ettiği Büyükkale Saray Kompleksi, Aşağı 
Şehir’de ülkenin en yüksek tanrıları olan Fırtına 
Tanrısı Teşup ile Arinna’nın Güneş Tanrıçası’na 
adanmış olan Büyük Tapınak, Hitit Büyük Kralı 
II. Şuppiluliuma’nın yaptığı işleri anlatan yazıtın 
bulunduğu Hiyeroglifli Oda, devasa boyutlarda 
tahıl ambarları, kısmen silinen Hititlere ait en 
uzun hiyeroglif yazıyı içeren Nişantepe Yazıtı gibi 
çok sayıda yapı açığa çıkarılmış durumda. 2007 
yılında tamamlanan sur duvarı canlandırması, 
döneme ait kil yapı tarzıyla türünün nadir 
örneklerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. 

Kültürel Miras Temsilcisi: Safranbolu Şehri 
Karabük iline bağlı bir turizm beldesi olan 
Safranbolu, her sene çok sayıda yerli ve yabancı 
ziyaretçiyi ağırlıyor. 1994 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınan Safranbolu, 
Türkiye’de kültürel mirasın korunduğu örnek 
yerlerden biri olma özelliği taşıyor. Anadolu’nun 
kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya 

(Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede 
bulunan Safranbolu’nun bilinen geçmişini 
MÖ 3000 yıllarına kadar tarihlendirilebiliyor. 
Kızılırmak ile Filyos ırmağı arasında kalan 
bu bölgede, Hititler, Firigler, dolaylı yoldan 
Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), 
Romalılar, Selçuklular, Çabanoğulları, 
Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz tarihi, kültürel ve 
doğal zenginlikleri, UNESCO’nun Dünya Mirasları 

arasında yer buluyor
Karadeniz Bölgesi dendiğinde her ne kadar akla ilk olarak uçsuz bucaksız yeşili, bulutlarla buluşan yaylaları, denizindeki 
dur durak bilmeyen dalgaları, her mevsim yağışlı iklimi gelse de bölge aslında çok köklü bir tarihe sahip. 5 bin yıl öncesine 
ulaşan tarihiyle eski medeniyetlerin miraslarına,  eşsiz doğasıyla benzersiz zenginliklere sahip olan Karadeniz Bölgesi; 
Çorum, Karabük, Trabzon, Kastamonu, Bolu, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde yer alan zenginlikleriyle UNESCO’nun 
dünya mirası listelerinde de yer buluyor. 

ACENTELER / DESTİNASYON
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egemenlik sürdüğü biliniyor. Safranbolu gerek 
doğal güzellikleri gerekse tarihi ve kültürel 
zenginliğiyle ülkemizin turizm hazinelerinden 
biri.  Karabük iline bağlı Safranbolu; ahşap evleri 
ve çevresindeki cami, han, hamam, çeşme, 
türbe, lonca çarşıları gibi tarihi eserleriyle ünlü, 
tarihi bir ilçe. Safranbolu’nun yerleşimini aynı 
kentte biri kışlık, diğeri yazlık olarak iki kesimde 

biçimlenmiş durumda. Kışlık evlerin bulunduğu 
ve iki derenin oluşturduğu vadi, diğer bir 
tanımla Çarşı; dericilik, yemenicilik (ayakkabı), 
demircilik, bakırcılık, semercilik, saraçlık, 
nalbatlık, keçecilik ve kereste ticaretinin 
yapıldığı bölüm olarak konumlandırılmış. İş 
alanları “Lonca” düzeni şeklinde ayrı sokaklar 
üzerinde yerleşmiş durumda. Yazlık evler 

ise bağ ve bahçeler arasında sayfiye yeri 
konumundaki Bağlar’da yer alıyor. İki bölge 
arası yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta… Kentin 
tarihi açıdan öne çıkan turistik ilgi noktaları 
ise: Safranbolu Evleri, Safranbolu Yemeniciler 
Çarşısı Arastası, Tokatlı Kanyonu, Hıdırlık Tepesi, 
Kristal Cam Teras ve Kent Tarihi Müzesi.

Türünün Sayılı Örneklerinden: 
Mahmutbey Camii 
Kastamonu’da, Daday ilçesi yolu üzerindeki 
Kasaba Köyü’nde yer alan Mahmutbey Camii, 
UNESCO tarafından 15 Nisan 2014 yılında 
yapılan değerlendirme sonucunda Dünya 
Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. 1366 
yılında Candaroğulları Beyliği hükümdarı Emir 
Mahmut Bey tarafından Cuma Camii olarak 
yaptırılan caminin dış duvarları moloz taştan 
yapılmış ve içi tamamen ahşap olup, yalnızca 
mihrap kısmında alçı kullanılmıştır. Caminin 

ahşap çatısı bindirme tekniğinde yapılmış, metal 
çivi veya herhangi bir aksam kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Bu yönüyle Mahmutbey Camii 
Türkiye’deki ender örnekler arasında yer alıyor.  
Caminin göz alıcı ve en önemli öğelerinden biri 
de Ankaralı Nakkaş Mahmut oğlu Abdullah 
tarafından yapılan kapısıdır. Türkiye’de çok az 
örneği bulunan bu kapının orijinali güvenlik 
nedeniyle Kastamonu Etnografya Müzesi 
Liva Paşa Konağında sergileniyor. Camide ise 
orijinali yerine Kastamonu'nun en eski ahşap 
oymacılık ustalarından Hikmet Değirmencioğlu 

tarafından yapılan benzeri yerleştirilmiştir. 
Cami içindeki tüm ahşap yüzeyler kökboyasıyla 
kalem işi süslenmiş ve tüm bu süslemeler hala 
orijinal haliyle durmakta.

Hristiyanlığın En Eskilerinden: 
Sümela Manastırı
Trabzon’un hatta Türkiye’nin en meşhur ve 
en ilgi çeken yapılarından Sümela Manastırı, 
Hristiyanlık tarihinin de en eski kiliselerinden… 
2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne dahil edilen Sümela Manastırı, 
Altındere Vadisi’nden yaklaşık 300 metre 
yüksekte yer alan sarp bir yamaca kurulu 
mimarisiyle dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 

1.150 m yükseklikte konumlanmış, Rum 
Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olan 
yapı, 1923 yılında mübadele sonucunda 
terk edilmiş. Göç sırasında Sümela Manastırı 
papaz ve keşişleri Yunanistan’a göç ederken, 
götürebilecekleri değerli eşyaların çok az bir 
kısmını beraberlerinde götürmüşler, Sümela’yı 
bir hac yeri haline getiren üç kutsal eşyayı; bugün 
Manastır’a gelen araç yolunun sonunda, sağ 
tarafta yer alan Aziz Barbara Şapeli’ne gömerek 
saklamışlardı. 1931 yılında ise kutsal eşyaları 
(Lukas ikonası, haç parçası ve İncil nüshası) 
Aziz Barbara Şapeli’nde gömülü oldukları 
yerden çıkararak Yunanistan’a götürmüştür. 
Tarihin değişik dönemlerinde farklı kültürlerin 
etkisi altında kalan Trabzon ve yöresi, bugün 

bu çeşitliliği her alanda yansıtmaya devam 
ediyor. Sümela Manastırı da bu çeşitliliğin en 
büyük örneği. Bizans İmparatorluğu zamanında 
önemi artan yapı, Osmanlı Devleti’nin Doğu 
Karadeniz’i egemenliği altına alması ile birlikte 
farklı bir değere sahip oldu. Büyük bir bölümü 
yenilenen ve duvarları fresklerle süslenen 
Sümela Manastırı bugün de turistlerin en çok 
ziyaret ettiği yerlerden. Sümela Manastırı’nın 
başlıca bölümleri: Ana kaya kilisesi, birkaç 
şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, 
kütüphane ile kutsal ayazma. 2016’dan bu 
yana  çeşitli, restorasyon çalışmalarına sahne 
olan Sümela Manastırı, 1 Mayıs 2022 itibarıyla 
ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı ve yerli-
yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. 

Ahilik Geleneğinin Tanığı: 
Mudurnu - Tarihi Ahi Kenti
Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Osmanlı hakimiyetine 
girdiği ilk zamandan bu yana süregelen Ahilik 
geleneği ile 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı. Tarihi 
İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında 
bir ticaret merkezi ve askeri menzil olarak 
gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı döneminin 
önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi 

olarak yükselmiş ve 20. yüzyılın yurtsever bir 
Cumhuriyet şehri olmuştur. Mudurnu Çayı 
vadisinde, kayalık-ormanlık tepeler arasında 
uzanan sık dokulu yerleşim, doğal topoğrafya 
ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir 
birliktelik, eşine az rastlanır, dramatik bir 
morfoloji ve korunmuş bir tarihi kentsel 
peyzaj sunmaktadır.  Osmanlı ticaret ve zanaat 
mirası, hoşgörü ve adil paylaşım felsefesine 
dayanan Ahilik geleneği, Ahilik ile gelişen 
ticaret birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve 
sivil mimarisi, gerek Osmanlı Devletinin gerekse 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine katkısı, 
bu peyzaj bütününün öne çıkan değerleridir. 
Osmanlı’nın ticaret ve zanaat mirası, adil 
paylaşım ve hoşgörü felsefesine dayanan Ahiliğin 
sosyal dokudaki yansımaları bugün Mudurnu’da 
halen görülebiliyor. Tarihi çarşıda (Arasta) 

700 yıldır devam etmekte olan Esnaf Duası 
(veya Bereket Duası) geleneği Mudurnu’nun 
köklü kent kültürüdür. Ahiliğin kentin fiziksel 
dokusundaki yansıması ise, Mudurnu’nun 
önemli kervan yollarının kavşağında yer 
almasına ve Ahi esnafının örgütlenmesine dayalı 
ticari üretimin yarattığı birikim ile gerçekleşen 
yapılaşmada izlenmekte. Bu yapılı mirası 
oluşturan başlıca öğeler, geleneksel zanaat 
kollarının yer aldığı tarihi Arasta, Anadolu’nun 
Batı Karadeniz kuşağı geleneksel ahşap konut 
dokusunun seçkin örneklerini içeren kentsel 
sit dokusu, Osmanlı’nın tek kubbeli cami 
mimarisinin gelişiminde önemli bir basamağı 
temsil eden Yıldırım Bayezıd Camii ve Osmanlı 
dönemine ait hamam, türbe ve hazireler gibi 
diğer anıtsal eserler olarak sayılabilir.

DOSYAACENTELER / DESTİNASYON
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Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: 
Danişmend Beyliği Başkenti Niksar 
2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne dahil edilen Tokat'ın Niksar 
ilçesi, Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden 
Danişmendlilere başkentlik yapması ve Türkçenin 
günümüze ulaşmasına olan katkılarıyla dikkat 
çekiyor. Niksar'ın geçmişi, milattan önce 3 binli 
yıllara dayanıyor. Roma ve Bizans'ın ardından 
11. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya yaptıkları 
akınlarda kısa sürelerle Türklerin eline geçen 
Niksar, Anadolu'nun kapıları Malazgirt Zaferi ile 
tamamen Türklere açılınca Selçuklu, Danişmendli 
ve Osmanlı toprağı oldu. Danişmendli Beyliği'nin 
kurucusu Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet 

Gazi tarafından fethedilen ve başkent seçilen 
Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine 
dönüştü. Kentteki Yağıbasan Medresesi 
Anadolu’da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden 
olması yanında, burada verilen eğitim, yüzyıllar 
boyunca etkisini Anadolu topraklarında 
sürdürdü. Osmanlıların son dönemlerine 
kadar bu medresede araştırma yapan veya 
eğitim veren müderrislerin yazmaları kullanıldı 
ve bu medresede eğitim almış müderrislerin 
öğrencileri tüm Anadolu’da bilim eğitimi verdi. 
İlçede günümüze kadar ayakta kalmayı başaran 
tarihi yapıların arasında Pontus Krallığı dönemine 
ait ve Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri 
olarak gösterilen Niksar Kalesi, su değirmeni, 

Artuklular döneminden kalan ve fetih camisi 
olarak da bilinen Ulu Cami yer alıyor. Niksar 
ayrıca Anadolu Türkçesi (Oğuz Dili) açısından da 
başlı başına bir merkez. Oğuz Dilinde anlatılan 
ve daha sonra yine Niksar ve çevresinde 
derlenerek yazıya aktarılan, ‘’Danişmendname’’ 
Destanı Danişmend’li Beylerin mücadelelerini 
ve başarılarını anlatırken, Türkçe’nin günümüze 
kadar erişmesine ve korunmasına da vesile 
olmuştur. 

Doğal & Kültürel Miras: Harşena Dağı ve 
Pontus Kralları Kaya Mezarları
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul 
edilen doğal ve kültürel alanlar arasında yer 
alıyor. Amasya’da bulunan Harşena Dağı’nın, 
Yeşilırmak ve vadisi ile birlikte oluşturduğu 
bütünleşik kompozisyon, eşsiz bir peyzaj ve 
büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Harşena 
Dağı’nın güney yamacında ilk yerleşim Erken 
Tunç Çağı’nda başladı ve Osmanlı Devleti’nin 
sonuna kadar da onlarca uygarlık (Frigya, 
İskit-Med, Pers, Pontus, Roma, Doğu Roma, 
Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı) 

tarafından iskân edildi. Alanda; Amasya 
Kalesi’nin yanı sıra, Helenistik Dönem surları, 
anıtsal kaya mezarları, M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen 
anıtsal sarnıçlar ve Yalıboyu Evleri de yer 
alıyor.  Amasya’nın Pontus Krallığı’nın başkenti 
olmasıyla birlikte, dağın güney yamacına 
anıtsal kaya mezarları inşa edilmiş. Kızlar 
Sarayı bölgesinde, Kurucu Kral I. Mithridates 
Ktistes’den I. Pharnakes’e kadarki beş krala 
ait kaya mezarları bulunuyor. Kaya mezarları; 
Anadolu’nun en büyük kaya mezarları arasında 
bulunan, dünyada da kaya mezarı geleneğinin 
seçkin örnekleri arasında gösterilen anıtsal 
yapılardır. Pontos Kraliyet Nekropolü, 

hanedanın dünyadaki ilk ve tek nekropolü, V 
No’lu kaya mezarı da Pontos Krallığı döneminde 
inşa edilmiş son kaya mezarıdır. Kaya mezarı 
inşa etme geleneği Amasya’da son bulmuş, 
ikinci başkent Sinop’ta (M.Ö.183) bu gelenek 
sürdürülmezken, hanedana ait ikinci bir kraliyet 
mezarlığına da bugüne kadar rastlanmamıştır.

Milyon Yıllık Doğa Harikası: 

Ballıca Mağarası Tabiat Parkı 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Tokat 
ilinden kabul edilen ikinci miras alanı; Ballıca 
Mağarası Tabiat Parkı… 2019’da Doğal Miras 
Alanı olarak listeye girmeye hak kazanan Ballıca 
Mağarası, sarkıt, dikit, sütun, duvar ve örgü 

damlataşları, mağara gülleri ve iğneleri, damlataş 
havuzları ve soğan sarkıtlarıyla dünyanın oluşum 
yönünden en zengin ve en güzel mağaralarından 
biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, mağara 
içerisinde oluşumlar halen devam ediyor. Ballıca 
Mağarası, son zamanlarda özellikle mağara 
turizmine ilgi duyanların popüler adreslerinden 
biri. Mağaranın yüksekliği 90 ve 95 metre 
arasında değişiyor. 680 metre uzunluğundaki 
mağara, 8 salondan oluşuyor. 3.4 milyon 
yaşında olduğu tahmin edilen Ballıca Mağarası, 
kendisine özgün Soğan Sarkıtları ile hem 
Türkiye’de hem de dünya da önemli bir konuma 

sahip. Bu nedenle yerli turistlerin olduğu kadar 
yabancı turistlerinde Ballıca Mağarası’na ilgisi 
büyük. Ballıca Mağarası’nın içerisindeki sarkıtlar 
milyonlarca yılda oluşması, mağaraya duyulan 
ilgiyi daha da artırıyor. Mağara içerisindeki nem 
oranı ise yüzde 55’ten fazla. Yaz ve kış aylarında 
sıcaklığı ise 17 ve 19 derece arasında değişiyor. 
Mağarayı önemli kılan özelliklerden biri de 
astım hastalığına iyi geldiği düşünülmesi. Ballıca 
Mağarası, atmosferdeki oranın yaklaşık dört katı 
saf oksijen içeriyor. Mağara içerisindeki oksijen 
fazla olduğu için Ballıca Mağarası astım hastaları 
tarafından da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde, doğal 
miras alanları kategorisinde yer bulan Kızılırmak 
Deltası Kuş Cenneti, 2016’dan bu yana Samsun 
ilini temsil ediyor. Kızılırmak nehrinin taşıdığı 
alüvyonlar ile oluşan, ülkemizdeki en büyük 
deltalardan biri olan Kızılırmak Deltası, içerisinde 
su basar ormanları (Galeriç) de bulunan bir 

doğa cenneti. Bir 'Kuş Cenneti' olan belde, 
Kızılırmak Deltası'nın, Karadeniz sahilinde tabii 
özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alanı. 
Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman 
ve tarım alanları gibi hayat ortamlarının sağlıklı 
bir ekosistem içinde bir arada bulunmaları 'Bafra 
Kuş Cenneti' ne biyolojik bakımdan zenginlik 
ve çeşitlilik sağlıyor. Türkiye’de bulunan 420 kuş 
türünden, deltada bu güne kadar 340 kuş türü 
saptanmış ve bu türlerin 140 adedi bu alanda 
üremelerini gerçekleştiriyor. Tüm dünyada nesli 
tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adedi 
deltada tespit edilmiş. Bunlardan Büyük Deniz 

Düdükçünü, Kuzey İncikuşu, Küçük Kirazkuşu 
ve Ak Kirazkuşu son 20 yıldır sadece Kızılırmak 
Deltası'nda görülüyor. Nesli tehlikede olup 'Bafra 
Kuş Cenneti'nde görülen diğer kuş türlerinden 
bazıları; Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, 
Alboyunlu Kaz, Dikkuyruk, Şah Kartal, Deniz 
Kartalı, Küçük Kerkenez, Tarda. Bunlar arasında 
Deniz Kartalı, Tepeli Pelikan, Kara Leylek, Leylek, 
Turna, Balıkçıl, Ördek Yağmurcan ve ötücü 
kuş Passeriformes da bulunuyor. 100.000 su 
kuşunun barınması, deltanın besin maddesince 
ve fauna elemanlarınca zenginliğinin en iyi 
göstergesi…

DOSYA ACENTELER / DESTİNASYON
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Ödemeler Dengesi Raporu’nu açıkladı. 
Rapora göre bu yılın ilk çeyrek (Ocak-
Mart) turizm geliri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 220 arttı. Aynı 
dönemde kişi başına ortalama harcama 

ise 709 dolardan 699 dolara düştü. Ödemeler Dengesi Raporu’na 
göre bu yılın ilk üç aylık döneminde turizm geliri 4,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 
dolardı. Turizmde kişi başına harcamalarda daha önce, genellikle yurt 
dışında ikametli yurttaşların harcaması yabancı ziyaretçilerden yüksek 
olurken bu kez tersi olmuş. Yabancı ziyaretçilerin harcaması yurt 
dışında ikametli yurttaşlardan daha yüksek oldu.  Yılın ilk çeyreğinde 
yabancı ziyaretçilerde ortalama harcama 720, yurt dışında ikametli 
yurttaşlarda 626 olarak gerçekleşti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA), 2022 yılı havacılık 
durumunu değerlendirdi. 
Havacılık endüstrisi için 
tahminlerini iyileştiren IATA, 
2022 için zarar beklentisini 
11,6 milyar dolardan 9,7 milyar 
dolara çekti. IATA verilerine 
göre sektör gelirlerinin, 2019 
seviyelerinin yüzde 93,3'ü olan 782 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Dünya’da yer alan habere göre, uçuş sayısı olarak bakıldığında da 
2022'de gerçekleştirilen uçuşların, 2019 seviyelerinin (38,9 milyon 
uçuş) yüzde 86,9'u olan toplam 33,8 milyona çıkacağı öngörülüyor. 
Yolcu gelirlerinde ise bu yıl 2021'e kıyasla iki katından fazla bir artışla bu 
gelirlerin 239 milyar dolardan 498 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor. 
Pandemi döneminde büyük düşüşler yaşayan uluslararası uçuşların 
kazandığı yeni ivmenin de etkisiyle toplam yolcu sayısında önemli bir 
artış sağlayacağı anlaşılıyor. IATA tarafından yapılan öngörü toplam 
yolcu sayısının bu yıl 3,8 milyar kişiye yükseleceği ve yolcu kilometre 
gelirinin 2021'e kıyasla yüzde 97,6 artarak yüzde 82,4'e ulaşacağı 
yönünde… Giderler bakıldığında ise, toplam giderlerin 796 milyar 
dolara yükselmesi beklenirken, en büyük maliyet kaleminin yakıt 
olacağı, onu işgücü maliyetlerinin izleyeceği belirtiliyor. 

Turizm geliri geçen yıla 
oranla 2 kat arttı

Uluslararası uçuş sayısı ve yolcu 
gelirleri artıyor

Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO)’dan yapılan 
açıklamada Akdeniz 
destinasyonlarının 
pandemi öncesi 2019 
düzeyinin yüzde 75'ini 
telafi ederek hızla 
toparlandığı bildirildi. 
UNWTO açıklamasında 
uluslararası turizm bu 
yılın ilk üç ayında geçen 
yıla göre yüzde182 artış 
gösterdiği belirtilerek üç 
ayda dünya genelinde 117 milyon seyahat gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak 
buna rağmen Avrupa'ya varışların hala 2019’un yüzde 43 gerisinde. 
UNWTO verilerine göre uluslararası turizm gelirleri 602 milyar dolara 
ulaştı. Açıklamada kişi başına harcama 2019'da ortalama 1.000 dolar 
iken 1.400 dolara yükseldiği belirtiliyor. Verileri değerlendiren UNWTO 
uzmanları sektörde iyimser beklentilerin arttığına işaret ediyor. UNWTO, 
Rusya-Ukrayna çatışmasının bu yıl dünya turizminin toparlanması 
üzerinde "henüz önemli bir doğrudan etkisi olmadığına" inanıyor.

Türk Hava Yollarının isminin 
“Türkiye Hava Yolları” 
olarak değiştirilmesi için 
marka tescil başvurusu 
yaptığını duyurdu.  
Cumhuriyet’ten Bora 
Erdin’in haberine göre; 
Erdoğan’ın açıklamasının 
ardından, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na hemen 
“Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı. Türk Hava 
Yolları 2017’de Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan 
açıklamanın ardından özelleştirme kapsamından çıkarılmıştı. Ardından 
şirketin kamuya ait yüzde 49,12’lik hissesi Varlık Fonu’na devredilmişti. 
Türk Hava Yolları Anonim Şirketi’nin marka adı, “Türk Hava Yolları” ismiyle 
farklı yıllarda marka tescili kapsamına alındı. Başvurularda şirketin marka 
ve isim tescillerinin 2015 yılında “Türk Hava Yolları” olarak yapıldığı 
görülüyor.

Türkiye turizmine yön veren dinamiklerin buluştuğu Turizm Değerlendirme Toplantısı ve Kokteyli Alanya 
Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın 
telekonferans yöntemiyle katıldığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı 
Burhan Sili’nin moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, Meeting Point 
Türkiye İcra Kurulu Başkanı Okay Yıldırım, MTS Globe Türkiye Genel Müdürü Münci Karakaya, ETS Tur 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Corendon Touristic Satış Pazarlama Koordinatörü Şükrü 
Önal ve TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Genel Müdürü Yiğit Laçin, konuşmacı olarak yer aldı. Kaynak 
pazarların değerlendirmesi, 2023’ün planlamaları ve Alanya destinasyonuna yönelik değerlendirmelerin 
aktarıldığı toplantıya çok sayıda turistik tesis ve acente işletmecisi katıldı. 

THY, Rusya pazarının lideri oldu 
THY bin 195 uçuşla Rusya pazarının lideri konumunda yer aldı. 
Yabancı ülkelere ait 30 havayolu şirketi Rusya operasyonlarına devam 
ederken listenin üst sıralarında THY ve Pegasus da yerini aldı. Rusya-
Ukrayna savaşı nedeniyle Rus şirketlere uygulanan ambargolar 
yabancı havayolları için ekstra bir pazar oluşturdu. Yabancı ülkelere 
ait 30 havayolu şirketi Rusya operasyonlarına devam ederken listenin 
üst sıralarında THY ve Pegasus da yerini aldı. THY bin 195 uçuşla 
Rusya pazarının lideri konumunda. Pegasus Havayolları da 146 
uçuşla listenin 6'ncı sırasında. Pegasus'un Rusya pazarında uçuşlarını 
daha da artıracağı belirtiliyor.

UNWTO: Sektörde iyimser 
beklentiler artıyor

THY, yeni ismi için marka tescil 
başvurusu yaptı

Turizm Değerlendirme Toplantısı, Alanya’da gerçekleştirildi
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Pegasus Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Mehmet 
T. Nane, IATA Yönetim Kurulu 
Başkanlık görevini devralarak 
IATA’nın ilk Türk başkanı oldu.  
120 ülkeden 292 üye hava yolu 
şirketiyle toplam hava trafiğinin 
yüzde 83’ünü temsil eden 
IATA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Mehmet T. Nane, 
Haziran 2023’e kadar görevini 
sürdürecek. İHA’da yer alan 

haberde 78’inci IATA Genel Kurulu tarafından, 79’uncu Genel Kurul 
ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nin 4-6 Haziran 2023 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verildiğini de dile getiren 
Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde, global 
havacılık profesyonellerini güzel ülkemizde ağırlamaktan mutluluk 
duyacağız” dedi. 

KKTC’ye uçuşlarda iç hat uygulamasının başlatılması konusunda 
çalışmalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik 
krizler ve pandemiden olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer 
alırken, turizmdeki gerileme nedeniyle yatırımcılar ve ülke yetkilileri 
yeni çözümler üreterek sektörü hareketlendirmenin yollarını arıyor. 
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KKTC Başbakan Yardımcısı, 
Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayrak Radyo 
Televizyon Kurumu (BRT) ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Bizim çalışmamız, Türkiye’den turistleri KKTC’ye nasıl uygun fiyata 
getirebiliriz. Yapacağımız dokunuşla fiyatların cazip hale gelmesini 
sağlamak istiyoruz” dedi.

Mehmet Nane, IATA Yönetim 
Kurulu Başkanlık görevine 
başladı   

KKTC uçuşları için iç hat 
çalışmaları sürüyor

Karadağ turizm otoriteleri ve sektör temsilcileri, Türkiye’den daha fazla 
turist ve turizm yatırımı çekmek amacıyla İstanbul’a çıkarma yaptı. 
Karadağ Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Damir Davidovic, bugüne 
kadar Türk turistlerin 40 bine ulaşan ziyaretçi rakamıyla Karadağ’ı en çok 
ziyaret eden ülkeler arasında ilk 10’a girdiğini belirterek, “Önümüzdeki 
senelerde bu rakamı 70-100 bin bandına çıkarmayı düşünüyoruz. 
Toplantının açılışında konuşan Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav 
Karadzic, Türkiye ve Karadağ’ın turizm sektöründe hayata geçireceği 
girişimleri görüşmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Ne yazık ki 
savaş ve pandemi sebebiyle turizm sektörü sekteye uğradı. Karadağ 
ekonomisinin belkemiğini oluşturan turizm sektörü zor günler geçiriyor. 
Ancak ortaklaşa yapabileceğimiz pek çok şey var. Her iki ülkede turizm 
fırsatlarını geliştirebiliriz. Türkiye’nin Karadağ’da yapacağı turizm 
yatırımlarının önünü açabiliriz” dedi. Bu bizim için bir dönüm noktası 
olacak. Bu rakamların 2-3 katına çıkmasını sağlayabiliriz” diye konuştu. 
Ülkenin ulusal havayolu şirketi Air Montenegro’nun CEO’su Dragana 
Frantov Nikolic ise iki ülke arasındaki uçuşlara gösterilen yoğun ilgi 
sonucunda uçuşlarını haftada 7 güne çıkardıklarını söyledi.

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği 
(I-MICE) 3. Olağan Genel Kurulunu 14 
Haziran günü İstanbul Marriott Hotel 
Asia ev sahipliğinde gerçekleştirdi.  
Üye kimlik kontrol ve imza altına 
alınması sonrası açılış, saygı duruşu 
ve divan heyetinin oluşturulması 
ile devam eden genel kurulda 
Divan başkanlığını kıdemli turizmci 
Humanitas MICE sahibi Eyüp Pehlivan 
üstlendi. Faaliyet raporunun
 paylaşılması sırasında söz alan geçmiş Başkan Hüseyin Kurt “Seçim yılı 
olan 2019 senesinde göreve geldik. Derneğimizi de ülkemiz için zor bir 
sene olan 2016 senesinde kurmuştuk. Kurma amacımız; sektörümüzü 
bir araya getirmek, birlikte hareket etmek, sektörümüzün ihtiyaç 
duyduğu eğitim ve gelişim fırsatlarını yaratmak, sektörümüz adına 
katma değer yaratmak, fayda sağlamak, yeni iletişim ve iş birliği fırsatları 
başlatmak ve MICE sektörünün hak ettiği önemi görmesini sağlamak 
üzerineydi. Arkamıza baktığımızda bu saydıklarım içerisinde oldukça 
fazla yol aldığımızı görmek mutluluk verici. Tek eksiğimiz sektörümüzün 
Ankara nezdinde çok bilinmemesiydi. Özellikle 2020 mart ayında korona 
virüsünün hayatımıza girmesi, ekonomilerimizi sıfırlamasıyla bunu bir kez 
daha acı tecrübe olarak öğrendik ve yaşadık. Pandemi döneminde MICE 
sivil inisiyatifi olarak 17 dernek ve bir platform aynı masaya oturduk. 
Hep birlikte çok yoğun bir şekilde sektörümüzün anlatılması hususunda 
yoğun çaba sarf ettik. Pandemi döneminde toplamda 3 basın toplantısı 
düzenleyerek sektörümüz ile ilgili kamuoyu oluşturduk.  İlk fiziki etkinlik, 
tedbir ve önlemlerle ilk etkinlik, biz hazırız etkinliği, Ulusal MICE Çalıştayı, 
onlarca eğitim, zoom toplantıları, Instagram canlı yayınları vb. etkinlik ve 
organizasyonlarla gerek dernek olarak gerekse de diğer STK ve derneklerle 
pandemi döneminde hep sahada ve hep ayakta delegelerimize ve 
sektörümüze dokunduk. Şimdi yeni bir dönem… Bu dönemi; derneğimizin 
özellikle MICE sivil inisiyatifi içerisinde pandemi döneminde ortaya 
koyduğu mücadeleyi çok daha ileriye, sektörümüzü Ankara’ya çok daha 
fazla anlatmaya ve derneğimizi tüm ülkemize yayacağımız bir dönemin 
başlangıcı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 

Karadağ turizm otoriteleri 
İstanbul’da bir araya geldi

Hüseyin Kurt, yeniden I-MICE 
Başkanlığına seçildi
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Jet2.com ve Jet2holidays ilk defa 2023 sezonunda Bodrum uçuş ve 
turlarına başlama tarihini erkene çektiğini bildirdi. Buna göre 2023’ün 
Nisan ayının başından itibaren Birmingham, Manchester ve Stansted 
havalimanlarından Bodrum'a uçuşlar başlayacak. Jet2 CEO'su Steve 
Heapy, "Bodrum uçuşları ve turları için 2023 sezonuna erken başlangıç, 
başarılı bir ortaklığın sonucu olarak Türkiye'deki ortaklarımızla birlikte 
yapıldı. Türk hükümeti, otelciler ve ortaklarımızla birlikte çalışarak, ilk 
kez Nisan ayının başından itibaren İngiltere'den Bodrum'a uçuşlar ve 
tatiller sunarak, müşterilere ve bağımsız seyahat acentelerine daha 
da fazla seçenek sunarak sezonu Bodrum'a kadar uzatabiliyoruz. 
Sunduğumuz harika otel seçenekleriyle, Bodrum'a yönelik Nisan 
programının son derece popüler olacağını biliyoruz" dedi.

Dev kruvaziyer gemisi Costa 
Venezia İstanbul’dan hareketle 
gerçekleştirdiği seferlerinin 
15’incisini tamamladı. 8 bin 
yolcu kapasiteli kruvaziyer 
‘Costa Venezia’ İstanbul’u ana 
liman olarak belirledi. Yaklaşık 
100 bin turisti İstanbul’a getirdi.  
Costa Venezia’yı Türkiye’ye kalıcı 
olarak getirdiklerini ifade eden Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Ay, "Home port liman olarak Galataport’un kullanılması turistleri 
İstanbul’a çekiyor. Tura çıkmak isteyen turistler ilk olarak İstanbul’a 
geliyor. İstanbul’a gelen misafirlerimiz burada konaklıyor, alışveriş 
yapıyor, turizm ekonomisine katkı sağlıyor. Galataport’u ana liman 
olarak seçmemiz ile kendi vatandaşlarımız da daha ucuza kruvaziyer 
gemisi tatili yapabilecek, ana liman İstanbul olması nedeniyle tatil 
yaklaşık 5 kat daha ucuza geliyor" dedi. 

Jet2, Bodrum uçuşlarını
erkene çekti

Costa Venezia ayda 40 bin turisti 
İstanbul’a getiriyor   

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan 
Havalimanı Karbon Akreditasyonu birinci seviye sertifikasını aldı. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanı 
İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, şunları 
kaydetti: “Havalimanımızda yürüttüğümüz tüm operasyonlarımızda 
sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir 
çevre bırakmak sorumluluğunda, paydaşlarımız için en yüksek faydayı 
yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere 
çalışıyoruz. İşlettiğimiz tüm havalimanlarını 2030’a kadar karbon nötr 
ve 2050’ye kadar sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Gazipaşa’nın da sertifikasyon almasıyla Türkiye’deki 
beş havalimanımız ve portföyümüzdeki toplam sekiz havalimanı ACA 
programına katılmış oldu.”

Rus hükümeti, 2030 yılına 
kadar hava taşımacılığının 
kalkındırılmasına yönelik 
yeni ulusal programı 
onayladı. Hükümetin 
hazırladığı yeni plana göre, 
2030 yılına kadar ülkedeki 
hava yolu yolcu sayısı 116,1 
milyona çıkarılacak. Ayrıca, 
uçak üretim sektörüne 
büyük teşvikler verilecek. 
Rusya’da üretilen yerli yolcu ve kargo uçaklarının Rus havayolu 
sektörünün filosundaki payının şu anda yüzde 35,5 olduğu vurgulanan 
yeni ulusal programda, yerli uçakların payının 2025’te yüzde 50 seviyesine 
çıkarılmasının öngörüldüğü, 2030’da ise bu payın yüzde 81,3 olacağı ifade 
edildi. Plana göre 2030 yılına gelindiğinde Rus havayolu şirketlerinin 556’sı 
Rus yapımı olmak üzere toplam 1.395 uçak bulunacak. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, Rus vatandaşlarına "düşman 
ülkeler" yerine Türkiye'ye seyahat etme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Dairesi Başkanı Yuri Pilipson, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlar 
yoluyla Rusya-Türkiye hava trafiğini bozmaya çalıştığını belirterek Rus vatandaşlarına "düşman 
ülkeler" yerine Türkiye'ye seyahat etme çağrısında bulundu. Pilipson, iki ülke ilişkileri üzerinde Batı 
baskısı olduğunu belirterek, “Batı yaptırımlarının diğer şeylerin yanı sıra Rus-Türk hava trafiğini 
bozmayı amaçladığını dikkate almalıyız. Bu nedenle Türkiye’ye seyahat eden turistlerimizin 
yaşayabileceği her türlü risk ve rahatsızlığı ortadan kaldırmak için iki ülkenin ilgili birimleri yoğun 
bir şekilde çalışıyor” diye konuştu. GazetemRu’da yer alan habere göre, zorlu dış baskıya rağmen, 
Türkiye’nin başta turizm alanında olmak üzere ikili ilişkilerde Rusya ile işbirliğini sürdürdüğünü 
kaydeden diplomat, genel olarak Ankara’nın Türkiye’deki Ruslara tam güvenli bir tatil için tüm 
koşulları yaratmayı vaat ettiğini, iki ülkenin bakanlıklarının bu konuyu öncelikli kontrol altında 
tuttuğunu ifade etti.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 
karbon akreditasyonunu aldı

Rusya, hava yolu taşımacılığında 
hedef büyüttü

Rusya Dışişlerinden Türkiye'ye seyahat edin çağrısı
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Güney Amerika'dan sonra 2'nci sıraya yerleşen Akdeniz destinasyonu, 
kruvaziyer turizminin gözdesi haline geldi. Dünya kruvaziyer turizminin 
yaklaşık yüzde 20'si Akdeniz'de gerçekleşiyor. Uzmanlara göre Türkiye, 
coğrafi konumu, tarihi ve kültürel mirası bakımından diğer Akdeniz 
ülkelerine kıyasla önemli avantajlara sahip. Pandemi sürecinde 
kruvaziyer turizminde yaşanan olumsuzluklar, 2022 itibarıyla yerini bu 
alanda yükseliş eğilimine bıraktı. 2022 yılı 1 Ocak-19 Mayıs tarihleri 
arasında 130 kruvaziyer, 81 bin 488 yolcusuyla limanlara geldi. Yılın 
ilk yarısında Kuşadası 68 gemiyle ilk sıraya yerleşti, İstanbul ise 26 
gemiyle 2'nci oldu. Bu yıl Kuşadası'na 490, İstanbul'a 200, Bodrum'a 
138, Çeşme'ye 77, Çanakkale'ye 45, İzmir'e 34 ve Antalya'ya ise 26 
geminin gelmesi, diğer limanlarla birlikte de 2022 yılı sonuna kadar 
1.052 kruvaziyer ve toplam 1 milyon 461 bin turistin Türkiye'yi ziyaret 
etmesi bekleniyor. Yaklaşık 1,5 milyon turistin ve ciddi turizm gelirinin 
hedeflendiği kruvaziyer turizminin geliştirilmesiyle ülke ekonomisi ve 
ilgili sektörlere katkı sağlayacağı hedefleniyor. 

İngiltere’nin önde gelen gazetesi 
The Sun, havayolu şirketi British 
Airways’in, Türkiye'ye tatillerde 
100 sterline varan indirim yaptığını 
yazdı. İngiltere'nin önde gelen 
gazetesi The Sun, havayolu şirketi 
British Airways'in Türkiye'ye 
tatillerde 100 sterline varan indirimlerle, konaklama başına 299 
sterlinlik fırsatlarla, gecelik kişi başına 42 sterlinden başlayan bir 
indirim başlattığını yazdı. Türkiye'nin, İngilizlerin en sevdiği ve 
Avrupa'nın en değerli tatil yeri olduğu belirtilen haberde, "Antalya, 
Bodrum veya Dalaman'a plaj kaçamağı rezervasyonu yapan tatilciler, 
2 bin 500 Euro üzerindeki rezervasyonlarda bin 250 Euro veya 100 
Euro üzerinde harcama yaptıklarında 50 Euro tasarruf edebilirler" 
ifadelerine yer verildi. Sabah’ta yer alan haberde Türkiye'nin tatil 
bölgeleri ve tesislerinden övgüyle bahsedildi. Tatil bölgelerinin kumlu 
plajları, sıcak havası, sıcakkanlı yerlileri ve mükemmel yemeklerinin 
tatilcileri cezbettiği belirtildi.

Türkiye'ye 4,5 ayda gelen 
kruvaziyer gemi sayısı yüzleri 
güldürdü

British Airways’ten Türkiye'de 
tatile teşvik indirimi

Rus Tur operatörleri ANEX Tour ve Intourist, İstanbul'a şehir ve plaj 
tatilini bir arada sunan karma turları satışa açtığını duyurdu. Yeni tur 
paketinde İstanbul'da şehir otellerinde, Marmara ve Karadeniz’de 
ise sahil otellerinde konaklama imkanı sunuluyor. Şehir ve sahil oteli 
konaklamalı İstanbul turları Haziran ayından Eylül sonuna kadar Rusya'nın 
14 şehrinden düzenlenecek. Haftalık tur paketlerinin fiyatları ise iki kişilik 
140-150 bin ruble (45 bin TL-48 bin TL) civarında. ATOR'un sitesinde 
yer alan değerlendirmede İstanbul'un geleneksel olarak şehir gezisi yeri 
olarak algılandığı, ancak yaz aylarında kentte plaj tatilinin de mümkün 
olduğu belirtildi. Intourist ve ANEX Tour'un satışa açtığı tur paketinden 
satın alanlar İstanbul'un tarihi merkezindeki otellerden birinde 2 gece 
konaklayacak. Boğaz turuna katılacak. Ardından Marmara veya Karadeniz 
kıyısında bir sahil otelinde konaklayacak.

Çin'in en büyük havayolu 
şirketi China Southern 
Airlines, İstanbul uçuşlarını 
yeniden başlatıyor. Edinilen 
bilgiye göre şirket, 29 
Haziran itibarıyla haftada 1 
kez olmak üzere İstanbul'a 
uçuşlara başladı. Seferler 
Boeing 787 Dreamliner tipi 
uçaklarla icra edilecek.

TAV’ın CEO’luk görevini devralan Vehbi Serkan Kaptan, yeni hedefleri hakkında bilgi verdi. “1997’de Atatürk 
Havalimanı işini aldığımızda 3 yıl 9 ay 20 günlüğüne el sıkışmıştık. İkinci yılda dedik ki bu işi büyütmemiz 
lazım. Atatürk Havalimanı bizim için milattı” diyen Serkan Kaptan şu bilgileri verdi: “Pandemide aldığımız 
iki önemli işten biri Antalya. Küresel belirsizliklere rağmen 1 milyar 812 milyon Avroluk ön ödemeyi 9 
bankanın katıldığı sendikasyon ile tamamladık. Fraport ile birlikte işletme süremizi 2052’ye kadar uzattık. 
Bu ihale, TAV’ın ikinci miladı oldu. Antalya Havalimanı’na 765 milyon Avroluk yatırım yapacağız. TAV’ın 
pandemideki ikinci önemli yatırımı olan Kazakistan’ın Almatı havalimanı. Orada da 200 milyon dolarlık 
yatırıma başladık. Nijerya ve Karadağ’da yeni projeleri takip ediyoruz.” Cumhuriyet Gazetesinde yer alan 
habere göre havacılığın en hızlı etkilenen ve en hızlı toparlanan bir sektör olduğunu belirten Kaptan, 
henüz 2019 rakamlarına ulaşılmasa da hızlı bir gelişme olduğunu söyledi. TAV CEO’su Serkan Kaptan, şu 
bilgileri verdi: “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre 2019’da 9,2 milyar olan küresel 
yolcu trafiği 2020’de 3 milyara düştü, 2021’de 4,4 milyara çıktı. Bu yıl 6,5 milyara ulaşması bekleniyor. 
2019’a dönmek 2024’ü bulacak. Biz 2019’un yüzde 76’sına ulaştık. 2025’te 102 ila 107 milyon yolcuya 
ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

ANEX Tour ve Intourist, 
İstanbul'da karma turları 
satışa açtı

China Southern, İstanbul 
seferlerine yeniden başlıyor

Havacılıkta 2019’a dönmek 2024’ü bulacak

Serkan Kaptan
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Japonya’da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle yabancı turistlere 
uygulanan ülkeye giriş yasağını kaldırdı. İlk etapta yalnızca rehberli 
turlar ile ülkeyi ziyaret edebilecek turistlerden maske takmaları 
ve sağlık sigortası yaptırmaları istenecek. Hükümetin kararı 
doğrultusunda risk oranına göre 3'e ayrılan ülkeler, mavi, sarı ve 
kırmızı şeklinde gruplandırıldı. Düşük riskli kabul edilen "mavi renk" 
grubunda olan ülkelerden gelen yolculara karantina ve ülkeye girişte 
Covid-19 testi şartı getirilmezken, "sarı renk" grubundaki ülkelerden 
gelen yolcuların ise üç doz aşı yaptırmış olmaları şartı ile karantina ve 
testten muaf olacağı bildirildi. Aşılandığını belgeleyemeyen kişiler ile 
yüksek risk grubunda kabul edilen "kırmızı grup" ülkelerinden gelen 
turistlerden ise karantinaya girmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarının 
isteneceğini kaydedildi. 

Uçak bileti tavan fiyatının 899 liraya çıkarıldığı öğrenildi. Hürriyet’in 
havacılık yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak biletlerinde tavan fiyatın 
200 TL artırıldığını yazdı. Cebeci köşe yazısında tavan fiyatın 899 
TL olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “İç hat uçak bilet 
ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye 
yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en 
fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer 
artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan 
fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 
TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet 
fiyatlarını da hızla tırmandıracak.”

Japonya sınırlarını turistlere 
yeniden açtı   

Uçak bileti tavan 
fiyatlarına zam geldi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya’ya Rus turist akışının yüzde 
70-80 oranında azaldığını açıkladı.  ATOR’un açıklamasına göre 2022 yılının 
başından bu yana Antalya'ya Rus turist akışı, 2019 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 70-80 oranında azalarak 367 bin 800 kişi olarak gerçekleşti. 
Açıklamada, “2022 yılında Rusya'dan Antalya'ya gelen turistlere ilişkin 
istatistikler, Kovid öncesi hacimlere göre çok ciddi bir gerileme olduğunu 
gösteriyor. Bu ilkbahar ‘düşüş’, 2019 rakamlarının yüzde 70-80 oranında” 
ifadelerine yer verildi. ATOR analiz departmanının verilerine göre yılın 
ilk 5 ayında Antalya’yı toplam 367 bin 800 Rus turist ziyaret etti, oysa 
2019’da sayı 1.3 milyondu. ATOR, Mayıs 2022'de Antalya'yı 224 bin 300 
Rus turistin ziyaret ettiğini, bunun Mayıs 2019’a göre yüzde 72,1 daha 
düşük olduğunu belirtirken, bu yılki mart ayında 2019 yılına göre turist 
trafiğindeki düşüşün yüzde 78.7 olduğunu, kenti Rusya’dan 15.8 bin 
turistin ziyaret ettiğini ifade etti. Nisan 2022'de ise 57 bin Rus Antalya’da 
tatil yaptı, bu rakam Nisan 2019'a göre yüzde 81,25 daha az.

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a ve Rize/Artvin 
Havalimanı'na, Ankara'dan Bükreş'e uçuşlara başladı. Pegasus Hava 
Yolları, 22 Haziran itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a, 3 
Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Rize/Artvin Havalimanı'na, 
4 Ağustos itibarıyla ise Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başladı. Yeni İstanbul 
Sabiha Gökçen-Nur Sultan hattının biletleri 139,99 dolardan, İstanbul 
Sabiha Gökçen-Rize/Artvin Havalimanı hattının biletleri 759,99 TL'den, 
Ankara-Bükreş hattının biletleri ise 54,99 dolardan başlayan fiyatlarla 
satışa sunuldu. Pegasus, misafirlerini 36'sı yurt içinde, 89'i yurt dışında 
olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştırıyor.

Antalya’da Rus turist azaldı

Pegasus üç yeni hatta 
uçuşa başlıyor
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı 
uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Sonel, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, 
Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının 
başlayacağını belirtti.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, Antalya merkezli olarak kurulan 
Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret A.Ş şirket adıyla Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüne (SHGM) ön izin için başvuran Southwind'e onay çıktı. 
SGHM Uçuş Oprasyon Daire Başkanlığı tarafından incelenen ön izin 
başvurusu, 6 milyon dolar ödenmiş sermaye, 5 adet olan uçak sayısı 
gerekliliğinin asıl ruhsat aşamasında 3 adet uçak olarak uygulanması 
ve anılan gerekliliğin 1 Ocak 2023 tarihinde sağlanması kapsamında 
ön izin talebi verildi. Buna göre, şirkete tarifeli ve tarifesiz seferlerle 
yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere asıl ruhsata esas hazırlıkların 
tamamlanması için 6 ay süre ile ön izin verildi. Alınan izin ile birlikte 
Southwind'in yaz operasyonları kapsamında Antalya merkezli olarak 
hizmete başlayabileceği kaydedildi.

Ordu-Giresun Havalimanı yurt 
dışı uçuşlarına başlıyor

Southwind Havayolları 
SHGM'den uçuş izni aldı

Avrupa'da havalimanlarındaki personel eksikliği devam ediyor. Bu nedenle 
uçuşlarda kısıtlamalara gidiliyor. Hollanda’da Amsterdam Schiphol 
Havalimanının personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle kısıtlamaya gitme 
kararının ardından 240 uçuş kaldırılırken 13 bin bilet de iptal edildi. Bu 
kararın ardından Transavia Havayolları 240 uçuşu kaldırmak zorunda 
kaldıklarını bildirdi. Kaldırılan uçuşlarla birlikte 13 bin biletin de iptal 
edildiği kaydedildi. Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri 
görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen 
geçtiğimiz haftalardaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 
50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu. Almanya’da da havalimanı 
personeli eksikliği nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor. Haziran ayı başında 
900 iptal açıklayan Lufthansa, temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya 
içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini 
açıkladı. İngiltere’de havalimanı personeli eksikliği nedeniyle yüzlerce 
uçuş iptal edildi. British Airways, Londra’daki Heathrow Havalimanından 
100’den fazla uçuşunu iptal ederken, Gatwick Havalimanında ise EasyJet 
ve Wizz Air da bazı uçuşlarını gerçekleştiremedi. Kritik yaz tatili döneminin 
başladığı bir süreçte uçuşların iptal edilmesinin, Avrupa'da grevlerle birlikte 
havalimanlarında yaşanan seyahat kaosunu derinleştirmesi bekleniyor. 
Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden 

kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Personel eksikliğinin de 
büyük ölçüde Kovid-19 salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş 
bulmaları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden 
kaynaklandığı ifade ediliyor. Almanya'da yolcu kontrolünden uçak bakımına 
ve uçuş görevlilerine kadar birçok alanda personel sıkıntısı yaşanıyor.

Pandemide havalimanlarında görev alan binlerce 
personelini kaybeden Almanya, çözüm olarak Türkiye’den 
geçici ‘misafir işçi’ getirmek için harekete geçiyor. Çalışma 
Bakanı Heil, gazeteye yaptığı açıklamada, “Federal hükümet, 
acilen ihtiyaç duyulan personelin geçici iş için yurt dışından 
Almanya’ya girmesine izin vermeyi planlıyor” dedi. 
Hürriyet'te yer alan habere göre Heil, her türlü sömürüyü 
engelleyeceklerini ve işverenlerin toplu sözleşme ücret 
tarifesi üzerinden ödeme yapması gerektiğini kaydetti ve 
işverenlerin gelecek personele konaklama imkânı sunması 
gerektiğini ifade etti.

Avrupa'daki havalimanlarında personel krizi büyüyor

Almanya havalimanları Türkiye'den 2 bin eleman alacak
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Türkiye’nin turizm tarihi ansiklopedi 
haline getirildi. 16 ciltlik Türkiye 
Turizm Ansiklopedisi'nde, 2 bin 240 
yazar bir araya geldi. Türkiye Turizm 
Ansiklopedisi’nin koordinatörlüğünü 
ise Prof. Dr. Nazmi Kozak ve Prof. Dr. 
Metin Kozak yaptı. 200 harita ve 2 
bin görselle zenginleşen 6 bin 432 
sayfalık Türkiye Turizm Ansiklopedisi’ni 
Milliyet’e anlatan Prof. Dr. Nazmi Kozak, ansiklopedi yayıncılığının 
18’inci yüzyıldan sonra dünyada önem kazandığını ve dijital ortamda 
halen geçerliliğini koruduğunu belirtti. Prof. Dr. Kozak, “Ülkemizde 
turizm sektörü çok hızlı gelişiyor. Turizm tarihimize yönelik sözlü tarih 
çalışması yapmıştık. Türkiye Turizm Ansiklopedisi ise bu araştırmadan 
beslendi ve akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin 
katkılarıyla 6 yılda hazırlandı. İki koordinatör, 31 araştırmacı tarafından 
hazırlanan Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nde 2 bin 240 yazar toplam 
8 bin 84 ansiklopedi maddesi yazdı. 16 ciltten oluşan bu ansiklopedi, 
içerdiği konular, kapsamı ve getirdiği bazı yeni uygulamalarıyla 
Türkiye’de hazırlanan ve yayımlanan ansiklopediler içinde ayrı bir yere 
sahip. Kapsamıyla da dünyada ilk diyebiliriz” dedi. Dr. Sedat Bornovalı, 
Mary Işın, Erdir Zat, Seyhun Örs, Sinan Genim, Bahattin Yücel, Halim 
Bulutoğlu, R. Smith, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, Doç. Dr. Zeynep 
Tuna Ultav gibi isimlerin yazarı olduğu ansiklopedinin 200 harita ve 2 
binden fazla görselle zenginleştirildi. Prof. Dr. Nazmi Kozak, “Türklerin 
Anadolu topraklarında organize ettikleri ilk fuarın 13. yüzyılda 
Kayseri’de düzenlenen Yabanlu Fuarı olduğunu biliyoruz. Kervanların 
ticaret rotaları üzerinde kurulan fuarda kumaş, at ve eşya satılırdı. 
Bahar aylarında başlayıp 40 gün süren fuar hakkında Mevlana’nın 
beyitlerinde, Zekeriya El Kazvani’nin Asaru-l Bilad adlı eserlerinde 
bilgiler bulunur. 1400’den itibaren Edirne’de düzenlenen Hıdırellez ve 
Kakava Şenlikleri, tarih ve turizmin şöleniydi.

Yunanistan’dan 'Turkaegean' 
markasına tepki

Türkiye’nin turizm tarihi 
ansiklopediye dönüştü

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve 
ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zammı 

TBMM’ye taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle 
TBMM Başkanlığına soru önergesi veren 
Budak, “Ne kültürel mirasımız rant kapısı ne 
de Bakanlık pazarlama şirketidir. Bakanlığın 
önceliği, yurttaşlarımızın müze ve ören 
yerlerini ziyaret etmelerini kolaylaştırmak 
olmalıdır. Tüccar zihniyetiyle müze işletilmez. 
Yapılan zam, alım gücü düşen yurttaşa 
‘müzelere gelmeyin’ demektir” diye konuştu. 
Yıl ortasında yapılan zamların yalnıza yurttaşı 
değil, paket tur hizmeti veren tur operatörleri 
ve seyahat acentelerini de zarara uğrattığını 
dile getiren Budak, şunları söyledi: “Pandemi 
sürecinde, turizm sektörü tarihinin en 
büyük krizini yaşarken, seyahat acentaları 
tek bir kuruş hibe desteği almadılar. Bütün 
zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan 
acenteler, önceden sattıkları tur paketlerine 
zam yapamıyorlar, ancak müze ve ören yeri 
girişlerinde zamlı ücreti ödemek zorunda 

kalacaklar. Acentelerin kar marjları son 
derece kısıtlı, zamlı ücretler bellerini 
bükecek. Bu fiyat artışının tur operatörleri 
ve acentelere yansıtılmaması için mutlaka bir 
formül bulunmalı.” Budak, soru önergesinde 
şu soruların yanıtlanmasını istedi: 1 Temmuz 
2022 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılan 
zamların gerekçeleri nelerdir? Bu zamlar 
yapılırken kamu yararı gözetilmiş midir? 2020 
ve 2021 yıllarında müze giriş ücretlerinden 
ne kadar gelir elde edilmiştir? Bu gelirlerden 
ne kadarı yabancı ziyaretçilerden ne kadarı 
yerli ziyaretçilerden elde edilmiştir? Müze 
ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerin 
ne kadarı müze ve ören yerlerinin ihtiyaçları 
için kullanılmaktadır? Tur operatörlerinin 
ve seyahat acentelerinin 2022 yılı yurtdışı 
satışlarını tamamladıkları dikkate alındığında, 
söz konuşu artıştan etkilenmemeleri için 
herhangi bir önlem alınmış mıdır?

Antalya milletvekilinden Kültür ve Turizm Bakanı’na 
soru önergesi

Yunanistan, 
Avrupa Birliği 
Fikri Mülkiyet 
Ofisinin (EUIPO), 
Türkiye'nin 
yurt dışı 
tanıtımlarında 
'Turkaegean' 
markasını 
kullanmasına 
tepki gösterdi. EUIPO'nun onayını tepkiyle karşılayan Yunan 
akademisyen ve politikacılar, bunun Yunanistan'ın toprak haklarına 
başka bir hamle olduğunu ileri sürdü. Yunanistan gazetesi 
Naftemporiki'de yer alan haberde, Türkiye'nin 'Turkaegean' markasını 
kullanmak için 2021 yılınıntemmuz ayında EUIPA'ya başvuruda 
bulunduğu ve AB ofisinin başvuruyu aralık ayında onayladığı 
kaydedildi. Haberde, aynı başvurunun ABD Ticari Marka Ofisine de 
yapıldığı ancak ABD'nin bu başvuruyu reddettiği ifade edildi. Yunan 
Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou yaptığı açıklamada, Yunanistan 
'Turkaegean' markasının Türkiye adına tescil edilmesine karşı yasal 
işlem başlatılacağını doğruladı. Economou, "Marka onayını AB değil 
sınai mülkiyeti ve ticari markaları vb. güvence altına EUIPO yaptı." 
dedi. TurizmGüncel’de yer alan habere göre soruşturmanın devam 
ettiğini ve Yunan Hükümetinin her türlü senaryoya hazır olduğunu 
belirten Yiannis Economou, konunun NATO zirvesinde gündeme 
getirilebileceğini bildirdi. Öte yandan, Türkiye bölgenin sadece 
Yunanistan ile özdeşleştirilmesine itiraz ediyor. Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kasım ayında verdiği bir mülakatta 
Yunanistan'ın "Ege'yi dünyaya kendi bölgesi olarak algılattığını" 
söyleyerek "Ege'nin Yunanistan'ın bir bölgesi değil, aynı zamanda 
Türkiye'nin bir bölgesi, bir turizm markası olduğunu göstereceğiz" 
ifadelerini kullanmıştı.

Çetin Osman Budak

Nazmi Kozak
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COVID-19 salgınından sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli 
Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022’nin ilk 6 aylık 
ziyaretçi verileri arasında önemli fark kaydedildi. Milli Sarayları 
2022’de ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 288 artışla 2 milyon 565 bin 257’ye ulaştı. 2021’de bu 
rakam, 660 bin 253 olarak kayıtlara geçmişti. ‘Altın oran’a göre 
dünyanın en güzel sarayı seçilen Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 
1 milyon 404 bin 697 kişiyle başı çekti. Topkapı’yı, 635 bin 56 
turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti. Yabancı ziyaretçi sayısında 
da önemli bir artış gözlendi. Milli Sarayları gezen yabancı ziyaretçi 
sayısı, yüzde 233 artışla 360 bin 107’den, 1 milyon 199 bin 943’e 
çıktı. 8 Nisan’da açılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) ise 
yaklaşık 3 ayda 334 bin 87 kişiyi ağırladı. Topkapı, Dolmabahçe ve 
Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, 
Beykoz Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihî kasırları bünyesinde 
barındıran Milli Saraylar, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla ülkenin 
turizm potansiyeline önemli katkıda bulunuyor. 

Deniz suyunun temizliği, 
donanım ve hizmetler, çevre 
yönetimi ve çevre eğitimi 
konularında mavi bayrak 
kriterlerine uygun olduğu 
tespit edilen Manavgat 
Belediyesi’ne ait Boğaz 
Halk Plajı, Kızılot Halk Plajı 
ve Nar Beach Plajları mavi 
bayrak almaya hak kazandı. 
TÜRÇEV tarafından yapılan 
denetleme sonrası mavi bayrak almaya hak kazanan Boğaz Otel Halk 
Plajı’nda mavi bayrak töreni düzenlendi. Törene Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk 
Halil Bayaz, Türçev Antalya Koordinatörü Mustafa Eryiğit, belediye başkan 
yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.  TÜRÇEV Koordinatörü, 
“2022 yılı itibarıyla dünyada en çok mavi bayraklı plaja sahip şehir 229 
plaj ile Antalya oldu. Manavgat ilçesi de sınırları içinde bulunan 55 plaj ile 
ülkemizde en fazla mavi bayrak ödülüne ilçe konumundadır. Manavgat’ta 
ek tesislerle birlikte 81 tesis ve 8 halk plajı mavi bayrak ödülüne sahiptir. 
Bu 8 halk plajından 6’sı Manavgat Belediyesi’ne aittir” diye konuştu.

Samsun, Karadeniz’in en çok mavi bayraklı plaja sahip şehri oldu
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Türkiye’de toplam 
531 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. Temiz ve güvenilir plaj anlamına 
gelen mavi bayraklı plaj sayısında Karadeniz’de ilk sırada yer alan Samsun, 
13 mavi bayraklı plajı ile yerli ve yabancı turistleri bu yaz sezonunda 
sahillerinde ağırlamayı bekliyor. Samsun’daki mavi bayraklı plajların 11’i 
Atakum, 2’si ise Terme ilçesinde yer alıyor.

Anadolu’nun yemekleri 
fotoğraflanıyor 

Şanlıurfa, İslam ülkelerinin 
2023 turizm kenti seçildi   

Milli Sarayların ziyaretçi 
sayısı katlanıyor

Manavgat, en çok mavi bayrağa 
sahip ilçe oldu

Anatolia Turizm Akademisi ile Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği’nin 
işbirliğinde düzenlenen Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nda 
dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Anatolia 
Turizm Akademisi koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, Anadolu 
Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nın, bir yanıyla fotoğraf yarışması iken, 
diğer yandan Anadolu coğrafyasında az bilinen veya bilinmeyen 
yemeklerin tanınmasına katkı yapmayı amaçladığını söyledi. Prof. 
Dr. Kozak, yarışmanın lise ve üniversitelerin turizm programlarında 
öğrenim gören öğrencilerin eğitim çalışmalarına da katkıda bulunmayı 
amaçladığını vurguladı. Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması; 
Anadolu coğrafyasına özgü yemeklerin tanıtılmasına ve gastronomi 
alanında ticarileşmesine katkıda bulunmak üzere düzenlenen yarışma 
“Genel” ve “Öğrenci” olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları toplantısı Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. “Turizmin Gelişiminde Yerel 
Toplulukların Rolü” temasıyla 27-29 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen buluşmada İslam İşbirliği Teşkilatının turizm şehirleri 
de görüşüldü. Şanlıurfa “İİT 2022 Turizm Şehri” için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile koordinasyon halinde adaylık başvurusunda 
bulunmuştu. Azerbaycan’ın dönem başkanlığında Bakü'de 
gerçekleşen İİT Turizm Koordinasyon Komitesi ve Kıdemli Memurlar 
Toplantısı kararlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz’un Türkiye’yi temsil ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı 
11. Turizm Bakanları toplantısında onaylanması neticesinde 
Türkiye-Şanlıurfa 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Şehri olarak 
seçildi. İslam İşbirliği Teşkilatı 2024 yılında ise turizm şehri olarak 
Özbekistan’ın Hiva şehrini seçti. 
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Muğla'nın Fethiye 
ilçesindeki kale, 

kurtarma kazısının 
tamamlanması ve 
hazırlanacak gezi 

güzergahıyla turizme 
kazandırılacak. 

Kesikkapı 
Mahallesi'nde 

bulunan kalede, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık 
ve Fethiye Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan kazı çalışması 
sürüyor. Kalede, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda, 
temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor. Çalışmaların ardından 
hazırlanacak projeyle kaleye gezi güzergahı yapılacak. Fethiye Körfezi 
ile ilçe manzarasına sahip kale, turizme kazandırılacak. Fethiye Kalesi 
Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, 
ilçe merkezinde kalan Fethiye Kalesi'nin bilimsel yönden kazı ve 
araştırmasının yapılmasının yanında eserin turizme kazandırılmasının 
amaçlandığını söyledi. İç mekanların temizlenmesi, ileriye dönük 
çevre düzenlemesi ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına 
yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Pektaş, "Birkaç yıl daha 
süreceğini tahmin ettiğimiz çalışmaların ardından hazırlanacak 
projeyle kale, daha çok algılanabilir ve gezilebilir bir yer olacak. 
Kale, Fethiye Körfezi'ne hakim noktada yer alıyor ve manzarası 
gerçekten çok güzel bir yer. İnsanların merak ettiği bir nokta” dedi. 
Pektaş, kaleyi gezme konusunda coğrafi şartlar nedeniyle bazı fiziksel 
sıkıntılar olduğunu, gezi güzergahları oluşturularak kalenin turizme 
kazandırılacağını dile getirdi. Bölge halkı ve ziyaretçilerin kaleye 
ilgi gösterdiğini ifade eden Pektaş, "Çalışmalarda odeon (tiyatro) 
olabileceğini düşündüğümüz bir yer ortaya çıktı. Körfeze hakim bir 
noktada. Bunun arkasında da surlarla çevrili bir alan var. Bu burçlar 
da Orta Çağ'a işaret etmekte. Burçların gerisinde de sarnıçlar ortaya 
çıktı. Kazılar sırasında seramikler, top gülleleri ve bol miktarda sikke 
bulundu. Evliya Çelebi de eserinde kaleden ve kaya mezarlarından 
bahsediyor. Kalenin, Menteşe Beyliği ve Osmanlı döneminde 
kullanıldığını biliyoruz. Tarihi ise kalıntılardan Helenistik döneme 
kadar uzandığını gösteriyor." diye konuştu.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Renkler Akademi iş 
birliğinde konaklama tesisleri işletmecileri ve genel müdürlerine 
yönelik ‘Turizm sektöründe koçluk yaklaşımı kullanılarak lider 
olma, kurumsal başarı için bireysel farkındalık yaratma’ konulu 
seminer düzenlendi. Seminerde Sosyolog ve Profesyonel Koç 
Kişisel ve Kuramsal Gelişim Uzmanı Mustafa Şahin, turizm sektörü 
temsilcilerine farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, 
motivasyon, stres ve öfke kontrolü konularında bilgilendirmede 
bulundu. 

Özaltın Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, turizmci 
Nurettin Özaltın hayatını 
kaybetti. Özaltın Grubu'nun 
eski Yönetim Kurulu Başkanı 
merhum Nuri Özaltın’ın oğlu, 
Özaltın Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, Gloria Otelleri 
sahibi Nurettin Özaltın, tedavi 
gördüğü hastanede vefat etti. 
Özaltın’ın cenazesi, 13 Haziran 
günü Kanlıca mezarlığındaki aile 
mezarlığına defnedildi.  

İda Madra Jeoparkı, 
UNESCO’ya aday  

Turizmci Nurettin Özaltın 
hayatını kaybetti

Fethiye Kalesi turizme 
kazandırılacak

Turizmde motivasyon semineri 
düzenlendi   

İda Madra Jeopark projesi UNESCO listesine girme yolunda ilerliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda yapılan başvuruların ardından İda Madra Jeopark 
sahasında kısa bir süre içerisinde tüm hazırlıklar tamamlanarak 
UNESCO denetçileri tarafından ön denetime alındı. UNESCO’yu 
temsilen İda Madra Jeoparkı Jeosit alanlarını inceleyen Prof. Dr. 
İbrahim Komoo ve Prof. Dr. Alireza Amrıkazemı beraberindeki heyetin 
son durağı ise Hisaralan Jeosit Alanı, Akpınar Yaşam Merkezi ve İda 
Madra Jeoparkı ziyaretçi danışma merkezi oldu. Heyet, yöreye ait 
güreş gösterisi ve halk oyunları ile karşılandı. Kültürel değerlerin de 
sergilediği ziyarette 600’e yakın kadın üyenin bulunduğu merkez ve 
atölyelerde üretilen yöresel ürünler, sıfır atık projeleri heyetin ilgisini 
çekti. UNESCO listesinde yer alan Jeopark projelerinin yöre halkına 
olan katkısı da gözlemlenmiş oldu. Yıllardan bu yana milyon yıllık 
oluşumları gün yüzüne çıkarmak, turizme açarak Jeopark projesini 
hayata geçirmeyi hedefleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 
"Balıkesir, İzmir/Bergama ve Çanakkale/Ezine, Ayvacık bölgesinin 
görülmeye değer, 'Doğa Harikası' denilen yüzey şekilleri Ida Madra 
Jeopark projesiyle kıymetleniyor, bir yerel kalkınma modeline 
dönüşüyor. UNESCO jeopark ağına dâhil olarak Dünya turizmine 
açılıyor" dedi. 
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 280.097 1.311.710 368,31%
BULGARİSTAN 217.527 946.366 335,06%
RUSYA FED. 571.362 853.897 49,45%
İRAN 238.782 838.719 251,25%
İNGİLTERE 38.751 810.466 1991,47%
GÜRCİSTAN 64.858 395.919 510,44%
HOLLANDA 72.466 362.911 400,80%
IRAK 181.736 356.410 96,11%
FRANSA 74.001 261.452 253,31%
AZERBAYCAN 91.609 260.909 184,81%
A.B.D. 64.708 244.242 277,45%
UKRAYNA 423.241 243.242 -42,53%
ROMANYA 75.605 204.364 170,30%
KUVEYT 16.660 132.015 692,41%
AVUSTURYA 31.247 98.907 216,53%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 24.379 96.660 296,49%
İSPANYA 16.594 78.344 372,12%
DANİMARKA 6.100 77.858 1176,36%
LİBYA 51.059 70.405 37,89%
MISIR 51.059 70.405 37,89%
K.K.T.C. 4.523 51.952 1048,62%
CEZAYİR 3.671 47.588 1196,32%
AVUSTRALYA 2.444 25.208 931,42%
ÇİN HALK CUM. 10.894 24.107 121,29%
G. KORE 2.810 21.734 673,45%
JAPONYA 1.650 6.564 297,82%
S.ARABİSTAN 1.636 6.412 291,93%
DİĞERLERİ 1.060.586 3.451.493 225,43%

TOPLAM 3.680.055 11.350.259 208,43%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 38.944 115.635 196,93%
İRAN 3.066 98.751 3120,84%
RUSYA 
FEDERASYONU 12.350 92.455 648,62%

ABD 19.623 70.733 260,46%
İNGİLTERE 7.328 65.243 790,32%
FRANSA 16.091 57.824 259,36%
İSRAİL 2.499 46.755 1770,95%
IRAK 15.542 34.816 124,01%
HOLLANDA 1.149 34.777 2926,72%
ÖZBEKİSTAN 6.381 32.204 404,69%
ÜRDÜN 6.798 31.956 370,08%
KUVEYT 6.142 27.009 339,74%
AZERBAYCAN 11.346 22.880 101,66%
LÜBNAN 7.503 20.003 166,60%
LİBYA 9.727 17.520 80,12%
ROMANYA 4.638 17.089 268,46%
MISIR 4.324 16.818 288,95%
AVUSTURYA 5.603 15.701 180,22%
UKRAYNA 30.996 15.366 -50,43%
KANADA 2.820 14.516 414,75%
SURİYE 7.465 11.844 58,66%
AVUSTRALYA 494 8.189 1557,69%
GÜNEY KORE 493 8.074 1537,73%
ÇİN 2.250 6.000 166,67%
SUUDİ ARABİSTAN 485 2.184 350,31%
TÜRKMENİSTAN 727 2.009 176,34%
DİĞERLERİ 159.846 516.015 222,82%
TOPLAM 384.630 1.402.366 264,60%
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MAYIS 2022)

TOPLAM 2.035.662 5.284.714 159,61%

MUĞLA'YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK- NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İNGİLTERE 188 252.632 134278,72%

ALMANYA 1.257 29.039 2210,18%

RUSYA 2.088 25.622 1127,11%

POLONYA 6.877 22.877 232,66%

HOLLANDA 49 20.241 41208,16%

İSRAİL 150 6.389 4159,33%

FRANSA 112 4.559 3970,54%

YUNANİSTAN 63 3.292 5125,40%

BULGARİSTAN 305 3.078 909,18%

İRAN 12 2.490 20650,00%

A.B.D. 70 1.790 2457,14%

ROMANYA 52 1.625 3025,00%

DANİMARKA 13 1.528 11653,85%

UKRAYNA 30.143 1.425 -95,27%

FİNLANDİYA 1 1.189 118800,00%

İTALYA 72 1.001 1290,28%

ÇEKYA 62 744 1100,00%

LETONYA 16 719 4393,75%

AVUSTURYA 44 692 1472,73%

KANADA 21 672 3100,00%

İSPANYA 42 524 1147,62%

ÜRDÜN 17 495 2811,76%

İSVİÇRE 42 456 985,71%

BEYAZRUSYA 92 437 375,00%

G.AFRİKA 30 379 1163,33%

MACARİSTAN 14 354 2428,57%

LÜBNAN 41 88 114,63%

DİĞERLERİ 1.104 32.349 2830,16%

TOPLAM 42.977 416.686 869,56%

İZMİR'E GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK-NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 28.641 117.933 311,76%
İNGİLTERE 664 33.514 4947,29%
HOLLANDA 4.368 27.226 523,31%
İRAN 2.429 17.555 622,73%
FRANSA 927 12.719 1272,06%
AZERBAYCAN 5.670 11.292 99,15%
BELÇİKA 1.141 9.026 691,06%
İSVİÇRE 1.119 7.159 539,77%
POLONYA 219 7.065 3126,03%
AVUSTURYA 1.136 5.983 426,67%
A.B.D. 706 3.962 461,19%
BULGARİSTAN 599 3.713 519,87%
İTALYA 261 2.699 934,10%
UKRAYNA 5.669 1.899 -66,50%
RUSYA FED. 423 1.719 306,38%
DANİMARKA 106 1.672 1477,36%
ROMANYA 183 1.511 725,68%
FİLİPİNLER 481 1.159 140,96%
NORVEÇ 11 658 5881,82%
SLOVAKYA 21 572 2623,81%
FİNLANDİYA 10 532 5220,00%
ÇEKYA 42 433 930,95%
ÇİN HALK CUM. 22 297 1250,00%
SURİYE 159 267 67,92%
AVUSTRALYA 19 228 1100,00%
G. KORE 10 147 1370,00%
JAPONYA 12 114 850,00%
KUVEYT 2 16 700,00%
DİĞERLERİ 3.261 34.439 956,09%
TOPLAM 58.311 305.509 423,93%

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK- MAYIS 2022)

Türkiye, ilk 5 ayda 11 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Muğla’nın turist sayısında 
yüzde 869’luk artış

İzmir, 305 bin yabancı turiste 
ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Bakanlıktan alınan verilere göre, 2022’nin ilk 5 ayında Türkiye, 11 milyon 350 bin 259 yabancı ziyaretçiyi 
ağırladı. Turist sayısının pazarlara göre dağılımına bakıldığında, Almanya 1 milyon 311 bin 710 turist ile ilk sırada geliyor. Bu rakam, 2021’in aynı dönemine göre Almanya pazarında yüzde 
368’lik bir artışa işaret ediyor. Turist sayısında Almanya’yı 946 bin 366 ziyaretçi ile Bulgaristan, 853 bin 897 ziyaretçi ile Rusya, 838 bin 719 ziyaretçi ile İran ve 810 bin 466 ziyaretçi ile 
İngiltere izliyor. Türkiye’nin Ocak-Mayıs 2022 döneminde aldığı toplam yabancı ziyaretçi sayısı, 2021’in aynı dönemindeki sayıya göre yüzde 208’lik artışa işaret ediyor.

Turizm kenti Muğla, 2022’nin ilk 5 ayı toplamında, geçtiğimiz yılın 
aynı döneminde göre yüzde 869’luk artışla 416 bin 686 yabancı 
ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl bu sayı 42 bin olarak kaydedilmişti. 
Bu dönemde pazarlar bazında en yüksek artış gösterenlerden biri 
de Muğla’nın kaynak pazarı olan İngiltere oldu. Geçtiğimiz yılın 
aynı döneminde 188 olan İngiliz ziyaretçi sayısı, bu sene 252 bin 
632 olarak gerçekleşti. Hollanda, Finlandiya, İran, Letonya gibi 
ülkelerden gelen turist sayısında da önemli ölçüde artış kaydedildi. 
Ziyaretçi sayısı sıralamasında ise İngiltere’yi 29 bin 39 kişi ile 
Almanya, 25 bin 622 kişi ile Rusya ve 22 bin 877 kişi ile Polonya 
izledi. 

İzmir’in ilk 5 ay toplamında ağırladığı toplam ziyaretçi 
sayısı, yüzde 423’lük artışla 305 bin 509 olarak kaydedildi. 
Pazarlara göre bakıldığında ziyaretçi sayısında ilk sırayı 
117 bin 933 kişi ile Almanya pazarının aldığı görülüyor. 
Onu, 33 bin 514 ziyaretçi ile İngiltere, 27 bin 226 ziyaretçi 
ile Hollanda, 17 bin 555 ziyaretçi ile İran ve 12 bin 719 
ziyaretçi ile Fransa izliyor. 2021’in aynı dönemine göre 
Almanya pazarında yüzde 311, İngiltere pazarında ise 
yüzde 4947’lik artış gerçekleşirken, Finlandiya’nın yüzde 
5220, Norveç’in yüzde 5881, Polonya’nın da yüzde 3126 
gibi önemli artış kaydettiği görülüyor.  

Mayıs ayında İstanbul’da 
Almanya pazarı ilk sırada

Ocak-Mayıs 2022 döneminde İstanbul, 5 milyon 284 bin 714 
ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Buna göre, geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde kıyasla yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 159’luk artış 
kaydedilmiş oldu. Kentin mayıs ayında aldığı yabancı ziyaretçi 
toplamına bakıldığında, 1 milyon 402 bin 366 kişi tarafından 
ziyaret ettiği görülüyor. Mayıs ayında kentin en yüksek sayıda 
ziyaretçi aldığı pazarlar Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere 
oldu. Ziyaretçi sayısı sıralamasında ilk sırayı alan Alman ya 
pazarından gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 196’lık artışla 115 bin 635 olarak kaydedildi.








