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“Biz kalite ve güven üretiyoruz...”
VERA 01 CLARA 01 FLORA 01 GRETA 01

MS 01 BANKET MASA MS 02 BANKET MASA KM 01 CAFE MASA KM 02 BİSTRO MASA

ÇAP 01 ÇIKMA AYAKLI PODYUM KAP 01 KATLANIR
AYAK PODYUM

DNS 01 DANS PİSTİ KRS 02 KÜRSÜ

MTA 01 YUVARLAK MASA 
TAŞIMA ARABASI

MTA 03 DİKDÖRTGEN MASA 
TAŞIMA ARABASI

SANDALYE TAŞIMA ARABASI BBT 04 ASKILI TAŞIMA 
ARABASI

MARCO 01 İROCO SANDALYE ROSA 01 İROCO MASA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre, Ağustos ayı itibariyle ülkemizi 
ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 14 milyonu aştı. Eylül ayında ise İngiltere’nin Türkiye’yi 
Kırmızı Listesinden çıkarması, sektörde memnuniyetle karşılanırken, İngilizlerin Ekim ayındaki 
ara tatillerinde ve kış döneminde seyahat için Türkiye’yi tercih etmesi bekleniyor. Öte yandan 
Almanya, Türkiye’yi “riskli” kategorisinde tutmasına rağmen, bu pazardan ülkemize ilk sekiz ayda 

2 milyona yakın kişi gelmesi pozitif bir tablo çiziyor.

Seyahatlerle ilgili bu olumlu tablo, otel yatırımlarına da yansıdı… Öyle ki, moral bulan birçok 
yatırımcı ertelediği yatırımlara kaldığı yerden devam kararı alırken, yeni yatırımlar içinde kolları 

sıvadı.

Biz de Turizm İşletme & Yatırım Dergisinin Ekim sayısında Yeni Otel Yatırımları araştırmamızın 
sonuçlarına yer verdiğimiz haber dosyamızı, dergimizin kapağına taşıdık.

Araştırmalarımız sonucu ulaştığımız bilgilere göre önümüzdeki iki yılda toplam 99 otel ve 41 bini 
aşkın yeni yatak, ülkenin konaklama kapasitesine eklenecek. İller ve tesis kategorisi bazındaki 

analizleri ve araştırmanın detaylarını dergimizin sayfalarında görebilirsiniz.

Avrasya’nın en önemli etkinliği olarak anılan Hostech by TUSİD fuarı, horeca sektörünü 24’üncü 
kez bir araya getirdi. 800’ü aşkın marka fuarda yeni ürünlerini sergilerken, 41 bin kişi fuarı 
ziyaret etti. Fuar katılımcılarının görüş ve değerlendirmelerine yer verdiğimiz Hostech by TUSİD 

dosyasını ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz…  

Ekim ayının gelmesiyle sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, turizmde de sezon 
yavaş yavaş sona eriyor. Özellikle iç turizmde okulların açılması, şehre dönüş anlamına geliyor. 
İç pazarda sezon hareketliliğinin azaldığı bugünlerde, 2021’de iç turizmin nasıl bir görünüm 
sergilediğini sektör profesyonellerine sorduk; umut veren yanıtlar aldık. Detaylar sayfalarımızda…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Turizmde yatırımlar, ziyaretçi sayısına 
paralel artış gösteriyor
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Turizm İşletme & Yatırım Dergisi araştırma 
birimi tarafından yapılan Yeni Otel Yatırımları 

Araştırması kapsamında, 2021’de 53 yeni 
konaklama tesisinin faaliyete geçtiği tespit edildi. 
Ağustos sonu itibariyle, ülkemize gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı 14 milyonu aşarken, yılsonu için 
açıklanan 15 milyon turist hedefine yaklaşıldığı 
görülüyor. Bu noktada, yeni yatırım kararlarında 
pandemi etkilerinin sürdüğü 2021 yılında 
ulaşılması öngörülen turist sayısının, 2022 ve 
sonrasında planlanan yatırımlara da olumlu etki 
ettiği sonucu ortaya çıkıyor. Rakamsal olarak 
bakıldığında; araştırmamız sonucunda ortaya 
çıkan verilere göre 2021 sonu itibariyle 53 adet, 
2023 sonu itibariyle ise -bilgisine ulaşılan- 99 yeni 
otel Türkiye genelinde faaliyete girecek.

2021’de 14 bin yeni yatak faaliyete geçiyor
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi’nin Yeni Otel 
Yatırımları Araştırması çerçevesinde ulaşılan 
bulgulara göre, 2021’de Türkiye genelinde 53 yeni 
otel açıldı veya açılma aşamasında bulunuyor. 
Yeni otellerle ülkemizde ki yatak kapasitesi 14 
bin 786 adet artarken, bu sayının çoğunluğunu 
5 yıldızlı otellerdeki kapasite oluşturuyor. 2021 
yılında faaliyete giren ve yılsonuna kadar girecek 
otellerin yatak kapasitelerine bakıldığında; 24 
adet 5 yıldızlı otelin 10 bin 335, 11 adet 4 yıldızlı 
otelin 2 bin 865, altı adet 3 yıldızlı otelin 524 
ve iki adet butik otelin 118 adet yatağa sahip 
olduğu görülüyor. Kategorisi henüz netleşmeyen 
10 tesisin ise toplam yatak sayısı 944 olarak 
tespit edildi. 2021’de açılan ve yılsonuna kadar 

açılması planlanan otellerin; 15 adedi İstanbul, 
7'si Antalya, üçer adedi Kayseri ve Trabzon, 
ikişer adedi Ankara, Hatay, İzmir, Konya, Muğla 
ve Van, birer adedi ise Adıyaman, Artvin, 
Aksaray, Balıkesir, Burdur, Bursa, Erzurum, 
Kahramanmaraş, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, 
Tokat ve Tunceli illerinde yer alıyor.  

52 tesis ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada...
Son iki yıldır pandemi koşullarıyla sarsılan turizm 
sektöründe, kaçınılmaz olarak otel yatırmaları 
da olumsuz etkilendi. Projelerini devam ettirme 
ve yeni yatırım kararı konusunda temkinli 
davranan birçok yatırımcı, otellerinin açılışını 
hatta yatırımın başlangıcını önümüzdeki 
senelere erteledi. Buna göre, 2021 ve 2023’te 

Pandemi ile birlikte yavaşalayan yatırımlar yeniden artma eğilimine geçti. Dünya genelinde 2021 ortalarında birçok ülkeden, 
özellikle Avrupa ve Rusya'dan ülkemize dönük seyahatlerin artması yatırımlara da yansıdı. Turizm İşletme & Yatırım Dergisi 
olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni Otel Yatırımları Araştırması sonucunda elde edilen verilere göre, 2020 ve 2023 yıllarında 
Türkiye genelinde toplam 99 yeni otel faaliyete girecek. Kategorilerine göre analiz edildiğinde 52 adet 5 yıldızlı, 28 adet 
4 yıldızlı, 9 adet 3 yıldızlı, 2 adet butik otel, bir adet özel konaklama tesisi ve bir adet rezidans devreye girecek. Altı adet 
yatırımın ise henüz kategorileri belirlenmedi. Bu tesislerin hayata geçmesiyle yatak kapasitesinde 41 bin 162 adetlik artış 
gerçekleşecek. Araştırma kapsamında bilgisine ulaşılabilen yatırımların göz önüne alınmasıyla ulaşılan sonuçlara göre, 
pandemi koşulları 2021’de yatırımcıyı temkinli olmaya yöneltirken, 2022 itibariyle yatırımlar daha kararlı ilerleyecek…

2022-2023 yıllarında
41 bini aşkın yeni yatak geliyor 

Dünya genelindeki seyahat hareketleri yatırımlara da yansıdı

DOSYA

YATIRIMLAR
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açılacak otellere bakıldığında, toplam 99 otel 
ve bunlarla birlikte henüz netleşmeyen yatak 
sayıları hesaba katılmamakla birlikte, 41 bin 
162 yeni yatağın devreye gireceği görülüyor. 
Yatak sayısı netleşmeyen beş yatırımın daha 
dahil edilmesiyle önümüzdeki iki senede 
ulaşıalcak toplam yatak sayısının 42 bini aşacağı 
öngörülüyor. Yeni açılacak oteller arasında 
5 yıldız kategorisinde olanlar, 52 tesis ve 
bunlara bağlı 31 bin 353 yatak ile başı çekiyor. 
Önümüzdeki iki yılda açılması planlanan diğer 
otellerin ise 28'i 4 yıldız, dokuzu 3 yıldız, ikisi 
butik, biri özel konaklama tesisi, bir diğeri ise 
rezidans kategorisinde yer alıyor. Altı yatırımın 
ise kategorileri henüz netleşmedi. Bunların 
yanı sıra, açılış tarihleri henüz netleşmeyen beş 
yatırım, proje aşamasında bulunuyor.

Yeni yatırımlarda İstanbul başı çekiyor
2022-2023 döneminde açılacak otellere 
bakıldığında, İstanbul'un 20 tesis ile 
ilk sırada geldiği görülüyor. İstanbul'da 
faaliyete geçecek tesislerin yedisinin 5 
yıldızlı, dördünün dört yıldızlı, birinin üç 
yıldızlı, birinin butik, birinin özel konaklama 
tesisi, birinin rezidans olarak hizmet 
vermesi planlanıyor. Ayrıca kategorisi henüz 

netleşmeyen beş adet yatırım bulunuyor. 
Yatırımlarda İstanbul'u 14 tesis ile Antalya 
takip ediyor. Antalya'da açılacak otellerin 
10'u 5 yıldızlı, üçü 4 yıldızlı, biri ise 3 yıldızlı 
olacak.

Denizli’ye 6, Mersin ve Muğla'ya 
5 yeni otel geliyor
Önümüzdeki iki yılda, Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde otel yatırımları sürecek. 
Denizli’de 6; Mersin'de 5; Muğla’da 5; 
Kayseri ve Ordu’da 4; Ankara, Aydın, Bursa, 
İzmir, K.K.T.C.'de üç; Denizli'de 6; Mersin ve 
Muğla'da 5; Kayseri ve Ordu'da 4; Ankara, 
Aydın, Bursa, İzmir ve Nevşehir'de 3; 
Afyonkarahisar, Balıkesir, Erzurum ve KKTC'de 
2, Batman, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, 
Elazığ, Giresun, Hakkari, Hatay, Karabük, 
Karaman, Kocaeli, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, 

Tekirdağ ve Van'da ise birer yeni otelin 
yatırımları sürüyor. Açılış tarihleri netleşen 
otellerin yanı sıra, beş yatırım beklemeye 
alındı. Tümü 5 yıldız kategorisinde planlanan 
beklemedeki tesislerin dördü Antalya’da, 
diğeri İstanbul’da yer alıyor.

Yeni yatırım ve modernizasyon amaçlı 
teşvikler sürüyor
Turizm yatırımcıları, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından verilen yatırım 
teşviklerinden yararlanmayı sürdürüyor. 
Bakanlık tarafından açıklanan listelere göre, 
Ocak ayından haberi hazırladığımız sırada 
açıklanmış son liste olan Ağustos ayı verileri 
dikkate alındığında, komple yeni yatırım 
amaçlı 71 firmaya, modernizasyon amaçlı 
olarak ise 43 firmaya teşvik belgesi verildiği 
görülüyor. 

2022 - 2023'te Açılacak Oteller

Yıldız Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5 52 31.353

4 28 6.888

3 9 2.031

Butik 2 260

Özel Kon.Tesisi 1 92

Rezidans 1 250

Netleşmeyen 6 288

Toplam 99 41.162

İller Bazında Açılacak Oteller (2022-2023)

İller 5* 4* 3* Butik

Özel 
Kon. 
Tesisi Rezidans Netleşmeyen

Toplam 
Tesis 
Sayısı

Toplam 
Yatak 

Kapasitesi

Afyonkarahisar 1 1 2 1.029

Ankara 2 1 3 680

Antalya 10 3 1 14 9.730

Aydın 1 2 3 1.416

Balıkesir 1 1 2 200

Batman 1 1 240

Bolu 1 1 148

Bursa 2 1 3 626

Çanakkale 1 1 180

Denizli 4 1 1 6 1.732

Diyarbakır 1 1 200

Elazığ 1 1 350

Erzurum 1 1 2 600

Giresun 1 1 120

Hakkari 1 1 351

Hatay 1 1 404

İstanbul 7 4 1 1 1 1 5 20 7.360

İzmir 2 1 3 686

K.K.T.C. 2 2 1.550

Karabük 1 1 198

Karaman 1 1 110

Kayseri 4 4 1.582

Kocaeli 1 1 240

Mersin 4 1 5 2.242

Muğla 5 5 4.780

Nevşehir 3 3 2.266

Ordu 2 2 4 644

Sinop 1 1 40

Sivas 1 1 166

Şanlıurfa 1 1 384

Tekirdağ 1 1 200

Van 1 1 282

2021'de Açılan / Açılacak Oteller

Yıldız Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5 24 10.335

4 11 2.865

3 6 524

Butik 2 118

Netleşmeyen 10 944

Toplam 53 14.786
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YATIRIMLARDOSYA Denizli’de, Sanayi ve Ticaretin Merkezinde

SATILIK
Kabası Ve Dış Cephe Kaplaması Bitmiş 

“OTEL KOMPLEKSİ”

Denizli’nin Sevindik Bölgesinde konumlanan, 36.000 metrekare inşaat alanına sahip 
ATS Sevindik İş Merkezi bünyesinde bulunan otel kompleksi satılığa çıkarılmıştır.
Turizm yatırım belgesi ve yatırım teşvik belgesi bulunan otel, 4 yıldız statüsünde, 
92 standart ile 2 suit odadan oluşuyor. Odaların büyüklükleri, 24 ile 38 metrekare 

arasında değişiyor. Odalar otelin üçüncü katından başlıyor. 
İkinci bodrum katta, otele ve iş yerlerine hizmet verecek 400 araçlık bir kapalı otopark mevcut.

Dört tarafı yol olduğu için ulaşım avantajına sahip.
Birinci bodrum katta, 600 metrekarelik alanda, personel, malzeme kabul ve depolama ve çamaşırhane 

için ayrılan alan bulunuyor. 
Zemin katta, 381 metrekarelik alanda, resepsiyon, lobi, bar ve idari bürolar yer alıyor. 

Birinci katta, 400 metrekarelik alanda, yemek ve kahvaltı salonu ve küçük bir mutfak, 
ikinci katta ise otele ait 3 adet toplantı salonu ve mutfak için ayrılan 

581 metrekarelik bir alan bulunuyor. 
Birinci toplantı salonu 1604, ikinci toplantı salonu 688, 

üçüncü toplantı salonu ise 460 metrekare net kapalı alana sahip.

Detaylı Bilgi için: ATS Gayrimenkul 0258 261 92 92  |  0532 434 42 40  
info@atsgayrimenkul.com.tr  |  www.atsgayrimenkul.com.tr

G A Y R İ M E N K U L

2021'de Açılan / Açılacak Oteller Listesi

Şehir Tesis Adı Kategori Oda Yatak 
Adıyaman Park Dedeman Adıyaman 4 153 306

Aksaray Nenessa Hotel 4 99 250

Ankara EBS Konukevi ve EBS Otel Çankaya 4 70 165

Ankara Connect Thermal Hotel 5 108 300

Antalya Lucky Monkey Hotel 3 43 86

Antalya Kirman Calyptus Resort 5 420 1100

Antalya Grand Kolibri Prestige Hotel 5 300 900

Antalya Green Garden Beach 4 200 400

Antalya Seaden Quality Resort Hotel 5 356 780

Antalya Alexia Resort & SPA 5 217 434

Antalya NG Phaselis Bay 5 580 1.160

Artvin Netleşmedi 3 84 170

Balıkesir Pınar Hotel Butik 48 100

Burdur Yalçındağ Hotel 3 36 72

Bursa Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa  5 136  278

Erzurum Hilton Garden Inn Erzurum 5 175 415

Hatay Lereve Hotel Butik 9 18

Hatay Artes Hotel 4 120 240

İstanbul Address İstanbul 5 182 364

İstanbul Four Points by Sheraton Kağıthane 4 173 350

İstanbul İdol Hotel 3 37 74

İstanbul Wish More Şişli 5 100 200

İstanbul DoubleTree by Hilton Ataşehir 5 316 660

İstanbul Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent 5 232 510

İstanbul Sheraton İstanbul Levent 5 248 545

İstanbul Mövenpick Istanbul Living Netleşmedi 87  231

İstanbul Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus  5 256  343

İstanbul ibis Styles İstanbul Merter Netleşmedi 211  422

İstanbul Mövenpick Istanbul Sabiha Gökçen  5 294  495

İstanbul Melas Hotel 5 185 370

İstanbul Residence Inn by Marriott İstanbul Ataşehir Netleşmedi ? ?

İstanbul The Burdock, Autograph Collection Netleşmedi ? ?

İstanbul Qua Conford Otel 5 121 253

İzmir Marriott Hotel 5 149 316

İzmir Vonresort Bien Hotel 5 151 302

Kahramanmaraş Continent Kahramanmaraş 4 80 160

Kastamonu Park Dedeman Kastamonu 4 150 300

Kayseri Radisson Erciyes Netleşmedi 75 150

Kayseri Zümrüt Palas Netleşmedi 40 80

Kayseri Library Erciyes Netleşmedi 30 60

Konya Fika Hotel 4 42 84

Konya Ramada Plaza Karapınar 5 120 240

Muğla Liberty Fabay  Otel 5 252 oda + 10 villa 1.800

Muğla MGallery The Bodrum Yalıkavak Netleşmedi 97 194

Nevşehir Ajwa Hotel Kapadokya 5 107 214

Ordu Continent Fatsa Ordu (Termal) 4 87 174

Tokat Sulusaray Termal Tesisi 5 144 372

Trabzon Mercure Hotel 4 213 436

Trabzon Mercure Trabzon Netleşmedi 213  426

Trabzon Mövenpick Trabzon Netleşmedi 180 460

Tunceli Germike Hotel  (Termal) 3 36 72

Van The Conforium Van Hotel 5 78 200

Van Netleşmedi 3 24 50
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için ayrılan alan bulunuyor. 
Zemin katta, 381 metrekarelik alanda, resepsiyon, lobi, bar ve idari bürolar yer alıyor. 

Birinci katta, 400 metrekarelik alanda, yemek ve kahvaltı salonu ve küçük bir mutfak, 
ikinci katta ise otele ait 3 adet toplantı salonu ve mutfak için ayrılan 

581 metrekarelik bir alan bulunuyor. 
Birinci toplantı salonu 1604, ikinci toplantı salonu 688, 

üçüncü toplantı salonu ise 460 metrekare net kapalı alana sahip.

Detaylı Bilgi için: ATS Gayrimenkul 0258 261 92 92  |  0532 434 42 40  
info@atsgayrimenkul.com.tr  |  www.atsgayrimenkul.com.tr

G A Y R İ M E N K U L
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Başarılı bir proje geliştirme hedefi olan 
her yatırımcının işe başlamadan önceki en 
önemli stratejik adımı, hangi alana nasıl 
bir projenin yapılması gerektiğine yönelik 
master planlama faaliyeti olmalıdır. 
Doğru analiz, efektif bir ön hazırlık, 
ihtiyaca yönelik sektörel araştırmalar, yeni 

trendler, istatistiki veriler, gelecek öngörüleri, yatırım modeli seçimi, teknik 
ve finansal değerlendirmeler sonucu oluşturulacak iş planı, kurumsal 
olarak başarıya giden yolun kilometre taşlarını oluşturmaktadır. Kısaca 
bu metodolojiyi ve faaliyetler bütününü proje süreç yönetimi olarak 
tanımlayabiliriz.

Bir projenin başlangıç noktasından tamamlanma aşamasına kadar yapılan 
süreç yönetimi faaliyetlerinin iyi bir şekilde planlanmasının yanı sıra, iş 
geliştirme stratejisinin ve sürdürülebilir işletme modelinin de ihtiyaca 
yönelik kurgulanması gerekmektedir. 

Turizm sektöründe yer almak üzere geliştirilen projeler her ne kadar 
bir gayrimenkul yatırımı olarak ele alınsa da aslında bu yatırımlar çok 
boyutlu düşünülmesi gereken bir organizasyonla hayata geçirilmelidir. 
Mimari tasarım, lokasyon, konsept, teknik özellikler, kapasite ve genel 
hizmet içeriği ne kadar gerekliyse, doğru kurgulanmış bir işletme modeli 
de o kadar önemlidir. Global ölçekte sürdürülebilir başarılı örneklerin 
bu vizyonla gerçekleştirilebildiğini gördüğümüz gibi analitik düşünce 
modeliyle de benzer sonuçlara ulaşabilmekteyiz.

Gayrimenkul dünyasındaki bir yatırım kararının hangi stratejiyle ve 
motivasyonla alındığı, yatırımın gelecek projeksiyonunun bir göstergesidir. 
Bu noktada yatırımcılar, projelere yatırım yapan finans kuruluşları veya 
proje finansmanı sağlayan bankalar proje sürecinin başlatılmasına karar 
vermeden önce sağlıklı bir teknik raporlamaya ve sektörel bazda doğru 
analizlere ihtiyaç duyarlar. Genel olarak finans kuruluşlarının potansiyel 
bir işle ilgili özellikle proje finansmanı kararının alınması noktasında ihtiyaç 
duydukları risk analizi ve yapılabilirlik etütlerini global standartlara göre 
hazırlayıp sunmak uzmanlık gerektiren bir konudur. 

İşe başlamak bitirmenin yarısı derler ama eğer başlangıç noktası yanlışsa 
sonuç da istenen şekilde olmayacaktır. Bunu bir gömleğin düğmelerini 
yanlış iliklemeye başlamak olarak karikatürize edebiliriz. Gömlek ne 
kadar kaliteli olursa olsun sonuçta tüm düğmeler yanlış iliklenmiş olacak 
ve tüm çaba boşa gidecektir. Geri dönüşü az hasarla olabilen işlerde bu 
durum çok sorun olmaz, düğmeleri tekrar geri açar ve doğrusunu yeniden 
iliklemeye başlayabiliriz. Peki ya bu durum inşaat sektöründe nasıldır? 
Tabi ki geri dönüşü imkânsız ya da sonuçları çok ağır olur. Bu sebeple 
gayrimenkul dünyasının bir işe yanlış başlamak gibi bir lüksü olamaz. Bu 
durum hem milli servetimizin azalmasına hem de bu şekilde başarısız olan 
veya yarım kalan projeler sonucu sektörün yatırım ikliminin bozulmasına 
sebep olacaktır.

Bu konuyla ilgili sizinle enteresan bir anımı paylaşmak istiyorum. Yukarıda 
bahsettiğim şekilde finans kuruluşlarına verdiğimiz hizmetler kapsamında, 
çeşitli sektörlerdeki çok farklı projelerin risk analizlerini, proje finansmanı 
için fizibilite değerlendirmelerini ve teknik-finansal raporlamalarını 
yapmaktayız. Bir gün ofisimize önemli bir katılım bankasından bir otel 
projesi dosyası incelenmek üzere geldi. Dosyadan görüldüğü üzere 

müstakbel yatırımcı, sahibi olduğu turizm imarlı arsasına beş yıldızlı bir 
otel projesi yapmak üzere avan proje hazırlatmış, ön fizibilite dosyasıyla 
birlikte bankaya kredi başvurusunda bulunmuştu. Fizibilite dosyası 
bankadan incelenmek üzere bize ulaştıktan sonra teknik ekibimizle 
birlikte yaptığımız detaylı incelemelere göre inşai maliyetlerin fizibilitede 
öngörülenden yüksek olacağı, gelirlerin de dosyadaki değerlerden daha 
düşük olacağı tespit edilmiş ve hatta çevresel analizlerimize göre o 
bölgenin beş yıldızlı bir otele uygun olmayacağı öngörüsünde bulunulmuş 
idi. Mevcut veriler ve değerlendirmeler sonucu yatırımın çok uzun yıllara 
yayılan bir süreçte geri dönüşünün olamayacağı tespit edilmişti. İlk defa 
bu kadar ekonomik olmayan bir projeyle karşılaşmış olmanın şaşkınlığı 
içerisindeydik. Fizibilite raporu da uygun format ve içerikte hazırlanmadığı 
için proje dosyasında eksik bilgi veya hata olabileceği düşüncesiyle 
bankayla iletişime geçtik. Akabinde yatırımcıyla bir toplantı organize edildi 
ve uzunca yapılan görüşme sonucu eksik bir bilgi veya yanlışlık olmadığı 
görüldü. Sonuç olarak kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanacağı 
anlaşıldığı anda değerli yatırımcı misafirimiz ağzından baklayı çıkarmıştı. 
Aynen kendisinin söylediği şekilde aktarıyorum: “Sevgili Hayati Bey, ben 
de biliyordum bu yatırım ekonomik de mantıklı da değil ama ne yapayım 
hanıma söz dinletemedim, illaki bir beş yıldızlı bir otelimiz olsun istiyor. 
Mevcut sermayem yetmediği için bankaya başvurdum, ne yapayım?” O 
an karşılıklı gülüşmelerle meselenin özü anlaşıldı. Banka talebi reddetti, 
yatırımcı projeden vazgeçti, yatırımcının eşinin hayali başka bahara kaldı 
ve bu durum da tebessümle anlatacağımız bir hatıra olarak hafızamızda 
yerini aldı. Kaçınılmaz başarısızlığa gidecek bir projeden zor da olsa 
vazgeçilmesiyle hem yatırımcı hem banka hem de turizm sektörü büyük 
bir tehlikeden kurtulmuş oldu. Buna benzer durumların sayısı az değildir.

Paylaştığım anekdota benzer şekilde turizm imarlı arsaya sahip bir kişinin, 
yalnızca finansal getiri motivasyonu ve yakın çevresindeki örnek projelerin 
de etkisiyle arsasına bir otel binası inşa etmeyi düşünmesi doğaldır. Bu 
karar üzerinden hareketle genel kabullere göre bir fizibilite hazırlaması 
ve buna göre de gelir paylaşımı düşüncesiyle bir yatırımcı (veya finansör) 
arayışına girmesi de beklenebilir. Sizce bu durum ne kadar doğru bir 
yaklaşımdır?

Uzman akademisyenler, doğru yöneticiler, vizyoner girişimci turizmciler 
ve tecrübeli kuruluşlar tarafından kurgulanmayan, hepsinden önemlisi 
ana yatırım kararı için evet-hayır noktasında gerekli etüt çalışmalarını 
yapmadan başlanan bir turizm yatırımı nasıl sürdürülebilir olabilir? Karar 
doğru dahi olsa, süreci profesyonelce tüm boyutlarıyla yönetilmeyen bir 
proje hedeflenen şekilde nasıl başarılı olabilir?

Turizm sektöründe yapılacak her iş hem projenin kendisini hem de 
ülkemizin turizm iklimini derinden etkilemektedir. Turizm projelerini 
geliştirirken bu alanın insanların hayatlarına dokunan, ülkemizin tanıtımı 
ve global algısı açısından önemli, misafir memnuniyetinin maksimum 
seviyede tutulması gereken, doğayla ve kültürle bütünleşik bir iş dalı 
olduğunun bilincinde olmalıyız.

Kurumsal olarak turizm sektöründe geliştirdiğimiz tüm projelerde yatırımın 
her noktasına gereken önemi vererek projelerin süreç yönetimlerini 
gerçekleştirmeye azami özen gösteriyoruz. Sektörde yeni projeler 
üretmeyi planlayan her yatırımcının proje geliştirme motivasyonunu 
doğru yönde odaklayıp, iyi kurgulanmış bir süreç yönetimiyle turizm 
sektörüne çok başarılı projeler kazandırmasını dilerim.

MAKALE

TURİZM YATIRIMLARINDA BAŞARIYA
GİDEN YOL: PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Denizli’nin Sevindik bölgesinde yer alan ATS Sevindik İş Merkezi ve Otel 
Kompleksi satılıyor. ATS Gayrimenkul tarafından satışa çıkarılan binada 18 
iş yeri ve 96 oda kapasiteli otel yer alıyor. Bölgedeki en nitelikli ve yüksek 
bina olma özelliği taşıyan kompleks, 36 bin metrekarelik alan üzerinde yer 
alıyor. Şehrin merkezine, sanayi bölgesine ve havalimanına yakınlığıyla 
dikkat çeken ATS Sevindik İş Merkezi’nin, içerisinde bulunan iş yerleri, 
otel, restoran, konferans ve toplantı salonları gibi çok amaçlı mekanlarıyla 
çevresinin değerini arttıracak, özgün mimarisiyle şehirde fark yaratacak bir 
kompleks olduğu belirtiliyor. 

Otel yapısı, yüksek kapasiteli üç adet 
çok amaçlı salon ile dikkat çekiyor
Turizm yatırım belgesini ve yatırım teşvik belgesini almış olan 4 yıldızlı 
otel, yeni sahibini bekliyor. Denizli’de uluslararası bir otel zincirine bağlı 
otelin bulunmaması dolayısıyla, uluslararası bir markayla anlaşılması 
durumunda, bu tesisin Denizli’nin en büyük ve nitelikli oteli olacağı 
belirtiliyor. ATS Sevindik İş Merkezi bünyesinde yer alan otelde boyutları 
24 ila 38 metrekare arasında değişen 96 oda yer alıyor. Binanın üçüncü 
katından itibaren otel odaları başlıyor. Otel yapısına ait detaylara 
bakıldığında; birinci bodrum katta, zemin katta ve birinci katta otele dahil 
olan üniteler yer alıyor. Birinci bodrum katta personel, malzeme kabul ve 
depolama ile çamaşırhane için ayrılmış 600 metrekarelik bir alan; zeminde 
reception, lobi, bar ve idari bürolar; birinci katta ise 400 metrekarelik 
alanda yemek - kahvaltı salonu ve küçük bir mutfak bulunuyor. İkinci katta, 
otele ait çok amaçlı salonların yanı sıra 581 metrekarelik büyük bir mutfak 
bulunuyor. Çok amaçlı salonlar, büyüklükleriyle öne çıkıyor. Birinci salon; 
1.604 metrekarelik net kapalı alana, 494 metrekarelik fuaye alanına ve 

449 metrekarelik fuaye alanına sahip. Ayrıca, salon gerektiğinde ikiye 
bölünebiliyor. 7,5 metrelik tavan yüksekliğiyle birinci salon, Denizli’nin 
en büyük alanlı ve en yüksek tavanlı salonu olma niteliği taşıyor. 668 
metrekarelik net alana sahip ikinci salonun fuaye alanı 620, terası, 218 
metrekare ve tavan yüksekliği 7,5 metre… Üçe bölünebilecek bir yapıya 
sahip olan üçüncü salon ise 460 metrekarelik alana, ayrıca fuaye ve 
teraslara, 6,5 metrelik tavan yüksekliğine sahip. 

18 iş yeri ve 400 araçlık otopark
ATS Sevindik İş Merkezinde iş yeri olarak kullanılabilecek 18 alan yer alıyor. 
İş yerleri; bodrum kat, zemin kat ve birinci katta konumlanıyor. En alt kat 
olan ikinci bodrumda ise otele ve iş yerlerine hizmet verecek 400 araçlık 
bir kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca, iş yerinin arka cephesinde belediyenin 
büyük bir açık otopark alanı da mevcut. Dört tarafı yol olan iş merkezi ve 
otele ulaşım oldukça rahat şekilde sağlanabiliyor. 

Denizli’deki ATS İş Merkezi ve Otel Kompleksi satılığa çıkarıldı

Önceki kış sezonunu pandemiye rağmen 
turist sayısında kayıp yaşamadan geçiren 
Erciyes Kayak Merkezi, otel yatırımcılarının 
da gözdesi oldu. Kayseri Erciyes A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit 
Cıngı, 2015 yılından bu yana aşama 
aşama ilerleyerek büyüyen Erciyes Kayak 
Merkezi’nde yeni otel yatırımlarının 
hızlandığını ifade etti. Dünya’dan Hilal 
Sönmez’in haberine göre son yıllarda 
yapılan otellerin Türkiye’de turizme değer 
katacak kalitede olduğunu belirten Cıngı, “Özellikle son yıllarda 
tüm dünyadan misafir alıyoruz ve charter seferlerle gelen turist 
sayımız arttı. Dolayısıyla otel yatırımcılarının da bölgeye ilgisi arttı. 
Şu anda devam eden ve bitmiş olan yaklaşık 650 milyon liralık otel 
yatırımımız var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde mevcutta bin 500 olan 
yatak kapasitemiz 3 bin 500’e çıkacak” dedi. Bölgede henüz üzerinde 
çalışma yapılmayan otel parsellerinin de ortalama 5 yıl içerisinde 
tamamlanmasıyla ilave 1,2 milyar TL’lik bir yatırımın daha Erciyes’e 
geleceğine dikkat çeken Murat Cahid Cıngı, “Ortalama 5 ila 6 yıllık 
bir zaman zarfında Erciyes’teki yatak kapasitesini 8 bine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Tabii bu sadece Erciyes’te oluşan bir yatırım ortamı. 
Bunun yanında Kayseri şehir merkezi de Erciyes’ten çok yoğun 
oranda istifade ettiği için orada da otellerimiz, rezidanslarımız, 
konaklama tesislerimiz hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şehir 
merkezi Erciyes’e yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede olduğu için dağa 
gelen kayak turisti aynı zamanda şehirde de konaklıyor ve şehirdeki 
sosyal hareketliliğe de katkıda bulunuyor” diye konuştu. 

Otelciler, kış turizmine
yatırım yapmak için 
Erciyes’e yöneliyor Trabzon’un Boztepe 

mevkiinde yer alan, 
Amerikan askerlerinin 

kullandığı NATO üssü turizme 
kazandırılmaya hazırlanıyor. 
Bir süre mühimmat deposu 

olarak kullanıldıktan sonra 
2010 yılında tamamen 

boşaltılan NATO üssünün 
turizmde yeni bir destinasyon 
olması için Maçka Belediyesi 

tarafından proje hazırlandı. 
Askeri yatakhanelerin, futbol 

sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların 
bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da 
bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Bu alan 
2010 yılında NATO üssünün Trabzon'dan kalkmasıyla beraber terk edildi. 
O günden beri kullanılmıyor. 47 dönüm olması çok önemli, özellikle 
Maçka'da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak 
zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını 
istiyoruz. Yatırımcımız hazır. Yatırımcı aracılığıyla burayı hobbit evlerine, 
macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir 
futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmamız var. 3,5-4 
yıl önce bu girişimi yaptığımızda kaymakamlık üzerinden hazinenin itirazı 
neticesinde olumsuz sonuçlanmıştı. Maçka'da Sümela Manastırı ve 
macera parkımızın yanında ayrı bir destinasyon olarak kazandırılabilir. Bu 
anlamda yeniden girişimlere başlayacağız. Bölgede yeni bir turizm merkezi 
olmasına sağlayacağız. Buradaki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz. 
Buranın özelliği hangarların havadan görülmemesidir. Üstelerine belki 
bir korku tüneli yapabiliriz. Askeri yatakhane ve yemekhanenin olduğu 
bölümlere de paintball düşünüyoruz” dedi.

Trabzon’daki NATO üssü 
turizme kazandırılacak

Murat Cahit Cıngı

HABERLERYATIRIMLAR
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Aydın’da inşa edilen ve 
Ege Delux Hotel adıyla 
faaliyet gösterecek 
turizm tesisi, 2022 
sezonunda devreye 
girecek. Yatırımı Akkuş 
Mimarlık Sanayi ve 
Ticaret A.Ş tarafından 
üstlenilen otel, 
tesettür oteli olarak 
planlanıyor. Termal sağlık oteli olarak hizmet verecek olan tesis 
5 yıldızlı, 450 oda ve 874 yatak kapasitesine sahip olacak. Tesis 
tamamlandığında yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlamayı 
hedefliyor.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla’nın Bodrum ve Datça 
ilçelerinde bulunan on binlerce metrekare büyülüğündeki 
arazileri özelleştireceğini belirtti. Bodrum ve Datça’daki toplam 1 
milyon 232 bin metrekare büyüklüğündeki arazilerin imar planları 
değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararına göre, Bodrum’un Ortakent Mahallesinde bulunan toplam 
büyüklüğü 1 milyon 103 bin metrekare büyüklüğündeki 353 ada 
15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135, 137 parsellerdeki arazilerin 
imar planı değiştirildi. Bodrum’da bulunan arazilerin imar planı 
“Konut alanı, otel alanı, ticaret alanı, ticaret-turizm-konut alanı, 
özel sağlık tesis alanı, park alanı” olarak değiştirilirken, Datça’da 
bulunan arazinin imar planı “otel alanı ve günübirlik tesis alanı” 
olarak değiştirildi.

Aydın’a 874 yataklı,
dev termal otel geliyor 

Dev araziler turizm ve konut 
yatırımına açıldı 

HABERLER

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer 
alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” ile ilgili bir kamuoyu açıklaması 
yayınladı. Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Proje 
dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon 
metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi 
geçmeyeceği öngörülmektedir. Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı 
ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj 
alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları 
olarak planlanmaktadır. Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça 
yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük 
değil aksine fayda sağlayacaktır. En büyük altyapı yatırımının insana 
olduğu bilinci ve “Yaşam Mimarı” iddiamızı yansıtacak, tamamıyla 
bölgenin ruhuna uygun yatay bir mimaride hayata geçirilecek 
projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman 
ve akademisyen kadrosu görev almaktadır. Gelişmiş ülkelerde ve 
bölgedeki tüm büyük otellerde olduğu gibi son teknoloji deniz suyu 
arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar 
arıtılarak yeşil alanların da sulanması sağlanacaktır. Öte yandan 
projenin enerji ihtiyacının yine proje dahilinde yatırımı yapılacak 
yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanması planlanmaktadır.”

Teknik İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, 10 milyon dolarlık 
yatırımla Yalova’da 5 yıldızlı sağlık turizmi ve kongre oteli inşa etmeyi 
hedefliyor. Yatırım ortaklığı için bazı teklifleri değerlendirdiklerini 
ifade eden Teknik İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Baş işletme içinde önde gelen otel markaları 
ile görüşme halinde olduklarını dile getirdi. Teknik İnşaat Turizm 
ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Baş, proje 
hakkında şu bilgileri verdi; “Termal otel projemiz 60 normal ve 14 süit 
olmak üzere toplamda 74 oda ve minimum 148 yatak kapasitesine 
sahiptir. Konseptini 5 yıldızlı olarak düşündüğümüz projemiz; açık-
kapalı havuz, spa, fitness, hamam, sauna, toplantı salonları, kongre ve 
balo salonu gibi donatıların tamamını bünyesinde barındırmaktadır. 
Ayrıca, 5 yıldızlı sağlık turizmi ve kongre oteli olarak tasarladığımız 
projemizin hedef kitlesi dünyanın her noktasında bulunan yüksek 
nitelikli turist kitlesidir. 2 bin 185 metrekarelik arazi üzerine kurulu 
projemiz, arazi eğiminden ötürü 6 bodrum, 1 zemin ve 5 normal 
kattan teşekkül etmekle birlikte, toplamda 13 bin metrekare inşaat 
alanına sahiptir.” Termal otel yatırımı için seçilen lokasyonun turizm 
açısından sahip olduğu öneme değinen Kemal Baş, bölge ile ilgili 
şunları dile getirdi; “Türkiye’nin ilk Turizm Merkezi’nin içerisinde 
yer alan arazimiz, yaklaşık 120 yıldır ailemize ait. 1911 yılında 
Roma’da yapılan ve dünyanın muhtelif bölgelerinden numuneleri 
alınan termal sular arasında yapılan yarışma neticesinde Yalova’nın 
Termal ilçesinde bulunan suyumuz altın madalya almıştır. Dolayısıyla 
dünyanın en şifalı termal suyuna sahibiz.” 

Ağaoğlu’ndan “Muğla- Milas 
Turizm Yerleşkesi” açıklaması

Yalova’ya 10 milyon dolar 
yatırımla, 5 yıldızlı termal sağlık 
ve kongre oteli geliyor
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Gayrimenkulün yanı sıra 
turizm yatırımlarını da 
sürdüren Keten Grup, 
İstanbul’un en eski 
hanlarından biri olarak 
bilinen, 1763 yılında III. 
Mustafa tarafından inşa 
edilen Laleli Taş Han’ı 
otele dönüştürüyor. 
Birçok dizi ve filme 
ev sahipliği yapmış olan han, 100 milyon liralık bir yatırımla, 
orijinaline sadık bir şekilde restore edilecek. Tarihi hanın hem iyi 
derecede korunmuş olması hem de bu yaşı itibariyle, İstanbul’un 
en özel tarihi otellerinden biri olacağını belirten Keten Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, “İki avlusu olan han, uzun 
zamandır atıl bir şekilde bekliyordu. Biz, grup olarak restorasyon 
yatırımları karşılığında oteli uzun dönemli olarak kiraladık. Hanın 
1 yıl içinde müşterilerini ağırlamasını hedefliyoruz” dedi. Dünya 
Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre Ferhat Keten; 100 
milyon liralık bir yatırımla tamamlanacak olan Laleli’deki Taş 
Han’la birlikte İstanbul’daki yatak sayılarının 500’e ulaşacağını 
kaydetti. 

Kaba inşaatı tamamlanan Ankara Yenimahale’deki yatırımın ince 
işlerine başlanmasına sayılı günler kaldı. Yapımı Ziver Holding 
tarafından gerçekleştirilen yatırım tamamlandığında Ziverbey 
Hotel adıyla faaliyet gösterecek. Şehir oteli olarak planlanan 
tesisin 2023 yılında açılması, 5 yıldızlı, 120 oda ve 260 yatak 
kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. Toplantı ve kongre oteli 
olarak da hizmet verecek olan tesis, ayıra SPA Wellness imkanları 
da sunacak.   

Laleli Taş Han, 
otele dönüştürülüyor

Ankara Yenimahale’ye 
260 yataklı yeni otel geliyor 

Şile İcra Dairesi, 167 odası bulunan The Sign Şile Otel isimli oteli 
icradan satışa çıkardığını duyurdu. Açık artırma usulüyle yapılacak 
satış için ise 134 milyon 516 bin TL muhammen bedel belirlendi. 
19 bin bin 700 metrekare arazi üzerinde bulunan tesiste iki adet 
restoran, açık ve kapalı yüzme havuzları, sauna, fitness, spa, hamam, 
futbol sahası gibi bölünler bulunuyor. Açık artırma usulüyle yapılacak 
satış için 134 milyon 516 bin TL muhammen bedel belirlendi. Tesisin 
ilk ihalesi 10 Ekim 2021 tarihinde saat 12.00’de, ikinci ihalesi ise 24 
Kasım 2021 tarihinde aynı saatte yapılacak.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür Bloomberg 
HT’de konuk olduğu programda, grubun yeni yatırım planı ilgili 
bilgi verdi. Gür, Bodrum’da yapacakları yeni yatırım için hazırlık 
yaptıklarını söyledi. Konuşmasında NG Hotels’in yatırım planları 
hakkında açıklamada bulunan Gür, “Kasım ayında Sapanca'da yeni 
bir hotel açtık, Nisan ayında da Faselis'te tesisimizi hizmete aldık. 
Bu dönemde bir tesis açmak da kolay değildi. Şimdi de beklemek 
gibi bir niyetimiz yok. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bodrum için 
bir hazırlığımız var.  Ortakent'te olacak, şu anda kafamızda plan 
aşamasında. Biraz daha karma proje olacak gibi gözüküyor” diye 
konuştu. 

The Sign Şile Hotel 
icradan satılıyor

Hediye Güral Gür: “Yeni yatırım 
için hazırlık yapıyoruz”



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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Simav İcra Dairesi Müdürlüğü, Kütahya’nın Simav ilçesinde inşaat 
halindeki termal oteli satışa çıkardı. 20 bin metrekare üzerine 
otel, apart, restoran ve termal tesisler yapılması için Kütahya 
Belediyesi İl Özel İdaresinden inşaat ruhsatı alındığı açıklandı. 4 
milyon 986 bin TL muhammen bedel belirlenen natamam otelin 
ilk ihalesi 18 Ekim 2021 tarihinde saat 15,05’te, ikinci ihale ise 15 
Kasım 2021 tarihinde yine aynı saatte yapılacak.

İnşaat halindeki termal otel 
satışa çıkarıldı Erciyes Kayak 

Merkezi’nde inşa edilen 
kütüphane konseptli 
bir otel inşa ediliyor. 
Kış sezonu öncesi 
çalışmaların devam 
ettiği Library Hotel, 
yapılan çalışmalar 
kapsamında Polonyalı 
tur operatörü Itaka 
ile işbirliği anlaşması 
gerçekleştirdiğini 
duyurdu. Library Hotel işletmecisi ve Genel Müdürü Barış Aydın, 
Türkiye’nin en iyi imkanlarla donatılmış kayak pistlerine sahip 
Erciyes Kayak Merkezindeki otelde, Polonya’dan gelecek misafirleri 
memnuniyetle ağırlayacaklarını belirterek, Itaka tur operatörlerine 
hem kendilerine hem de bölgeye olan destekleri için teşekkür etti. 
Aydın, yakında açılacak otel için iş birliği çalışmalarının sürdüğünü 
sözlerine ekledi.

Erciyes’teki kütüphane-oteli kış 
sezonunda hizmete giriyor

Ağustos ayında 11 firma toplam 207 milyon 706 bin 907 TL’lik 
turizm yatırım teşvikinden yararlandı

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (AĞUSTOS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

ANTALYA
SERATEK SERA TEKNOLOJİLERİ TARIM İNŞAAT MADENCİLİK DANIŞMANLIK 

ÖZEL EĞİTİM TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
3* 80 14.527.725 5.385.212

BATMAN
DEZEN TURİZM OTELCİLİK LİMAN TAŞIMACILIK PETROL İNŞAAT HAFRİYAT 

OTOMOTİV GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 112 12.854.400 15.160.626

HATAY TİMUR RENCÜS TURİZM SEYAHAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Özel Konaklama Tesisi 18 1.787.846 5.319.416

HATAY RHOSSOS TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ 4* 770 66.429.700 35.909.040

İSTANBUL GLENTUR TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 292 49.639.525 13.628.905

KAYSERİ SAN-TUR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 5* 120 26.100.000 6.000.000

KAYSERİ LİV YAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 3* 88 18.158.500 7.100.000

NİĞDE SİH TURİZM VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 180 45.370.996 15.994.700

ŞIRNAK
İMAMOĞLU YALÇINLAR GIDA İNŞAAT PETROL TAŞIMACILIK TEMİZLİK 

HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 110 9.612.215 12.409.062

TOPLAM 244.480.907 87.397.195

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

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
75 18.000.000 5.385.212

ORDU AVRASYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ.
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
137 36.808.150 15.160.626

ŞANLIURFA MEYDAN SAĞLIK EGİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
128 20.815.000 5.319.416

YALOVA
REON SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM

 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
79 1.750.000 35.909.040

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (AĞUSTOS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

TOKAT ABDULLAH YILDIZ MERAL YILDIZ ADİ ORTAKLIĞI ÖĞRENCİ YURDU 288 24.162.851 5.385.212

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

ANKARA PETSAN İNŞAAT TURİZM VE RENT A CAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 434 17.788.500 5.385.212

ANTALYA BİLGİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.062 11.437.500 15.160.626

TOPLAM 29.226.000 5.319.416

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 
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Yarattığı ticaret hacmi ile Avrasya’nın 
en önemli etkinliği olarak nitelenen 

Hostech by TUSİD’de 800’ün üzerinde 
marka, yeni ürün ve teknolojilerini sektörün 
beğenisine sundu. Fuarı İspanya, Yunanistan, 
Bulgaristan, Kosova, Suudi Arabistan, 
Lübnan, İran, Irak, Fas ve Azerbaycan’ın 
da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde 

ülkeden 9 bin 276’sı yabancı, toplam 41 
bin 461 profesyonel alıcı ziyaret etti. Milyar 
dolarlık iş hacmine ulaşıldığı tahmin edilen 
24. Hostech by TUSİD’de; endüstriyel 
mutfak, ekmek ve fırın makinaları, temizlik 
malzeme araçları endüstriyel temizlik, pos, 
yazar kasa barkod sistemleri, raf sistemleri, 
otel ve restoran mobilyaları, otel buklet 

malzemeleri, aydınlatma sistemleri, zemin ve 
duvar kaplama malzemeleri ve daha pek çok 
ürün grubu ziyaretçilerle buluştu. 

Hostech by TUSİD, 420 milyar avroluk 
Horeca sektörüne ev sahipliği yaptı 
420 milyar avroluk dev bir sanayiye dönüşen, 
her gün 1,8 milyon girişimcinin, milyonlarca 
müşteriye ulaştığı dünya Horeca sektörü, 
Avrasya'nın en büyük fuarı niteliğindeki 
Hostech by TUSİD Fuarı'nda bir araya geldi. 
Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane 
Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışı; 
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda 
Erem’in ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul 
Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve 
İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı’nın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

DOSYA

TEDARİKÇİLER

Hostech by TUSID Fuarı, 
HORECA sektörünü 24’üncü kez bir araya getirdi

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen Hostech by TUSİD, 24’üncü kez dünya HORECA 
sektörünü bir araya getirdi. 8-12 Eylül tarihlerinde CNR Expo’da düzenlenen fuar, sektörün en önemli üreticilerini aynı 
çatı altında buluşturdu. Bu anlamda Hostech by TUSİD, hızlı gelişen ve teknolojik olarak birçok yeniliği bünyesinde 
barındıran Horeca sektörünün tüm oyuncularını aynı çatı altında buluşturdu. Pandemi koşullarına rağmen, önemli sayıda 
katılımcı ve ziyaretçinin ilgi odağı olan fuar ayrıca, sektöre umut ve heyecan getiren bir organizasyon oldu.
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“Yeni iş ortaklıklarına zemin oluşturan 
bu platform en son yenilikleri 
keşfetmek isteyen kurumsal satın 
almacıları misafir ediyor”
Açılış konuşmasını yapan CNR Holding 
Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman, 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Ekonomimizde çok önemli bir yere sahip 
olan turizm sektörü, ülkemize ciddi miktarda 
döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının ve 
işsizliğin azalmasında büyük rol oynamaktadır. 
Özellikle yarattığı istihdam olanaklarıyla 
turizm endüstrisi, dünya ekonomisi için de 
oldukça önemlidir. Bu vesile ile sektörün 
önemi ve gücünün bilinciyle hayata 
geçirdiğimiz, alanında dünyanın en büyük 
iki fuarından biri olan 24. Uluslararası Otel 
Restaurant Kafe ve Pastane Ekipmanları Fuarı 
Hostech by TUSİD ile değerli misafirlerimizi 
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni iş 
ortaklıklarına zemin oluşturan bu platform, 
sektörün geleceğini şekillendiren ilham verici 
fikirleri ve en son yenilikleri keşfetmek isteyen 
kurumsal satın almacıları misafir ediyor. 
120’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Türk HORECA sektörünün en önemli ihracat 
kapısı olan fuar, Orta Doğu, Rusya, Bağımsız 
Devletler Topluluğu, Körfez Bölgesi, Kuzey 
Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa’dan 50 
binin üzerinde profesyonel alıcıyı karşılıyor. 
CNR Holding ailesi olarak gerek katılımcı 
firmalarımıza gerekse ihracatına azami katkıyı 
sağlamaya tıpkı dün olduğu gibi bugün de var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 

“Dünyada ekol ve sözü geçen bir ülke 
olduysak, bunda 300 üyemizin ve 
paydaşlarımızın büyük katkısı var”
TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü 
Kaplangı, açılış konuşmasında Hostech 
by TUSİD’in geçtiğimiz yıla göre yüzde 
50 büyüdüğüne vurgu yaptı. Kaplangı, 
“30’uncu yılını kutladığımız derneğimiz 
TUSİD’in Türkiye’nin en eski sivil toplum 
kuruluşlarından birisi olması dolayısıyla aynı 
zamanda sektörün tek derneği olması özelliği, 
bizlere bugün bu büyük organizasyonu 

başarıyla gerçekleştirme imkanı sağladığı için 
gerçekten çok mutluyum. Bugün pandemi 
döneminde Türkiye’de gerçekleştirilen en 
büyük fuarı açıyoruz. Ayrıca bir önceki yıla 
kıyasla fuarımızı pandemiye rağmen yüzde 50 
büyütmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim 
müşterilerimizin çoğu HORECA sektöründedir. 
Pandemi sürecinde birçok firmanın zarar 
görmesine, kapanmalar olmasına rağmen 
yüzde 50 büyümemiz aslında değerli TUSİD 
üyelerinin ve katılımcılarımızın eseri. Biz 
dünyada bu sektörde ekol ve sözü geçen 
bir ülke olduysak bunda 300 üyemizin ve 
paydaşlarımızın büyük katkısı var. Gerek 
kilo başı ihracatta ülke ortalamasının 3 
katına yaklaşan gücümüzle gerek dünya 
ticaretinden aldığımız payın ortalamasının iki 
buçuk katı olması sebebi ile gerek yarattığımız 
istihdamla gerekse 150 ülkeye sürekli ihracat 
yapabilme gücümüzle biz dünyada söz sahibi 
bir sektörüz” ifadelerini kullandı.  

“Dünyadaki rakiplerimiz arasında İtalya’dan 
Çin’e kadar olan alanda biz en önemli 
tedarikçi ülkeyiz”
İstanbul Demir ve Demirdışı Materyalleri 
İhracatçı Birlikleri Başkanı Tahsin Öztiryaki 
ise, “Ülkemizde 30 yıldır gerçekleştirilen bu 
fuar dünyada 45 yıldır yapılıyor. Türkiye’nin 
şu andaki ihracatı 1,8 milyar dolar. Bir sonraki 
ihracatımız için 2,4 milyar doları hedefliyoruz. 
Ocak-ağustos dönemindeki ihracatımız 

yüzde 49 artarak 1,59 milyar dolara gelmiş 
durumda. Avrupa ülkeleri arasında dünyadaki 
ticarete baktığımızda 2 milyar dolar civarında 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içerisinde biz, 
sekizinci sırada yer alıyoruz. Yani dünyadaki 
rakiplerimiz arasında İtalya’dan Çin’e kadar 
olan alanda biz en önemli tedarikçi ülkeyiz” 
şeklinde konuştu.

“Açıklanan rakamlarda gösterdi ki 
büyümemizin yarısını ihracattan sağladık”
Pandemi döneminde Türkiye’nin önemli 
ihracat rakamlarına ulaştığını hatırlatan 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
Gülle de şu ifadeleri kullandı: “Pandemi 
döneminde her türlü olumsuz habere 
yoğunlaşmış ortamda Türkiye’nin yüzünü 
güldüren ihracat ailesi oldu. İşçi çıkarmadık, iş 
hayatı motivasyonu için bu çok büyük fayda 
sağladı. Açıklanan rakamlar da gösterdi ki 
büyümemizin yarısını ihracattan sağladık. 
Bu nedenle ihracat bizim vazgeçilmez 
tek yolumuz. Türkiye’nin zenginleşmesini 
sağlayacak en büyük araç ihracattır.”

Horeca sektörü, fuardan 
yeni iş birlikleriyle ayrıldı
Hostech by TUSİD’de yeni ürün ve 
teknolojilerini görücüye çıkaran 800’ü 
aşkın firma, turizm yatırımcıları ve yabancı 
satın almacılar ile görüşme, yeni iş birlikleri 
yaratma fırsatı yakaladı. Uzun soluklu ve 
kalıcı iş anlaşmalarının yapıldığı fuar, sektörün 
2022 yılı ticaret hedeflerine ulaşmasının da 
zeminini oluşturdu. Pişirme ekipmanlarından 
mobilyaya, masaüstü ürünlerden soğutma 
grubuna çok geniş bir yelpazede ürünün 
sergilendiği fuardan olumlu izlenimlerle 
ayrıldığını ifade eden HORECA sektörü 
profesyonelleri, pandemi sürecinde büyük 
katılımla gerçekleşen organizasyonun sektöre 
moral verdiğini ifade etti. Hostech by TUSİD’in 
iç pazarın yanı sıra ihracat bağlantıları 
noktasında da verimli bir organizasyon 
olduğunu belirten sektör temsilcileri, 25. 
Hostech by TUSİD için yeni hedeflerini de 
belirledi. 
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26 yıldır Antalya’da 200 bin metrekarelik 
fabrikamızda 550 personelimizle endüstriyel 
mutfak ekipmanları ve dondurma makine, 
ekipmanları üretiyoruz. 85 ülkeye aktif ihracat 
yapıyoruz. Hem yerli hem yabancı birçok 
yatırımcıya hem otelleri hem restoranları 
hem de bireysel yatırımları için büyük katkılar 
sağladık. Hostech by TUSİD, Türkiye’de katılım 
sağladığımız iki büyük yerel fuardan biri. Bu 
fuar, yerel olmasının yanı sıra uluslararası 
yatırımcıları da ağırlıyor, bu çok önemli. Fuardaki 
dördüncü günümüzde misafirlerimizin yüzde 
60’a yakın kısmını yurt dışından misafirler 
oluşturdu. Bu da bizi sevindiriyor. Onlarla 
tekrardan görüşmek ve buluşmak bizleri 
mutlu etti. Fuar, bizim tahminimizin üzerinde 
bir geri dönüş sağladı. Bizim için 3 farklı 
ziyaretçi profili var: Biri potansiyel yatırımcılar. 
Bunlar reklamlarımızı, stantlarımızı dolaşırken 
görenler. İkincisi mevcut bayilerimiz. Hem 
standımızda bizimle birlikte fuarda olan hem de 
çeşitli konuları görüşmek isteyen bayilerimiz. 
Üçüncüsü de tedarikçisini değiştirmek isteyen, 
memnun olmayan, bizimle görüşmeye gelen 
firmalar. Biz bu fuarda, bu üç gruptan kişilerle 
de dört gün boyunca görüşmeler sağladık. 
Standımız da oldukça yoğun. Hostech fuarının 

uluslararası bağları oldukça kuvvetli, bu 
nedenle TUSİD’in çalışmalarını takdir ediyoruz. 
Fuarda ilk gün orta doğudan yüksek katılımın 
olduğunu gözlemledik. Dubai, Katar, Bahreyn 
gibi ülkelerden birinci ve ikinci gün gerçekleşen 
katılım oldukça fazlaydı. Üçüncü gün ağırlıkla 
Avrupa’nın güneyi, Türki Cumhuriyetler, Rusya, 
Ukrayna bölgelerinden gelen kişiler ile küçük 
bir kesimin de Kuzey Avrupa’dan geldiğini 
gördük. Yerli ziyaretçi tarafı ise kendi içinde 
değişiklik göstermekte. İnsanlar zaman ve para 
ayırarak fuardaki teknolojilere ve yeniliklere 
ilgi duyuyorlar. Biz de elbette önceliğimizi her 
zaman yerli yatırımcıya veriyoruz. Onları burada 
görmekten de mutluluk duyuyoruz. Özellikle ilk 
iki gün otel sahipleri ve satın alma müdürleri 
ile görüşmeler sağladık. Yakın tarihteki Host 
Milano fuarında da ekip olarak yer alacağız. 
Ocak ayında, İtalya Sigep Fuarı ve yakın 
tarihlerde gerçekleşecek olan Antalya ANFAŞ 
fuarında da ev sahibi olarak bulunacağız.

Öngörüm, 2023’ün ilk çeyreğinde yatırım 
planlarının artacağı yönünde
Türkiye, ekonomi açısından çok hassas 
bir dengeye sahip. Uluslararası pazarda 
Avrupa biraz daha likit gücüne sahip olduğu 
için daha önceki dönemlerde Türkiye’deki 
daralmalarda bile biz ihracat ayağımızla devam 
edebiliyorduk. Ancak pandemi global bir kriz 
olduğu için tüm kanallar kapandı. İnsanlar 
tedirgin oldukları için, yatırımlarını ertelediler. 
Önce sağlıklarını ya da yapacakları yatırımın 
geri dönüşünü hesapladılar. Bence bu fuarı 
çoğu insan bekliyordu. Yatırımcı da, satıcı 
da müşteri de her şeyin normalleşmesini 
istiyor. Bu beni ümitlendiriyor. İki yılın kaybı 
bir yılda toparlanacak bir kayıp değil maalesef. 
Elinde parası olmayan, iki yıl önce yatırım 

kararı almamış insanlar buraya sektörü 
kontrol etmek için geliyorlar. Sermayesi olan 
kişiler eğer önünü görüyorsa yatırımı zaten 
yapacaklardır. Yatırımcılar, analizler yaparak 
doğru zamanı bekliyorlar. Benim öngörüm, 
2023’ün ilk çeyreğinde yatırım planlarının 
artacağı yönünde. Kristal Endüstriyel olarak 
konuşacak olursak; şu an uluslararası alanda 
Etiyopya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kenya’da 
dört büyük otel projesi ihalesi alınmış ve ücreti 
ödenmiş olmasına rağmen bu projeler bir yıldır 
beklemede.

Müşterilerimizle öyle bir iş birliğine giriyoruz 
ki o işletme açıldıktan sonra bile biz işin 
içerisinde olmaya devam ediyoruz
Yaptığımız görüşmelerde ve anlaşmalarda 
hiçbir zaman yapılan satış akabinde müşteri 
ilişkileri bitmiştir olarak, bakmıyoruz. O işletme 
ister ufak bir restoran olsun ister 5 yıldızlı 
kompleks bir yapı olsun, proje süresince, 
ilk gününden açılış gününe kadar takip ve 
desteğimizi sürdürüyoruz. Bundan 3 ay önce 
Rus yatırımcılar ile Yalıkavak-Bodrum’ da 
Türkiye’nin en lüks restoranı olan SAKHALIN’in 
mutfağını, büfelerini ve ekipmanlarını Kristal 
Endüstriyel olarak A-Z’ye tamamlayarak teslim 
ettik. Türkiye’deki tek Michelin yıldızlı şef o 
mutfakta çalışıyor. Biz müşterilerimizle öyle bir 
iş birliğine giriyoruz ki o işletme açıldıktan sonra 
bile biz işin içerisinde olmaya devam ediyoruz. 
Yatırımcının bir makineyi alıp oraya koyması 
demek o cihazın çalışıyor olması demek. 
Yatırımcı önünü görene kadar ödemesini yapsa 
dahi Kristal markasına güvendiği için biliyor 
ki ne zaman firmamıza telefon etse, o telefon 
açılacak ve çıkabilecek olası sorunlarına çözüm 
arayışı sunulacak.

Hostech by TUSİD, yerel olmasının yanı sıra 
uluslararası yatırımcıları da ağırlıyor

Ali Dikilitaş
Kristal Endüstriyel Satış Direktörü

Firmamız, 1976 senesinde rahmetli babam 
Aytuğ Uçarel tarafından kuruldu. Büyükbabam 
Nurettin Uçarel ise, Türkiye’deki ilk radyanı 
yapan kişidir. Biz bu sektörde uzun yıllardan 
beri varlık gösteriyoruz. Bu sektörde üçüncü 
kuşağım, firmamızda ise ikinci kuşağım 
diyebilirim. Özellikle 1990 senesinden bugüne 
aktif bir şekilde sektörün içerisindeyim. Bu sene 
ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyoruz. Pandemi 
ile birlikte yurt dışı, çalışmalarımızın yüzde 
90’lık kısmı yurt dışına yönelik gerçekleşti, 
çünkü iç piyasa çok zor durumdaydı. Hostech 
by TUSİD fuarı ise dengeleri değiştirecek gibi 
görünüyor. Her şeye rağmen, sektöre yönelik 
ümidimiz var. Başkanımız, pandemiye rağmen 
fuar için çok güzel çalışmalar yürütmüş. Geçmiş 
senelere kıyasla tabii fuar biraz düşük geçti. 
Normalde standımızda bir kişi iki ya da üç 
ziyaretçi defteri doldururken, şu anda birer 
tane ile yetiniyoruz. Ancak tüm ziyaretçilerimiz 
tam kapasite ile geldiğinden, verim anlamında 
çok sayıdaki ziyaretçiye eş değer olabilir. Cirosal 

bazda, satış anlamında bence başarılı bir fuar 
geçirdik. Bu fuarın pandemi çerçevesinde en 
doğru zamanda yapıldığını düşünüyorum. 
Fuarda ziyaretçilerin yüzde 70’lik kısmının 
yabancılardan oluştuğunu gördük. Bu yüzde 
70’in yüzde 10’luk kısmı ise Avrupa’dan. 
Türkmenistan, Özbekistan’dan gelen kısım da 
yine yüzde 10. Bunlar dışındakiler ise Afrika ve 
diğer ülkelerden diyebiliriz. 

Ürünümüz, sevkiyat ve depolamada 
sahip olduğu avantaj dolayısıyla 
fuarda büyük ilgi gördü
Fuarda lokanta ocağımızı sergiledik. Bu ocağı 
demonte yaptık ve bu sayede ocak, üçte bir 
oranında navlun, sevkiyat ve depolamadan 
tasarruf ettirecek hale geldi. Demonte 
olması sayesinde 90 santimetrelik ürün 35 
santimetreye kadar düşebiliyor ve kurulumu 
da oldukça basit. Herhangi bir oynama, 
gevşeklik sıkıntısı olmayan, oldukça sağlam 
bir ürün. Sağlamlık yönünden aklında soru 

işareti olanlarla fuarda ürünü test ettik; 200-
300 kiloya kadar sorunsuz şekilde taşıyabiliyor. 
Ürünü yalnız dış pazarlara değil, iç piyasada 
da konumlandırıyoruz. Günümüzde navlun 
fiyatları, nakliye fiyatları iç piyasada da oldukça 
yüksek. Bu anlamda ürünümüz sevkiyat ve 
depolamada sahip olduğu avantaj dolayısıyla 
fuarda büyük ilgi gördü. Bizim hedef kitlemiz, 
nihai kullanıcıya mal satanlardır. Örneğin 
Fransa’da çok büyük bir toptancıya ürün 
veriyorum, o toptancı ara toptancılara mal 
satıyor, onlar da perakendeciye satış yapıyor. 
Bizim hedefimiz burada ana toptancıdır. 

Tüm ziyaretçilerimiz tam kapasite ile 
geldiğinden, verim anlamında çok sayıdaki 
ziyaretçiye eş değer olabilir

Aykut Uçarel
Baysan Endüstriyel Mutfak  
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Jumbo markası 1947 yılından bu yana 
tüketicilerle buluşuyor. 2015 yılında yeni 
bir yapılanma sürecine başladık ve Horeca 
ürünlerini de markamıza kattık. Her geçen 
gün Horeca kanalımıza yatırım yapmaya 
ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu 
sene de Hostech by TUSİD fuarında hem 
mevcut müşterilerimizi ağırlama imkanı 
yakaladık hem de yeni kontaklar, yeni 
fırsatlar yakalama olanağı bulduk. Fuar 
bizim açımızdan oldukça keyifli geçti. Yerli 
ve yabancı pek çok ziyaretçiyle görüşmeler 
gerçekleştirdik. Biz bu gibi fuarlarda yeni 
kreasyonlarımızı tanıtmaya ağırlık veriyoruz. 
Jumbo denildiğinde herkesin aklına çatal, 
kaşık, bıçak geliyor ama biz sadece bu 
alanda değil, porselen, cam eşyaları, bar 
ekipmanları, kahvecilik ekipmanları alanında 
da faaliyet gösteriyoruz. Hatta akrilik 
ürünlerimizle beraber yatların içerisinde 
ve havuz başlarına kullanılabilecek yeni 
ürün grupları da oluşturduk. Fuarda, bar 
ekipmanlarımız ağırlıklı olarak ilgi gördü. 
2022 yılının ilk ayında satışa çıkacak dört 
yeni modelimiz oldukça beğenildi. Sektörde 
değişen trendlere paralel olarak Horeca 
kanalımızda kahve ekipmanları grubu için 
de yeni ürünler geliştirmiştik. Üçüncü nesil 
olarak adlandıracağımız kahve ekipmanları, 
fincan ve bardaklar da bu grubumuzun ilgi 
gören ürünleri arasında yer aldı. Hostech 

by TUSİD fuarının son 3 gününde önemli 
ölçüde ihracat müşterisini standımızda 
ağırladık. İhracat müşterilerinin ağırlığı 
yüzde 65 civarında diyebiliriz. Otel, restoran 
yatırımcıları ve yeni bayi adayları ile fuar 
sayesinde ilişki kurma fırsatı yakaladık. 
Jumbo olarak düzenli katıldığımız iki 
fuardan biri olan Hostech by TUSİD fuarının 
markamızın Horeca sektöründeki yerini 
perçinlediğini söyleyebilirim. 

Yatırımcılar gelirlerini artırmak için 
projelerini durdurmaktan ziyade hızlı bir 
şekilde tamamlayıp paraya döndürme 
sürecine odaklandı
Jumbo olarak birçok satış kanalı için ürün 
geliştiriyoruz. Horeca, e-ticaret, toptan, 
perekande ve ihracat kanalımız olmak üzere 
beş farklı operasyon yönetiyoruz. Dolayısıyla 
bizim için planlama çok önemli Biz Anneler 
Günü, yılbaşı gibi özel günler öncesinde 
ayrıca çalışmalar yaparız.  Pandemi ise tüm 
planlarımızı şaşırttı. Biz de buna olabildiği 
kadar dinamik bir şekilde ayak uydurmaya 
çalıştık. Nasıl ki bizde bu aksiyonlar olduysa 
otel yatırımcıları için de inanıyorum ki böyle 
bir durum söz konusu oldu. Pandemi sürecini 
başarıyla atlatan yatırımcı ikinci otelini açma 
konusunda daha cesur hareket edebiliyor. 
Çünkü nasıl para kazanabileceğini biliyor. 
Böyle yatırımlar çoğaldığı zaman da bizim gibi 

firmaların risk seviyeleri düşüyor. Bu nedenle 
biz de bu yatırımcılar ile yakın dönemde 
çok iyi işler yaptık. Yatırımcılar gelirlerini 
artırmak için projelerini durdurmaktan 
ziyade hızlı bir şekilde tamamlayıp paraya 
döndürme sürecine odaklandı. Aslında 
ülkemiz açısından niş turizm büyüdü. Her 
şey dahil otellerde fiyat skalaları belli bir 
seviyedeydi, bu yaz muazzam seviyelerde 
fiyatlar karşımıza çıktı. Hem yerli turist hem 
de yabancı turist ülkemizi tercih etti. Fiyatlar 
biraz yukarı çıktı ama aynı zamanda hijyen, 
sağlık, yemek kalitesi, müşteri memnuniyeti 
konusunda da oteller güzel bir farkındalık 
yarattı. Bu da turizme muazzam bir şekilde 
yansıdı. 

GGM Gastro International olarak, Almanya merkezli, Endüstriyel mutfak üzerine dünya 
çapında faaliyet gösteren bir catering tedarikçisiyiz. 40 binden fazla ürün çeşidimiz ve özel 
tasarımlarımızla dünyada ilk sıralardayız. Çeşitli ülkelerde GGM Gastro International’ın 
Showroom’ları bulunduğu gibi, Türkiye’deki showroom’umuz hem GGM Gastro International’ın 
Türkiye'den  Avrupa’ya açılan kapısını temsil ediyor hem de Avrupa ile Asya kıtaların arasında 
köprü görevini üstleniyor. Ürün skalamız oldukça geniş. Pişirme cihazlarından teşhir ünitelerine, 
büfe serilerinden hazırlık ekipmanlarına, küçük mutfak aletlerinden endüstriyel soğutuculara 
kadar aklınıza endüstriyel mutfak ile ilgili gelebilecek tüm ürünleri temin edebiliyoruz. Ada 
tipi pişirme serimiz, kahve makinalarımız ve renkli mikser serimiz Hostech by TUSİD’de ilgi 
gören, dikkat çeken ürünlerimizden birkaçı oldu. İtalyan yapımı ada tip pişirme serimiz yüksek 
kalite paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır ve ihtiyaca göre istenilen şekilde düzenlenebilir 
özelliğe sahiptir. Hostech by TUSİD fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizle 
İstanbul’da buluşmak için güzel bir fırsat oldu. Güzel geçen, beklentilerimizi karşılayan bir fuar 
oldu. Hem Türk hem de yabancı müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Türkiye’nin her yerinden 
ziyaretçilerimiz oldu, bununla birlikte yabancı müşterilerimiz daha ağırlıktaydı. Dubai, Fransa, 
Rusya, Malta, Libya, Fas, Tunus, Irak ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden çoğunlukta olmak üzere 
turizm yatırımcılarını standımızda ağırladık. Hostech by TUSİD bizim Türkiye’deki ilk fuar 
deneyimimiz oldu, önümüzdeki senelerde de hem Hostech by TUSİD’e hem sektördeki diğer 
fuarlara katılmayı düşünüyoruz.  

Fuarda hem mevcut müşterilerimizle görüştük, 
hem de yurtiçi ve dışı yeni açılacak otel, restoran, 
cafelerle bir platformda buluşma imkanı yakaladık

Hostech by TUSİD fuarı, dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilerimizle İstanbul’da 
buluşmak için güzel bir fırsat oldu

Ali Kemal Dirikolu
Jumbo Ev Gereçleri Müşteri 

Geliştirme Müdürü

Hagop Evingülü
GGM Gastro International GmbH 

Türkiye İrtibat Bürosu Yetkilisi 
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Firmamız Sabah Yatakları, 1983’ten bu yana 
Tekirdağ, Ergene Organize Sanayi Bölgesinde 
yer alan 10 bin metrekare kapalı alanda 
kurulu üretim tesisinde, modern makine 
parkı ile günlük 1.000 adet yatak-baza 

üretimi yapıyor. Hostech by TUSİD ile ilgili, 
başlangıçta, ödemesini iki yıl önce yapmış 
olduğumuz fuara girelim mi girmeyelim 
mi, katılalım mı iptal mi edelim diye 
düşünüyorduk. Bu endişelerle geldik; malum 
pandemi ortamı dengeler her an değişiyor. 
Ancak fuarda beklentimizin üzerinde bir 
hareket oldu, bu da bizi çok mutlu etti. 
Satışa döner mi dönmez mi bilinmez ama 
en azından eski normalimize döndük, bu 
bizi motive etti. Fuar ziyaretçilerinin ağırlıkla 
yurt dışından olduğunu gözlemledik. Afrika, 
Türki Cumhuriyetler ve Balkanlardan çokça 
ziyaretçimiz oldu. Bu konuda TUSİD çok 
profesyonel bir çalışma gerçekleştirdi 
diyebiliriz. Fuarda sergilediğimiz birtakım 
yeni ürünlerimiz de oldu. Yatak grubunda 
Hybrid yatak modellerimizi öne çıkardık. 
Ayrıca son yıllarda popüler olan, yatak üst 
kısmının zaman içinde değiştirilmesine 
imkan veren zip-off topper sistemi ve 
gene son dönemde öne çıkan vücut ısısını 
regüle eden yatak sistemlerimizi fuarda 
tüketici ile buluşturduk. Baza sistemlerinde 
de yeniliklerimiz var. Fonksiyonel baza 
sistemleri ile bunları tamamlayan yeni ayak 
modellerimizi fuarda sergiledik.

Yatırımcılar ancak turizmin ivme 
kazanmasıyla yeniden yatırım 
yapmaya başlar
Otel yatırımları anlamında düşündüğümüzde, 
fuarda görüştüğümüz ziyaretçiler yatırımlara 
yönelik bize bir veri veremedi. Var olan projeler 
yavaşlayabilir ama tamamlanır. Burada önemli 
olan; ‘yeni yatırım olacak mı’ sorusu. Turizm-otel 
yatırımları son 10 senedir dünya genelinde artan 
bir trenddeydi. Parası olan insanlar, sermayeciler, 
finans şirketleri bunu hızlı bir geri dönüş, doğru 
bir yatırım olarak görüyorlardı ve bu konuda 
yatırım yapıyorlardı. Bu hem Türkiye’de hem de 
yurt dışında böyleydi. Şu an için bu trend ağır bir 
darbe aldı. Bugün cebinde parası olan otel yapar 
mı, tartışılır. Turizm çok hassas bir dengede. Var 
olan dengeler devam eder, hızlanır, yavaşlar ama 
dünyada turizm bitmez. Çünkü turizm online 
yapamayacağınız bir şey. Mesela Göbeklitepe’yi 
online olarak da görürsünüz ama o dokuyu 
hissedemezsiniz. Denize girmek ihtiyaçtır. 
İnsanların alışkanlıkları bu yönde gelişmiş. 
Turizm yatırımcıları da ancak turizmin ivme 
kazanmasıyla bu işe yeniden yatırım yapmaya 
başlar. Bizim şu anda devam ettiğimiz projeler de 
daha önce başlayıp, devam ettirdiğimiz projeler. 
Yeni yatırımları ne yazık ki halen göremiyoruz. 

Fuarda beklentimizin üzerinde 
bir hareket oldu, bu da bizi çok mutlu etti

Önder Arıkan
Sabah Yatak Sanayi A.Ş.

Bu sene 24’üncüsü düzenlenen Hostech 
by TUSİD fuarının son derece başarılı 
geçtiğini söyleyebiliriz. Katılımcı diğer 
arkadaşlardan da aldığımız bilgiler 
doğrultusunda gerçekten son zamanlarda 
yapılan en iyi fuarlardan biri oldu. Belki 
insanlar birbirleriyle yüz yüze iletişimi 
özlediği için belki de sektörümüze verdikleri 
önemden dolayı... İhracatçılar Birliğimiz ve 
TUSİD vasıtasıyla tespit edebildiğimiz 700 
civarında yabancı ziyaretçimiz oldu. Bunların 
ihracatımız açısından büyük katkıları 
olacağını düşünüyoruz. Firmamız da bundan 
çok memnun. Konuştuğumuz sektörden 
arkadaşlarımız da çok memnun. İnşallah bu 
fuarın 25’incisinde de çok daha iyi şeyler 
yapmış oluruz. Fuarda yerli yatırımcıyı çok 
fazla gördüğümüzü söyleyemeyeceğim. 
Biz de ağırlıklı ihracat odaklı çalıştık. Yurt 
içinde fuarımızın duyurusunu iyi şekilde 
yapabildiğimizi söylersek doğru olmaz. Belki 
de eksik bıraktığımız yerlerden biri de bu... 
Bunun yanında, zamanlama itibariyle yerli 
yatırımcının henüz sezonunu bitirmediği, 
yatırım listelerini hazırlamaya başlamadığı 

bir dönem olması itibariyle de fuara 
gelmekten vazgeçmiş olabilirler. 

İhraç edilebilecek bir ürün 
üretebilirsek bunu iç piyasada da 
kabul ettirebileceğimize inandık
Fuara özel geliştirdiğimiz, özellikle Avrupa’da 
çok kullanılan yeni jenerasyon güçlendirilmiş 
köpük malzemeden üretilen izolasyonlu 
taşıma kutularımızı fuarda sergiledik. 
Artık eski plastik malzemelerden yapılan 
taşıma kutuları yerine bu ürünler daha çok 
kullanılıyor. Biz de bu konuda Türkiye’deki 
ilk imalatı yapan firma olduk. Sonradan bir 
firmamız ile iş birliği yaparak bu ürünlerin 
çeşitlerini de geliştirdik. Sektörümüzün 
dünyadaki rakiplerini de yakından takip 
ettiğini göstermiş olduk. Firmamız 2004 
kuruluşlu, ana işimiz ise Horeca sektörü. 
Firmanın kuruluşundan bugüne dek en 
büyük hedefi ise ihracat oldu. Eğer biz ihraç 
edilebilecek bir ürün üretebilirsek bunu 
iç piyasada da kabul ettirebileceğimize 
inandık. Bu nedenle ihraç edilebilir ürün 
üretmeye odaklandık. Hatta şöyle bir slogan 

yarattık kendimize “İhraç edileni ithal edilen 
yapmak.” Bunu başardığımızda hepimiz 
bu konuda doğruyu yaptığımızı göstermiş 
olacağız. Firma olarak ürettiğimiz ürünlerin 
Türkiye’deki satış oranı istisna denilecek 
adetlere düşmüş durumda. Önümüzdeki 
sene düzenlendiğinde yine Hostech by 
TUSİD’de katılım sağlamayı düşünüyoruz. 
Yurt dışında yer alan fuarlara da katılıyoruz. 
Öte yandan hedefimiz ağırlıkla ihracat, 
ayrıca son kullanıcı yerine toptancı odaklı 
olduğundan lokal fuarlara katılmıyoruz.

İhracatçılar Birliğimiz ve TUSİD vasıtasıyla 
tespit edebildiğimiz 700 civarında yabancı 
ziyaretçimiz oldu

Taşkın Saklıca
Üçgen Tribeca Firma Sahibi ve 

Genel Müdürü



Hostech by TUSID bizim için memnuniyet 
verici bir fuar oldu ancak yurt dışından daha 
fazla talep bekliyorduk. Pandemi nedeniyle 
gelenlerin sayısı az oldu. Ayrıca, fuarın daha fazla 
reklamının yapılması gerektiğini düşünüyoruz, 
zira bazı firmaların fuardan haberi dahi 

olmayabiliyor. İki senede bir düzenlenen bu 
fuara biz de her yılında katılıyoruz. Üçüncü 
günü itibariyle fuara katılımdan memnunuz, 
devamının gelmesini arzu ediyoruz. Turizm 
sektörüne ilişkin konuşacak olursak, pandemi 
nedeniyle otel yatırımları aksadı, bununla 
birlikte söylentilere göre Ekim ya da Kasım’da 
tekrar kapanma olabilir… Eğer bu gerçekleşirse 
iyi şeyler olmayacaktır. Umarım bu durumlar 
yaşanmaz ve bizler daha fazla satış, üretim 
yapmaya devam ederiz. 

Evren Melamin olarak ayda 
10-12 ton hammadde işliyoruz
Firma olarak, termo-melamin diye 
adlandırılan, kırılmaya dayanıklı tabak 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Elden veya 
masadan düştüğünde tabaklarımız kırılmaz. 
Ürünlerimizde yerli ham madde kullanıyoruz. 

Bazı firmalar Çin ve İtalyan ham maddesi 
kullandığı için fiyatları cazip gelebiliyor ama 
ürünler daha çabuk deforme oluyor. Bu 
durumlarda geri dönüşler de bize oluyor. 
Tüketicilerimizin ufak hesaplardan ziyade 
kaliteye önem vermesini kendi adıma 
çok isterim. Yerli malını her zaman herkes 
desteklemeli diye düşünüyorum. Evren 
Melamin olarak ayda 10-12 ton ham madde 
işliyoruz. Satışlarımızda pandemiden dolayı 
yavaşlamalar oldu ama biz durmadan çalışmaya 
devam ediyoruz. Daha güzel yarınların bizleri 
beklediğini umut ediyoruz. Tabaklarımızı 
otel, kafe, restaurant ve catering’e yönelik 
üretiyoruz. Şu an yurt dışı talepleri daha fazla. 
Türkiye’de döviz kurunun yükselmesi dolayısıyla 
alım gücü düştüğü için iç pazardan talepler bir 
miktar düşmüş durumda. 

Satışlarımızda pandemiden dolayı yavaşlamalar 
oldu ama biz durmadan çalışmaya devam ediyoruz

Evren Şenyer
Evren Melamin Plastik Şirket Sahibi 

Banketci Mobilya olarak, turizm tesislerinde 
kullanılan masa, sandalye, dans pisti, podyum, 
kürsü vb. hareketli mobilyaların üst kalitede 
üretimini yaparak uzun vadeli, inovatif ve 
ergonomik çözümler sunuyoruz. Banketci 
Mobilya, 20 yıllık tecrübeye sahip iki idealist 
ve vizyon sahibi arkadaşın bir araya gelerek 
temellerini attığı, her zaman daha iyisini 
yapmayı hedefleyen, yurt içinde ve dışında 
büyük projelere imza atmış profesyonel bir 
firmadır. Banketci Mobilya her zaman kendisine 
hedef olarak belirlediği müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmek adına kendisini sürekli olarak 
geliştirmekte ve yenilemektedir. Her zaman 
en kaliteli hizmeti en uygun maliyetler ile 
müşterilerine sunmaya çalışan Banketci 
Mobilya, dinamik, profesyonel ve son derece 
yaratıcı kadrosu ile sektörün öncü firmalarından 
birisidir. Bünyesinde çalışan kadronun sahip 
olduğu profesyonellik ve iş ahlakı sayesinde 
ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttıran Banketci 

Mobilya, “biz güven ve kalite üretiriz” ilkesiyle 
hareket ederek Türkiye’nin lider üreticilerinden 
biri haline gelmiştir.

Yeni yatırımlar ve yenilemelerin düşmesine 
rağmen durmadan üretmeye devam ettik
Fuarlara yönelik bir değerlendirme yapacak 
olursak, pandeminin de etkisiyle fuarların eskisi 
kadar verimli olmadığını söylemek mümkün. 
Önceden fuarlarda hem nitelik hem de nicelik 
açısından daha çok ziyaretçi olurdu, şu an ise 
hem nitelik hem nicelik çok düşmüş durumda. 
Fuar ziyaretçileri konusunda organizasyon 
firmalarının çalışmalarını artırması gerektiğini 
düşünüyoruz. Görsel kalabalıktan ziyade nitelik 
kalabalığının ülke ticaretine daha fazla katkı 
sağlayacağı kanaatindeyiz. Turizm sektörüne 
bakacak olursak; pandemi dolayısıyla turizm 
sektöründe yeni yatırımlar ve yenilemeler 
düşerken, ne yazık ki birçok sektörün üretim 
kapasitesi de azaldı. 2019-2020 yılları birçok 

sektörde olduğu gibi bizim açımızdan da zor 
yıllar oldu fakat durmadan artırarak üretmeye 
devam ettik. Biliyoruz ki, her ne olursa olsun 
kaliteden vazgeçmeyen bir kitle her zaman 
vardır. 2022 yılının ise üreticiler için daha güzel 
bir yıl olacağına inancımız tam.

Nitelikli fuar ziyaretçisinin artırılması 
yönünde çalışmalar yapılmalı

Fikret Belenoğlu
Banketci Mobilya

Kural Mimarlık olarak fuar organizasyonlarında stantlar kuruyoruz. Asıl işimiz fuar standı 
üretmek ve fuar alanında müşterilerimize teslim etmek. Yanı sıra sandalye üretimini yani 
mobilya kısmını da ikinci işimiz olarak yürütmeye çalışıyoruz. Kural Mimarlık adı altında 
topladığımız birçok marka var. KRL Mobilya bunlardan biri, Fudo Sandalye de ikincisi. Hostech 
by TUSİD fuarının, ilk etapta beklentilerimizi tam olarak karşıladığını söylemek zor. Elbette 
fuardan sonra geri dönüşler olacaktır; bizler de fuarda buna yönelik notlar aldık ve üzerlerinde 
çalışıyoruz. Fuarda çok büyük bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaşmadık, bunda pandemi koşullarının 
önemli ölçüde etkisi bulunuyor. Gelen ziyaretçiler arasında ise yurt dışından gelenlerin daha 
yüksek oranda, bunlar arasında ise Arapların en az yüzde 80 oranında olduğunu gördük. 
Fuardan sonraki süreçte, aldığımız geri dönüşlere göre bir sonraki fuara katılıp katılmamaya 
karar vereceğiz. Türkiye’de turizm yatırımları yavaşlamış durumda ve ekonominin daralması 
bunda yüzde 100 etkili. Bu anlamda yatırımcılar tedirgin ve yatırım yapmak iyi seçenekler 
arasında olarak görünmüyor. Fuarda tüm firmalar olarak bu durumu gördük. 

Türkiye’de turizm yatırımları yavaşlamış durumda 
ve ekonominin daralması bunda yüzde 100 etkili

Doğan Gönül
Kural Mimarlık
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Makpa, 1984’den günümüze Türkiye’de 
profesyonel mutfak tasarımları ve 
uygulaması alanında faaliyet gösteriyor. 
Yüksek ve gelişmiş teknolojilerin 
kullanılmasında öncü olan Makpa, 
dünya çapında, işletim şeması doğru, 

sağlık kurallarına uygun (HACCP 
Regulations), yatırımcı ve işletmecilerin 
yüksek teknoloji ve kaliteli çözümünü 
gerektiren mutfak, barlar, açık büfe 
ve açık mutfaklar konusunda hizmet 
veriyor. Hostech by TUSİD fuarında 
birtakım yeniliklerimizle yer aldık. 
Mevcut pandemi koşullarını gözeterek 
başlangıçta beklentilerimizi düşük 
tutarak katıldığımız Hostech by TUSİD’e 
katılmak, olmazsa olmazdı. Uzun 
süredir sektörün fuar etkinliklerinden 
mahrum kalması bizleri de heyecanla 
karışık bir beklenti içerisinde canlı 
tuttu açıkçası... Fuarın ilk günlerinde 
daha düşük ziyaret beklerken gerek 
yurt içinden gerekse yurt dışından 
çok sayıda ziyaretçi ile tanıştık ve yeni 
iş birlikleri için adımlar attık. Uzun 
vadede, kendimizi en iyi şekilde ifade 
ettiğimizi düşündüğümüz fuarın keyifli 
dönüşleri içinde işimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Gerek ürünlerimizin satışı 
gerekse yeni projelerde Ali Sözmen 
imzası ile üretimler yapmak için fuar 
bizlere oldukça umut verdi diyebiliriz. 

Makinemiz FritClean, alternatifi 
olmayan bir çalışma prensibi ile 
kızartma yağını anlık olarak filtre ediyor
Fuarda tanıttığımız yerli üretim ürünümüz 
FritClean açık ara yıldız, her mutfakta 
demirbaş niteliğinde bulunması gerektiğini 
her fırsatta vurguladığımız bir ürünümüz oldu. 
Artan yağ fiyatları bu ürünümüzü bir miktar 
daha cazip gösterse de asıl öncelik ve önem 
verdiğimiz konu sağlık ve sürdürülebilirlik. 
Makinemiz FritClean, alternatifi olmayan 
bir çalışma prensibi ile kızartma yağını anlık 
olarak filtre ederken hem temiz yağda 
hazırlanan ürünlerin lezzetini koruyarak 
servis edilmesini sağlıyor hem de yağa düşen 
partiküller yanmaya devam ederek kısa 
zamanda yağın bozulmasına engel olabiliyor. 
İşletmelere “temiz yağda pişen ürün süresi 
ve kirli yağda pişen ürün süresi” kıyaslamasını 
yaptığımızda zamandan da tasarruf ettiren 
makinemiz hem işletme ekonomisine hem 
de toplum sağlığına fayda yaratıyor. Ayrıca, 
MASA Mutfak ekipmanlarını da otel ve 
restoran müşterilerimiz için en üst kalitede 
üretiyor olmamız yurt içi ve yurt dışından 
gelen ziyaretçilerimizin takdirini topladı.  

Fuarda çok sayıda ziyaretçi ile tanıştık ve 
yeni iş birlikleri için adımlar attık

Ehat Benligiray
Makpa Pazarlama Departmanı

Firma olarak 15 yıldır fuarlarda stant kurucu 
olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle fuar 
sektörüne yabancı değiliz. Fuar katılımcısı 
olarak bir organizasyonda yer almamız ise, 
Hostech by TUSİD ile oldu. Fuar, ziyaretçiler 
anlamında üzerine düşeni gerçekleştirdi. 
Ziyaretçilerimiz geldi, bundan sonrası bize 
ve ekibimize kalıyor. Gelen ziyaretçilerimize 
geri dönüş yapıp ihtiyaçları olan ürünleri 
sunabilirsek, fuarın bizim için verimi ortaya 
çıkacaktır. Fuarda, dünyanın hemen hemen 
her yerinden ziyaretçi standımıza uğradı. 
Türkiye’deki çoğu firma ile de halihazırda 
aktif şekilde çalışmaktayız.  Firmaların 
birçoğu bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. 
Özellikle Avrupa bölgesinde ihracat olarak 
kendimizi güçlü hissediyoruz. Bununla 
birlikte fuar bizim dünyaya açılmamızı 
sağlamış oldu; sadece Avrupa kıtasında 
sabit kalmamamızı sağladı. Standımıza 
gelen ziyaretçiler genelde otellerin satın 
almacıları, endüstriyel bayiler oldu. Burada 
endüstriyelciler daha çok sandalye masa 
alımlarında önde duruyor. Tüketici ilk önce 
onlara ulaştığından dolayı, projeleri toplu 
bir şekilde onlar vermeye başlıyor. Günün 

sonuna baktığımızda, fuar beklentilerimizi 
sonuna kadar karşıladı diyebiliriz. 

Tüm ahşap gruplarını üretebilmekle 
birlikte, hareketli mobilya 
üretimimiz de ön planda
Firma olarak proje bazlı çalışıyoruz. 
Kapasitemiz dahilinde üretim yapıyoruz. 
Bundan sonraki fuarlara da katılmak 
istiyoruz ancak, kapasitemizin yeterli 
geldiğini teyit edebilirsek katılabiliriz. 21 
yıllık firmamızın portföyünde halihazırda 
bulunan müşterilerin yanına, fuarda 
tanıştığımız müşteriler de katıldığında 
rakamlar üretim hacmimizin üzerine 
çıkabilir. Firmamız hakkında da bilgi verecek 
olursak; işletmemizi 2000 yılında kurduk 
fakat ben 1993 yılından bu yana sektörün 
içerisindeyim. Şirketimizin faaliyetlerine  
ev mobilyaları üretimi ile başladık. Süreç 
devam ederken ofis grubuna yöneldik. 
Ofis grubunda ciddi anlamda emekler sarf 
ettik fakat karşımızdaki dev firmalar ile 
rekabet etmemiz zor olduğundan, hareketli 
mobilyaya yöneldik. 7-8 yıldır da bu 
sektörün içerisindeyiz. Tüm ahşap gruplarını 

üretebilmekle birlikte, şu an için hareketli 
mobilya üretimimiz de ön planda diyebiliriz. 
Firma olarak restoran, kafe ve projeler ile 
ilgileniyoruz. Daha önceki süreçte otel, 
hastane, rezidans projeleri yaptık. Tüm bu 
işleri severek yapıyoruz. 

Fuar dünyaya açılmamızı, sadece 
Avrupa kıtasında sabit kalmamamızı sağladı

Mehmet Çetin
Bahçe Mobilyacısı.Net
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By Bone - Sima Porselen ve Mutfak Eşyaları olarak, İzmir Torbalı’da otel, kafe ve restoran 

ürünleri, endüstriyel porselen ağırlıklı üretim gerçekleştiriyoruz. 200’e yakın personelimiz 

bulunuyor. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Avrupa, Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye 

ihracat gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın yüzde 70’lik kısmı ihracata dönük diyebiliriz. 

İç piyasada sadece fason çalışıyoruz. Emsan, Jumbo, Karaca gibi firmalarla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Hostech by TUSİD, bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Özellikle Orta Doğu 

ve yakın Avrupa ülkelerinden pek çok ziyaretçimiz oldu. Beklentilerimizi karşılayan bir fuar 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bir önceki fuara da katılım sağlamıştık, bundan sonraki 

süreçte de her zaman katılmayı düşünüyoruz. Yurt dışında da birçok fuara katılıyoruz fakat 

Türkiye’de sadece Hostech by TUSİD fuarına katılım  bizim için yeterli oluyor. 

Biz Amerika merkezli, gıda güvenliğine yönelik otel ekipmanları üreten bir firmayız. Sekiz 
fabrikamız var. Amerika, Almanya, Çin, Bulgaristan, Hindistan ve Türkiye’de olmak üzere genel 
olarak gıda güvenliği ve bu güvenliği korumaya yönelik üretim yapıyoruz. Hostech by TUSİD 
fuarı, beklediğimizden güzel geçti. Orta Doğu’dan çok fazla sayıda müşteri ile görüştük. Sanırım 
büyük bir davet var oradan, bu bizim de hoşumuza gitti açıkçası. Ziyaretçi kitlemiz arasında 
da genelde Orta Doğu, Arap Ülkeleri ve Balkanlardan ziyaretçilerimiz vardı. Avrupa’dan da az 
miktarda ziyaretçimiz oldu. Yurt içinden çok az ziyaretçi gördük. Türkiye’den özellikle zincir 
otelleri fuarda görmeyi bekliyorduk fakat maalesef gelmediler. Bunda pandeminin etkisi 
vardır diye düşünüyoruz. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de ağırlıkla otel yatırımcıları, 
işletmecileri, otel zincirleri, catering firmaları yani bizim portföyümüzde olan müşterilerdendi. 
Biz Cambo olarak pandemi sürecinde birçok yeni yatırım yaptık. Üretimi azaltmak yerine yeni 
makine ve ürünlere yatırım yaptık. Hostech by TUSİD fuarı da aslında o ürünlerin sergilenme 
alanı olması açısından önemli… Bu anlamda herkesi fuara katılmaya davet ediyoruz. Seneye 
gerçekleşecek olan fuara da katılım sağlamayı istiyoruz. 

Fuarda özellikle Orta Doğu ve yakın Avrupa 
ülkelerinden pek çok ziyaretçimiz oldu

Hostech by TUSİD fuarı yeni ürünlerin 
sergilenme alanı olması açısından önemli

Kürşat Öz
By Bone - Sima Porselen ve 

Mutfak Eşyaları

Cihat Dikmen
Cambro Türkiye Dijital Pazarlama ve 

İletişim Sorumlusu

KMM Mobilya olarak otel, cafe, restoran, bahçe için masa sandalye ağırlıklı ürünler yapıyoruz. 
Proje tasarım, yerleşim mimari çizim faaliyetlerimiz bulunuyor. Üretici bir firmayız, yüzde yüz 
yerli üretim yapıyoruz. Firmamız, Bursa merkezde faaliyet gösteriyor. Hostech by TUSİD, bizim 
ilk fuar deneyimimiz. Daha önce bir fuar katılımımız olmadı. Fuardan çok memnun kaldık. 
Bizim açımızdan beklentimizin üzerinde iyi geçti. Fuarda pandemiden dolayı çok fazla bir 
kalabalık yoktu ama gelen ziyaretçiler de seçici, alıcı müşterilerden oluşuyordu. Bu anlamda 
hedeflerimize fazlasıyla ulaştığımız bir fuar oldu. Yıllardır üretim yapan bir firma olarak, 
sektörün yabancısı değiliz. Fuardaki katılımcılar bildiğimiz, tanıdığımız firmalar. Yerli firmalar 
olmaları dolayısıyla fuarın sektöre çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda, 
ziyaretçi olarak otel yatırımcılarını  gördüğümüz bu fuara her sene katılmayı düşünüyoruz. 

Fuarda gördüğümüz ilgiye, yatırımlarımızı
iki katına çıkarmamız gerekiyor 
Firma olarak pandemi nedeniyle iki yıldır yeni yatırım yapamadık. Eğer bir terslik olmaz, pandemi 
kaynaklı yasaklar gelmezse, fuarda gördüğümüz ilgiye göre söylüyorum, yatırımlarımızı iki 
katına çıkarmamız gerekiyor. Hem kalite hem üretim şekli yönünden yatırımlarla bunu bir 
sonraki seneye daha iyi bir şekilde hazırlanarak, önümüzü açmak istiyoruz. Yüzde 20 civarında 
olan ihracatımızı, yüzde 50’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim anlamında, fuardan gelen 
taleplerin altında kalıyoruz ve biliyoruz ki büyümemiz, daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. 
Otel yatırımları bakımından ise, müşteri portföyümüzü oluşturan otel yatırımcılarında da bir 
hareketlilik gözlemliyorum, bu anlamda yatırıma girdiklerini söyleyebiliriz.

Hedeflerimize fazlasıyla ulaştığımız bir fuar oldu

Bülent Uslu
Korkmazlar Limited Şirketi, İç ve 
Dış Ticaret A.Ş., KMM Mobilya
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Kleo, 2006 yılında Antalya’da, minibar üzerine 
kurulan bir firma. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Vietnam’dan Kanada’ya kadar 
müşteri kanalımız var. Minibarın dışında 9 yıl 
önce kettle ürününü piyasa sunduk, yaklaşık 
60 bin odada kettle’ımız kullanılıyor. Bir nevi 

oda elektroniği konusunda uzmanız. Ayrıca 
kasa ürünlerimiz var, bu konuda da uzman bir 
Türk firması ile ortak çalışıyoruz. Sadece otel 
sektöründe faaliyet gösteriyor değiliz. Birçok 
zincir hastanenin ana tedarikçisiyiz. Ayrıca 
ulaştırma sektöründeyiz; gemilerde ve trenlerde 
ürünlerimiz kullanılıyor. Fabrika ve kamu 
kurumlarının misafirhanelerinde ürünlerimiz 
yoğun olarak kullanılıyor. Pandemiden dolayı şu 
sıralar ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. Turizm 
yatırımları anlamında bakarsak, iç pazarda henüz 
yatırımlar pek netleşmiş değil. 

Dünyanın ilk ve tek inverter minibarını 
Hostech’te hem yerli hem de yabancı 
müşterilerimize anlattık
Hostech by TUSİD, bizim açımızdan gayet iyi 
geçti. Ziyaretçilerin neredeyse yüzde 80’lik 
kısmı yurt dışı müşterileri idi. Bunlar arasında 
sürekli çalıştığımız firmalar da var. Kendileriyle 
yeni projeler ve modellerle ilgili görüşmeler 
gerçekleştirdik. Çin’deki navlun fiyatlarının 
yükselmesinden dolayı Avrupalı alıcıların Çin’de 
çok sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz. Bu yüzden 
de Türk ürünlerine ilginin arttığını düşünüyoruz. 
Daha önceden görüştüğümüz, Çin’den alım 
yapan firmaların bize yaklaştığını görüyoruz. 
Fuarda sergilediğimiz yeni ürünlerimiz oldu. Fuar 
demek yenilik demek. Biz her yıl yeni ürünümüzü 

fuarlarda müşterilerimize tanıtıyoruz. İki 
sene önce Dubai Fuarında dünyanın ilk ve 
tek inverter minibarını tanıtmıştık. Şimdi bu 
ürünü Hostech’te hem yerli hem de yabancı 
müşterilerimize anlattık. Fuar, son 7-8 senenin 
en iyi fuarı oldu diyebiliriz. Sadece minibar 
anlamında değil, TUSİD üyesi olarak diğer 
arkadaşlarımız için de fuarın iyi geçtiğini 
gözlemedim. Pandemi ticareti durdurduğu gibi 
satın alma kararlarını da ertelemek zorunluluğu 
getirdi. Global olarak rekabette bazı oyunların 
kuralları değişti. Avrupalı firmaların dağıtım 
kanallarındaki aksamalar, müşterilerine hizmet 
verememeleri nedeni ile Türk ürünlerine rağbet 
arttı. Covid’den dolayı birçok şey aksadı ama 
insanların cesaretlerini toplayıp ticaretlerine 
devam etmelerini görmek mutluluk veriyor. Biz 
TÜSİD üyesiyiz, her TÜSİD fuarına katılıyoruz, 
bir sonraki Hostech by TUSİD’e de katılacağız. 
Bundan sonra Katar ve ANFAŞ Fuarına katılım 
sağlayacağız. ANFAŞ fuarında da yeni bir 
ürünümüzün lansmanını yapacağız. Türkiye’nin 
hatta Avrupa’nın ilk 40 litrelik tezgah üstü ve blok 
kapılı derin dondurucusunu tanıtacağız. Talep 
edilen, piyasada bulunmayan bir ürün… Yaklaşık 
bir sene Ar-Ge çalışmaları süren ürünün, eksi 
21’e kadar ısısı düşürülebiliyor. Ürün kullanıcının 
isteğine göre derin dondurucu veya minibar 
olarak (two way)kullanılabilecek. 

Fuar, son 7-8 senenin en iyi fuarı oldu

Evrim Gür
Kleo Mini Bar İş Geliştirme Müdürü

Firmamız 1986 yılında kuruldu. Ufak çaplı, 
bir parkurluk bir alanımız varken, şu anda 
üç parkurluk alanda imalatımız mevcut. 
Bir parkurda da polisaj yapılıyor. 30 kişilik 
bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmalarımız 
ağırlıkla yurt içine, yüzde 10’luk kısmı ise 
yurt dışına yönelik. Yurt dışında belirli 
Batı ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu 
olmak üzere ihracatımız mevcut. Yurt içinde 
genelde toptancılarla iletişim halindeyiz. 
Direkt çalıştığımız otel ve restoranlar da 
bulunuyor. Ayrıca franchising firmaları ile 
de çalışıyoruz. Pandemiden dolayı Hostech 
by TUSİD’den beklentim çok yüksek değildi, 
çünkü pandemi sadece ülkemizi değil, tüm 
dünyayı vurdu. Arap ülkelerinden gelenlerin 
yüksek oranda olacağını düşünüyordum. 
Fakat Ukrayna, Rusya, Balkan ülkelerinden 
de oldukça fazla ziyaretçi geldiğini gördük. 
Batı ülkelerinden pek ziyaretçi yoktu, bunu 
pandemiye bağlıyorum. Türkiye içerisinde 
dahi pandemi nedeniyle gelemeyenler oldu. 
Sakin geçse de net alıcıları görebildiğimiz 
bir fuar oldu. Bizler fuar bittikten sonra 
analizler yapıp gerçek alıcılara ulaşacağız. 
Benim gözüme çarpan, fuarın iç piyasa 
fuarı gibi görünmesiydi. İmalatçıların fason 
firmalara ürünlerini tanıtabileceği, anlaşma 
yapabileceği bir fuar gibiydi. Büyük mutfak 
ekipmanı kuran firmalarda elbette bir 

yoğunluk vardı. Görüştüğümüz firmalara 
fuarın nasıl geçtiğini sorduğumuzda da 
aldığımız yanıt; ‘fuardan sonra göreceğiz’ 
şeklinde idi. Kesin alıcılar olsa da biraz 
zayıf geçtiğini söyleyebiliriz. Biz üçüncü 
kez Hostech by TUSİD’e katılıyoruz. Sonraki 
senelerde de katılmayı isteriz ancak süreç 
bizlere neler gösterecek şu an için bilmiyoruz. 
Ayakta kalmayı başarıp müşterimize cevap 
verebilir, ürünlerimizi tedarik edebilirsek 
sonraki fuarda da katılımcı oluruz. 

Üretici olarak en büyük sıkıntımız 
ham maddeyi en iyi şekilde alamamak
Sektörümüzde kısa değil ama uzun vadede 
iyi gelişmelerin olacağını öngörüyoruz. 
Bizler ülke olarak ürünlerimizi kaliteli 
hale getirdik. Eskisi gibi değiliz. Bugün 
masa üstü ekipmanlarından kaşık çatala, 
porselenden büyük mutfaklara kadar ciddi 
anlamda kaliteli ürünler yapılıyor. Türk 
ürünü isteyen ülke gerçekten çok, ilgi var. 
Ancak süreç pandemiden dolayı aksaklığa 
uğruyor. Önümüzdeki bahara kadar otel 
yatırımları açısından, kendi satışlarımızdan 
gördüğümüz verilere göre, çok büyük bir 
hareketlilik beklemiyoruz. Tamamen süreç 
sağlık sektörünün pandemiye karşı aldığı 
önlemlere göre şekillenecek. Okullar, oteller, 
restoranlar açılacak ki bizler iş yapalım. 

Bizim üretici olarak en büyük sıkıntımız 
ham maddeyi en iyi şekilde alamamak. Her 
sene arz fazlası veren ham madde bu sene 
vermiyor. Ülkemizde çelik ile ilgili üretim 
olmadığı için dışarıdan gelen ürünlerin de 
tekrar geri çekildiği söyleniyor. Ham madde 
bulamadığımız için işler de istediğimiz 
gibi gitmiyor. Fiyat artışları imalatçıyı çok 
zorluyor. 

Fuara Ukrayna, Rusya, Balkan ülkelerinden 
oldukça fazla ziyaretçi geldiğini gördük

Emre Yılmaz
Yılmazlar Kaşık Çatal Mutfak 
Ekipmanları Limited Şirketi



GÖRÜŞLER TEDARİKÇİLER

30

Hostech by TUSİD fuarı bizim için çok keyifli geçti. Yurt dışı ve yurt içinden birçok misafirimiz 
geldi, ürün satışlarımız daha da hızlandı. Pandemiden dolayı, ihracat yönünde bu sene çok 
hızlı geçti. İhracat olarak zirve yapmış durumdayız. Arap ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın 
birçok ülkesine; Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka ayrıca Azerbaycan, Gürcistan gibi 
ülkelere çok fazla ürün gönderdik. Afrika’da da çok büyük potansiyelimiz var. Türkiye’de bazı 
bayilerle de çalışmaya başladık. Artık ürünü bizden bir kereliğine almıyorlar, alımları sürekli 
hale geldi. Bayiler de ürünlerimizi hem tanıtıp hem de satıyorlar. Pandemi sürecinde kafelerin, 
restoranların kapalı olması ihracatın ivme kazanmasına neden oldu. İhracatımız yüzde 70’lere 
kadar yükseldi. Daha önce bu seviye yüzde 40’lardaydı. Bizler de yüzde 30’luk bir artış ile 
birlikte çok yüksek satış miktarlarına ulaştık. 

Türkiye’nin dünyadaki endüstriyel mutfak sektöründen aldığı payı artırmayı, 
sektörü daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz
Fuarın açıldığı ilk iki gün çok sayıda yabancı ziyaretçi ağırladık. Sonrasında bu yabancı müşteri 
oranı düştü, iç piyasadaki ziyaretçi sayımız artmaya başladı. Mutluyuz, fuar gayet verimli geçti 
bizim için. Şunu eklemek gerekir, Türkiye, lojistik anlamda Avrupa’ya çok uygun fiyatlarla ürün 
çıkartmamıza olanak sağlıyor. Şu anda Çin’de konteyner savaşları var… Aldığımız konteyerların 
fiyatı, pandemi öncesine göre 3 hatta 5 kat artmış durumda. Bu da Türkiye’yi ürün alma 
konusunda daha cazip hale getiriyor. TUSİD’in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye dünyadaki 
endüstriyel mutfak sektöründen yalnızca yüzde 3 pay alıyor. Biz bu payı artırmayı, sektörü daha 
iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz. 

Otel Ürünleri Tekstil Sanayi olarak, buklet üretimi yapan bir firmayız. Hostech by TUSİD, bizim 
için oldukça verimli geçti. Yabancı ülkelerden kişilerin otelleri için ekipman almaya gelmiş 
olması dolayısıyla fuar bize katkı sağladı. Gözlemlediğim kadarıyla fuarda ekipmanların komple 
bir çatı altında sunan firma bizdik. Diğer tarafta endüstriyel mutfak vb. firmalar mevcuttu. 
Tahminimizin de üstünde, yoğun ve verimli bir fuar geçirdik. Done olarak çok müşteri topladık. 
Umuyorum ki bunlar karşılıklı olarak bize geri dönüş sağlayacaktır. Müşterilerimizin firmamıza 
ilgisi oldukça yüksek; Türkiye’de buklet ürünlerine talep fazla. Yaptığımız ürünleri, güvenilirlik 
sertifikalarımızı gördüklerindeki memnuniyetleri bizleri kat kat daha fazla mutlu ediyor. İşimizi 
daha güzel ve severek yapıyoruz. Bu bizi her yönde daha da olumlu etkiliyor. Biz kozmetik 
ürünlerinde ve endüstriyel kimyasal temizlikte üretici firmayız. Mini barlarımız, kasalarımız, 
kendi markamız adına patentli ürünlerimiz mevcut. Hem ihracat ayağına hem Türkiye’de çok 
sayıda zincir, büyük otelle çalışıyoruz. Mevcut müşterilerimiz fuarlarda da ziyaretlerimize 
geliyor, bu bizi çok mutlu ediyor. Üretim rakamları anlamında; pandemiden dolayı şu an 
için hedeflediğimiz bir rakamımız yok. Biz olabildiğince done topladık. Fuardan sonra neleri 
hedefleyebiliyoruz, önümüzdeki rakamlar nelerdir gibi bakacağız. Umuyoruz ki hedeflediğimiz 
rakamlara gelebiliriz. 

İhracatımız yüzde 70’lere kadar yükseldi

Tahminimizin de üstünde, yoğun ve 
verimli bir fuar geçirdik 

Gökhan İder
Karaca Bakır ve Mutfak Ekipmanları 

Pazarlama Müdürü

Kadriye Koca
Otel Ürünleri Tekstil Sanayi 

Limited Şirketi

Altuntaş Makina olarak, 1999 yılından bu yana unlu mamuller ve tatlıcılık sektörü için makina 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Baklava hamuru açma makinaları, kadayıf dökme makinaları, 
kadayıf pişirme makinaları ve sprial hamur yoğurma mikserleri yapıyoruz. Makinalarımız tatlı 
sektöründe kullanılmakla birlikte, bizi tanıyan firmalar genellikle hamur açma makinamız 
ile tanıyor. Ar-Ge çalışmalarımız dahilinde yapmış olduğumuz en son ürünümüz üzerinden 
yaklaşık 1.700 adet makine satışı yaptık. Karaköy Güllüoğlu, Faruk Güllüoğlu, Köşkeroğlu 
gibi büyük firmalar ile çalışıyoruz. Fuar özelinde yorum yapacak olursak; Hostech by TUSİD 
beklediğimizden sakin geçti, daha yoğun bir organizasyon olmasını bekliyorduk. Gelen 
ziyaretçiler açısından yerli ve yabancılar eşit sayılabilir belki ama Arap pazarının çok daha 
yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizim için kötü değil çünkü bizim Arap pazarında da iyi 
ürünlerimiz var. Doğu kültürünün ve tatlı tüketiminin çok olduğu yerlere ürün veriyoruz. Şu an 
yaklaşık 63 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin de büyük çoğunluğu Avrupa ile Arap 
ülkeleri ve Avustralya. İç pazarda bizim en büyük pazarımız ise İstanbul. Yanı sıra Gaziantep, 
Mersin ve Antalya bizim için önemli pazarlar. 

Doğu kültürünün ve tatlı tüketiminin 
çok olduğu yerlere ürün veriyoruz

Kadir Uysal
Altuntaş Makina Satış 
Pazarlama Sorumlusu
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Hostech by TUSİD, bizim için oldukça olumlu geçti. Satın alma yapan gerçek müşterilerin 
ziyaretçi olarak katıldığı bir fuar oldu. İyi bir katılım olduğunu gözlemledik fakat bir önceki 
fuara göre, pandeminin etkisinden dolayı daha az katılım olduğunu söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte, ziyaretçilerin ilgi ve alakasının tıpkı önceki yılarda gerçekleşen fuarlardaki gibi yüksek 
olduğunu gördük. Turizm yatırımları açısından konuşursak, yatırımların hiçbir zaman geriye 
gittiğini görmedim, ilerleme sürüyor. Turizm bölgelerimizde yatırımlar, otel inşaatları devam 
ediyor. Pandemiden dolayı bir duraklama olduğu doğru ama da ülkemizin değil, bütün 
dünyanın kaderi oldu. Çıkış yaşanacaktır elbette ve zaten çıkış trendi de söz konusu... Maskot, 
1957 yılında babam Mustafa Timurcuoğlu tarafından kurulan bir aile şirketidir. Ben de 1979’da 
bayrağı teslim aldım. Babamın bana bıraktığı firmayı Maskot Meyve Presleri, Maskot Mutfak 
Eşyaları olarak limited şirketine çevirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. O tarihten bu yana 
modellerimizin sayısını ve kalitesini artırarak, servisimize çok önem vererek, müşterilerimize 
hizmet vermeye devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde gidiyoruz. Müşteri portföyümüzü, 
ihracatımızı her daim genişletiyoruz. Aşağı yukarı 25-30 ülkeye ihracat yapmış durumdayız. 
Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkelerine yönelik ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 
40’ını ihraç ediyoruz. Yüzde 60’ını ise iç piyasada züccaciye ve toptancı firmalara veriyoruz. 
Biz otellerle direkt irtibat kurmuyoruz. Müşterilerimiz aracılığıyla otellere ürünlerimiz ulaşıyor. 

Yatırımlarda çıkış trendi söz konusu

Ahmet Timurcuğlu
Maskot Mutfak Eşyaları 

Genel Müdürü

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, SI 4 EasyFix Iron ütü istasyonu 
ile buharlı temizlikte bir çığır açıyor. SI 4 EasyFix evinizin her köşesinde 
buharın gücü ile derinlemesine hijyen sağlarken, yüksek basınçlı ütüsüyle 
giysileri en kısa sürede kusursuz ütülemenin keyfini yaşatıyor. Kärcher’in 
ütü masası ve buharlı temizleyiciden oluşan çok işlevli cihazı SI 4 EasyFix 
Iron ütü istasyonu ile buharlı temizlik teknolojilerinde çıta biraz daha 
yükseliyor. SI 4 EasyFix Iron, artırılmış buhar nüfuzu için aktif buhar emişi 
ile giysilerin dolap kuruluğunda olmasını sağlayan ütüsü, ütülemeyi 
daha etkili hale getiren ütü masası ve özel aparatları sayesinde buharın 
gücü ile hijyen sağlıyor. Ütü, ütü masası ve ev temizliği için gerekli tüm 
aparatlarıyla birlikte kullanıcılara sunulan SI 4 EasyFix Iron ütü istasyonu 
ile tüm kumaşlarda üstün performanslı sonuç elde etmek mümkün. 
Ütüleme için harcanan zamandan yüzde 50 tasarruf sağlayan cihaz 
zemin, pencere, ayna, cam, lavabo, duşa kabin, musluk, ocak, radyatör 
ve duvar fayanslarınızda eşsiz bir hijyen sağlıyor. 

Kärcher buharlı temizlik ve 
ütüyü bir arada sunuyor 

Türkiye’nin ilk kilit üreticisi Kale Kilit, İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen 
İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri kapsamında Metal Hırdavat 
Kategorisinde 13. kez ihracat şampiyonu oldu. Kale Kilit İhracat 
Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada Kale Kilit olarak ürün gamına ekleyecekleri 
yeni teknolojik ürünler ile mevcut ve yeni pazarlarda ihracatlarını 
artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Farklı pazar 
dinamikleri ve coğrafyalara özgü güvenlik beklentisine yönelik 
yenilikçi ürünler ürettiklerini söyleyen Hakan Mumcu, “Kuruluş 
hikayemiz, 1953 yılında İstanbul Tahtakale'deki bir atölyede 
başladı. Kale Kilit Onursal Başkanı rahmetli Sadık Özgür’ün 
üretim atölyesi, Türkiye ekonomisinin o dönemdeki zorlu şartları 
altında ilk yerli kilit imalatını gerçekleştirdi. 1979 yılında artan 
taleple doğru orantılı olarak Türkiye’nin ilk entegre teknolojik kilit 
fabrikası da Kale Kilit tarafından kuruldu. Böylece Türkiye’nin ilk 
kasa kilidini üreten ve Türkiye’den ilk kilit ihraç eden şirket Kale 
Kilit oldu. Bugünse Türkiye’de kilit ve silindirin jenerik markasıyız. 
Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük entegre üretim merkezi 
olan Çerkezköy fabrikamızda, günde 150 bin adet kilit ve 80 bin 
adet silindir üretim kapasitesine sahibiz. Batı Avrupa, Rusya, 
Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika gibi kilit sektöründe dünyanın 
büyük global üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda tercih edilen 
en önemli markalar arasında yer alıyoruz” diye konuştu.

Kale Kilit, ihracat 
şampiyonu oldu
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Zengin ürün yelpazesi ve sıra dışı 
tasarımlarıyla Türkiye’nin öncü 
porselen üreticilerinden Porland, 
CNR Expo Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen Hostech by TUSİD 
Fuarı’nda zengin ürün çeşitleriyle 
yerini aldı. Sıra dışı ürünleriyle 
gastronomi sektörüne ayrıcalık katan 
Porland, fuar kapsamında sektör 
profesyonelleri ve iş ortaklarıyla 
bir araya geldi. Gastronomi sektörüne yönelik inovatif bakış açısı 
ve gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla tasarladığı ürünleri yurt içi 
ve yurt dışında 200’ü aşkın bayisi ile satışa sunan Porland, dikkat 
çekici ürünlerini fuarda sergiledi. Ethos Root Blue, Ethos Moss, 
Lykke, Pure Seasons, Christina, Grazia, Blizzard, Line ve Perspective 
koleksiyonlarının yanında Porland, birçok prestijli ürünüyle donattığı 
standında gastronomi profesyonellerini ve fuar ziyaretçilerini 
ağırladı.  

Porland, yenilikçi ürünlerini
24. Hostech by TUSİD Fuarı’nda 
ziyaretçileriyle buluşturdu 

Mercedes-Benz Türk, 
müşterilerinin satış ve satış 
sonrasındaki beklentilerini 

karşılayarak, ihtiyaçlarına 
yönelik en doğru hizmetleri 

sunmaya, “Servis 
Sözleşmeleri” ile

devam ediyor. Servis sözleşmeleri kapsamında otobüs sahiplerine 
ve firmalara, “Uzatılmış Garanti Paketi” ve “Bakım-Aşıntı Paketleri” 
sunuluyor. Sunulan bu hizmetler birçok avantajı beraberinde getiriyor. 
Uzatılmış Garanti Paketi, hem yeni alınan araçlar hem de garantisi 
devam eden, hâlihazırda hizmet veren otobüsler için sunuluyor. 
Bu paket sayesinde otobüs sahipleri ve firmalar, gelecekte sürpriz 
arızalar ile karşılaşma riskine karşın, aylık cüzi ödemelerle kendini 
güvence altına alırken araçlarının yıllık onarım maliyetini önceden 
belirleyebilme imkânına kavuşuyor. Ayrıca gelecekteki yedek parça 
ve işçilik zamlarından etkilenmenin önüne geçiliyor. 

Mercedes-Benz Türk, servis 
sözleşmeleri ile satış sonrasında 
da müşterisinin yanında

Daikin, ihracatta üç ayrı ödüle layık görüldü 

Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl 
düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı “İklimlendirme 
Sektörü Başarılı İhracatçıları” ödüllerinde, 2020 yılının ‘En Çok Split Klima 
İhracatı Yapan Firma’ kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi 
oldu. Bunun yanı sıra ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ kategorisinde ikinci, 
‘En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tip Klima İhracatı Yapan 
Firma’ kategorilerinde üçüncü olan Daikin, 2020 yılını toplam üç ödülün 
sahibi olarak kapattı. Bu ödülleri daha önceki yıllarda da alan Daikin, 
ihracattaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu. 2011 yılında Airfel’i satın 
alarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Daikin, Sakarya’daki üretim 
tesislerinden dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Sakarya 
Hendek’te yer alan 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 105 dönüm 
arazi üzerinde kurulu fabrikasında üretimlerini sürdüren Daikin Türkiye, 
burada özellikle klima, kombi, klima santrali ve fancoil üretimine ağırlık 

veriyor. Aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu 11 çevre ülkenin de merkezi 
konumunda olan Daikin Türkiye, yılda 1 milyon 500 bin split klima 
üretiminde bulunuyor. Bu miktarın yüzde 95’inin ihracata gittiği bilgisini 
veren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Avrupa’nın belirli modellerdeki 
tüm ürün gamının Türkiye’den karşılandığının altını çiziyor.

Daikin uzmanları, 
kombinizi daha tasarruflu 
kullanmanın ipuçlarını veriyor  
Daikin, sunduğu enerji tasarruflu ve 
çevreci ürünlerle tüketicinin konfor 
ve verimlilik beklentilerine en uygun 
çözümleri sunuyor. Enerji giderlerinin 
arttığı, faturaların kabardığı kış 
aylarında ısıtma maliyetlerini aşağıya 
çekmenin yolları hakkında bilgi veren 
Daikin uzmanları, tüketici hatalarını 
en aza indirgeyecek önerilerde 
bulunarak kullanıcılara daha konforlu bir ısınmanın ipuçlarını veriyor. 
Bu konuda çalışmalar yapan Daikin’in uzmanları, tüketicilerin kullanım 
hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma 
giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi 
konulara da dikkat çekiyor. Daikin’in uzmanları, kombi bakımının düzenli 
olarak yaptırılmasının hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük 
önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği TUSİD’in Olağanüstü Genel Kurulu, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü CNR Expo 
İstanbul Fuar Merkezi’nde toplandı. Mevcut Başkan Güçlü Kaplangı’nın liderliğinde 
tek listenin oylandığı genel kurulda TUSİD’i iki yıl boyunca yönetecek yönetim kurulu 
belirlendi. TUSİD’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Güçlü Kaplangı, Murat Öztiryaki, 
Ahmet Türkay, Esra Altay Batkın, Murat Kuzucu, Tunç Özüuğurlu, Taşkın Saklıca, Ergun 
Bilge, Bekir Topuz. 

TUSİD, Mevcut Başkan Güçlü Kaplangı liderliğindeki ekibi onayladı  
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10 milyar dolar büyüklüğe sahip ev ve mutfak eşyaları sektörünü 2 yıl 
aradan sonra İstanbul’da buluşturan Zuchex 2021 yeni rekorlara imza attı. 
Çoğunluğu üretici 650’den fazla markanın katılımıyla 31’incisi gerçekleşen 
fuar, 142 ülkeden toplam 36 bin 332 satın almacıya ev sahipliği yaptı. 
Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısını bir önceki buluşmaya göre yüzde 35 
arttıran Zuchex 2021’i, dört gün boyunca 6 bin 894 yurt dışı satın almacı 
ziyaret etti. #yenidenbuluşuyoruz sloganıyla Tüyap Beylikdüzü’nde 11 
salon ve 100 bin metrekare alanda düzenlenen Zuchex, şimdiye kadarki 
en yüksek katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaştı. Ev ve mutfak eşyaları 
sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan organizasyon, 
binlerce doğrudan satın almacıyı, üretici firmalarla buluşturdu. Tarsus 
Turkey olarak 2019 yılındaki son fuardan itibaren iki yıl boyunca aralıksız 
sürdürdükleri yurt dışı satın almacı programı sayesinde, yüzde 35 büyüme 
yakaladıklarını vurgulayan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur 
açıklamasında “Çoğunluğu üretici konumundaki katılımcı markalarımızın 
Zuchex’ten en önemli beklentisi, yurt dışı satışlarını artırmak ve kendilerine 
yeni ihracat kanalları açmaktı. Sonuç rakamları gösteriyor ki, yurt dışından 
gelen satın almacı sayımız son buluşmaya göre yüzde 35 artışla yaklaşık 7 
bini buldu. Fuarımıza, yakın coğrafyaların yanı sıra okyanus ötesi ülkelerden 
dahi satın almacı gelmiş olması, katılımcılarımızı oldukça memnun etti. 
Öngördüğümüz gibi fuarda 1 milyar doların üzerinde ticaret hedefi de 
gerçekleşti” dedi. 

Katılımcı ve ziyaretçiler fuardan memnun ayrıldı
Katılımcı markaların ve ziyaretçilerin oldukça memnun ayrıldığı Zuchex 
2021, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin tüm paydaşlarına beklentilerinin 
üzerinde bir fuar yaşattı. 31’inci buluşmada yer alan markalar, Zuchex 
ile ilgili deneyimlerini sektörle paylaştı. Korkmaz Kurumsal ve Perakende 
Mağazalar Satış Müdürü Berna Altınay, “Zuchex, müşterilerimize kendimizi 
tanıtabilmek, yeni ürünlerimizle ilgili bilgileri paylaşabilmek açısından 
bizim için çok kıymetli bir fuar. Bu yıl Zuchex’te misafirlerimizle birlikte 
özlediğimiz atmosferi yeniden yaşadık. Ayrıca oldukça yoğun ilginin 
olduğunu gözlemlediğimiz fuara, yüksek oranda yurt dışından satın 
almacı gelmiş olmasından da memnunuz” şeklinde konuştu. Kütahya 
Porselen Genel Müdür Yardımcısı Celal Kaya Kınalı, “Hem biz hem de 
misafirler fuarı özlemişiz. Bu yıl yeni ürünlerimizin lansmanını da Zuchex’te 
gerçekleştirdik. Bayiler de misafirler de yeni koleksiyonlarımızı yakından 
inceledi. Fuar, bu yönüyle distribütörlüklerimiz ve bayiliklerimiz için iyi 
bir fırsat oldu. Bizi ziyaret eden müşterilerimizin birçoğu Avrupa ve Orta 
Doğu’dan geliyor. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından yüksek oranlarda 
ziyaretçi ağırladık, standımız doldu taştı. Zuchex, bizim açımızdan oldukça 

verimli geçti” şeklinde görüş belirtti. Güral Porselen Kurumsal İletişim 
Departman Sorumlusu Emre Midilli, “Zuchex, sektör için oldukça önemli 
bir fuar, lokomotif fuarlardan birisi. Zuchex’in önemi sadece Türkiye için 
değil, özellikle bu yıl globalleşen bir organizasyon olmakla beraber katılımcı 
markalara da katma değer sağlıyor. Bu yıl fuarda iş dünyası ile ilgili verimli 
katılımlar söz konusu oldu” ifadelerini kullandı. Bonna Ticari Direktör 
Reha Tavil ise, “Zuchex 2021’de gördüğümüz yoğun ilgiden çok memnun 
kaldık. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerin markamıza ilgisi oldukça güzeldi. 
Bu yıl oldukça heyecanlı bir katılımcı kitlesi ile karşılaştık. Bu noktada hem 
yeni markalarımızın hem de koleksiyonlarımızın etkisinin büyük olduğunu 
düşünüyoruz. Fuarda, katma değeri yüksek firma ve ziyaretçilerle tanışma 
imkânı bulduk” diye konuştu.

Sektörün sıradaki durağı HOST Istanbul 2022
Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün Zuchex’ten sonraki durağı 
HOST Istanbul 2022 olacak. Bölgesinde bahar sezonunun tek buluşması 
olan fuar, üretici kimliğiyle öne çıkan Türkiye’nin, küresel ev eşyaları 
pazarındaki payının artmasına katkıda bulunacak. 10-13 Mart 2022’de 
15.’si gerçekleşecek HOST İstanbul’un katılımcıları, tıpkı Zuchex’te olduğu 
gibi, yurt içi ve yurt dışından satın almacılarla fuarda bir araya gelerek, yeni 
ticaret anlaşmalarına imza atacak. 

HABERLER TEDARİKÇİLER

Zuchex 2021’i 142 ülkeden 36 binin üzerinde satın almacı ziyaret etti

Uzun yıllardır klima santrali alanında hizmet veren Form, yerli 
üretim Klima Santrali ile hem klasik merkezi sistem çözümleri hem 
de VRF (DX) sistem uygulamaları tarafında, geniş kapasite aralıkları 
ve esnek üretim anlayışıyla müşteri odaklı çözümler sunacak. Form 
FKS Klima Santrali, sahip olduğu üstün teknik özellikler sayesinde 
yüksek enerji verimli merkezi iklimlendirme sağlıyor. FKS Klima 
Santrali ayrıca, 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.

Form’dan her ihtiyaca uygun yerli üretim FKS klima santrali
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Pandemi gölgesinde geçen 2020’nin ardından 2021 sezonu, 
özellikle iç turizmde hareketlenmeye sahne oldu. Temmuz 2021 

itibariyle normalleşme sürecine geçilmesi, kış ve ilkbahar boyunca 
süren kısıtlamaların kaldırılması, ayrıca Covid-19’a karşı aşılamanın 
yaygınlaşmasıyla yerli turist, çeşitli bölgelerdeki tatil destinasyonlarına 
akın etti. Yalnızca konaklama ve seyahat işletmeleri değil, yeme-içme 
sektörü de bu canlanmadan olumlu etkilendi. Özellikle Ege ve Akdeniz 
kıyıları yoğun şekilde yerli turist talebiyle karşılaşırken, 9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinde doluluklar yüzde 90-100 seviyelerine ulaştı. Eylül ayı 
itibariyle okulların açılmasıyla iç turizmde hareketlilik azalırken, turizmci 
sezonu memnun şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Sektör profesyonelleri, 
salgına ilişkin sıkıntılı süreçler yaşanmaması durumunda 2022’nin ise 
çok daha iyi bir sezon olacağını öngörüyor.

İç turizm ve yerli turist, turizm sektörü için her zaman önemli oldu ve içinden geçilen pandemi dönemiyle birlikte taşıdığı 
önemi artırarak korumaya devam ediyor. Dış pazarlarda çeşitli sebeplerle beklenen rakamlara ulaşılamayan sektörde, 
turizmcinin imdadına bu sezon yerli turist yetişti. Ülkenin pek çok destinasyonuna seyahat eden vatandaşlar konaklama 
ve seyahatte olduğu kadar yeme-içme sektöründe de işletmelere  nefes aldırdı. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık sürede 
pandemi kaynaklı kapanma ve kısıtlamalar, psikolojik ve ekonomik zorlukların etkisiyle 2021 sezonunda yerli turist tatil 
özlemini gidermiş oldu. 

Yerli turist, 2021’de sektöre nefes aldırdı
Otel dolulukları ve seyahat oranları geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde arttı

DOSYA

OTELLER & ACENTELER
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Yerli turist, hijyene ve sağlığı korumaya 
önem veren konaklama tesislerine yöneldi
İç turizm hareketliliği, 2021 sezonunda 
beklentileri karşılayan seviyelerde 
gerçekleşerek, turizmcinin yüzünü güldürdü. 
Başta kıyı bölgeleri olmak üzere, doğa ve kültür 
turizmine de ilginin artmasıyla, Anadolu’daki 
otellerin doluluklarında da artış gerçekleşti. 
Covid-19 kapsamında tedbiri elden 
bırakmak istemeyen yerli misafir, konaklama 
tesislerinde en çok hijyen koşullarına dikkat 
etti. Her şey dahil resort’lere ilgi geçtiğimiz 
yıla göre artış gösterirken, Güvenli Turizm 
Sertifikası, tesisler açısından tercih sebebi 
oldu. Otel işletmeleri de geçtiğimiz yıldan 
bu yana süren ve artık sistematik hale gelen 
temizlik, hijyen ve temassız uygulamalara 
yönelik süreçleriyle misafirlerine güvenli 
konaklama imkânı yarattı. 

Seyahatlerde toplu ulaşım 
seçeneklerine talep arttı
Seyahat noktasında ise, 2020’de uçak ve 
otobüsle seyahate mesafeli duran, ağırlıkla 
özel araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih eden 
yerli turist, bu sezon tekrar uçak ve otobüs 
yolculuğuna yöneldi. Bunda, bilet iptali 
noktasında sağlanan güvencelerin de etkisi 
oldu. Ayrıca, otel konaklamalarına yönelik 
erken rezervasyon avantajları, ekonomik 
anlamda tüketiciyi rahatlatırken, bu tip 
uygulamalar satın alma kararlarının daha 
rahat gerçekleşmesini  sağladı. 

Kıyı bölgeleri başta olmak üzere, birçok 
destinasyon yerli turiste ev sahipliği yaptı
Bu sezon ülkenin pek çok farklı destinasyonu 
yerli turistin tercihleri arasında yer buldu. 
Bodrum, Marmaris, Fethiye başta olmak 

üzere Muğla; Kaş, Kalkan ve Antalya’nın diğer 
pek çok bölgesi, İzmir’de Çeşme ve Alaçatı; 
yanı sıra Şile, Ağva, Kilyos, Sapanca, Ayvalık, 
Edremit ve Kapadokya bölgeleri yoğun ilgi 
gördü. Ayrıca, kısıtlamaların rahatlatılmasıyla 
Kıbrıs’a olan seyahatlerde de artış gerçekleşti.

Pandemi, tatil tercihlerinde çeşitliliği 
getirdi: Doğaya yakın, diğer insanlardan 
uzak seçenekler ön planda
Doğaya yakın olmak, açık havada zaman 
geçirmek, kişiye/aileye özel alanlarda izole 
şekilde konaklama yapabilmek, günümüzde 
tatilcilerin en büyük arzuları arasında… 
Pandeminin getirdiği fiziksel mesafe 
gerekliliğine uzun süre evlere kapanmış 
olmanın etkileri de eklendiğinde, tatil 
tercihlerinin buna göre evrildiği görülüyor. 
2021’de yerli turistin tercihlerine bakıldığında; 
doğa ile iç içe bungalovlar, denize sıfır ve 
odasında havuz olan oteller, oldukça izole bir 
konaklama sunan villalar, tekne turları; ayrıca 
kamp ve karavan seçenekleri ile glamping 
imkanlarının öne çıktığı anlaşılıyor. Bununla 

birlikte, her şey dahil sistemdeki resort’lere 
olan ilginin kaybolmadığı, geçen sene küçük 
otellere kayan ağırlığın yeniden resort’lere 
döndüğü ortaya çıkıyor.

İç pazar, turizm sektörü için önemini 
koruyor
Turizmde iç pazarın önemine dikkat çeken 
turizm profesyonelleri, dış pazarlarda bugün 
yaşanan pandemi veya farklı sıkıntılar 
meydana geldiğinde yerli turistin öneminin 
daha da arttığını vurguluyor. Geçmişte de 
bugün olduğu gibi sektöre can suyu olan 
yerli turist, her koşulda seyahate devam 
etmesi yönünden sektör için vazgeçilmez 
bir konumda yer alıyor. Burada önemli bir 
nokta da, aslında dış pazar ziyaretçisi sayılan, 
yurt dışında yaşayan Türk’ler… Gurbetçilerin 
hem ülkemize döviz getirmesi hem de dış 
pazarlarla ilgili diplomatik vb. çeşitli sorunlar 
yaşansa dahi Türkiye’den vazgeçmiyor oluşları 
turizm açısından kendilerini önemli kılıyor. 
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Özellikle güneyde ve Ege’de iç turizm 
anlamında rakamlar bu sezon fena gitmedi. 
Türk vatandaşlarının seyahat oranları 2020 
yılına göre oldukça yükselmiş durumda fakat 
her zamanki rutin trafik, sık sık karşılaştığımız 
son dakika gelişmelerinden dolayı 
tutturulamadı. Bizim özellikle altını çizmeye 
çalıştığımız, Türkiye’deki Türk vatandaşlarının 
da şehirlerimizi ziyaret etmelerinin önemidir. 
Kış geliyor, kış mevsiminde tüm şehirlerimizi 
ziyaret edebilirler, turizm sektörüne ve 
çalışanlarına destek verebilirler. Beklentimiz 
bu yönde… Rakamlara baktığımızda Antalya 
ve Bodrum’un çok iyi seviyelere ulaştığını 
görüyoruz. Marmaris de hedeflediği rakamları 
belki tutturabilirdi ama maalesef yangınlar 
nedeniyle mümkün olmadı.  İstanbul’da ise 
1 Ağustos itibariyle yabancı turist trafiği hafif 
hafif başladı ama MICE sektöründe faaliyet 

başlamadığı için zaten Türklerin İstanbul’a 
geliş sayıları oldukça aşağı düştü. Ayrıca 
MICE sektörü, vaka sayılarının halen yüksek 
seyretmesi dolayısıyla şu an en zorda olan 
segment…

Türk vatandaşları turizm sektörü için 
vazgeçilmez olmuştur, her dönem 
seyahatlerini devam ettirmeye çalışmışlardır
Kendi ülke vatandaşımız turistik amaçlı ziyaret 
yapmıyorsa, yurt dışından ziyaret beklemek 
yersiz olur. Dolayısıyla turizm sektörü adına 
Türk misafirlerimiz en üst sırada bulunuyor 
ve en büyük öneme sahip. Türkiye’de geçmiş 
dönemlere de baktığımızda ne olursa olsun Türk 
vatandaşları turizm sektörü için vazgeçilmez 
olmuştur, her dönem seyahatlerini devam 
ettirmeye çalışmışlardır. Bu anlamda başından 
beri yerli turist, sektör için can simidi olmuştur. 

Turizm sektörü adına vurgulamak istediğimiz 
nokta; sektörün halen desteğe ihtiyacı var. 
Bizim beklentimiz, en azından önümüzdeki bir 
yılı geçirebilmek için, personel maaşlarımızı, 
elektriğimizi, suyumuzu ödeyebileceğimiz 
kadar kredi sağlanabilmesi… KDV’nin yüzde 
1 olarak Mayıs 2022’ye kadar kalabilmesi ve 
konaklama vergisinin 1 Ocak 2023’e ötelenmesi 
turizm sektörü için büyük bir nefes olacaktır. 

2021 sezonu, aynı 2020 yazında olduğu 
gibi pandemi ile değişmeye başlayan tatil 
tercihlerinin etkisinde geçen bir sezon oldu. 
Bu yıl önceki yıldan farklı olarak aşılama 
çalışmalarının etkisiyle tatil severler seyahat 
planlarını gönül rahatlığıyla yaptılar ve bu da iç 
turizm anlamında olumlu bir yükselişe sebep 
oldu. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla 
birlikte hareketlilik beklediğimiz seviyelere ulaştı. 
Özellikle Kurban Bayramı’nda 9 günlük bir tatil 
fırsatı doğması geçen yıla göre daha hareketli bir 
yaz geçirmemizi sağladı. Bu yılki artış dolayısıyla 
geçen yıl açılmayan oteller açıldı, bilet satışları 
Mart-Mayıs arasındaki dönemde geçen yıla göre 
8 kat arttı, bayram haftasında konaklamada 
doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı. Bir süredir ara 
verdiğimiz seyahatlerimizi bu yaz gerçekleştirdik. 
Bu yıl Haziran ayında uçak bileti satışları Mayıs 
ayına oranla yüzde 77 artış gösterdi, otobüs 
bileti satışları ise Temmuz ve Ağustos ayında 
yükselişe geçti. Temmuz ayında Haziran’a göre 
yüzde 150, Ağustos’ta ise Haziran’a göre yüzde 
88’lik bir artış söz konusu. Bu yaz en çok tercih 

edilen tatil bölgeleri Antalya, Muğla, İzmir, Aydın 
ve Balıkesir oldu. Bodrum, Marmaris, Fethiye, 
Kaş, Kalkan, Ayvalık, Göcek, Çeşme ve Assos 
beldeleri bu yaz da seyahat severler tarafından 
sıklıkla tercih edildi. Ayrıca deniz tatiliyle ünlü 
yerlerin yanı sıra Şile, Ağva, Kilyos ve Sapanca da 
oldukça popülerdi.

Doğayla iç içe geçirilen tatil konseptleri ilgi 
görmeye devam edecek
Pandemi ile beraber tatil tercihlerinin değiştiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 2021 yazında en çok 
aranan konaklama türleri arasında bungalovlar, 
odasında havuz olan oteller ve denize sıfır 
oteller vardı. Doğayla daha yakın olabilecekleri 
bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi olarak 
bungalovlar ve odasında havuz olan oteller 
pandemi döneminde insanlarla mümkün 
olduğunca daha az temas edebilme imkanı 
sağladığı için daha çok ilgi gördü. Her şey dahil 
otellere olan talep, geçen yıl yerini butik otellere 
bırakmaya başlamıştı. Bu yıl yine her şey dahil 
otellere talep arttı. Pandemiyle birlikte değişen 
seyahat anlayışının etkilerini 2022 sezonunda 
da göreceğiz. Doğayla iç içe geçirilen tatil 
konseptleri ilgi görmeye devam edecek. Salgınla 
beraber 2021’de dünya genelindeki payı yüzde 
1’e düşen yurtdışı seyahatlerinin, 2022 yılında 
artarak yüzde 15 seviyesinde tamamlanacağını 
öngörüyoruz. Türkiye’nin verdiği aşı sertifikasının 
Avrupa’daki birçok ülkede tanınır olması ile 
beraber yurtdışı seyahatlerimizin daha kolay 
bir hale geleceğini söyleyebiliriz. 2021’de iyi 
bir yükseliş yakalayan turizm sektörünün 2022 
sezonuyla birlikte pandeminin olumsuz etkilerini 

telafi edeceği seviyeye geleceğini öngörüyoruz. 
Pandemi ile mücadele çalışmalarına istikrarla 
devam ettiğimiz sürece 2022 sezonunda seyahat 
planlarımızı rahatça yapabiliyor hale geleceğiz.

Pandemi sebebiyle yaşanan uçak bileti 
iptalleri sonrasında Bilet İptal Güvencesi 
ürünümüze olan ilgi arttı
2020 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
ENUYGUN mobil uygulamasında yaptığımız 
güncelleme ile otel hizmetimizi de 
uygulamamıza ekledik. ‘Tüm seyahat ihtiyaçları 
için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu 
yolda kullanıcılarımız artık ENUYGUN mobil 
uygulamasında istedikleri her an, her yerden 
uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de 
aynı anda bulup rezervasyonlarını yaptırabiliyor. 
2021 sezonunda uygulamamızı geliştirmek ve 
kullanıcılarımıza kullanım kolaylığı sağlamak için 
çalışmalar yaptık. Kullanıcılarımıza sunduğumuz 
seçeneklerle bir süre erteledikleri seyahatlerini 
en uygun fiyatlarla planlamalarını sağlamaya 
devam ettik. Ayrıca Allianz ile iş birliği yaparak 
seyahat sağlık sigortası teminatına küresel salgın 
nedeniyle geçirilebilecek hastalıkları da ekledik. 
Kullanıcılarımızın yurt dışındayken kendilerini 
Covid-19 dahil olmak üzere geçirebilecek her 
rahatsızlığa karşı 30 bin avroya kadar teminat 
altına almalarını sağladık. Pandemi sebebiyle 
yaşanan uçak bileti iptalleri sonrasında Bilet 
İptal Güvencesi ürünümüze olan ilgi arttı. 
Bilet bedelinin yüzde 90’ını geri alabilecekleri 
ürünümüz sayesinde 2021 sezonunda birçok 
kullanıcımız beklenmedik iptaller karşısında 
iadelerini aldılar. 

Türk vatandaşları kış mevsiminde tüm 
şehirlerimizi ziyaret edebilir, turizm sektörüne ve 
çalışanlarına destek verebilirler

Bilet satışları Mart-Mayıs arasındaki dönemde 
geçen yıla göre 8 kat arttı

Müberra Eresin
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 

Başkanı

Çağlar Erol 
Enuygun Wingie Grup, CEO
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Genel olarak sezonun haziran başından 
itibaren başlayan bir hareketliliği oldu. 
Temmuz ve Ağustos ayları değişken olmakla 
beraber Türk, Rus ve Ukrayna pazarlarının 
domine ettiği bir sezon olduğu söylenebilir. 
Yurtdışı ülkelerdeki pandemi kurallarının da 
hükümetler bazında hafifletilmesi ve tatil 
psikolojisinin de biraz daha toparlanması 
ile yurtdışı gelişlerinde hareketlilik devam 
etti. Türk pazarının yoğunluğu okulların da 
açılması ile birlikte 15 Eylül itibariyle azaldı. 
MP Hotels olarak iç turizm anlamında 
hedeflerimizi yakaladığımızı söyleyebiliriz. 
Sezon genelinde diğer pazarlardan 
kaynaklı handikaplarımızı iç turizm ile 
kapatabildik. İç turizmin de otellerimizde yer 
bulabilmesinden dolayı özellikle Temmuz 
ve Ağustos aylarında daha fazla kapasite 
sunabildik. MP Hotels için 2021 yaz sezonu 
verimli bir sezon oldu diyebiliriz. 2022 
sezonunun da seyahat trafiğinin belirli 
kurallarda artacağını ve rahatlayabileceğini 
öngörüyoruz. Turizmdeki hareketliliğin 
2021 sezonundan daha iyi olabileceğini 
öngörmekle beraber pandemi sürecinin 
tüm dünyada yaratmış olduğu artan maliyet 
baskısının bazı pazarlarda, kitle turizminde 
dönemsel ekonomik etkileri olabileceğini de 
düşünüyoruz ancak 2022 beklentimiz genel 
olarak 2021’den daha pozitif.

Pandemi koşulları ve yeni seyahat 
kuralları, tüketici güvenini ve karar verme 
sürecini oldukça etkiledi
Pandemi ile birlikte dünya genelinde ve 
iç turizm anlamında seyahat edeneler 
planlarını ertelemek veya iptal etmek 
durumunda kaldı. Bu da tüm tur 
operatörlerine, aracılara geri ödemelerde 
birtakım zorluklar getirdi. Pandemi koşulları 
ve yeni seyahat kuralları tüketici güvenini 
ve karar verme sürecini oldukça etkiledi. Bu 
durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de müşteri satın almalarını direkt hizmet 
sunucusundan veya kaynağından almak gibi 
aracıları devreden çıkaran bir modele evirildi. 
Misafir tercihlerinde otelden veya otelin 
web sayfasından alınan rezervasyonlarda 
artış olduğu görüldü. Misafirler Otelin 
covid sertifikasyonu, hijyen kuralları, tesisin 
misafir memnuniyet oranları gibi kriterlerine 
daha çok dikkat ettiği gözlemlendi. Fiyatların 
da genelde promosyonlu kampanyalarda 
olması tesis ile ilgili diğer standartların da 
sağlanması ile birlikte tesisin tercih sebebi 
olmasını sağladı. Pandemi dönemi tüm 
dünyada tüketici tercihlerini değiştirmekle 
beraber tatil tercihlerinde de farklılaşmayı 
getirdi. Bu dönem dijital mecralarda daha 
yoğun faaliyet gösterip misafirlerin otelinizi 
tercih etmesi için sosyal mecralarda referans 

alacağı görsel, yazılı bilgilendirmeler 
ile devamlı aktif olmanızı gerektiren bir 
dönemdi. Bu, dünya genelinde öne çıkan 
yeni trend olarak göze çarptı. Dolayısıyla kitle 
turizmi de yapıyor olsanız artık misafirler 
daha hassas ve onlara birebir dokunacak 
planlamalar, programlar yapılması 
önümüzdeki dönemde strateji olarak daha 
da önem kazanacak. Turizm sektörünün 
de bu krizlerden çıkaracağı deneyimler 
ile iş geliştirmeye daha çok önem verip, 
projeler bazında daha stratejik pozisyonlar 
alması önümüzdeki 1-2 yılda sürdürülebilir 
hizmet ve gelişim açısından oldukça önemli 
olacaktır.

Pandemi önlemleri kapsamında getirilen 
seyahat kısıtlamaları ve uçuş iptalleri 
nedeniyle uluslar arası turizm hareketliliği 
önemli ölçüde azaldı. Dış pazarlardaki 
düşüş yanında yılın ilk yarısında iç piyasada 
da umulan hareketliliği göremedik. 
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde 
aşının yaygınlaşması ve uygulanmasıyla 
birlikte yılın ikinci çeyreğinden sonra tatil 
taleplerinin artacağını, üçüncü çeyrekte 
geçen yılki rakamların yüzde 100'ünün 
üzerine çıkacağını tahmin ediyorduk. 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 01 Temmuz 2021 
Perşembe gününden başlayarak kademeli 
normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına 
geçildi. Bu evrede konaklama tesislerine 
yönelik ilgili genelgelerle, getirilen kısıtlama 
ve önlemlerin uygulanmasına son verildi. 
Hafta içi - hafta sonu ayrımı olmaksızın 
sokağa çıkma ve buna bağlı olarak uygulanan 
şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erdi. 
Kademeli normalleşmeye geçilmesi ve dokuz 
günlük Kurban Bayramı tatili iç turizmde 
önemli hareketliliğe yol açtı. Tatile susayan 
yerli turist özellikle Fethiye’den Marmaris, 
Bodrum, Didim, Kuşadası, Pamucak, Özdere, 
Çeşme, Foça, Dikili, Ayvalık ve Asos’a kadar 
uzanan bölgeyi, Ege'de herkese ve her 
keseye hitap eden tesisleri tercih etti. Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca belirlenen 150 kriteri 
yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası 
alan tesislerimiz, pandemi ile mücedele 
sürecinde maske - mesafe - hijyen kurallarına 
uyan vatandaşlarımızın huzur içinde ve 
hijyenik ortam koşullarında tatil yapmasına 
imkan sağladı.

2020'de tatil yapamayan, 2021'de 
çekinen kesimin 2022'de talep patlaması 
yaratacağını düşünüyoruz
Pandemi sürecinde diğer tüm sektörler 
gibi Kısa Çalışma Ödeneğinden 
yararlandık. Bu uygulama sayesinde 
kalifiye elemanlarımızı koruyabildik. 
Otellerin yüzde 97'sinin kapılarını 
açmasıyla birlikte devletimizin üstünden 
böyle bir yükü kaldırdık. Bu arada, tatil 
yapabilme imkânı bulan tatilcilerin 
özellikle butik otellere, villa otel tipi 
konaklama tesislerine, izole edilmiş 
odaları bulunan otellere ilgi gösterdiğini 
gözlemledik. Doğa, kamp, karavan, yayla 
turizmi ile tarih, kültür turizmi de önemli 
ölçüde rağbet gördü. Beklenmedik 
gelişmeler olmazsa, 2020'de tatil 
yapamayan, 2021'de çekinen kesimin 
2022'de talep patlaması yaratacağını 
düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın sektör 
için verimli bir yıl olacağını tahmin 
ediyoruz. 2019 rakamlarına ise 2022 
yılında yaklaşacağımızı umut ediyoruz.

Sezon genelinde diğer pazarlardan kaynaklı 
handikaplarımızı iç turizm ile kapatabildik  

Kademeli normalleşmeye geçilmesi ve dokuz 
günlük Kurban Bayramı tatili iç turizmde önemli 
hareketliliğe yol açtı
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İç turizm anlamında, yıllardan beri birtakım 
merciler ‘patlamalardan’ bahsederken; 
biz bu söylemlerin karşısında duruyorduk. 
Bu sene ise bu patlamanın gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. Yerli turistler, kendini sezona 
hazır şekilde organize etmiş otellerimiz 
için gerçekten can suyu oldu. Tabii ki 
2021’in yaralarını sarmaya yetmedi. 
Seyahat edebilen vatandaşlarımızın sayısı 
da kısıtlı… Tüm sıkıntıda olan otellerimizi 
rahatlatacak bir volüm elde edemedik 
ama özellikle tatil bölgelerinde, Güney 
Ege’de, Antalya’da olabileceği kadar volüm 
gerçekleşti diyebiliriz. Otellerden daha fazla 
yeme içme sektörü bu artıştan nasibini 
aldı. Onlar açısından memnunuz, onlar da 
büyük sıkıntılar yaşadı.  Bir kısmı kapandı, 
hiç açılamayan mekanlar oldu. Dolayısıyla bu 
sezon iç turizmde iyi bir operasyon yaşadık 
diyebiliriz. Bununla birlikte, büyük otellerin 
çok fazla verim alamadığını söyleyebiliriz. 
Bunda da açık büfelerin insanlar üzerinde 
yarattığı tedirginlik etkili oldu. Otele gitmeye 
çekinenler kiralık konutlara yöneldi. Güney 
kesimlerde temmuz, ağustos aylarında 

neredeyse kiralık konut kalmamıştı. Bu 
da bir anlamda kayıt dışı geliri körükledi. 
Türkiye’de turizm bir devlet politikasına 
kavuşturulamadığı için neresinden tutarsanız 
tutun bir yerden patlama yapıyor. Tüm 
bunlar belirli bir kurala, planlamaya alınmış 
olsaydı bunlar da iyi değerlendirilebilirdi.

Kamp ve karavan turizminde 
çok ciddi bir artışı yaşadık
Kapanmalardan dolayı insanlar tatile aç 
hale gelmişti. Fırsat buldukça kendilerini 
dışarıya attılar. Burada bir noktaya dikkat 
çekmek istiyorum: tatilcilerimizin ağırlıkla 
tercih ettikleri konseptler küçük oteller, 
tekne turları, deniz turizmi ve villa turizmi 
oldu. Bu sene karavan turizmine talep 
de arttı. Kamp ve karavan turizminde çok 
ciddi bir artışı yaşadık. Bu da demek oluyor 
ki doğa turizmine duyulan ilgi artıyor. Bu 
da sevindirici, çünkü turizme esas katkıyı 
gezen turist sağlıyor. Ülkenin sadece 
bir noktasındaki yeri gezen turist değil, 
ülkemizin zenginliklerini, gastronomik 
değerlerini tadabilen ve bundan memnun 

olan, deneyimleme şansı elde eden turist 
bizler için çok daha önemli. Pandemi 
nedeniyle, bilinçli insanların kişisel tatiller 
yapma ihtiyaçlarından doğan sistematik 
bir gelişme oldu ve kamping turizmi çok 
büyüdü. Bu noktada bu alandaki büyümeyi 
çok olumlu görüyorum. Pandemi, tüm 
dünyayı etkisi altına, canlarımız gitti ama bir 
yandan da bu durumun getirdiği fırsatlardan 
faydalanabilme imkanlarını bulan sistemler 
avantajlı çıktı. Turizm zaten ileriyi görebilme 
sanatıdır. Bunu görebilen ve yoğunlaşanlar 
kazandılar. 

Açıkçası, 2021 sezonu sene başındaki 
beklentilerimiz çerçevesinde gelişti. 
Ramazan Bayramı’nda yaşanan kapanma 
ve orman yangınları nedeniyle, sezon 
içerisinde iptallerin yaşandığı dönemler 
oldu. Ancak talep, 2020’ye göre ciddi oranda 
arttı. Şirket olarak iyi bir yıl geçiriyoruz. 
Özellikle yurt dışı turları gibi bazı seyahat 
seçeneklerinde önceki yıllara göre düşük 
bir talep olmasına rağmen, normale dönme 
konusunda iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 
2021 yılında pandemi ile beraber, geçen 
sene de gördüğümüz alternatif tatil 

türlerine talep daha da arttı. Özellikle doğa 
turizmi, glamping ve kamping gibi ürünlere 
olan ilgi artarak sürdü. Ancak geçen sene 
yapılamayan ve ötelenen Resort sahil bölge 
otellerinde tatil konsepti, özellikle yerli turist 
açısından en çok tercih edilen seçenek oldu. 
Bölge olarak baktığımızda, yine Ege kıyıları 
ve Antalya bölgesi yoğun talep aldı. Son 
dönemlerde Kuzey Kıbrıs’taki kısıtlamaların 
azalması ile Yavru Vatan’ın daha rahat 
seyahat edilebilir hale gelmesi, bu bölgeye 
de talep artışı olmasını sağladı. Uçak ile 
seyahat etme konusunda ise, tatilcilerin 
2020’de daha ürkek olduğunu görüyorduk; 
ama bu sene, uçakla seyahat kaygısı da 
ortadan kalktı.

2022’de termal otellere ve kış otellerine 
talebin de geçen seneye göre daha fazla 
olacağını tahmin ediyoruz
2021 yılında, müşterilerimize pek çok yenilik 
sunduk. Ancak bunlardan en önemlisini, 
sektördeki şirketlerin pek çoğunun da 
müşterilerine sunduğu, erken rezervasyon 

döneminde kısmi ödeme ile rezervasyon 
kabulü diye düşünebiliriz. Avrupa ülkelerinde 
gördüğümüz uygulama, geçen seneden 
itibaren Türk misafirlere de sunulmaya 
başlandı. Müşteri, rezervasyon bedelinin 
yüzde 25 civarını satın alma esnasında 
ödeyip geriye kalan tutarı seyahatten 72 
saat önce ödeyerek büyük bir ekonomik 
rahatlama sağlamış oldu. Pandemi gibi 
belirsizliklerin çok yoğun olduğu dönemlerde 
ortaya konulan bu tür çözümler, müşterileri 
de satın alma konusunda cesaretlendirdi. 
Bu yılın verilerine göre bakarsak, 2022 yılı, 
muhtemelen bu seneden daha iyi olacaktır. 
Özellikle, yurt dışı seyahatlerin daha fazla 
yapılacağı bir yıl olacak diye düşünüyorum. 
Bununla beraber, termal otellere ve kış 
otellerine olan talebinin de geçen seneye 
göre daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.  
Sektörümüz, büyük bir badireyi atlatmaya 
çalışıyor; ancak umut ışığı bu sene kendini 
çok net gösterdi. Önümüzdeki yıllarda, 
bu 2 senede yaşanan kayıpların telafi 
edilebileceğini düşünüyorum.

Tatil bölgelerinde, Güney Ege’de, Antalya’da 
olabileceği kadar volüm gerçekleşti

Doğa turizmi, glamping ve kamping gibi ürünlere 
olan ilgi artarak sürdü

Serdar Karcılıoğlu
BOYD (Bodrum Profesyonel Otel 

Yöneticileri Derneği) Başkanı

Koray Küçükyılmaz 
Tatilsepeti Genel Müdürü
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2021 yılına başlarken, yani normalleşme 
sürecine girdiğimiz günlerde turizmden belli bir 
beklentimiz vardı. İyi geçeceğini düşünüyorduk 
ama önümüzü de pek göremiyorduk. 
Hassasiyetle bakıyorduk… Ege Bölgesi’nde; 
özellikle Çeşme, Gümüldür, Ayvalık, Bodrum ve 
güney Antalya’ya kadar olan bölge için 2021 yılı 
beklentimizin üzerinde geçti. Şu anda da sezonu 

kapatmak üzereyiz. Mutsuz bir turizmci, bizim 
bölgemizde yok. Okulların açılmasıyla birlikte 
sezon biraz erken kapandı. Eylül’ün sonu hatta 
Kasım’ın 15’ine kadar sezon devam ederdi 
aslında, fakat elbette okulların da açılması 
gerekiyor. 2020 sezonuna göre 2021, Ege 
bölgesinde çok daha iyi geçti. Doluluklarımız 
geçen yıl yüzde 50-60 civarlarında iken, bu yıla 
baktığımızda yüzde 90-100’leri yaz döneminde 
yani yüksek sezonda yakalamış olduk. Ayrıca 
beklediğimiz fiyatları da gördük. 

Yurt dışından ülkemize büyük bir akım oldu 
ve bunların yüzde 80’i gurbetçilerdi
Pandemi, tüm dünyaya sağlığın ne kadar önemli 
olduğunu,  kendimize vakit ayırmanın ne kadar 
kıymetli olduğunu, sağlık olmadan hiçbir şeyin 
olamayacağını ve sağlığımıza çok daha fazla 
önem vermemiz gerektiğini öğretti. Kendimize 
zaman ayırma deyince de, akla ilk olarak tatil 
geliyor. Hepimiz tatili, denizi, güneşi özlemiştik; 
bu özlemi gidermeye çalıştık, bu noktada 

bu sezon yerli turistten ciddi bir talep vardı. 
Fakat esas olarak, yabancı turistlerin özellikle 
Avrupa’dan turistlerin ülkemize akın ettiğini 
gördük. O kadar büyük yoğunluk vardı ki, Alaçatı 
sokaklarında dolaşırken sanki Köln’de, Münih’te 
dolaşır gibiydim. Çok sayıda gurbetçimiz vardı 
ve Almanca konuşuyorlardı. Yani, yurt dışından 
ülkemize büyük bir akım oldu ve bunların yüzde 
80’i gurbetçilerdi diyebiliriz. Bu demek oluyor ki 
2022 yılına geçtiğimizde dış turizmde sıkıntılar 
devam edecek olsa dahi gurbetçi turizmini -ki 
böyle bir isim koymak lazım- önemsemek ve 
bu şekilde turistlere kolaylıklar sağlamak lazım. 
Yurt dışında yaşayan Türklerin daha kolay, daha 
etkili tatil yapabilmeleri için biz turizmcilerin 
hatta devletimizin daha farklı imkanlar sunması 
lazım. Çok kıymetliler ve gerek geçen sene 
gerek bu sene kötü günlerimizde turizme 
önemli ölçüde destek verdiler. Önemli ölçüde 
döviz girdisi sağladılar. Bunu çok önemsiyorum. 
Biz de Çeşme Otelciler Birliği olarak bu konuda 
çalışmalarımıza başlamış durumdayız.

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman 
Hotels & Resorts International olarak pandemi 
döneminde 55 yıllık tecrübemiz, güçlü 
kadromuz ve sürdürülebilir stratejimiz ile uzun 
vadeli hedeflerimizde büyük bir değişiklik 
yapmadık. 2021 yılı pandemi sürecinde hız 
kazanan dijital ve sürdürülebilirlik projelerimizi 
artırdığımız, birçok proje hayata geçirdiğimiz bir 
yıl oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında Park Dedeman 
Kastamonu otelimizi hizmete açtık. Geçtiğimiz 
ay ise Düzce’de faaliyet gösterecek yeni otelimiz 
için ilk imzayı attık. Yıl bitmeden zincirimize 
yeni halkalar eklemeyi planlıyoruz. Yeni nesil 
etkinlikler için hayata geçirdiğimiz, acentelere, 
kurumlara ve markalara yaratıcı, etkili ve alanında 
fark yaratan organizasyonlara imza atan Yeni 
Nesil Dedeman Dijital Toplantı Platformumuz, 
misafir deneyimini temassız ve daha verimli 
bir yapıya taşıyan, misafir ve otel arasındaki 
iletişimi daha da hızlandıran Dedeman Hotels 
mobil aplikasyonumuz, müşterilerimize yönelik 
sunduğumuz projelerimize sadece birkaç örnek. 
Ayrıca, Dedeman Hotels & Resorts International 
olarak kurmuş olduğumuz Sürdürülebilirlik 
Komitemiz sayesinde tüm otellerimizde 
yapılan uygulamaları tek bir elden takip edip, 
bütün otellerimizin aynı konular üzerinde, aynı 

seviyede yer alması için kendimizi sürekli olarak 
güncelliyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar 
ile ilgili olarak misafirlerimizden çok olumlu 
tepkiler ve tebrikler almaktayız. Geçtiğimiz 
aylarda misafirlerimizin geri bildirimleri ile 
verilmiş olan TripAdvisor Travellers’ Choice 
Ödülü ile 2021 yılında dünya çapında ilk yüzde 
10’luk dilime giren oteller arasında Dedeman 
Hotels & Resorts International olarak 9 otelimizle 
yer aldık.

Güvenli konaklama kapsamında tesisin 
yaptığı çalışmalar ve sertifikalar, misafirlerin 
otel tercihinde bugün olduğu gibi gelecekte de 
belirleyici olacak
Pandemi döneminde misafirler tercihini güvenli 
ve hijyen açısından kendini rahat hissettiği 
otellerden yana kullandı ve öyle de devam 
ediyor. Otellerin almış olduğu önlemler, hijyen 
odaklı uygulamalar, temassız hizmet yaklaşımı, 
özetle; güvenli konaklama kapsamında tesisin 
yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu sertifikalar, 
misafirlerin otel tercihinde bugün olduğu 
gibi gelecekte de belirleyici olacaktır. Tercih 
kriterlerinin başında elbette güven de ilk sırada 
yer alıyor. Misafirler sunduğu kalite ve aldığı 
önlemlere güvendikleri markaları tercih ediyor. 
Pandemi süreci başlangıcında Dedeman Hotels 
& Resorts International olarak bünyemizde 
oluşturduğumuz özel kurul tarafından tüm 
süreçleri çok hızlı şekilde tanımlandık ve alınan 
önlemleri planladık. Bu çalışmalar sonucu 
aldığımız tüm önlemleri “GÜVENDE KAL” 
manifestomuzda bir araya getirdik. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili sektör 
sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları da 
takip ederek tüm genelge, talimat ve önerileri 
eksiksiz olarak uygulamaya aldık.  Bu süreçte 
Dedeman olarak dijitalleşme de her daim ana 
gündem maddelerimizden biri oldu. Teknolojik 
imkânlardan faydalanarak kaynakları daha 

verimli kullanıp özellikle pandemi döneminde 
büyük önem teşkil eden temassız hizmet 
sunabilmek amacıyla tüm iş süreçlerimizi sürekli 
gözden geçirerek daha iyi ve güvenli bir misafir 
deneyimi için çeşitli projeler hayata geçirdik. 

Özellikle şehir otelleri bu dönemi en ağır 
şekilde geçiren otellerin başında yer aldı
Turizm sektörü olarak pandeminin olumsuz 
etkilerini halen yaşamaktayız. Pandemiyle 
birlikte 4-5 yıl geriye giden turizm sektöründe 
özellikle şehir otelleri bu dönemi en ağır şekilde 
geçiren otellerin başında yer aldı. Salgından zarar 
gören sektörlerin Cumhurbaşkanlığı kararları ile 
desteklenmesiyle; konaklama sektöründe de 
30 Eylül 2021 tarihine kadar KDV oranı yüzde 
8’den yüzde 1’e, yeme ve içme KDV oranı ise 
yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Bu karar ile 
konaklama, yeme, içme ve ulaştırma sektöründe 
önemli oranda toparlanma sağlandı. Turizm 
sektörü içerisinde konaklama sektörümüzün 
yaşadığı olumsuz sürecin dikkate alınarak 
tam olarak toparlanmanın sağlanabilmesi için 
KDV indiriminin 2022 yılı Mayıs ayına kadar 
uzatılmasını oldukça önemli ve gerekli görüyoruz. 
Bunların yanında, sektörün yaşadığı olumsuz 
sürecin dikkate alınarak 1 Ocak 2022 tarihi 
itibariyle uygulamaya konulacak konaklama 
vergisinin ertelenmesiyle ve sektörümüzün 
ihtiyacı olan kredi kullanımının kolaylaştırılması 
için Bankalar Birliği’nin desteğiyle birlikte Türkiye 
turizm sektörümüz pandemide aldığı yaraları 
daha hızla saracak, ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlayacaktır düşüncesindeyiz. 

Doluluklarımız geçen yıl yüzde 50-60 civarlarında iken, 
bu yıl yüzde 90-100’leri yaz döneminde yakaladık

2021 yılı, pandemi sürecinde hız kazanan dijital ve 
sürdürülebilirlik projelerimizi artırdığımız bir yıl oldu 

Yakup Demir
Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) 

Başkanı

Gülhan Balta Kuzu
Dedeman Hotels & Resorts 

International Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
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Bölgemize haziran ayı itibariyle iç pazardan 
son derece yoğun bir talep aldık. Ağustos 
sonuna değin devam eden bu yoğun talep, 
okulların açılmasıyla azaldı ancak halen 
devam etmekte. Turizmde bizim gibi iddialı 
olan ülkelerin tamamına baktığımızda 
iç pazarın son derece önemli olduğunu 
görüyoruz ki bizim için de bu geçerli. 
Özellikle diğer kaynak pazarlarda durağanlık 
ya da pandemide olduğu gibi kapanmalar 
söz konusu ise iç pazarın önemi bir kat daha 
artmakta. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, 
iç pazar beklentilerimizi karşıladı, 
diyebiliriz. 2020-2021 misafir sayılarını 
değerlendirdiğimizde bu sene geçen 
seneye göre yüzde 100’ün üzerinde bir 
artış söz konusu. Havalimanı rakamlarına 
baktığımızda bu net olarak görülüyor. 
Ancak geçen sene bölgemizdeki konaklama 
tesislerinin yüzde 65’i açık değildi ve bu sene 
tamamı faaliyete geçti. Sezonun haziran 
ayında hareketlendiğini göz önüne alarak bu 
sene karlılıktan ziyade 2022’yi görebilmek 
anlamında umutlandık ve faaliyetlerimizi 
sürdürebildik.

Ülkemizde her talebe cevap verecek tatil 
ürünleri mevcut; önemli olan, talep ile bu 
ürünleri bir araya getirebilmek 
Yerli misafir pandemi sürecinde özellikle 
Güvenli Turizm Sertifikası olan tesisleri tercih 
etti. Sağlık, hijyen koşulları başta olmak 
üzere tesisin ekonomik ve hizmet standardı 
yüksek olması en hassas konulardı. Bunlar 

aslen tüm kaynak pazarlarda da dikkat 
edilen hususlardı. Buradan da anlaşılacağı 
üzere tesislerimizin hizmet standardına 
önem vermeleri son derece önemli. Bu 
sezon deniz/kum/güneş turizminin yanı 
sıra pandeminin de etkisiyle doğa ve 
kültür turlarında artış yaşandı. Tatilcilerin 
tercihlerinde önümüzdeki senelerde de 
bu yönde artışların devam edeceğine 
inanıyorum. Dünya turizminden pay alan 
ve bu alanda iddialı olan tüm ülkeler gibi 
bizim için de iç pazar olmazsa olmazımız. 
Ülkemizde de tatil artık vazgeçilemez bir 
ihtiyaç olarak algılanıyor. Daha geniş kitleler 
tatil amaçlı hareket ediyor ve her sene 
sayılar artıyor. Bugün pandeminin etkisiyle 
talep noktasında artış sağlayan doğa ve 
kültür turlarının yanı sıra, spor, sağlık ve 
benzeri ürünleri de yerli tatilcinin talebinin 
artacağı şekilde kurgulamalıyız. Ülkemizde 
her talebe cevap verecek tatil ürünleri 
mevcut; önemli olan, talep ile bu ürünleri bir 
araya getirebilmek.

Sektörde faaliyet gösteren firma ve 
çalışanlarının dinamik yapısı en büyük 
avantajlarımız
Ülkemiz, turizm sektöründe iddialı ve son 
derece başarılı. Bizler turizmin ülkemize 
olan katkılarının bilincindeyiz. Elimizdeki 
imkanlar, bugün ulaştığımız sayıların ve 
gelirlerin çok üzerinde rakamları hak ediyor. 
Bu doğrultuda çalışmalarımızı, çabalarımızı 
sürdürmeli ve ürün kalitemizi asla bozmadan 

yolumuza devam etmeliyiz. Yanı sıra ürün 
çeşitliliğimizi arttırmalı ve günün koşullarına 
uygun, teknolojileri daha fazla kullanarak 
faaliyetlerimizi sürdürmeli ve hak ettiğimiz 
noktalara ulaşmalıyız. Hedeflerimiz için 
planlamalar yapmalı ve ortak bilinçle hareket 
etmeliyiz. İstihdama, döviz dengesine 
ve 50’nin üzerinde farklı alanda faaliyet 
gösteren diğer sektörlere katkısı yüksek olan 
turizm sektörü ülkemizin olmazsa olmazıdır. 
Görünen o ki, 2022 bu yıla nazaran daha 
olumlu geçecek. Hem pandeminin etkilerinin 
azalacak olması ve aşılama sürecindeki 
gelişmeler hem de insanların tatil ihtiyacı, 
buna olanak sağlayacak. Her ne kadar 2019 
seviyelerine ulaşmamız pandeminin başında 
da ifade ettiğimiz gibi zaman alacak olsa da 
sektörümüzün, sektörde faaliyet gösteren 
firma ve çalışanlarının dinamik yapısı ve tabii 
ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği bizim en 
büyük avantajlarımız.

2021 sezonunda iç pazarda hedeflenenin 
üzerinde bir talep gerçekleşti ve bu 
talep beklentileri fazlasıyla karşıladı 
diyebiliriz. Pandemi süreci yerli ya da 
yabancı turist portföyü fark etmeksizin 
bir bilinç oluşturdu. Bu yeni algı 
durumunda önceliklerimiz her zaman 
olduğundan bir fazlası ile hijyen ve sağlık 

koşullarının maksimum önlem alınarak 
oluşturulmasıydı. Tatilcilerin konaklama 
anlamında en çok özen gösterdiği ve 
biz işletmecilerin de en fazla üzerinde 
durduğu husus, sağlık kavramı ve bunun 
korunması oldu. Aslında 2020 yılı itibariyle 
hayatımıza giren süreçle birlikte yenilikler 
anlamında bizlerin de dönüşüm süreci 
başlamıştı fakat bu tek bir düzenleme 
yapıp aynı sistemle devam edebildiğimiz 
bir dönüşüm sürecinden ziyade devam 
eden, sürekli kendini yenileyen bir süreç 
oldu. Önceki süreçten bağımsız, tüm 
hizmet içeriği ve detaylarının değişim 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Tek bir 
başlığı öne çıkarmaktan ziyade bölgede 
bu hususta pilot alan olduğumuzu 
ve gerçekleştirdiğimiz tüm yenilikler 

zinciri ile öne çıktığımızı gururla ifade 
etmekteyiz. 

2022 sezonunun 2021 yılına kıyasla daha 
iyi ve sistemli ilerleyeceğini söyleyebiliriz
2021 yılı, sektörümüze önümüzdeki yılın 
açılımını ve iyiye doğru seyreden grafiğinin 
sinyallerini vermiştir. 2022 sezonunun 
2021 yılına kıyasla daha iyi ve sistemli 
ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Güzel bir 
sezonu uğurlamaya hazırlanıyoruz, aynı 
şekilde güzle bir sonbahar – kış dönemini 
karşılamaktayız. Genel anlamda geçirdiğimiz 
sürecin önümüzdeki zamana ayna olduğunu 
ifade edebiliriz. Sadece sektörümüz 
açısından değil, 2022 yılı genel anlamda artık 
iyiye ve normalleşme sürecine evirildiğimiz 
bir yıl olacağını öngörmekteyiz. 

Diğer kaynak pazarlarda durağanlık söz konusu ise 
iç pazarın önemi bir kat daha artmakta

Tatilcilerin konaklama anlamında en çok özen 
gösterdiği ve biz işletmecilerin de en fazla 
üzerinde durduğu husus, sağlık kavramı ve 
bunun korunması oldu 

Burhan Sili
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği 

(ALTİD) Başkanı

Orhan Belge
Boyalık Beach Hotel & Spa 

Genel Müdürü



GÖRÜŞLER

45

OTELLER & ACENTELER

Bodrum özelinde konuşmak gerekirse, iç 
turizm pazarı ve zamanı açısından Bodrum, 
geçen seneden daha iyi bir performans 
gösterdi diyebiliriz. Diğer bölgelerden 
daha uzun bir iç pazar hareketi olması ve 
yüksek hacimle beraber lüks tüketiciye 
hitap etmesi, ayrıca diğer bölgelere göre bu 
konuda daha fazla yatırım alması nedeniyle 
Bodrum, büyük çoğunluğun tercihi oldu. 
Bundan sonra da bunun devam edeceğini 
görüyoruz. 2020 sezonu ile karşılaştırırsak, 
geçen sene ağustos sonunda Bodrum’a giriş 
yapan turist sayımız 110 bin civarında iken, 
bu sene bu rakam 330 bin seviyesine çıkmış 
durumda. Pandeminin ilk yılına göre daha 
başarılı bir performans durumu söz konusu 
olmakla birlikte, yeterli olduğunu kesinlikle 
söyleyemeyiz. Yatak kapasitemiz bu 
durumun çok üstünde; günlük takribi 120-
150 bin seviyesinde, bu yatakların dolması 
için daha çok turist almamız gerekmekte. 
Ancak Bodrum, iç pazarla birlikte yüksek 
sezonda bu yatakların çoğunu doldurur 
noktaya geliyor. Önceki yıllar gibi olmasa 
da, 2021 sezonunun zor zamanlardan sonra 
beklentileri karşıladığını ve bir talihsizlik 
yaşamazsak daha başarılı olacağımızı 
düşünüyorum.

Tüm misafirlerimizi kış döneminde şehrin 
kendisinde var olan doğal, kültürel ve 
gastronomik noktalara yönlendirdik
Yerli turist, pandemi sürecinde önce çok 
çekingen davrandı. Uygulamaların ve düzenin 
nasıl olacağını görmek ve emin olmak 
istedi. Bakanlığımızın da yürürlüğe koyduğu 

Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması ile çok 
olumlu bir süreç yönetildi. Bu sayede turist 
ilk sıraya temizlik ve doğru hizmeti koydu. 
Oteller ne yapacağını bilerek misafirlerini 
rahatlıkla ağırladılar, misafirler de doğru 
hijyen ve kalite standartlarında otellerde 
konaklamalarını yaptı. Şahsen bu sürece çok 
olumlu bakıyorum. Sadece yerli değil, aynı 
zamanda yabancı turistin de alışkın olmadığı 
bir hijyen ve kalite politikası uygulandı ve 
çok yüksek bir memnuniyet oranı ile sektör 
yoluna bu sertifika ile devam ediyor. Yerli 
ve yabancı turist de ilk tercihini sertifikalı 
otellerden yana kullanıyor. Bodrium Hotel 
& SPA olarak şehrin merkezinde yer alıyoruz 
ve her zaman dediğimiz şu; bir şehir 
oteliyseniz şehirden beslenmeli ve şehri de 
beslemeli, şehri doğru kullanabilmeliyiz. O 
yüzden, tüm misafirlerimizi kış döneminde 
şehrin kendisinde var olan doğal, kültürel 
ve gastronomik noktalara yönlendirdik. 
Misafirin talebi de bu yönde oldu; daha 
uzun konaklamalarla kış döneminde 
Bodrum’da kalan misafir, bu aktivitelerin 
olduğu ve daha doğal bir ortam yakalayacağı 
organizasyonları seçti. Tarihi alanların keşfi, 
açık hava buluşmaları, doğa içerisinde 
gastronomik deneyimler bodrumda çok ön 
plana çıkmış durumda ve bu da Bodrum’da 
yerli pazarın sezonunu uzatacak gibi duruyor.

Ülkemizin tüm turizm zenginlikleri 
kendisine ve dışarıdan gelen misafirlerine 
yetebilecek çeşitlilikte ve zenginlikte
İnsanımız gezmeye ve keşfetmeye aç, 
coğrafyamız da buna çok müsait, sadece 

Bodrum değil, tüm kıyı uygarlıkları 
ve Anadolu uygarlıkları bölgelerinde 
keşfedilecek çok yer var ve bu zenginlik yerli 
turisti hep aktif kılıyor, sosyal medya gücüyle 
bu uluslararası bir hal de aldığı için kişisel 
teşviki fazla bir durum.  Bu yüzden yerli 
turist her dönem önemli olacaktır. Bu gibi 
alanların korunması ve desteklenmesi iç ve 
dış turizm hareketliliği sağlayacak, ülkemizin 
dünyaya tanıtımında fayda sağlayıp döviz 
akışını hızlandıracaktır. Yerli turistin de ülke 
içinde tüm bunlara ulaşımı kolaylaşacağı 
için yurt içi tatil anlayışı gelişecek ve 
döviz çıkışı olmayacaktır. Ülkemizin tüm 
turizm zenginlikleri kendisine ve dışarıdan 
gelen misafirlerine yetebilecek çeşitlilikte 
ve zenginlikte... Bunları iyi pazarlayıp, 
anlatabildiğimiz sürece hem iç hem de dış 
turizmde büyük artışlarla dünya turizm 
rakamlarında üstlerde olmaya ve ilerlemeye 
devam edeceğiz. Tüm bunlara sahip çıkıp 
turizmi ilerletmek de tüm paydaşların 
görevidir. Turizm aynı zamanda bir kültürdür.

Covid-19 önlemleri kapsamında son kapanmanın gerçekleştiği Mayıs ayı itibariyle, 
Ağustos ayını da katarsak otelimiz açısından 2021 sezonu iyi geçiyor diyebiliriz. Geçen yıl 
ile karşılaştırırsak, rezervasyonlar arasında çok büyük bir fark var. Bu sene nerdeyse yüzde 
70 daha fazla aldık diyebiliriz. Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte yerli pazarda 
düşüşler yaşanmaya başladı. Turistler pandemi döneminde en çok odaların dezenfekte 
edilmesine, kahvaltı salonlarındaki hijyen ortamına, tesis içerisindeki dezenfektanlara, 
personellerin maske takıp takmasına dikkat ediyorlar. Otelimizde hizmetlerimiz pandemi 
sürecinde de aynı şekilde devam ediyor, bununla birlikte bazı eklemeler yapmaya başladık. 
Otelimize havuz eklemesi yaptık. İçerisinde havuz olan odalar yapmaya başladık. Yapılan 
havuz sayesinde diğer otellere nazaran, aldığımız müşteri talebi de artmakta. Ayrıca, 
Güvenli Turizm Sertifikamızı da almış durumdayız. Pandemi dönemiyle birlikte insanların 
rezervasyon yapma alışkanlıkları değişti. Önceden 6 ay, bir sene önceden rezervasyon 
yapılıyordu, şu an son dakika rezervasyona dönülmüş durumda. Bir sene öncesinden 
rezervasyon yapanlar artık 5 gün öncesinden yapar hale geldi. Bu anlamda önümüzdeki 
ay hakkında dahi öngörüde bulunamıyoruz. 

2021 sezonu zor zamanlardan sonra 
beklentileri karşıladı

Pandemi dönemiyle birlikte insanların 
rezervasyon yapma alışkanlıkları değişti 

Yiğit Girgin
BODER Genel Sekreteri, Bodrium 

Hotel & SPA Genel Müdürü

Tuğser Yıldız
Cappadocia Caves Hotel, Otel Müdürü
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2021 sezonu, beklentilerimiz doğrultusunda 
gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın üzerine çıkan, 
ancak 2019 ile karşılaştırılmayacak bir sezon 
oldu. Tekrar 2019 sezonunu yakalamamıza 
sanırım daha 3-4 sene daha var. Çünkü 
pandeminin etkileri sürmekte, akabinde oluşan 
ekonomik yansımaları ise en sert şekilde 
turizm sektöründe kendini gösteriyor. Çünkü 
insanların ilk olarak vazgeçeceği harcama 
kalemlerinin başında tatilleri geliyor. Pandemi 
dolayısıyla hijyen artık her şeyden daha önemli 
hale geldi. İlk önce otelin temizliğine, üstün 
körü değil, detaylı şekilde temizlenmiş olmasına 
önem veriyor misafirler. Bu konuda kendilerini 

zaten geliştirmiş olan bizler gibi işletmeler ciddi 
avantaj sağladık. Ayrıca otelimizin de sahip 
olduğu Güvenli Turizm Sertifikası, misafirler 
için önemli bir kıstas. Bu belgeye sahip olan 
oteller, olmayanlara göre çok daha fazla tercih 
ediliyor. 2022’nin, yine 2021’in biraz üstüne 
koyacağı ama bahsettiğim eski dolulukları 
yakalayamayacağımız bir yıl olacağını 
düşünüyorum. Global anlamda rakamları 
incelediğinizde de bu böyle. Toparlanıp eski 
halimize gelmemiz biraz daha vakit alacak. Biz 
bu vakti dekorasyon, hizmet ve kalite anlamında 
ciddi bütçeler ayırarak önemli geliştirmelere 
ayırıyoruz. Gelecekten umutluyuz. Hem 
bölgemizi, hem de bölgemize bu yatırımlarla 
katkıda bulunmayı çok seviyoruz. 

Uluslararası tanıtımda geleneksel 
pazarlamalardan uzaklaşıp, yeniçağın tanıtım 
araçlarını, bu araçları iyi kullanabilen yeni 
kuşakla birlikte kullanmak gerekiyor
Tesislerimizde yaptığımız yeniliklerden 
bahsedersek, Ramada Resort Kazdağları 
Thermal & Spa otelimizde, 2021 sezonunda 
yeni bir termal havuz daha ekledik, sadece 
yetişkinlere özel. Bu havuzun hemen yanında 

içinde egzotik bitkilerin olduğu, kuşlarla 
dolu bir tropikal bahçemiz faaliyete girdi. 
Starbucks hizmetini de sunan otelimizde, 
mutfak kısmında yenilikler yaptık. Pinecone 
Boutique Hotel’imizde ise odalarımızın içini 
tamamen yeniledik; bohem konseptte. Ayrıca 
sahnemizde canlı müziklere ve etkinliklere 
devam ettik. Şarap tadımlarına bu sene çok 
daha fazla ağırlık verdik. Birbirinden bağımsız 
odaları ve tamamı açık hava genel mekanları ile 
keyifli ve sorunsuz bir sezon geçirdik. Sektöre 
ilişkin şunları eklemek isterim; çok daha ciddi 
denetlemeler yapılması, bu denetlemelere 
uymayanlara ciddi yaptırımlarla hizmet kalitesi 
düşük olan tesislere imkan tanınmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu tesisler ne 
yazık ki bölge ve ülke algımızı aşağı çekiyor. 
Ayrıca uluslararası tanıtımda da geleneksel 
pazarlamalardan artık uzaklaşıp, yeniçağın 
tanıtım araçlarını, bu araçları iyi kullanabilen 
yeni kuşakla birlikte kullanmak gerekiyor. 
Turizm sektörünü geliştirecek olan yeni kuşak 
olacaktır, turizmin her kısmında -özellikle de 
bakanlık ve STK’larda- genç, bilgili, kendini 
yetiştirmiş, evrensel olarak güncel ve heyecanlı 
genç kuşağa çok daha fazla imkan sağlanmalı.

Geçtiğimiz yılın üzerine çıkan, ancak 2019 ile 
karşılaştırılmayacak bir sezon oldu 

Yağız Öngen
Ramada Resort Kazdağları Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm 
sektöründeki güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Sektörün halen krizden çıkmamış olduğuna dikkat çeken Eresin, 
desteklerin devam etmesinin önemini vurguladı. TÜROB Başkanı 
Müberra Eresin ve TÜROB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, 
InterContinental İstanbul’da düzenlenen toplantıda Eresin, 
pandemi sürecinde konaklama sektörünün durumu ve sektördeki 
gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Aşının yaygınlaştığı, 
kısıtlamaların büyük ölçüde gevşetildiği yaz dönemine bakarsak; 
iki ay öncesinde özellikle şehir otellerinin yarısı kapalıydı” diyen 
Eresin, “Bugün ise hemen hepsinin açık olduğunu söyleyebiliriz. 
Henüz eski performansımıza döndüğümüzü söyleyebilmekten 
elbette çok uzağız. Ancak ortalamada yüzde 40’ı aşan doluluklar bizi 
gelecek aylar açısından umutlandırıyor” dedi. Pandemi sürecinin 
konaklama sektörünü ve sektör çalışanlarını oldukça olumsuz 
etkilediğini hatırlatan Eresin, “Bu süreçte kısa çalışma ödeneği, 
nakdi ücret desteği gibi destekler çalışanlara nefes oldu. Yaşanan 
her kriz sektörümüzdeki kalifiye insan kaynağımızı olumsuz etkiliyor. 
Pandemide de bunu yaşadık. Ancak umut verici bir gelişme olarak, 
son 1-2 aydır konaklama sektöründe istihdam talebinde canlanma 
başladı. Hemen her departmanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç var” 
şeklinde konuştu. Pandemi nedeniyle kapanan ve el değiştiren 
otellerin sayısının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Müberra 
Eresin, “Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, tamamen kapanan 
veya el değiştiren otel sayısı çok az. İstanbul’da kapanan 10-12 

otelden bahsedebiliriz. Borcu 
nedeniyle bankalara devredilen 
İstanbul’daki otel sayısı ise 5’i 
geçmez” ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz 2019 yılı 
turizm geliri seviyesine 
5 yılın ardından ulaşabilecek"
Turizmin güncel durumuna ilişkin değerlendirmesinde ise Müberra 
Eresin şu ifadelere yer verdi: “2022-2024 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program'a göre turizm geliri hedefi 2021 yılı için 17, 2022 
yılı için 25, 2023 için 30, 2024 yılı içinse 34 milyar dolar olarak 
öngörülüyor. OVP’de, sektörümüz 2019 yılı turizm geliri seviyesine 
tanıtım çalışmalarını ve turizm kentlerine doğrudan uluslararası 
uçuşları başlatarak ve turizmi çeşitlendirerek 5 yılın ardından 
ulaşabilecek. Bu durum, hükümetimiz tarafından önümüzdeki 
3 yılda da sektörümüzün özel olarak desteklenmesi gereğini 
ortaya koymaktadır. Sektör olarak, acil çözüme kavuşturulmasını 
beklediğimiz öncelikli konuları şu şekilde sıralayabiliriz: Konaklama 
Sektörü için KDV indirim uygulamasının 2022 yılı Mayıs ayına 
kadar uzatılması yararlı olacaktır. Sektörün yaşadığı olumsuz süreç 
dikkate alınarak 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak 
Konaklama Vergisi ertelenmelidir. Turizm Sektörü ve Türkiye 
Bankalar Birliği arasında “Finansal Çerçeve Anlaşması” ile kredilerin 
yeniden yapılandırılması hayati önemdedir.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin:
"Turizm sektörüne destekler devam etmeli"
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TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. Heyeti ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Selçuk Nazilli, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa 
Valilerini ziyaret etti. Heyet, ziyareti sırasında 24-27  Mart 2022 
tarihleri arasında 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nın 
da düzenleneceğini açıkladı. Mezopotamya’nın turizm potansiyelini 
geliştirmek, ülkemiz ve dünya turizminin vazgeçilmez bir destinasyonu 
haline gelmesini sağlamak amacıyla ilki gerçekleştirilecek olan 
1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, TÜRSAB Fuarcılık 
A.Ş. ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. (DİFAŞ) tarafından, 
Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize 
edilecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tan oluşan 9 ili kapsayan Mezopotamya 
Bölgesi’nin tarihi, kültürel, inanç ve gastronomi değerlerini öne 
çıkaracak olan fuar, yurt içi ve yurt dışından profesyonel turizm 
katılımcıları ve ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik ve turizm sektörünün 
‘AS’ları  7-9 Kasım 2021 tarihlerinde 
Antalya NEST Kongre Merkezi’nde 
Turkish Airlines isim sponsorluğunda 
gerçekleşecek Masters of 
Events ACE of M.I.C.E. Awards 
organizasyonunda bir araya gelecek. 
Ulusal ve uluslararası 160’dan fazla 
kurumsal firma ile 3 gün boyunca 
7 binin üzerinde B2B toplantının 
yapılacağı bu etkinlik, MICE sektörünü buluşturacak ve iş hacmine 
katkı sağlayacak. Antalya’nın MICE alanında marka değerine büyük 
katkı sağlayacak olan etkinlik, finalde ise global MICE sektörünün 
en büyük ödül töreni organizasyonu olan ACE of M.I.C.E. Awards 
ile sonlanacak. Bu etkinliği tanıtmak amacıyla, 14 Eylül’de Antalya 
Nirvana Cosmopolitan Hotel’de yapılan basın toplantısı, geniş 
bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin, Antalya 
İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, Antalya İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı İhsan Zorlu, Türk Hava Yolları MICE Müdürü Vildan 
Mataracı, Türk Hava Yolları Antalya Satış Müdürlüğü Pazarlama Şefi 
Özlem Çatalcalı, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit 
Turgut, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan 
Yağcı ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege’nin yanı sıra 
sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

İktidar partisi tarafından hazırlanan vergi sistemini basitleştirmeye yönelik 
düzenlemenin içinde,  pandemi ile birlikte oldukça popüler hale gelen karavan 
turizminin teşviki için karavan turizmine vergi desteği sağlanmasının da 
bulunduğu ifade edildi.  Sabah gazetesinde yer alan Zübeyde Yalçın’ın haberine 
göre kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması planlanan pakette yer alan 
bazı düzenlemeler arasında “karavan turizmine vergi indirimi” de yer alıyor. Bu 
kapsamda karavan turizminin daha da yaygınlaştırılıp ekonomiye katkı sağlaması 
için düzenleme yapılacak. Karavana dönüştürülen araçların vergileri indirilecek. 
Üst model araçlara yüksek vergiler ödeniyor. Bunlar karavana dönüştürülürse 
vergiler de düşecek.

Mezopotamya Turizm ve 
Gastronomi Fuarı’nın 
tarihi açıklandı

Turizm ve etkinlik sektörünün 
devleri ACE of M.I.C.E ile 
Antalya’da buluşacak

Karavan turizmine vergi desteği talebi

GETOB'un genel kurulu Marmaris'in 
Siteler Mahallesi'nde bir otelin 
konferans salonunda gerçekleştirildi. 
Güney Ege Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (GETOB) yapılan 
olağan genel kurulunda Mustafa Deliveli 
başkanlığa getirildi. Genel kurulda, 
mevcut başkan Bülent Bülbüloğlu aday 

olmazken, Rıza Ersoy ve Mustafa Deliveli'nin listeleri yarıştı. 205 
üyeden 174'ünün katılımıyla yapılan genel kurulda, üyelerden 
137'sinin oyunu alan Mustafa Deliveli, GETOB'un yeni başkanı 
oldu.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM 
bünyesinde yer alan Turizm Platformu'nun turizm sektörünün 
sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek için başlattığı 
çalışma döneminin ilk çalıştayı gerçekleştirildi.  Elliye yakın kurum 
ve kuruluştan 87 temsilcinin katıldığı çalıştayda sektörün öncelikli 
15 sorunu belirlendi. Ekim ayı sonunda rapor haline getirilecek 
çalıştay, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak çözüm arama 
süreci başlayacak. Mart 2022'de gerçekleşecek oturumunda ise 
çözüm önerileri değerlendirilecek.

Mustafa Deliveli,
GETOB'un yeni başkanı oldu

ASSİM Turizm Platformu’ndan 
dönemin ilk çalıştayı

Volkan Ataman, Muhittin Böcek
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29 Ekim 2020 yılında faaliyete geçen 
Mersin’deki BN Hotel Thermal 
& SPA Mersin, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın katıldığı bir törenle 
yeniden hizmete açıldı. Otelin 
açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
AK Parti Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı 
Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti ve MHP milletvekilleri de eşlik 
etti.  Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş el işi sim 
sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye 
edildi. Sanayici Balsuyu ve Narlı ailelerinin 55 milyon dolarlık bütçe 
ile hizmet sektöründeki ilk ortak yatırımı olan BN Hotel Thermal SPA 
Mersin’de 646 yatak, 23 adet termal havuz ve 11 bin 500 metrekare 
SPA merkezi bulunuyor. Otelin yatırım bedelinin 55 milyon dolar 
olduğu da o dönemki haberlere yansımıştı.

Hüseyin Fehmi Yersel, Taksim 
Internatonal Hotels genel 
müdürlüğü görevine getirildi. 
Yüksel son olarak ise Vakıf 
Pazarlama Genel Müdürlüğü'nde 
bulunuyordu.  Turizm sektöründe 
daha önce de görev yapan Hüseyin 
Fehmi Yersel, evli ve 2 çocuk babası. 
Taksim İnternational Hotels, Abant'ta iki, Çeşme'de ve Alanya da 
birer adet olmak üzere, toplam dört otel işletiyor.

Dedeman Hotels & Resorts International 
“Geleneksel Dedeman Misafirperliği” anlayışı 
ile hayata geçirdiği Dedeman Hotels Mobil 
App’i otel misafirlerinin hizmetine sundu. 
Dedeman Hotels & Resorts International 
Bilgi Teknolojileri Direktörü Serkan Durukan, 
Dedeman Hotels Mobil App ile ilgili detayları 
paylaştı. “Dedeman Hotels & Resorts 
International olarak dijitalleşme her zaman 
ana gündem maddelerimizden biri oldu” 
diyen Durukan, “Pandemi döneminden 
önce başlatmış olduğumuz dijital dönüşüm 
projelerimiz, iş verimliliğimizi ve misafir 
memnuniyetini artırmada büyük etken 
oldu. Bu yolda, otellerimizin varlığını 
dijitale taşıyarak misafirlerimizin konaklama 
yolculuğuna birebir 7/24 eşlik etmek 
amacımızla mobil uygulamamız ‘Dedeman 
Hotels’ projemizi hayata geçirdik. ‘Dedeman 
Hotels’ uygulamamız ile de misafirlerimize 
tamamen dijital olarak konaklama deneyimi 
yaşatarak, taleplerine daha hızlı ve güvenli 
bir şekilde cevap vermek öncelikli hedefimiz” 
şeklinde konuştu. 

“Mobil aplikasyon projemiz, 
konaklama sırasında ihtiyaç duyulan
tüm hizmetleri temassız şekilde 
tek tuşla erişilebilir kılıyor”
Durukan, uygulamanın sunduğu avantajları ise 
şu şekilde aktardı; “Teması en aza indirmek ve 
misafir deneyimini en üst seviyeye çıkarmak 
üzerine detaylandırdığımız Dedeman Hotels 
mobil aplikasyon projemiz, konaklama sırasında 
ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri de temassız 
şekilde tek tuşla erişilebilir kılıyor. Misafir ve 
otel arasındaki iletişimi daha da hızlandıran 
‘Dedeman Hotels’ mobil uygulamamız ile 
misafirlerimize otele gelmeden önce odaları, 
SPA merkezini, restoranları, toplantı salonlarını 
inceleme ve bilgi alma fırsatı sunarken, menüleri 
ve şehrin gezilebilecek yerlerini görmelerine de 
olanak sağlıyoruz. Misafirlerimiz, tepsi toplama, 
housekeeping, çamaşır servisi, oda malzemeleri 
talebi, taksi, uyandırma hizmeti, vale, porter, 
oda arıza bildirimleri, concierge, geç check-
out, uyandırma servisi gibi tüm hizmetleri 
uygulamamız üzerinden 7/24, kesintisiz olarak 
talep edebiliyorlar. Tüm dünyadan misafir 

ağırlayan, Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri 
Dedeman Hotels & Resorts International olarak, 
mobil uygulamamızda dil bariyeri de yer almıyor. 
Bu şekilde misafirlerimiz, sohbet bölümünden 
tüm talep ve geri bildirimlerini doğrudan kendi 
dillerinde mesaj şeklinde paylaşabiliyor, hangi dilde 
yazılmış olursa olsun otel çalışanlarına simultane 
çeviri ile iletiliyor. Misafirlerimiz ile iletişimimizi 
dijital boyuta taşıyan ‘Dedeman Hotels’ mobil 
uygulamamızın bir diğer avantajı ise anlık geri 
bildirim bölümü ile misafirlerimizin yorumlarını 
anında görmemizdir. Misafirlerimizden hem 
mobil aplikasyonumuzdan yapılan hem de yüz 
yüze olarak aldığımız yorumlar oldukça güzel. 
Aplikasyonumuz özellikleri arasında yer alan, 
konaklama sırasında tüm ihtiyaçların tek tuşla 
karşılanabiliyor olması, dil bariyeri olmaması ve 
kolay kullanımlı tasarımı misafirlerimizin büyük 
beğenisini kazanmakta.”

BN Hotel, yeniden hizmete açıldı

Taksim Internatonal Hotels'in 
yeni genel müdürü Hüseyin 
Fehmi Yersel oldu

Dedeman Hotels Mobil App, otel misafirlerine 
dijital olarak konaklama deneyimi sunuyor

İbis Styles İstanbul Merter’in, Satış 
Direktörlüğü görevine deneyimli turizmci 
Atalay Arıcıoğlu, getirildi.  Geçtiğimiz yıl 
hizmete giren Ibis Style Istanbul Merter 
Hotel’in Satış Direktörlüğü görevine 

getirilen Atalay Arıcıoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Şehir 
otelciliğindeki iddiamız, özellikle bölgemizdeki dinamikleri bilip, eksi 
ve artı yönlerimizi tespit ederek, rakiplerin mevcut durumunu da 
göz önüne alıp buna göre stratejiler geliştirip farklı olanı misafirlere 
yaşatmak olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda bölgede en fazla 
tercih edilen ve en çok misafir memnuniyeti sağlayan oteli olma 
önceliğimiz, ilk hedeflerimiz arasındadır.”

SUMMA AŞ. proje ve yatırımları ile uluslararası alandaki deneyimini 
ve turizm sektöründeki 30 yıldan fazla tecrübesini bir adım daha 
ileriye taşımaya karar verdi. Sektörün duayen isimleri arasında yer 
alan Özkan Alkan’ı SUMMA Hospitality Group’un başına atayarak 
üst düzey yönetimine güç kazandırdı. Özkan Alkan, profesyonel iş 
hayatında genel müdür olarak ilerlemenin yanında sektörde yurt içi 
ve yurt dışı platformda turizm yatırımcılığı danışmanlık hizmetleri ile 
de önemli bir tecrübeye sahip. 

İbis Styles İstanbul Merter’in 
satış direktörlüğü görevine 
yeni isim

Özkan Alkan, SUMMA 
Hospitality Group yönetimine 
atandı

Atalay Arıcıoğlu

Serkan Durukan
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Savaş Çolakoğlu Anadolu 
Hotels Downtown Ankara’da 
Genel Müdür olarak 
göreve başladı.  Turizm 
Otel yöneticileri Derneği 
– TUROYD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Uluslararası 
Skal Dernekleri Türkiye 
Federasyonu Başkanı, ayrıca 
birçok sosyal sorumluluk 
kuruluşunda üye olan, 
Türkiye’nin başarılı otel 
yöneticilerinden Çolakoğlu, 
Anadolu Hotels Downtown 
Ankara’da kariyerini 
sürdürüyor.  

Hilton İstanbul 
Maslak'ta otel 
müdürlüğü görevine, 
bünyesinde Odalar 
Bölümü Direktörü 
pozisyonunda başarılı 
çalışmalara imza atan 
Ayla Türedi Özkılıç 
getirildi. Özkılıç, 
profesyonel iş yaşamına 
1998 yılında Polat 
Renaissance Istanbul 
Hotel’de resepsiyonist 
olarak başladı. Dedeman 
Istanbul, Wow Istanbul 
Otelleri & Kongre Merkezi, Barcelo Eresin
Topkapı ve Wyndham Grand Istanbul Europe’ta Önbüro Müdürü 
olarak çalıştı. Wyndham Grand Istanbul Europe ve Hilton Istanbul 
Maslak’ın açılış ekiplerinde yer alan Türedi Özkılıç, kariyerine Hilton 
Istanbul Maslak Otel Müdürü olarak devam ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. 
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 
1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti. 
Yıllık en büyük fiyat arışı yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşirken, 
onu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma takip etti. Aylık en fazla 
fiyat artışı ise yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yalandı. Onu yüzde 2,27 
ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası izledi. Ağustos ayında lokanta ve 
otellerde fiyatlar bir önceki ata göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre 
yüzde 17,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,48 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 21,60 oranında arttı.

Savaş Çolakoğlu, Anadolu 
Hotels Downtown Ankara’da 
göreve başladı

Ayla Türedi Özkılıç, 
Hilton İstanbul Maslak’ın 
yeni Otel Müdürü oldu 

Fiyatı en çok artan ikinci grup, lokanta ve oteller oldu

Stayso by Cloud7, İstanbul’un canlı iş ve alışveriş bölgesi olan 
Şişli-Bomonti’ de kapılarını misafirlerine açtı. Bomonti’ye yeni 
bir ruh katacak olan Stayso by Cloud7, her biri kendi içinde farklı 
tasarıma sahip toplam 38 konsept odası ve co-working lobisi ile 
şehri hem iş hem de seyahat için ziyaret edecek olan yeni nesil 
genç gezginlerin hizmetine girdi. 

Uluslararası Otel zinciri Meeting Point Hotels Türkiye’nin 
yeni finans Grup Başkanı (CFO) Barış Atasoy olarak belirlendi. 
Kariyerine Starwood grubu ve Mandarin Oriental Bodrum 
otellerinde devam eden Atasoy, son olarak MP Hotels Türkiye’ye 
katıldı. Arda Emre Tabak ise, Uluslararası otel zinciri Meeting Point 
Hotels Türkiye’nin Ülke Gelirler Direktörlüğü görevine getirildi. 
Bundan önce Kempinski, Wyndham ve Marriott International 
markalarında üst düzey Gelirler Yöneticisi olarak görev yapan 
Tabak, son olarak MP Hotels Türkiye ekibine katıldı.

Stayso by Cloud7 Hotel, 
kapılarını Bomonti’de açtı

MP Hotels Türkiye’de 
iki üst düzey atama  

Arda Emre Tabak

Barış Atasoy
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Wyndham Hotels & Resorts, 
Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve 
Afrika (EMEA) bölgesindeki 
franchise sahipleri ve yönetimi 
altındaki otellerinin kullanımı 
için yeni gelir yönetim araçları 
sunmaya başladığını açıkladı. 
Wyndham’ın bulut tabanlı veri istihbaratı alanında öncü platformlardan 
OTA Insight ile uzun süreli ortaklığının bir parçası olan bu girişime katılan 
oteller, gelir performansı ölçümlerini daha güçlü bir şekilde görüntüleme 
imkanı elde edecek. Platform, pandeminin devam ettiği bu dönemde 
Wyndham Hotels & Resorts’un otellere rekabet avantajı yaratmalarına 
yardımcı olacak araçlar sağlamaya yönelik hayata geçirdiği yeni teknoloji 
girişimlerinin en yeni parçasını oluşturuyor. 

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Olimpos 
mevkiinde yer alan Kadir’in Ağaç Evleri, sıra 
dışı ve ödüllü eko-turizm konsepti, doğayla iç 
içe bungalovları ve samimi ortamıyla her sene 
yüzlerce gezgine ev sahipliği yapıyor. Kadir’in 
Ağaç Evleri Kurucusu Kadir Kaya’ya ağaç ve 
konseptini ve bölge turizmini sorduk...  “Bölgeye 
ilk geldiğimde, 3-4 köylünün bahçeli evi dışında 
hiç yerleşim yoktu. Otel yapmak değil, doğanın 
içindeki yaşantımı sürdürmek istedim” diyen 
Kaya, şunları anlattı: “Kadir’in Ağaç Evleri’ni 35 
yıl önce kurdum. Patent sahibi olduğum Bull Bar 
ise 1997’de kuruldu. Bölgeye ilk geldiğimde, 3-4 
köylünün bahçeli evi dışında hiç yerleşim yoktu. 
Otel yapmak değil, doğanın içindeki yaşantımı 
sürdürmek istedim. İçimdeki hayalin peşinden 
gittim. Var olan doğayı, güzelliği koruyarak, örnek 
olarak bir konaklama alanı oluşturmaya çalıştım. 
Fakat çok zorlandım, bürokrasi engeline takıldım, 
30 yıl Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandım; 
‘Sosyal tesis yaptın’ denerek… Şu an ise Bakanlık 

beni çalıştaylarda 
örnek eko-turizmci 
olarak gösteriyor. 
Dünyada eko-
turizmde ismim 
geçiyor, 20’yi 
aşkın ödül aldım, 
70’i aşkın ülkede 
belgesellere konu 
oldum ama maalesef 

ülkemde, yapmak istediklerim geç anlaşıldı. 
Bölgenin canlanması için elbette çok çabaladım. 
Yurt dışı tanıtımlarını bireysel olarak yaptım. 
Avustralya’dan Kanada’ya kadar fuarlarda 
stant açtım. Gezgin turisti yakalamış olduk. 
Herkes ekmeğini yiyor, para kazanıyor. Elbette 
bunu, doğayı bozmadan yürütebilmek önemli. 
Önemli olan çok yer yapmak değil, insanları 
mutlu edebilmek. Benim ağaç ev konseptine 
başlamadaki amacım da buydu; doğayı 
koruyabilmek ve insanlara bu anlamda mesaj 
verebilmek… Ağacın dalını kesmeden, dalıyla 
birlikte yaşayabilmek. İnsanın elini, parmaklarını 
kestiğinizde yaşamından zevk alır mı? Ağacın da 
dalını budağını kesmeden yaşatabilmek gerekiyor. 
Burada da masanın neresinde duracağınızı 
bilmeniz, yapmacık olmamanız gerekiyor.”

“Doğa için geliyorsunuz, 
doğayı da korumalısınız”
Ağaç ev konseptinin kimi zaman konaklayanları 
şaşırttığını anlatan Kadir Kaya,“Bizim belli bir 
müşteri kitlemiz var, müdavimlerimiz var. Geçen 
sene, pandeminin ilk ve yoğun zamanlarında 
bile gelmekten vazgeçmediler. Yer bulabilenler 
gelip konakladı. En yüksek aylarımız Temmuz, 
Ağustos’ta da konaklamalar sürdü. Bu anlamda 
misafir sayılarında düşüş yaşamadık. Bizim 
tarzımız farklı; doğayı sevenler gelip bizde 
konaklıyor. Mass turizme, her şey dahil sistemde 
tatil yapmak isteyene uygun değiliz. Tarzımızı 

bilmeden gelip 
konaklayanlar da 
oldu ama onların 
da doğaya alışması 
gerekiyor. Çoğu da 
değişti, çok memnun 
kaldı. Burada sıra 
dışı bir konaklama deneyimi sunulduğu için, 
insanların ezberleri bozuluyor. Akşama kadar 
denize girin, gezin tozun, doğa sporları yapın… 
Bu anlamda doğanın içinde yaşamayı sevenlere 
hitap ediyoruz. Gelenlerden tek isteğim; doğayı 
kirletmesinler, doğaya sahip çıksınlar... Çöplerini 
sokağa atıp, arkalarından çöpçünün toplamasını 
beklemesinler. Doğa için geliyorsunuz, doğayı da 
korumalısınız. Cennet gibi bir ülkede, bölgede 
yaşıyoruz; doğayı sadece kendimiz kullanıyoruz 
gibi davranmamalı, bizden sonra gelecek 
çocuklarımızı da düşünmeliyiz” diye konuştu. 
Bölgenin doğa yanında kültürel zenginliğe de sahip 
olduğunu anlatan Kaya, “Bölgemizdeki Olimpos 
Antik Kenti, yıllardır atıl durumdaydı. Şu anda 
da kazılar yavaş ilerliyor. Antik kent de doğanın 
içinde olduğundan, doğanın ve tarihin iç içe 
korunabilmesinin önemi ortaya çıkıyor. Dünyanın 
en güzel denizlerinden birine sahibiz. Tatlı suyun 
bir tarafında deniz, bir tarafında doğa bulunuyor. 
Doğanın içinde denize girebiliyorsunuz. Ayrıca 
dünyadaki pozitif enerjinin en yoğun geçtiği 
noktalardan biri, burası… Gelen kişiler, buranın 
enerjisini hissediyor” diye konuştu.

Wyndham, OTA Insight ile 
iş birliğini genişleterek stratejik 
gelir yönetimi hizmetlerini 
güçlendiriyor

Kadir Kaya: “İçimdeki hayalin peşinden gittim”

Marriott 
International, 

atmosfere 
salınan sera 

gazlarıyla
 atmosferden emilenlerin birbirine eşitlenmesi anlamına 
gelen net sıfır hedefi için “Bilim Tabanlı Hedefler” 
girişimine başvuruda bulundu.  Paris İklim Anlaşmasına 
uygun olarak eylem planını belirleyen ve hızla hayata 
geçirmeyi hedefleyen Marriott International, en geç 
2050 yılına kadar değer zinciri boyunca net sıfır sera gazı 
emisyonuna ulaşmayı amaçlıyor. 

Marriott International 
2050 yılına kadar “net 
sıfır” emisyon hedefine 
ulaşacağını açıkladı

TÜYAP Fuarcılık Grubu bünyesinde 2013 yılından beri Stratejik Pazarlama, 
Yurt Dışı Satış ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini 
sürdüren Zeynep Ünal Öztop, İcra Kurulu Başkanı görevine getirildi.  Öztop, 
TÜYAP’a katılmadan önce uluslararası danışmanlık şirketleri Deloitte 
Consulting ve Boston Consulting Group’ta 7 sene boyunca yönetim 

danışmanı olarak görev aldı. 2013’ten bu yana TÜYAP Fuarcılık Grubu’nda 
birçok yeniliğe imza atan Zeynep Ünal Öztop, fuarcılık sektörünün içinden 
geçtiği hızlı dönüşüme ayak uyduracak dinamik bir İcra Kurulu yapısı ile 
Çeviklik Ofisi’ni hayata geçirerek TÜYAP’ın sektördeki lider konumunu 
güçlendirecek çalışmalarını sürdürecek.

TÜYAP Fuarcılık Grubu’nun Yeni İcra Kurulu Başkanı 
Zeynep Ünal Öztop oldu



Organizatörİş Ortakları

Yerinizi Ayırttınız mı?
www.emittistanbul.com

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Büyükçekmece / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÇEYREK ASIRDIR DÜNYA TURİZMİNİN BULUŞMA NOKTASI
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SunExpress, 2021-2022 
kış sezonunda uçuş ağını 
yeni destinasyonlarla 
genişletmeye devam 
ediyor. SunExpress, bu kış 
Saarbrücken ve Nürnberg 
uçuşlarına devam ederken, 
Almanya hattındaki en yeni 
rotası Bremen’e uçuşlarına 
yeni kış sezonunda da devam 
edeceğini duyurdu. 
Geçtiğimiz günlerde yeni 
başlayan Zonguldak - Düsseldorf seferleri ise haftada 2 kez olarak 
düzenlenmeye devam ediyor. Havayolu ayrıca, yeni kış programı 
kapsamında Kayseri ile Münih ve Gaziantep ile Berlin arasında direkt 
tarifeli seferlerine başlayacağını duyurdu. Yanı sıra, havayolu, Eylül 
ayı itibarıyla İzmir ile İrlanda’nın başkenti Dublin arasında direkt 
karşılıklı seferlerine yeniden başladığını açıkladı.

Dedeman Hotels & Resorts International bünyesinde yer alan 
Dedeman İstanbul ve Dedeman Tokat’ın yeni Genel Müdürleri 
görevlerine başladı. Dedeman Konya Convetion Center’ın Genel 
Müdürü Hasan Fahri Bozkurt Dedeman İstanbul’un Genel Müdürü 
olurken, Dedeman Tokat’ın Genel Müdürlüğü görevine ise Mustafa 
Tuna Özgür atandı. 

Malaysia Airports, Berk 
Albayrak’ın Türkiye’deki 
iştiraki İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası 
Havalimanı (İSG) CEO’su 
olarak atandığını 
duyurdu. Albayrak, 
geçtiğimiz Nisan ayında 
vekaleten ISG CEO’su 
olarak atanmıştı. İSG’de 
11 yıldır çalışan Albayrak, 
son atamasından önce 
operasyon direktörlüğü 
ve teknik hizmetler 
direktörlüğü gibi 
görevlerde bulundu. 
İnşaat mühendisliği 
eğitimi alan Albayrak’ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve 
GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de 
inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür 
yardımcılığı bulunuyor.  

SunExpress’ten kış sezonunda 
yeni rotalar

Dedeman İstanbul ve Dedeman 
Tokat’a iki yeni genel müdür

Malaysia Airports, Berk 
Albayrak’ı İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı 
CEO’su olarak atadı

Kamu ve özel sektör sağlık sektörü temsilcileri, AmCham 
Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), USHAŞ (Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri A.Ş.) ve PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen ‘Türkiye’de 
Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Çalıştayı’nda 
bir araya geldi. Yaklaşık 100 üst düzey temsilcinin katılımıyla 
çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştayda, Türkiye’yi medikal turizm 
alanında daha rekabetçi yapacak stratejiler görüşüldü. Çalıştay 
kapsamında düzenlenen üç oturumda; medikal turizmde 
hizmet kalitesinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun 
güçlendirilmesi, yenilikçi tedavilerin medikal turizmdeki yeri ve 
geleceği ile birlikte mevcut medikal turizm tanıtım ve pazarlama 
politikalarının etkinliğine odaklanıldı. 

Otel, restoran ve pastane zinciriyle 
hizmet veren Divan Grubu’nun yeni 
Oteller ve Rezidanslar Direktörü 
Emre Altunal oldu. American Hotel 
& Lodging Educational Institute ve 
Kansas State Üniversitesi’nde Otel 
Yönetimi eğitimi alan Emre Altunal, 
meslek hayatına 2000 yılında Swissotel The Bosphorus’ta 
başladı. 2017- 2021 yılları arasında ise New York’ta Simit & Smith 
şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlenen başarılı yönetici, 
Temmuz 2021 itibariyle Divan Grubu’nda Oteller ve Rezidanslar 
Direktörü olarak göreve başladı. 

Türkiye’nin sağlık turizminde 
bölgesel merkez olma 
hedefinde 3 stratejik 
öncelik: Kalite, inovasyon, 
koordinasyon 

Divan Grubu’nun Oteller ve 
Rezidanslar Direktörü Emre 
Altunal oldu

Hasan Fahri Bozkurt Mustafa Tuna Özgür
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İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nı ağustos ayında 
3,1 milyon yolcu kullanırken, 
ocak ve ağustos aylarını 
kapsayan 8 aylık dönemde ise 
yolcu sayısı 14 milyon 929 bin 
olarak gerçekleşti. Ağustos ayı 
verilere göre Sabiha Gökçen 
Havalimanı'ndaki yolcu sayısı 
geçen yılın aynı ayına oranla 
yüzde 71 artış gösterdi.  Yılın 
ilk 8 ayında iç hatlar yolcu 
sayısı 10 milyon 230 bin olurken, iç hat yolcu artışı yüzde 44 oldu. 
Dış hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 4,7 milyon olurken, dış 
hat yolcu sayısında artış yüzde 34 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 
3,1 milyon yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanırken, ilk 8 aylık 
toplam yolcu sayısı 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan 
ilk 8 aydaki uçuş sayılarına göre dış hatlarda toplam 106 bin uçuş 
gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı geçen yılın ocak-ağustos dönemine 
göre yüzde 44 arttı. 

THY ile Finlandiyalı havayolu 
şirketi Finair kod paylaşım 
(codeshare) anlaşmasını 
imzaladı. İki şirket arasında 
yapılan anlaşma ile uçuş 
ağındaki önemli noktaları 
kapsayan kod paylaşımlarıyla 
ticari iş birliklerinin 
genişletilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile güçlendirilen ortaklık 
sayesinde THY ve Finair, ilk olarak 29 Eylül'de İstanbul-Helsinki 
uçuşuna başladı. Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından iki 
şirket, İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El 
Sheikh, Hurghada, Luxor Antalya, Gazipaşa ortak uçuşları yapacak. 
İki havayolu şirketi Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, 
Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya ve Gazipaşa uçuşları 
gerçekleştirilecek. 

İstanbul Havalimanı’nda, yolcu sayısının 100 milyonu aştığı ifade 
edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,“İstanbul 
Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma 
merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı. 
29 Ekim 2018’de tarihindeki açılışından itibaren İstanbul Havalimanı; 
pandemiye rağmen iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 
milyon 684 bin 722 yolcu olmak üzere toplamda 100 milyon 27 bin 
863 yolcuyu ağırladı. İstanbul Havalimanı’nda 198 bin 46 iç hat uçak 
seferi, 507 bin 940 dış hat uçak seferi olmak üzere toplamda 705 bin 
986 uçak seferi gerçekleştirdi” dedi. 

Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı 
2020 Ağustos ayına oranla 
yüzde 71 arttı

THY, Finnair ile ortak uçuş 
anlaşması imzaladı

İstanbul Havalimanı’nın yolcu 
sayısı 100 milyonu geçtiEcole St. Pierre Hotel, Galata’da, 

tarihin içinden eşsiz bir deneyim 
sunmak için kapılarını açtı. Butik lüks 
konseptiyle otel, 20-60 metrekare 
arasında, avlu manzaralı ve geniş 
teraslı süitler olarak değişiklik gösteren 
17 odalık kapasitesiyle yaşam buluyor. 
Tarihi binanın içerisinde ve avlusunda, 
iddialı İtalyan lezzetler sunan Il Cortile 
Ristorante Pizzeria hizmet veriyor. 

Delta Hotels by Marriott 
Istanbul Levent, iş, finans ve 
eğlence bölgesinin merkezi 
Levent’te 1 Ekim 2021 
tarihinden itibaren konuklarını 
ağırlamaya başladı. Hem 
iş hem tatil amaçlı seyahat 
edenleri ağırlamayı hedefleyen 
otelde 232 konforlu oda ve 
son teknolojiyle donatılmış, 
gün ışığı seçenekli 7 adet 
toplantı salonu bulunuyor. 
Yatırımcısı Caba Grup ve işletmesi Novus Otelciliğe ait olan otel, 
Türkiye’deki ikinci Delta by Marriott markalı oteli olarak hizmet 
verecek. İstanbul Levent’te Metro istasyonunun ve üç önemli 
alışveriş merkezinin yanı başında yer alan otel, Sabiha Gökçen 
Havalimanı'na 45 dakika, İstanbul Havalimanı’na 30 dakika 
uzaklıkta bulunuyor. Delta Hotels by Marriott Istanbul Levent, 
tümü Super King veya Twin yataklı, 232 adet son derece modern 
ve konforlu misafir odasına ve gün ışığı seçeneğine sahip, en son 
teknolojiyle donatılmış 7 toplantı salonu profesyonellerin her 
türlü ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Ecole St. Pierre Hotel 

Galata’da faaliyete geçti

Marriott Grubun İstanbul’daki 
en yeni oteli Delta Hotels, 
kapılarını açtı
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Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasının ardından İngiliz tur 
operatörleri, talep artışı nedeni ile Türkiye kapasitesinde artışa 
gidiyor. Jet2 Holidays, Antalya ve Dalaman uçuşlarını başlattı. İngiliz 
turizm basınında yer alan habere göre, kırmızı listeden çıkarılmasının 
ardından Türkiye talebinin yüzde 1.000 arttığını açıklayan Jet2, 
Dalaman ve Antalya'ya haftalık 70'den fazla uçuş ekledi. Alicante, 
Mayorka ve Faro'ya 51 bin ek koltuk planlayan EasyJet ise; 
Luton, Manchester, Liverpool ve Bristol'den Antalya ve Dalaman 
kapasitesini artıracağını açıkladı. Wizz Air İngiltere Genel Müdürü 
Marion Geoffroy de, "Trafik lambası sistemini basitleştirilmesi ve 
kalkış öncesi yapılan pahalı testlerin kaldırılması hem sektör hem de 
yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Seyahat daha erişilebilir 
ve uygun fiyatlı hale geldikçe eylül kaçamağı, ekim ayındaki okul tatili 
dönemi veya kasımdaki kış güneşi kaçamağı için misafirlerimizi teşvik 
etmeye devam edeceğiz” dedi.

ANEX Tour, grup bünyesindeki 5 yıldızlı Selectum Luxury Resort Belek 
ve Selectum Family Resort Otellerine kış döneminde Rusya'dan 
temalı turlar düzenleyecek. Selectum Luxury Resort Belek'in ikinci, 
Selectum Family Resort'un ise ilk kez bu şekilde hizmet vereceği 
kaydedildi. Hazırlanan paket turlar sadece bu iki oteli kapsayacak ve 
yalnızca ANEX Tour ve Intourist tarafından satılacak. 

İngiliz tur operatörleri, Türkiye 
kapasitesini arttırıyor

ANEX, kış döneminde Rusya'dan 
temalı turlar düzenleyecek

İngiltere’de Corona virüsü pandemisine karşı alınan önlemler 
kapsamında uluslararası seyahatte uygulamada olan bazı 
kısıtlamalar gevşetildi. Türkiye dahil 8 ülke, Corona virüsü 
salgınında risk oranına bağlı olarak oluşturulan kırmızı listeden 
çıkarıldı. Yeni uygulamada, uluslararası seyahatin kısıtlanacağı 
ülkelerin yeşil, sarı ve kırmızı listeler halinde gruplandırılması 
sonlandırılıyor. Bunun yerine, sıralama doğrudan risk oranına 
göre, düşükten yükseğe doğru belirlenecek. Pakistan ve 
Maldivler dahil Türkiye’nin de aralarında olduğu, kırmızı listeden 
çıkarılan 8 ülkeden İngiltere’ye seyahat edeceklerin artık 14 gün 
boyunca otellerde karantinaya alınmalarına gerek kalmayacak. 
Kırmızı listeden çıkarılan ülkeler yeni listeler arasında da ‘yüksek 
riskli’ listesinde yer almayacak.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından 
Corendon Hava Yolları, İngiltere’de hedefini yükselterek 
İngiltere-Türkiye kapasitesini artırma kararı aldı. İngiltere-Türkiye 
kapasitesini 500 bine çıkaran şirket, Bodrum'a uçuş yapacağı 
noktalara Gatwick ve Manchester'i de ekledi. Şirket, Türkiye'nin 
kırmızı listeden çıkarılmasının ardından talebin iki katına çıkması 
nedeniyle böyle bir karar aldığını açıkladı. Şirket 2022 için 
Glasgow, Newcastle ve Birmingham'dan Antalya ve Dalaman'a 
uçuş planlamıştı. Corendon Hava Yolları ayrıca 2022 sezonunda 
Gatwick-Antalya ve Manchester-Girit/Rodos'a her gün uçmaya 
başlayacak. Yapılan planlamaya göre Corendon Hava Yolları 2022 
yılında İngiltere'den 16 noktaya haftada 45 uçuş yapacak.

Türkiye İngiltere’nin Kırmızı 
Listesinden çıkarıldı 

Corendon Hava Yolları, 
İngiltere’de hedef yükseltti 
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Rusya Tur Operatörleri Bitliği 
(ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
Türkiye’nin yılsonuna kadar 
4-4,5 milyon Rus turist 
ağırlayacağını öngördüğünü 
ifade etti.  Açıklamasında, 
Türkiye'nin geleneksel olarak 
Ruslar için en popüler yurtdışı 
seyahat destinasyonu unvanını 
koruyacağını belirten Lomidze, “Bu rakam, 2020'den daha fazla, 
ancak 2019'dan daha az. 2019'da 6 milyona yakın turistimiz 
gitmişti. Yaz ayları ve ilaveten Eylül'ü alırsak şu ana dek Türkiye'yi 
2,3-2,4 milyon kişi ziyaret etti. Bu da 2020'den fazla" diye konuştu. 
Türkiye'deki tur paketlerinin fiyatının diğer yabancı destinasyonlara 
göre daha ucuz kaldığını belirten Lomidze, rakip ülkelerin Türkiye'nin 
seviyesine ulaşmadığını ve aradaki farkın oldukça büyük olduğunu 
bildirdi. 

İstanbul’a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, 1 Ekim’de Galataport 
İstanbul’a demirledi. Bulgaristan Varna’dan gelen SeaDream II 
gemisi, bir gün sonra tekrar Bulgaristan’ın Burgaz kentine doğru 
yol aldı.  “Ana liman” olarak konumlanan ve Akdeniz çanağından 
Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine 
hareketlilik getirecek Galataport İstanbul, hem şehir hem de ülke 
ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Şehrin tarihi limanını dünya 
standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş 
ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil 
şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, dünyanın 
ilk yer altı terminaline sahip. 176 kapaktan oluşan bu sistem ile gemi 
olduğu zamanlarda gümrüklü alan ve güvenlik (ISPS) alanı ayrılarak 
geçici gümrüklü saha yaratılıyor. Her türlü terminal, bagaj ve 
pasaport kontrol işlemleri yer altında gerçekleşiyor. Gemi olmadığı 
zamanlarda ise kapaklar kapanarak rıhtım ile hemzemin hale geliyor.

ATOR: “Türkiye, Rusya için en 
popüler seyahat destinasyonu 
unvanını koruyacak”

Galataport İstanbul ilk yolcu 
gemisini ağırladı

Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) 
CEO’su Willie Walsh, 
Almanya’da yayınlanan 
fvw TravelTalk Dergisi’ne 
konuştu. Walsh, şunları 
söyledi: “Çoğu kişi, 
2021'in ilk çeyreğinden 
sonra en kötünün 
bittiğini düşünüyordu. 
Ancak toparlanmanın beklenenden çok daha yavaş olduğu ortaya 
çıktı. Havayolları 2020'de çok para kaybetti. Bu yıl da 40 milyar 
Avro zarar bekleniyor. Birçok hava yolu hâla büyük zorluklar içinde. 
Bazı havayolları şimdiye kadar, uçmayarak durumlarını kurtardılar. 
Uçuşlar başladığında kaçının faaliyete devam edebileceği belli 
değil. Çünkü çoğunun nakit sıkıntısı var. Kriz sırasında havayolu 
şirketlerinin borcu çok arttı. 220 milyar dolardan 650 milyar 
dolara yükseldi ve bu artacak. Havayolları artık Covid-19'dan 
değil, hükümetlerin sık değiştirdiği politikalarından mağdur. Hava 
trafiği herkes için erişilebilir olmalıdır. Sadece aşılanmış kişilerin 
uçmasına izin verilen bir dünya, aşı oranları hâla düşük olduğu 
için birçok ülkenin devre dışı kalmasına neden oluyor. Ayrıca, 
herhangi bir nedenle aşı olamayan birçok insan var. Uçmak 
herkes için mümkün olmalıdır.” 

Pandemi nedeniyle durdurulan düzenli kruvaziyer seferleri, uzun 
bir aradan sonra ilk kez Antalya Limanı’ndan yapılmaya başlandı. 
28 Ağustos’ta deneme seferine çıkan lüks seyahat gemisi Blue 
Saphire, 4 Eylül’de Antalya’ya dönerek ilk seferini tamamladı. 
Kruvaziyer turizminin pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte 
Antalya için ekonomik ve sosyal katkısının daha yüksek olacağını 
vurgulayan QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Liman 
tesislerinin kapasitesi ile QTerminals Antalya, Akdeniz’de iç ve 
dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi 
açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de 
yeni bir dönüş merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.  

IATA: “Havayolları, 
hükümetlerin sık değiştirdiği 
politikalarından mağdur”

Düzenli kruvaziyer seferleri 
Antalya’dan başladı 

Maya Lomidze

Willie Walsh

Turizm İşletme & Yatırım Dergisinin 4'üncü sayısında 
yayımlanan Four Points by Sheraton İstanbul, Kağıthane 
röportajının spot kısmında sehven, aynı sayıda yer alan 
Radisson Collection Hotel, Bodrum röportajını spotu 
kullanılmıştır. Düzeltir, her iki taraftan özür dileriz.
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Cemal Hoşgül / DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Genel Müdürü

Anadolu Yakası’nın en büyük kongre merkeziyle
 DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir, kapılarını açtı

Öncelikle, DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir hakkında genel bilgi 
alabilir miyiz? 
DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir, 316 
oda ve 660 yatak kapasitesiyle bulunduğu 
lokasyondaki konaklama ihtiyacını 
karşılayacak. Finans Merkezi’ne çok yakın 
bir noktada konumlanan DoubleTree by 
Hilton İstanbul Ataşehir, bu anlamda pek 
çok imkana sahip. Bu bölge hem sanayi 
hem üretim bölgesi… Aynı zamanda 
Ümraniye’deki sanayi kuruluşlarına, 
Modoko’ya, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
da yakın. Bizim açımızdan en önemlisi 
ise Finans Merkezi’ne olan yakınlığı… 
Ayrıca, işletmesi Hilton tarafından 
gerçekleştirilecek olan otel, İstanbul 
Anadolu Yakası’nda Hilton işletme kontratlı 
ilk otel olma özelliği taşıyor. Silence Otel 
A.Ş. yatırımıyla hayata geçirilen ve bugüne 
kadar Silence İstanbul Hotel & Convention 
Center olarak faaliyet gösteren tesis, 
yatırımcı firmanın kararı doğrultusunda 

DoubleTree by Hilton markası ile yoluna 
devam edecek. Renovasyon ve tadilat 
işlemleri yatırımcı firma ve Hilton markasıyla 
birlikte gerçekleştirilen otelimizin açılışı 1 
Eylül tarihinde gerçekleşti.

Otelinizin toplantı-kongre olanakları 
hakkında bilgi verir misiniz?
DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir, 
2 bin kişilik kongre merkezi ile Anadolu 
Yakası’nın en yüksek kapasiteli toplantı-
kongre imkanlarına sahip. Otelde iki 
büyük balo salonu bulunuyor. Biri 1.600 
metrekare büyüklüğe ve 7,20 metre tavan 
yüksekliğine sahip, kolonsuz, dev bir salon. 
Bu salonda zamanında ring kurulup boks 
maçı dahi yapıldı. Diğer salon ise 1.150 
metrekare büyüklüğünde. İki salon aynı 
anda 2 bin  kişiye hizmet verebiliyor. Ayrıca, 
farklı büyüklüklerde 15 adet toplantı salonu 
otel bünyesinde yer alıyor. Otoparkımız ise, 
kongre merkezinin büyüklüğüne uygun bir 
kapasiteye sahip.

Son dönemde, otellerde Spa-Wellness 
hizmetleri en çok talep gören hizmetler 
arasında yer alıyor. DoubleTree by Hilton 
İstanbul Ataşehir, Spa uygulamaları 
anlamında neler sunuyor?
Otel Spa’mızın en önemli özelliği, VIP 
hizmetleri… Klasik hizmetlerin yanı sıra VIP 
olarak da çeşitli imkanlar Spa merkezinde 
sunuluyor. Navitas Spa iş birliği ile işletilen 
Spa birimindeki VIP alanlarda çift olarak 
kullanılabilen VIP masaj odalarımız 
bulunuyor. Bu alanların içerisinde kendi 
hamam ve saunaları ve dinlenme odaları 
mevcut, yani kişiye özel hizmet sunuluyor. 
Ortak alanlarda sunulan hizmetlerin 
haricinde Spa birimimizin en büyük özelliği, 
VIP alanlarıdır.  Tesiste ayrıca açık ve kapalı 
havuz ve tam kapasiteli fitness center da 
mevcut.

Anadolu Yakası’nda Hilton tarafından işletilecek ilk otel olma özelliğine sahip DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir, eylül 
ayında hizmete girdi. Tesis, 2 bin kişi kapasitesi ile Anadolu Yakası’nın en büyük kongre merkezine sahip olmasının yanı sıra 
Spa merkezindeki VIP hizmetlerde de dikkat çekiyor. Finans Merkezi’ne olan yakınlığıyla bölgedeki konaklama ihtiyacını 
karşılamayı hedefleyen DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir’in Genel Müdürü Cemal Hoşgül, tesise ilişkin sorularımızı 
yanıtladı.
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DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir 
olarak ağırlıklı hangi pazar ve segmentleri 
hedefliyorsunuz? 
Otelimize çok yakın bir mesafede bulunan 
Finans Merkezi, misafir portföyü anlamında 
hedeflediğimiz alanlardan biri. Aynı zamanda, 
Brandium AVM’ye yürüme mesafesindedir. 
Bu anlamda otel, Orta Doğu’dan gelen 
misafirler için ilgi çeken bir yapıda. Otelimiz, 
Ataşehir’in merkezinde bulunması dolayısıyla 
alışveriş, dışarıda yemek yeme ve dışarıda 
vakit geçirme gibi geniş imkanlara sahip. Bu 
anlamda otelimizde hem iş hem seyahat 
amaçlayan ziyaretçileri ağırlayacağız fakat 
ana hedefimiz, Finans Merkezi. 

Otelinizde pandemi koşullarına yönelik 
hangi tedbirler alındı? Gerek hijyen 
önlemleri gerekse personel eğitimleri 
kapsamında bilgi verir misiniz?
Hilton’un dünya çapındaki personel 
eğitimleri, DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir’de de uygulanıyor. Standart 
eğitimlerin yanı sıra pandemiye yönelik 
eğitimler de tamamlandı. Bu anlamda 
Covid-19 önlemleri gereği Güvenli Turizm 
Sertifikamızı almış bulunuyoruz. Pandemiye 
karşı tüm önlemleri almış ve gerek hijyen 
gerek güvenlik noktasında tüm eğitimleri 
personelimizin almasını sağlamış durumdayız.  
Personel sayımız ise mevsime ve talebe göre 
değişmekle birlikte, ortalamamız 110 kişidir.

Temizlik ve hijyen uygulamalarımızı şöyle 
detaylandırabiliriz:
Hilton’un uygulamaya koyduğu Hilton 
CleanStay, ekip arkadaşlarımızın gönül 
rahatlığıyla çalışması, misafirlerimizin özgürce 
konaklaması için Hilton’un hayata geçirdiği 
önemli bir adım oldu. Program, güvenilir 
Lysol ve Dettol markalarının üreticisi RB’den 
uzmanlarla birlikte geliştirildi. Mayo Clinic’deki 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol ekibinden 
uzmanlar Hilton’un temizlik ve dezenfeksiyon 
protokollerini güçlendirme konusunda 
yardımcı oldular. Dünya genelindeki tüm 

Hilton otellerinde uygulanmaya başlayan 
CleanStay programı, Hilton misafirlerinin çok 
daha temiz ve daha güvenli bir konaklama 
deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor. 
Otel odasında en çok temas edilen 10 
nokta detaylı olarak temizleniyor. Temizlik 
tamamlandığında ise odalar mühürleniyor 
ve misafirler odaya geldiğinde mührü ilk 
kendileri açıyor. Hilton CleanStay özelliklerini 
taşıyan Hilton EventReady ise, etkinlik 
planlayıcıların temizlik, esneklik, güvenlik 
ve sürdürülebilirlik konusundaki çözüm 
taleplerine doğrudan yanıt olarak geliştirildi. 
Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen 
açık ve kapalı alanlar, dezenfektasyon sonrası 
ilk kez misafirler tarafından açılacak mühürlü 
toplantı odaları, kapasiteye uygun misafir 
kabulü, çay ve kahve ikramının ve açık büfe 

servisinin personel tarafından yapılması, 
yemeklerin kapalı olarak servis edilmesi, 
çatal bıçak gibi servis ekipmanlarının paketli 
olarak sunulması, menülerde QR kod 
uygulaması, ve tüm alanların belirli aralıklarla 
havalandırılması gibi pek çok önlemi içeren 
program, konukların kendilerini güven içinde 
hissedebilecekleri yeni bir etkinlik deneyimi 
sunuyor.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1990 yılından bu yana turizm sektörü 
içerisindeyim. Son 10 yılda farklı otellerde 
genel müdürlük görevinde bulundum. 31 yıllık 
meslek hayatının 21 yılını Hilton Grubu’nda 
geçirdim. Özellikle otel açılışlarında görev 
alarak, Hilton International’ın bir parçası 
oldum. Evliyim ve bir oğlum var.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Karahantepe’yi yerli 
ve yabancı basına tanıttı. Anadolu 
topraklarının rakipsiz kültür ve 
medeniyet zenginliğinin yeni parçalarını 
gün yüzüne çıkarmak için bir proje 
yürüttüklerini söyleyen Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
“Ülkemizin ve dünyanın kültür mirasına 
kazandırmak, nihayetinde bütün 
insanlıkla paylaşmak için kapsamlı 
bir proje yürütüyoruz. Şanlıurfa Haliliye ilçesi sınırları içinde kalan 
Karahantepe, 2007 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmiştir. Burası aynı zamanda Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunuyor 
ki gerçekten doğal çevresiyle iyi korunmuş bir bölgedir. Karahantepe’ye 
olan ilgi Göbeklitepe’de yapılan kazılarla paralel bir şekilde artmıştır" 
diye konuştu. Kazıların arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdığını 
söyleyen Bakan Ersoy, “Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde ciddi 
yankılar uyandıran Göbeklitepe ile birlikte Karahantepe de birçok bilim 
insanının ilgisini üzerinde toplamış ve bu doğrultuda bölge ziyaret edilen 
bir yer haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda da burada çok 
sayıda dikilitaşın varlığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
“Kültürel Miras, 2020” bültenini 
yayımladı. Açıklanan verilere göre 
Türkiye genelinde müze sayısı 2020 
yılında yüzde 27 artarak 494'e 
ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2020 
yılında 2019’na göre binde 5 artarak 3 milyon 278 bin 114 oldu. Bakanlığa 
bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre 
yüzde 73,6 azalarak, 9 milyon 241 bin 912 olarak gerçekleşti. Müzelerin 
sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 
yılına göre yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu 
altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 
638 ile İstanbul olurken, 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 
660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı 
ile Bursa takip eden iller oldu.

TÜRKSOY tarafından 2020 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilan edilen Özbekistan 
Hiva şehrindeki kutlamaların ardından 
yapılan 38. Dönem Toplantısı, Bursa 
‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak ilan edildi. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devir 
teslim töreninde, Hiva Belediye 

Başkanı Temur Davletov’dan ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını 
resmen aldı. Toplantının ardından yapılan devir teslim töreninde, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 
Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov başta olmak üzere 
üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri hazır bulundu. 

Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk yarısına ait ödemeler 
dengesi raporunda turizm sektörünün ilk yarıdaki verilerine de yer 
verildi. Sonuçlar, Türkiye’nin turizm geliri anlamında hedefin uzağında 
olduğunu işaret etti.  Merkez Bankasının raporuna göre Türkiye; ocak-
şubat-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte 2 milyar 48 milyon dolar, 
nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ise 2 milyar 531 
milyon dolar turizm geliri elde etti. İlk ayda elde edilen turizm gelirinin 
toplamı 4 milyar 579 milyon olurken, bu tutarın 482 milyon dolar 
yurt dışında yaşayan vatandaşlardan elde edildi. Türkiye’ye gelen 

turistlerin kişi başı harcaması yabancılarda 687 dolar, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarda ise 728 dolar olarak hesaplandı. Türkiye, 6,3 
milyonu birinci çeyrek, 10,5 milyonu ise ikinci çeyrekte olmak üzere 
ilk yarıda toplam 16,9 milyon ziyaretçi geldi. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliri hedefinin 20 
milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Bu hedefe ulaşılabilmesi için 
Türkiye’nin yılın geri kalanında 15 milyar 421 milyon dolar turizm 
geliri elde etmesi gerekiyor.

Mehmet Nuri Ersoy, 
Karahantepe’yi yerli ve 
yabancı basına tanıttı

Türkiye’de müze sayısı
2020 yılında yüzde 5,8 arttı Bursa, 2022 Türk Dünyası 

Kültür Başkenti oldu

Türkiye, turizm gelirlerinde hedefinin uzağında kaldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 
Bolu, Bartın ve İstanbul’daki 5 
doğal sit alanı ‘kesin korunacak 
hassas alan’ ilan edildi. Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararla 
birlikte Kayseri’de bulunan bir 
adet ‘kesin korunacak hassas 
alanın da sınırları değiştirildi. 
Koruma statüsü değiştirilen 
bölgeler ise şöyle: Bolu merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Akkaya 
Travertenleri Doğal Sit Alanı, Bartın’ın Amasra ilçesi sınırları içerisinde 
bulunan Amasra Doğal Sit Alanı, İstanbul’un Sarıyer ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan Hacıosman Bayırı Caddesi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, 
İstanbul’un Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sedef Adası Etabı 
Doğal Sit Alanı, İstanbul’un Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
Kaşık Adası Etabı Doğal Sit Alanı. Kayseri’nin Bünyan ve Sarıoğlan 
ilçeleri sınırları içerisinde ilan edilen Tuzla-Palas Gölü Kesin Korunacak 
Hassas Alanının sınırları ise değiştirildi.

Kesin Korunacak Hassas 
Alanlar Listesine 5 bölge 
daha eklendi 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda 
çalışmalarını yürüten GEKA, faaliyet gösterdiği Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu bölgede, turizmin 
bütüncül biçimde tanıtımını sağlayacak bir yaklaşımla, Güney Ege Turizm Tanıtım 
Portalını (guneyegeturkiye.com) geliştirdi. Ajans öncelikle, “Guneyegeturkiye.
com” ve “southernaegeanturkey.com” alan isimlerini alarak tescilledi. Geçtiğimiz 
günlerde de facebook, twitter ve instagram sosyal medya hesapları aktif hale 
getirildi. “Ne Yapsam”, “Güney Ege’de Keşfet”, “Nereye Gitsem” ana başlıklarından 
oluşan site, çok çeşitli kullanım seçenekleri sunarak ziyaretçilerin Güney Ege’de 
keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere, maviye, yeşile, tarihe, heyecana giden eşsiz 
rotalar oluşturmalarını sağlıyor. 

Turizm sektörünün ‘Halil Abi’si, usta turizm 
fotoğrafçısı Halil Tuncer, tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. Hayatını Türkiye’nin tanıtımına 
adayan, ABD, Küba, Avrupa'da 15'i aşkın ülke, 
Mısır, Malezya ve KKTC'de kişisel fotoğraf sergileri 
açan Tuncer’in cenazesi, memleketi Balıkesir’in 
Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Turizm İşletme 
& Yatırım Dergisi ailesi olarak kendisine rahmet, ailesine, sevenlerine ve turizm 
camiasına baş sağlığı dileriz.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, İngiltere’nin Türkiye’yi sezon sonunda 
Kırmızı Listeden çıkarmasına ve sezonun geneline ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Sektörün abartılı rakamlara karşı temkinli olması gerektiğini 
vurgulayan Karcılıoğlu, “İngiltere’nin sezon boyu ülkemizi kırmızı listede 
tutup tam sezonun sonlandığı, okulların açıldığı bir dönemde Türkiye’yi 
kırmızı listeden çıkartmasını tamamen bir oyun olarak değerlendiriyorum. 
Dalga geçmek gibi bir hareket bu… İngilizler uzun yıllar boyunca kış 
aylarında Türkiye tercihlerini sadece kültür turlarında kullandılar. Sayıları 
hiçbir zaman 300-400 bini geçmedi. Bu saatten sonra çok büyük bir hamle 
olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yanı sıra bazı meslektaşlarımıza 
bir eleştirim var. Bu karar açıklandığı anda TV programına bağlanan bir 
arkadaşımız, bu geceden itibaren rezervasyonlarda patlama bekliyoruz, 
şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir başka arkadaşımız 300 binin 
üzerinde İngiliz gelecek dedi. Yine bir zincirin genel müdürü arkadaşımız 
kasım sonuna kadar 600 bin İngiliz bekliyoruz, diyerek bir açıklama 
yaptı. Genelde hep Antalya bölgesindeki arkadaşlarımızdan geldi bu 
açıklamalar. İngilizlerin Antalya’ya akın etmesi zaten hiçbir dönemde 
olmamıştır. Bu abartılı rakamlar, iki senedir ciddi bir bunalım yaşayan 
otel yatırımcısının büyük bir bölümüne umut pompaladı ve sanki bu 
rakamlar yakalanacakmış gibi yapılmayacak yatırımları yapmalarına, 
kapanmak üzere olan otellerini ‘hadi bekleyelim’ diyerek açık tutmalarına 
yol açarken, gelmeyen turist ile de çok ciddi zararlara uğradılar. Bu gibi 
noktalarda turizmci arkadaşlarımız çok temkinli davranmalı. Şu anki vaka 
sayıları, biliyoruz ki yazın yapılan geniş açılımın sonucu oluşmuş rakamlar. 
Zaten vatandaşlarının ülkemize gelmeyeceklerini bile bile bu kararlarını 
sopanın ucunda havuç göstermek olarak kabul ediyoruz. Faydası bir nebze 

olacaktır ama bu rakamlar bu kadar yüksek 
sayıdaki yatakları doldurup, sektöre rahat nefes 
aldıracak rakamlar değil. Her zaman söylüyorum, 
çalışanlarımız ve sektördeki paydaşlarımız 
abartılı rakamlara değil gerçek ve ayakları yere 
basan rakamlara önem göstermeli” şeklinde 
konuştu.  Karcılıoğlu, sezonun geneline ilişkin 
olarak ise şunları söyledi; “Sezona genel olarak 
baktığımızda, açıklanan ‘gelen ziyaretçi sayıları’ gerçeği yansıtmıyor. 
Şırnak ve Erzincan havaalanlarına inen çok sayıda insan var. Ancak bu 
insanlar bu şehirlere turizm amacı ile gelmemelerine rağmen açıklanan 
rakam içerisinde yer alıyorlar. Gürcistan’dan ekmek almak için Türkiye’ye 
geçenler dahi turist diye sayılıyorlar. Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı 
bundan iki ay önce 20 milyon dolar turizm geliri elde edeceğimizi söyledi, 
ben de akabinde sakın bu politikayı uygulamayın çok şaşırırsınız, dedim. 
Gördüğümüz gibi, faizler yine indi. Ekonominin durumu ortada, tutmadı 
o rakam. 20 milyar dolar demek 30 milyon turist gelmesi demek. Fakat 
gerçekten turizm yapanlar anlamında, ülkemize bu yıl gelen turist sayısı 
7 milyonu geçmeyecektir. Asıl ihtiyacımız olan volümü sağlayacak Avrupa 
Birliği ve diğer Avrupa ülkeleriydi. Bunlardan turizm amaçlı turist alamadık. 
Pandemi dönemini turizm anlamında en kötü yöneten ülkelerin başında 
geliyoruz. Bu rakamların arkasına sığınıp avutma politikasından gidecek 
olursak; bize birkaç tur bindirilmiş bir yarışa devam ederiz. Oysa ki, 
pandemi sonrası dünyanın parlayan yıldızı olabilecek bir ülke Türkiye… Ne 
yazık ki biz kıymetini bilemiyoruz.”

Güney Ege Türkiye tanıtım 
portalı yayına başladı

Usta turizm fotoğrafçısı 
Halil Tuncer, hayatını kaybetti

“Sektördeki paydaşlarımız abartılı rakamlara değil gerçek ve 
ayakları yere basan rakamlara önem göstermeli”

Yakın zamanda hizmete girecek 
olan Kaş Sualtı Sanat Parkı’nın, eko 
turizm faaliyetleri kapsamında 
dalış turizminin geliştirilmesi 
için yeni bir dalış ve cazibe 
noktası olması hedefleniyor. 
Deniz altındaki yaklaşık 10 
dönüm alanı kapsayacak sanat 
parkında ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacak Likya'nın kaybolmuş ve 
unutulmuş 658 eseri dalgıçlar tarafından özenle suya indirildi. 
Kaş Kaymakamlığı himayesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
finansmanı, Kaş Belediyesi ortaklığıyla Kaş’ta “Kaş Sualtı 
Sanat Parkı” kuruldu. Proje hakkında açıklamada bulunan 
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı şunları söyledi: “Projede, 
su altına indirilecek eserler bilimsel bir bakış açısıyla Likya 
mitolojisinden esinlenerek, bölgemizden kaçırılan yitik 
mirastan seçilmiştir. Bölgedeki kullanım amacı esas alınarak 
600 (6 farklı çeşit) amfora üretilerek su altına indirilmiştir. 
Belirtmek isteriz ki seçilen eserler yitik bir mirası su altında 
canlandırılmasıdır. Bu nedenle bilimsel uygunluk projenin en 
temel dikkat noktasıdır.” 

Likya-Kaş Su Altı Sanat Parkı, 
dalış turizminin yeni cazibe 
merkezi olacak

Serdar Karcılıoğlu
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Spor Turizmi Birliği 4. Olağan Genel 
Kurulu sonucu yeni Yönetim Kurulu’nun 
görev dağılımı Miracle Resort Hotel ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıda 
belirlendi. Spor Turizmi Birliği Başkanı 
Arif Gözoğlu, 2021 yılı spor turizmi 
kamp organizasyonları hakkında 
bir değerlendirmede bulundu. Arif 
Gözoğlu Başkanlığa, Kenan Kurteş 
Başkan Yardımcılığına ve Basın Sözcülüğüne, Mustafa Ergun Başkan 
Yardımcılığına, İlengiz Gürel Genel Sekreterliğe, Yavuz Bakar Sayman 
Üyelik görevlerine getirildi. Spor Turizminin Antalya Kış Turizmine 
katkısını yadsınamaz olarak nitelendiren Gözoğlu, “2021 Sezonunda 
yıllardır ülkemizde kamp yapan gerek Avrupa gerekse BDT ülkeleri 
takımlarının kamplarının seyahat kısıtlamaları nedeni ile beklentilerin 
altında seyretti. 2022’ye yönelik ön rezervasyonlar sevindirici ve geçen 
senenin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.  

Afyonkarahisar Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu 
(TAFED) iş birliğinde düzenlenen 3. Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 
bu yıl 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  Türkiye'den 
ve dünyadan pek çok katılımcı ağırlayacak olan festivalde Afyon'un 
yöresel lezzetleri de görücüye çıkacak. Türk gastronomisinde öncü bir 
şehir olmasının yanı sıra UNESCO Gastronomi Kentleri arasında girerek 
mutfağının zenginliğini tüm dünyaya ispatlayan Afyon, Gastro Afyon 
festivali ile katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Festivalde 4 gün 
boyunca Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü şef gastro şovlara imza 
atarken aynı zamanda workshop'lar ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. 

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık 
köyü sınırları içerisinde yer alan 
Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan 
Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok 
Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü 
kazı çalışmalarında Hitit dönemine 
ait dünyanın en eski mozaiği 
bulundu. Uşaklıhöyük’te keşfedilen, 

farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan 
oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik 
desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en 
eski mozaiği olarak literatüre girdi. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne 
alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. 4 bin 
844 nüfuslu ilçeyi bu yaz yerli ve yabancı olmak üzere 48 bine yakın turist ziyaret etti. UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken 
yerlerinden birisi olarak belirtiliyor. 

2022 yılı spor kamp 
organizasyonları artış gösteriyor

Afyon Turizm ve Lezzet 
Festivali 14 Ekim’de başlıyor

Dünyanın bilinen en eski 
mozaiği Yozgat’ta keşfedildi

Adrenalin doğa sporlarının gözdesi Kemaliye, 
nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Avrupa Komisyonu Avrupalı 
Seçkin Destinasyonlar (EDEN) 
2022 yarışmasına yönelik kısa 
listeye alınan üç destinasyon 
noktasını açıkladı. Açıklanan 
listede Türkiye de yer alıyor. 
Türkiye’den Gürsu ilçesi ile 
Danimarka’dan Middelfart ve 
Thisted kasabaları başvuruları 
ile bağımsız sürdürülebilirlik 
uzmanlarından oluşan paneli ikna etmeyi başararak başvuru yapan 
diğer 40 destinasyon arasından seçildi. 2022 ödülünün kazananı, kısa 
listeye alınan bu üç destinasyon arasından seçilecek. Avrupa Jürisi, 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar 2022’nin kazananını seçip Kasım 2021 
tarihinde açıklayacak. Kazanan destinasyon, Avrupa Yeşil Anlaşması 
amaçlarına bağlı bir sürdürülebilir turizm öncüsü olarak tanınacak ve 
2022 yılı boyunca AB düzeyinde uzman bir iletişim ve markalaşma 
desteği alacak.

Türkiye, Avrupalı Seçkin 
Destinasyonlar 2022 
yarışması listesinde



63

 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 772.686 2.460.537 218,44%
ALMANYA 789.602 1.871.801 137,06%
UKRAYNA 520.833 1.441.708 176,81%
BULGARİSTAN 532.417 642.408 20,66%
İRAN 258.965 556.035 114,71%
IRAK 205.290 479.849 133,74%
FRANSA 207.504 417.214 101,06%
HOLLANDA 195.360 409.253 109,49%
ROMANYA 137.218 341.526 148,89%
AZERBAYCAN 160.729 260.807 62,27%
A.B.D. 92.474 217.809 135,54%
AVUSTURYA 83.738 200.321 139,22%
GÜRCİSTAN 362.424 150.510 -58,47%
KUVEYT 75.777 140.473 85,38%
İSVİÇRE 63.761 113.266 77,64%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

LİBYA 54.415 109.740 101,67%
İNGİLTERE 465.180 106.297 -77,15%
MISIR 35.981 62.414 73,46%
DANİMARKA 31.955 60.744 90,09%
İSPANYA 38.718 46.481 20,05%
K.K.T.C. 52.846 28.784 -45,53%
ÇİN HALK CUM. 33.049 19.193 -41,93%
CEZAYİR 46.209 15.798 -65,81%
G. KORE 34.200 6.752 -80,26%
S.ARABİSTAN 65.522 6.713 -89,75%
AVUSTRALYA 12.158 6.164 -49,30%
JAPONYA 17.225 3.664 -78,73%
DİĞERLERİ 1.908.871 3.894.510 104,02%

TOPLAM 7.255.107 14.070.771 93,94%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (HAZİRAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 46.276 117.522 153,96%
İRAN 5.547 88.063 1487,58%
RUSYA 
FEDERASYONU 55.786 60.068 7,68%

FRANSA 27.369 55.461 102,64%
IRAK 3.307 49.172 1386,91%
ABD 13.674 39.522 189,03%
KUVEYT 12.483 35.694 185,94%
HOLLANDA 14.566 31.805 118,35%
ÜRDÜN 3.330 31.359 841,71%
UKRAYNA 26.945 29.538 9,62%
ÖZBEKİSTAN 3.404 28.511 737,57%
AZERBAYCAN 20.266 22.457 10,81%
LİBYA 8.138 21.667 166,24%
AVUSTURYA 6.687 15.551 132,56%
MISIR 4.942 13.556 174,30%
İNGİLTERE 38.475 13.492 -64,93%
LÜBNAN 6.918 13.052 88,67%
SURİYE 4.592 11.257 145,14%
ROMANYA 4.727 10.617 124,60%
KANADA 2.748 9.037 228,86%
ÇİN 1.220 2.830 131,97%
İSRAİL 8.172 2.095 -74,36%
TÜRKMENİSTAN 1372 1.938 41,25%
GÜNEY KORE 806 1.385 71,84%
AVUSTRALYA 582 959 64,78%
SUUDİ ARABİSTAN 336 675 100,89%
DİĞERLERİ 113.530 295.439 160,23%
TOPLAM 436.198 1.002.722 129,88%

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

TOPLAM 3.159.946 4.854.004 53,61%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 69.252 205.674 196,99%
RUSYA 44.118 153.818 248,65%
POLONYA 5.786 59.262 924,23%
ALMANYA 8.537 53.239 523,63%
HOLLANDA 1.084 11.128 926,57%
A.B.D. 638 10.698 1576,80%
LÜBNAN 498 10.613 2031,12%
ROMANYA 1.724 6.553 280,10%
BEYAZRUSYA 1.608 5.661 252,05%
ÜRDÜN 90 5.348 5842,22%
İSRAİL 688 5.270 665,99%
FRANSA 1.074 5.034 368,72%
İSVİÇRE 1.637 4.113 151,25%
AVUSTURYA 338 3.583 960,06%
İNGİLTERE 150.809 3.456 -97,71%
BULGARİSTAN 557 3.011 440,57%
ÇEKYA 176 2.527 1335,80%
YUNANİSTAN 1.235 2.056 66,48%
İSPANYA 312 1.705 446,47%
İTALYA 588 1.326 125,51%
İRAN 97 1.255 1193,81%
KANADA 184 732 297,83%
G.AFRİKA 262 302 15,27%
DANİMARKA 77 301 290,91%
MACARİSTAN 47 274 482,98%
LETONYA 255 155 -39,22%
NORVEÇ 55 80 45,45%
FİNLANDİYA 61 54 -11,48%
DİĞERLERİ 12.546 85.561 581,98%

TOPLAM 304.333 642.789 111,21%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 97.075 227.862 134,73%
HOLLANDA 15.918 36.671 130,37%
FRANSA 10.013 24.032 140,01%
AZERBAYCAN 2.832 19.669 594,53%
POLONYA 1.710 19.653 1049,30%
İRAN 1.448 19.620 1254,97%
UKRAYNA 5.552 16.465 196,56%
BELÇİKA 5.298 15.327 189,30%
AVUSTURYA 5.251 14.401 174,25%
İSVİÇRE 6.118 12.068 97,25%
DANİMARKA 1.400 3.807 171,93%
A.B.D. 1.719 3.464 101,51%
RUSYA FED. 1.391 2.939 111,29%
BULGARİSTAN 2.729 2.336 -14,40%
İNGİLTERE 20.765 1.964 -90,54%
ÇEKYA 149 1.921 1189,26%
NORVEÇ 292 1.540 427,40%
İTALYA 1.129 1.221 8,15%
FİNLANDİYA 206 1.193 479,13%
FİLİPİNLER 2.435 949 -61,03%
ROMANYA 773 600 -22,38%
SURİYE 266 399 50,00%
SLOVAKYA 121 372 207,44%
ÇİN HALK CUM. 220 105 -52,27%
AVUSTRALYA 313 88 -71,88%
JAPONYA 325 41 -87,38%
G. KORE 391 37 -90,54%
KUVEYT 279 32 -88,53%
DİĞERLERİ 26.059 32.594 25,08%

TOPLAM 212.177 461.370 117,45%

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

İlk 8 ayda ziyaretçi sayısı 14 milyonu aştı, geçtiğimiz yılı ikiye katladı

İstanbul, 4 milyon turiste
ev sahipliği yaptı

Muğla’nın aldığı turist sayısı, 
2020’nin iki katını aştı

İzmir’de Almanya pazarı 
öne geçmiş durumda

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin ziyaretçi istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’yi toplam 14 milyon 70 bin 771 yabancı 
ziyaret etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayı 7 milyon 255 bin 107 olarak kayıtlara geçmişti. Yüzde 93’lük önemli bir artışa işaret eden bu rakamlar, yılsonu için hedeflenen 
15 milyon turist sayısına ulaşılacağı beklentisini doğrular nitelikte… İlk 8 ayda ülkemize en çok turist gönderen pazarlara bakıldığında, ilk sıralarda 2 milyon 460 bin 537 kişi ile Rusya, 
1 milyon 871 bin 801 kişi ile Almanya ve 1 milyon 441 bin 708 kişi ile Ukrayna geliyor.

2021’in ilk sekiz ayında İstanbul’un aldığı toplam yabancı 
turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
53,61’lik artışla 4 milyon 854 bin oldu. Geçtiğimiz yıl, 
bu sayı 3 milyon 159 bin 946 olmuştu. Ağustos ayı baz 
alındığında ise, bu ayda kente toplam 1 milyon 2 bin 722 
yabancı turistin geldiği görülüyor. Ağustos ayında şehrin 
çok turist aldığı pazarlar ise 117 bin 522 kişi ile Almanya, 88 
bin 63 kişi ile İran ve 60 bin 68 kişi ile Rusya… Bu pazarların 
tamamının turist sayıları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
artış göstermiş durumda.

Muğla, 2021’in Ocak-Ağustos döneminde toplam 642 
bin 789 turist ağırlayarak, geçen yılki turist sayısını iki 
katından fazla aştı. 2020’nin aynı döneminde bu sayı, 304 
bin 333 olarak kaydedilmişti. Yüzde 111’lik fark oluşturan 
bu dönemde,  kente en çok ziyaretçiyi gönderen ülkeler 
arasında 205 bin 675 pax ile Ukrayna ve 153 bin 818 pax 
ile Rusya öne çıkıyor. takip eden milletler ise; Polonya, 
Almanya, Hollanda, A.B.D., Lübnan şeklinde devam ediyor.

Geçmiş yıllarda İzmir’e en yüksek sayıda turisti gönderen 
ülke genellikle İngiltere olurken, Türkiye’nin Kırmızı 
Listede tutulması dolayısıyla kente gelen İngiliz turist 
sayısı oldukça azalmış durumda. Geçen yılın aynı dönemi 
ile kıyaslandığında, bu sene 8 ay toplamında yüzde 90’lık 
düşüş göze çarpıyor. Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde Kırmızı 
Listeden çıkarılmasının ise bu durumu tersine çevireceği 
ümit ediliyor. İzmir’in turist sayılarına bakıldığında; ilk 8 
ayda kentin aldığı 416 bin 370 turistin 227 bin 862 gibi 
önemli bölümünü Alman turistlerin oluşturduğu görülüyor. 
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kaydedilen artış oranı 
ise yüzde117…

Turizmin başkenti Antalya, 2021’in ilk 8 ayının toplamında 
5 milyon 285 bin 585 yabancı ziyaretçi ağırladı. En yüksek 
turisti gönderen ülkelerde Rusya 1 milyon 883 bin 901 kişi 
ile başı çekerken, onu sırasıyla Belarus, Romanya, Polonya, 
Almaya ve Ukrayna izledi.







Mobilya, yatak ve ev tekstili ürünlerindeki 44 yıllık Yataş tecrübesinden
güç alan Yataş Projects, tüm işletmelerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun 
çözümler sunuyor ve kusursuz bir konfor vaat ediyor.


