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Başta kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere kimi sektör temsilcilerinin 
ve kanaat önderlerinin yaptığı açıklamalara bakılırsa, 2021 yılında toparlanmaya başlayan 
turizm sektörünün bu sene, 2019 rakamlarını yakalamasının artık hayal olmadığı anlaşılıyor. 
Turizm Bakanı’nın yılın bitimine iki gün kala “Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında 
Türkiye, yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde de 24 milyar doları 
aşmayı başarmıştır” beyanı, her ne kadar “Sayın Bakan’a yanlış bilgi mi veriliyor acaba” diye 
düşündürtse de, zira ilk 11 aydaki toplam yabancı turist sayısı 22 milyon olarak açıklandı, 

2021 sezonunun sektör açısından toparlanma yılı olduğu bir gerçek.

Diğer taraftan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi, 35 
milyar dolar gelir hedefi ise cesaret verici.

Sektör temsilcileri ve kanat önderlerinin ortak görüşü ise 2022 yılında 2019 rakamlarının 
rahatlıkla yakalanacağı yönünde. Turizm sektöründe hakim olan bu görüşün, başta turizm 
fuarlarına yönelik artan ilgi olmak üzere, sektörü destekleyen diğer kesimlerde de olumlu 
yansımalarını görmek mümkün. Ümit ederiz ki bel bağladığımız bu tepelerden güneş 

sonsuza dek doğsun…

Yılın ilk ayında düzenlenecek olan ve sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen 
ANFAŞ fuarına dönük ilgi ise bunun habercisi…

Otelleri, yatırımcıları ve tedarikçileri aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan ANFAŞ 
HotelEquipment Fuarı’nın bu sene 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Yurt 
dışından 70 farklı ülkeden ziyaretçilerin beklendiği fuarda önemli bir iş hacmi oluşacağı 

öngörülüyor.

ANFAŞ Fuarı’na dönük hazırladığımız ve dergimizin kapağına taşıdığımız dosya haberimizde 
sektörün yatırımcı ve tedarikçi firmalarının yanı sıra yatırım danışmanlarının görüş ve 
değerlendirmelerine yer verip, yatırımcı-tedarikçi ilişkilerini el almayı hedefledik. ANFAŞ 
Fuarı’nın kitlesini de göz önüne alarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığımız haber 

dosyamızda ayrıntıları görebilirsiniz.

Yılın ilk sayısında ele aldığımız diğer bir konu ise, turizm sektörünün en önemli meselelerinden 
biri olan istihdam konusu… Eğitimli ve kalifiye personel eksikliğini yıllardır yaşan sektörün 
son 6 yıldır dalgalı seyreden grafiğine pandemi koşulları da eklenince, deneyimli personelin 
farklı sektörlere geçmesi ve gençlerin turizm eğitiminden, sektörde çalışma fikrinden 
uzaklaşması durumunda artış yaşandı. Sektör profesyonellerinin durum tespiti ve çözüm 
önerilerini, Oteller & Acenteler bölümümüzün sayfalarına taşıdık. İlerleyen sayfalarda, 

haberi okuyabilirsiniz…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

2021 sezonunda moral bulan sektör, 
2022 sezonundan da umutlu
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DOSYA / NEWS FILE

TEDARİKÇİLER & YATIRIMLAR

SUPPLIERS & INVESTMENTS

ANFAŞ HotelEquipment Fuarı, 
konaklama ve ağırlama sektörünün 

paydaşlarını bir araya getiriyor
ANFAŞ HotelEquipment Fair brings together 

shareholders of the hospitality industry   

ANFAŞ HotelEquipment Fuarı, otel ekipmanları sektörünü bir kez daha bir araya getirmeye hazırlanıyor. İki yıl aranın 
ardından düzenlenecek fuarda, önemli bir ticaret hacmi oluşması bekleniyor.

ANFAŞ HotelEquipment Fair is getting ready to bring the hotel equipment and food industry together once more time. A 
significant trade volume is expected to occur at the fair which will be organized after a two-year break. 
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HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları 
İhtisas Fuarı ile FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 

Fuarı, 18 - 21 Ocak 2022 tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. 32. HotelEquipment ile 28. 
FoodProduct Fuarları aynı zamanda, aynı çatı altında düzenlenirken; 
iki organizasyonun toplamda 600’ün üzerinde katılımcı firma, 3 
binin üzerinde marka ve 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağı 
öngörülüyor. 70’in üzerinde ülkeden ziyaretçi beklenen fuarda, bir 
buçuk ila 2 milyar dolar seviyelerinde ticaret hacmi oluşacağı tahmin 
ediliyor. Pandemi sebebiyle 2021’de düzenlenmeyen fuarlar, iki yıl 
aradan sonra sektörü çok daha büyük hedeflerle bir araya getiriyor. 

Turizm sektörünün tedarikçi firmaları, otel yatırımcıları ile aynı 
platformda buluşuyor
32. HotelEquipment Fuarında konaklama sektörünün tüm bileşenleri 
bir araya geliyor.  Otel yatırımcı ve yöneticilerinin tedarikçi firmalarla 
buluşma imkanı bulacağı fuarda, başlamış veya planlanmakta olan 
otel yatırımları için önemli görüşmeler yapılması hedefleniyor. 
Fuar ziyaretçileri, otel tekstilinden mobilya-dekorasyona, banyo 
malzeme ve ekipmanlarından endüstriyel mutfak ve çamaşırhane 
ekipmanlarına, buklet ve sarf malzemelerinden havuz, sauna, 
Spa, fitness ekipmanlarına, güvenlik ve otomasyon sistemlerinden 
iklimlendirme sistemlerine çok geniş bir yelpazedeki katılımcıların en 
yeni ürün ve teknolojilerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Eş zamanlı 
düzenlenen HotelEquipment ve FoodProduct Fuarları, iki fuarın 
ziyaretçi kitlesini bir araya getirerek otel, restoran ve bar yöneticileri 
ile yüz yüze görüşmelerine imkan tanıyor. 

İki sene aranın ardından düzenlenen fuarın büyük ilgi görmesi 
bekleniyor
Pandemi koşulları dolayısıyla ANFAŞ HotelEquipment Fuarı 2021 
yılında düzenlenemedi. İki sene aranın ardından düzenlenecek 
olan fuara sektörün ihtiyaçlarının birikmiş olması, ayrıca sektör 
paydaşlarının bir araya gelmeyi özlemiş olmasından dolayı oldukça 
yoğun ilgi olması bekleniyor. 

HotelEquipment Fair and FoodProduct Fair will be organized on 
January 18 - 21, 2022 at ANFAŞ International Fair and Congress 

Center. While 32nd HotelEquipment and 28th FoodProduct Fairs are 
organized under the same roof and same date; it is predicted that the 
two organizations will host more than 600 exhibitors, over 3 thousand 
brands and over 50 thousand visitors in total. Expecting visitors from 
over 70 countries, the fair is estimated to generate a trade volume 
of one and a half to 2 billion dollars. The fairs which could not be 
organized in 2021 due to the pandemic, bring the industry together 
with much bigger goals after two years. 
The supplier companies of the tourism sector meet on the same 
platform with the hotel investors 
All shareholders of the hospitality industry come together at the 32nd 
HotelEquipment Fair. It is targeted to hold important meetings for 
hotel investments that have started or are planned at the fair where 
hotel investors and managers will have the opportunity to come 
together with supplier companies. Fair visitors will have opportunity 
to get to know the latest products and technologies of a wide range 
of exhibitors such as hotel textiles, furniture-decoration, bathroom 
materials and equipment, industrial kitchen and laundry equipment, 
hotel guest amenities and consumables, pool, sauna, Spa and fitness 
equipment, security and automation systems, air-conditioning 
systems. HotelEquipment and FoodProduct Fairs, which are organized 
simultaneously, bring together the visitors of the two fairs and allow 
them to meet face-to-face with hotel, restaurant and bar managers. 
The fair which will be organized after two-year break is expected 
to attract great interest
Due to the pandemic conditions, ANFAŞ HotelEquipment Fair could 
not be organized in 2021. It is expected that there will be a great 
interest in the fair which will be organized after two-year break, due 
to the accumulated needs of the sector and also since the sector 
stakeholders have missed coming together. 
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TEDARİKÇİLER & YATIRIMLARRÖPORTAJ

Ali BIDI
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

“Bu yıl gerçekleşecek ticaret hacminin 
bir buçuk ila 2 milyar dolar seviyelerinde olmasını bekliyoruz”

ANFAŞ HotelEquipment ve FoodProduct Fuarları, iki sene aranın ardından tekrar Antalya’da düzenleniyor.
Otel ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen firmalarının ürün ve hizmetlerini sergileyeceği fuarda bu sene 
600’ün üzerinde katılımcı yer alacak. 70’den fazla ülkeden ziyaretçiyi beklenen fuarda, 1 buçuk ila 2 milyar dolar 
seviyelerinde iş hacmi oluşacağı öngörülüyor. “Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından sektörün ihtiyaçları 
oldukça birikti, dolayısıyla fuara ilgi yoğun olacak,” diyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile 32. ANFAŞ 
HotelEquipment Fuarı’nı konuştuk.

Öncelikle, ANFAŞ HotelEquipment Fuarının 
geçmişten bugüne geldiği noktayı ve fuar 
hakkında genel bilgileri aktarır mısınız? 
Antalya, ülkemizin turizm başkenti olarak en fazla 
turizm faaliyetinin gerçekleştiği şehirdir. ANFAŞ, 
Antalya’yı fuarlar ve kongreler kenti yapma 
hedefleriyle 1994 yılında 71 ortakla kurulmuştur. 
Hayata geçirdiği uluslararası fuarlarla ülke ve kent 
ekonomisinin büyümesinde kaldıraç olan ANFAŞ 
ortakları arasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO), Antalya Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (ANSİAD), Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) 
ve çok sayıda önemli kamu ve özel sektör iştiraki 
yer almaktadır. ANFAŞ’ta turizmin başkentine 
yakışacak büyüklükte ve kapsamda bir turizm fuarı 
gerçekleştirme hedefiyle HotelEquipment fuarı 
başlatıldı. Başladığı günden bu yana oldukça büyük 
mesafeler kat eden HotelEquipment fuarı, şu anda 
ülkemizin bu alanda dünyaya açılan en önemli 
kapılarından biri konumundadır.

Bu sene fuarda kaç adet katılımcı firma yer 
alacak? Katılımcılar hangi alanlarda ürün ve 
hizmetlerini sergileyecek?
Fuarlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça 
geniş bir katılımcı profilline sahip olacak. ANFAŞ 
HotelEquipment ve ANFAŞ FoodProduct 
Fuarlarımıza katılacak toplam 600’ün üzerinde 
katılımcı firma, 3 bin 700’den fazla markasını 
sergileyecek. 32. Hotel Equipment Fuarında; 
endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları, 
otel tekstili, mobilya, yatak ve dekorasyon 
malzemeleri, mutfak, banyo malzeme ve 
ekipmanları, güvenlik ve otomasyon sistemleri, 
iklimlendirme sistemleri, buklet ve sarf malzeme ve 
ekipmanları, aydınlatma ve elektrik malzemeleri, 
havuz, sauna, Spa, fitness ekipmanları, bilişim 
sistemleri ve elektronik ofis araçları, park, bahçe, 
plaj ve peyzaj malzemeleri, etkinlik, kongre 
hizmetleri ve ekipmanları, dernekler, sektörel 
yayınlar hizmetlerini sergileyecek.

ANFAŞ HotelEquipment Fuarı’nın bu sene kaç 
kişinin ziyaret etmesi bekleniyor?
Pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından 
sektörün ihtiyaçları oldukça birikti, dolayısıyla fuara 

ilgi yoğun olacak. Bunun yanında ANFAŞ olarak 
biz de çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 
Tüm bunları göz önünde bulundurarak, 600’ün 
üzerinde katılımcı firma, 3 binin üzerinde marka 
ve 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı 
hedefliyoruz.

Pandemi koşulları dolayısıyla ANFAŞ 
HotelEquipment Fuarı 2020’de düzenlenmedi. 
İki yıl aranın ardından fuar tekrar kapılarını 
açıyor. Verilen bu aranın katılımcı ve 
ziyaretçiler açısından yansıması nasıl oldu? 
Fuara yönelik nasıl bir yaklaşım söz konusu?
Pandemi koşulları tüm sektörlere doğal olarak 
çok büyük zararlar getirdi ancak turizm ve 
dolayısıyla turizme bağlı tüm sektörler en 
fazla etkilenen sektörler oldu. Fuarlar turizm 
sektörü için tüm ihtiyaçlarını en doğru ve en 
kolay şekilde karşılayabilecekleri platformlardır. 
Fuarlar gerçekleşmeyince, sektör ihtiyaçlarını 
karşılamada oldukça zorlandı. Bunun yanında, 
turizmin daha durgun olduğu aylarda 
bölge ekonomisine can suyu olan fuarların 
gerçekleşmemesi, turizm ile bağlantılı tüm 
işletmelerde ve çalışanlarda büyük üzüntü yarattı. 
Öyle ki beni gören taksi esnafından biri “Fuarlar 
ne zaman açılacak heyecanla bekliyoruz” dedi.

Fuarın gerek katılımcı firmalar gerekse 
ziyaretçiler bağlamında düşünüldüğünde genel 
olarak turizm sektörüne katkıları nelerdir?
ANFAŞ HotelEquipment ve ANFAŞ FoodProduct 
Fuarlarımızda sektörde kendini kanıtlamış, 
ihracatta önemli başarılara imza atmış otel 
ekipmanları ve gıda sektörünün önde gelen 
firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ekibimiz, 
yurt dışından yeni hedef pazarlara yönelik 
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Eş zamanlı 
organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi 
kitlesini tek çatı altında buluşturuyoruz. Büyük 
buluşma, otel, restoran ve bar yöneticileri ile 
yüz yüze görüşme imkanı sunmasının yanı 
sıra, konaklama ve ağırlama sektörüne hizmet 
veren kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma 
yetkililerine ulaşma fırsatı tanıyor. Bu sayede 
turizm sektörü daha iyi hizmet sağlayabilmek 
için gerekli tüm ihtiyaçları bütünüyle karşılama 
imkanı buluyor. 

Fuarda hangi ülkelerden ziyaretçiler ve alım 
heyetleri yer alacak?
Bu yıl Ticaret Bakanlığımıza 39 ülkeden alım 
heyeti için başvuruda bulunduk. Bununla 
birlikte yurt içi ve yurt dışından birçok kurum 
ve acentelerle ortak çalışmalar yürüttük. Bu 
çalışmalar sonucunda 70’den fazla ülkeden 
ziyaretçiyi fuarımızda ağırlayacağımıza 
inanıyoruz. Bu ülkeler içerisinde Avrupa, Asya 
ve Afrika’dan çok değerli ülkeler yer alıyor. 

ANFAŞ HotelEquipment Fuarı’nda ne kadarlık 
bir iş hacmi oluşması bekleniyor? 
Fuarımız kapsamını her yıl giderek artırıyor. 
Tüm dünyadan ve ülkemizden gelen alım 
heyetlerinin yanında önceki fuarlarda oluşan ticari 
anlaşmalarından yola çıkarak bu yıl gerçekleşecek 
ticaret hacminin bir buçuk ila 2 milyar dolar 
seviyelerinde olmasını bekliyoruz.

ANFAŞ HotelEquipment Fuarı’nda bu sene 
katılımcı ve ziyaretçileri ne tür yenilikler 
bekliyor?
Hem fuarlarımızın eş zamanlı olması hem 
de tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçilerin 
fuarlarımızda yer alıyor olması, oluşan ticaret 
hacminin büyümesini ve tüm paydaşlarımızın 
yeniliklere ulaşmasını sağlayacak. Sektöründe yer 
edinen firmaların en doğru satın alma yetkilileri 
ve heyetleriyle buluşmaları için ekibimiz ve tüm 
paydaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 
Pandemi sonrası birçok sektör küçülmeye gitti 
ve iş hacmini arttırmakta zorlandı. Fuarların en 
önemli amacı yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiyi katılan 
firmalarla buluşturmak olmalıdır.

Pandemi dolayısıyla son iki senedir turizmde 
ve otel yatırımlarında yaşanan gerileme 
otel tedarikçilerini de kaçınılmaz olarak 
etkiledi. 2022’de ise yatırımların yeniden 
yükselişe geçeceği görüşü hakim. Siz nasıl 
değerlendirirsiniz? Otel tedarikçileri açısından 
2022 nasıl bir görünüm hakim?
2022’nin turizm açısından büyük talep 
patlaması yaratacağı tüm uzmanlar tarafından 
öngörülüyor. Bu talep yoğunluğunda katılımcı 
ve ziyaretçilerimizin en fazla dikkat edeceği 
hususların başında hiç şüphesiz güvenli turizm ve 
güvenli organizasyonlar olacaktır. 32. Uluslararası 
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas 
Fuarı oluşacak tüm talepleri en doğru arz ile 
buluşturacaktır. 

Eklemek istedikleriniz?
Tüm dünya maalesef pandeminin olumsuz 
etkileriyle savaşmak durumunda kaldı. En fazla 
etkilenen sektörler arasında fuarcılık ve turizm 
sektörü yer alıyor. Ancak şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebiliriz, bu süreçten daha da güçlenerek, 
daha kaliteli hizmet için turizm sektörünün 
ihtiyaçlarını tamamlayarak döneceğiz. Bizler 
ANFAŞ olarak fuarcılık sektörünün büyüyüp 
gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu çalışmalar tabii ki turizm sektörünün 
de gelişimine fazlasıyla katkıda bulunacak. 18 – 21 
Ocak tarihleri arasında ANFAŞ’ta buluşmak üzere… 
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SUPPLIERS & INVESTMENTS INTERVIEW

Ali BIDI 
Chairman of the Board of Directors of ANFAS 

“We expect the volume of trade to be between 
one and two billion dollars this year”

ANFAS HotelEquipment and FoodProduct Fairs are held in Antalya again after a two-year break. More than 600 participants will 
take part this year in the fair, where the leading companies of the hotel equipment and food industry will exhibit their products 
and services. The fair, expected to attract visitors from more than 70 countries, is predicted to generate business volumes of 
between $1,5 and $2 billion. "After the pandemic break, the needs of the sector have accumulated, so the interest in the fair will 
be intense," said Ali Bıdı, Chairman of the Board of Directors of ANFAS. We talked about ANFAS HotelEquipment Fair.

First of all, can you tell us about the stage that 
the ANFAS HotelEquipment Fair has come 
from the past to the present and the general 
information about the fair?
Antalya is the city where the most tourism 
activities take place as the tourism capital of our 
country. ANFAS was established in 1994 with 71 
partners with the aim of making Antalya a city 
of fairs and congresses. Among the partners 
of ANFAS, which is a lever in the growth of the 
country and city economy with its international 
fairs, are Antalya Metropolitan Municipality, 
Antalya Commodity Exchange (ATB), Antalya 
Chamber of Commerce and Industry (ATSO), 
Antalya Industrialists' and Business People's 
Association (ANSIAD), Antalya Promotion 
Foundation (ATAV) and many important public 
and private sector subsidiaries. HotelEquipment 
fair has been launched in ANFAS with the 
aim of organizing a tourism fair in a size and 
scope suitable for the tourism capital. The 
HotelEquipment fair, which has covered great 
distances since its inception, is currently one of 
the most important doors of our country to the 
world in this field.

How many participating companies will take 
part in the fair this year? In which areas will 
the participants exhibit their products and 
services?
As every year, our fairs will have a very wide 
participant profile this year as well. A total of 
more than 600 participating companies that will 
participate in our ANFAS HotelEquipment and 
ANFAS FoodProduct Fairs will exhibit more than 
3,700 brands. At the 32nd Hotel Equipment 
Fair these sectors will exhibit their services; 
industrial kitchen and laundry equipment, 
hotel textile, furniture, bed and decoration 
materials, kitchen, bathroom materials and 
equipment, security and automation systems, 
air conditioning systems, bouquet and 
consumables and equipment, lighting and 
electrical materials, pool, sauna, Spa, fitness 
equipment, information systems and electronic 
office tools, park, garden, beach and landscape 
materials, event, congress services and 
equipment, associations, sectoral publications.

How many people are expected to visit the 
ANFAS HotelEquipment Fair this year?
After the break due to the pandemic, the needs 
of the sector have accumulated, so the interest 
in the fair will be intense. In addition, as ANFAS, 
we are also carrying out a very intensive work. 
With all this in mind, we aim to host more than 
600 participating companies, more than 3 
thousand brands and more than 50 thousand 
visitors.

Due to the pandemic conditions, ANFAS 
HotelEquipment Fair was not held in 2020. 
After a two-year break, the fair opens its 
doors again. How did this break effect the 
participants and visitors? What kind of 
approach is there to the fair?
Pandemic conditions naturally caused 
great damage to all sectors, but tourism 
and therefore all sectors related to tourism 
were the most affected sectors. Fairs are the 
platforms where they can meet all their needs 
in the most accurate and easiest way for the 
tourism sector. When the fairs did not take 
place, the sector had difficulty in meeting its 
needs. In addition, the fact that fairs, which 
were vital for the region's economy in the 
stagnant months of tourism, did not take 
place, caused great sadness in all businesses 
and employees connected with tourism. So 
much so that one of the taxi traders who saw 
me said, "When will the fairs increase, we are 
looking forward to it".

What are the contributions of the fair 
to the tourism sector in general when 
considered in the context of both the 
participating companies and the visitors?
In our ANFAS HotelEquipment and ANFAS 
FoodProduct Fairs, we host the leading 
companies in the hotel equipment and food 
sector, which have proven themselves in the 
sector and achieved significant success in 
exports. Our team has carried out important 
studies for new target markets from abroad. 
Thanks to the simultaneous organization, 
we bring together the visitors of the two 
fairs under a single roof. The big meeting 
offers face-to-face meetings with hotel, 
restaurant and bar managers, as well as 
access to purchasing authorities from public 
institutions and organizations serving the 
hospitality sector. In this way, the tourism 
sector has the opportunity to meet all the 
necessary needs in order to provide better 
service.

From which countries will visitors and 
procurement delegations take part in the 
fair?
This year, we applied to the Ministry of 
Trade for a procurement delegation from 
39 countries. In addition, we have carried 
out joint studies with many institutions and 
agencies in Turkey and abroad. As a result of 
these works, we believe that we will welcome 
visitors from more than 70 countries to our 
fair. Among these countries, there are very 
valuable countries from Europe, Asia and 
Africa.

How much business volume is expected to be 
generated at ANFAS HotelEquipment Fair?
Our fair gradually increases its scope every year. 
In addition to the purchasing delegations from 
all over the world and our country, we expect 
the trade volume to be between one and two 
billion dollars this year based on the trade 
agreements formed in previous fairs.

What kind of innovations is expected by 
the participants and visitors of ANFAS 
HotelEquipment Fair this year?
Both the fact that our fairs are simultaneous 
and the fact that participants and visitors 
from all over the world take part in our fairs 
will increase the volume of trade and enable 
all our stakeholders to reach innovations. Our 
team and all our stakeholders have carried out 
an intensive work to meet the most accurate 
purchasing officials and delegations of the 
companies in the sector. After the pandemic, 
many sectors went downsizing and had 
difficulty in increasing their business volume. 
The most important purpose of the fairs should 
be to bring the domestic and international 
visitors together with the participating 
companies.

The decline in tourism and hotel investments 
in the last two years due to the pandemic has 
inevitably affected hotel suppliers. In 2022, 
the view is that investments will rise again. 
What do you think 2022 looks like in terms of 
hotel suppliers?
It is predicted by all experts that 2022 will 
create a huge boom in demand in terms of 
tourism. Safe tourism and safe organizations 
will undoubtedly be at the forefront of the 
issues that our participants and visitors will 
pay the most attention to in this demand 
intensity. The 32nd International Hospitality 
and Hospitality Equipment Specialization Fair 
will bring together all the demands with the 
most accurate supply.

Is there anything you want to add?
Unfortunately, the whole world had to fight the 
negative effects of the pandemic. Among the 
sectors most affected are the fair and tourism 
sector. However, we can confidently say that we 
will return from this process by getting stronger 
and completing the needs of the tourism 
sector for better quality service. As ANFAS, we 
will continue to work with all our strength for 
the growth and development of the exhibition 
sector. Of course, these studies will contribute 
greatly to the development of the tourism 
sector. See you at meet in ANFAS between 18-
21 January...
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Yatak ve konfor ürünlerinde Türkiye’nin ve 
dünyanın hammadde üreticisi konumuna sahip 
İşbir Holding’in son tüketiciyle buluşan tek 
markası olan İşbir Yatak; 1997 yılında Ankara’da 
kurulmuş, yatak ve uyku konforu alanında 
geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle sektöre 
yeni bir kulvar kazandırmıştır. İşbir Yatak, 
inovasyona dayalı üretim felsefesiyle yola 
çıkmış, vücutlarımızdaki basıncı indirgemek 
için viskoelastik malzemeyi yataklarda 
kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına 
taşımıştır. Türkiye mobilya sanayisinin başrol 
oyuncularından biri olan İşbir Sünger’in know-
how’ına sahiptir. Tüm bu avantajlar İşbir Yatak’ı 
sektörde ayrıştıran ve ona güç katan avantajlar 
arasındadır. Tüm tüketici grupları için ürün 
grubu olan markamız, özellikle misafirlerine 
unutulmaz bir uyku konforu yaşatmak isteyen 
oteller için de ilk tercihler arasında yerini alıyor. 
İşbir Concept adlı koleksiyonumuz otellere ve 
diğer toplu yatak satın almak isteyen kurumsal 
müşterilerimize hitap ediyor. Burada metal yaylı 
gruptan paket yaylı yatak grubuna, ViscoStar 
grubundan bazalara kadar geniş bir skalada 
ürün gamı yer alıyor.

Sektörümüz Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni 
çözümler üreten, yenilikçi tasarımlar sunan 
bir yapıya doğru geçiyor
Pandemiyle birlikte tüm üreticilerin tedirginlikle 
kabuğuna çekildiği dönemde üretim tesisi 
yatırımından insan kaynağına kadar her 
noktada gelişimlerimiz aksaksız devam etti. 

Bunun sonucunda 2020’de üretim kapasitesi 
bakımından yüzde 35’lik, ciro bağlamında ise 
yüzde 50’lik büyüme hedefimizi tutturduk. 
2021 yılına baktığımızda ise, pandeminin tüm 
aksaklıklarına ve sektörleri etkileme gücüne 
rağmen yılsonu tahminlerimiz cirosal bağlamda 
yüzde 50’dir. Üretim tesislerimizde yalın 
üretim süreçleri ve sürekli gelişim modelimiz 
sonucunda toplam verim artışı da 2021 yılı 
itibarıyla yüzde 43 seviyesine çıkmıştır. İşbir 
Yatak olarak Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
İngiltere, Fransa, Macaristan ve Benelüks 
ülkeleri Avrupa’da başta gelirken bu ülkeleri 
İtalya, Hollanda, Irak, Yunanistan, Fransa 
takip ediyor. Pazar hedeflerimiz arasında ise 
Avrupa ülkelerinin önceliği haline gelmek ve 
buradaki varlığımızı güçlendirmek yer alıyor. 
Sektörümüz, çevreye dost ve sürdürülebilirlik 
politikaları dahilinde üretim yapan Ar-Ge 
ve inovasyona dayalı yeni çözümler üreten, 
yenilikçi tasarımlar sunan bir yapıya doğru 
geçiyor.  Biz de tüketicinin yeni davranışları 
çerçevesinde gelişen satış enstrümanlarını 
hizmet kurgumuza dahil ediyoruz. 

Yatırımcıların her zaman ilk arama tercihleri 
arasındayız
İşbir Yatak, sektörde uzun yıllardır faaliyet 
gösteren bir marka. Bu yüzden akıllarda 
yer etmiş durumda. Uzun yıllardır birlikte 
çalıştığımız ve her yeni projesinde bizi 
tercih eden firmalarımız var. Bu anlamda 

yatırımcıların her zaman ilk arama tercihleri 
arasındayız. Öte yandan iş geliştirme de 
çalışma kurgumuzun önemli bir parçası. Yeni iş 
bağlantılarımızı firmaların Satın Alma Birimleri 
ve/veya üst düzey yöneticileri aracılığıyla 
sağlıyoruz. Covid-19 pandemisi ile ticaretin 
yavaşlaması ve hammadde fiyatlarındaki 
belirsizlikler tüm sektörlerde derinden 
hissediliyor. Buna ek olarak, tedarik zincirinde 
oluşan sorunlar maliyet artışlarını beraberinde 
getiriyor. İşbir Yatak olarak bizler, tedarik 
zincirinde ve uluslararası lojistik hizmetlerinde 
oluşan eksiklikleri, profesyonel stok yönetimi 
ve öngörülü yönetimimiz sayesinde aksaksız 
atlatmaktayız. Bu süreçteki geliştirmelerimiz de 
devam etmektedir. Bu nedenle bizler İşbir Yatak 
olarak turizm yatırımcısının hizmet kalitesinden 
ödün vermeyen markalara yönelmesini tavsiye 
ediyoruz. 

Isbir Yatak, the only brand of Isbir Holding, 
which is the raw material producer of 
Turkey and the world in bed and comfort 
products, which met their final customer, 
was established in 1997 in Ankara and 
brought a new lane to the sector with its 
high-tech products developed in the field 
of bed and sleep comfort. Isbir Yatak set out 
with the philosophy of innovation-based 
production and carried this technology to 
living spaces by using viscoelastic material 
in beds to reduce the pressure on our 
bodies. It has the know-how of Isbir Sunger, 
one of the leading players in the furniture 
industry in Turkey. All these advantages are 
among the advantages that separate Isbir 
Yatak in the sector and add strength to it. 
Our brand, which is a product group for all 
consumer groups, is among the first choices 
especially for hotels that want to provide 
an unforgettable sleeping comfort to their 
guests. Our collection called Isbir Concept 
appeals to hotels and corporate customers 
who want to buy other beds. Here, there 
is a wide range of products ranging from 
metal spring group to packaged spring 
bearing group, from ViscoStar group to 
bases. 

Our industry is moving towards a structure that 
offers innovative designs
With the pandemic, our developments continued 
smoothly at every point from production facility 
investment to human resources during the period 
when all producers were uneasy. As a result, we 
achieved our growth target of 35% in terms of 
production capacity and 50% in terms of turnover 
in 2020. When we look at 2021, despite all the 
disruptions of the pandemic and its power to affect 
sectors, our year-end estimates are 50 percent in 
terms of turnover. As a result of lean production 
processes and our continuous development 
model in our production facilities, the total 
productivity increase has increased to 43% as of 
2021. As Isbir Yatak, we export to 26 countries, 
especially European countries. Britain, France, 
Hungary and Benelux are the leading countries 
in Europe, followed by Italy, the Netherlands, Iraq, 
Greece and France. Our market goals include 
becoming a priority of European countries and 
strengthening our presence there. Our industry 
is moving towards a structure that produces 
within environmentally friendly and sustainability 
policies, produces new solutions based on 
research and development and innovation, and 
offers innovative designs.  We include the sales 
instruments developed within the framework of 

the new behaviors of the consumer in our service 
setup.

We are always among the first search 
preferences of investors
Isbir Yatak is a brand that has been operating 
in the sector for many years. That's why it's so 
memorable. We have companies that we have 
worked with for many years and prefer us in every 
new project. In this sense, we are always among 
the first search preferences of investors. On the 
other hand, business development is also an 
important part of our work setup. We provide our 
new business contacts through the Purchasing 
Units and/or senior managers of the companies. 
With the Covid-19 pandemic, the slowdown of 
trade and uncertainties in raw material prices are 
felt deeply in all sectors. In addition, problems in 
the supply chain bring about cost increases. As 
Isbir Yatak, we overcome the shortcomings in the 
supply chain and international logistics services 
thanks to our professional stock management 
and predictive management. Our developments 
in this process continue. For this reason, as Isbir 
Yatak, we recommend that the tourism investor 
turn to brands that do not compromise on the 
quality of service.

İşbir Concept adlı koleksiyonumuz otellere ve 
diğer toplu yatak satın almak isteyen kurumsal 
müşterilerimize hitap ediyor

Our collection called Isbir Concept appeals to hotels and corporate 
customers who want to buy other beds

Metin Gültepe
İşbir Holding, CEO
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ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş., 
alanında öncü süreç yönetimi şirketi olarak 
faaliyet göstermektedir. İstanbul merkezli 
şirketimiz uluslararası düzeyde gayrimenkul, 
inşaat, turizm, finans, altyapı, lojistik, bilişim 
teknolojileri, enerji ve iş hizmetleri (mühendislik 
ve mimarlık) gibi farklı sektörlerdeki 
tecrübesiyle yatırım projelerini yönetmektedir. 
ARGEPLANO, bir projenin fikir aşamasından 
itibaren başarıyla sonuçlandırılabilmesi için 
yapılması gereken tüm çalışmaları en küçük 
detayına kadar planlayıp projelendirmekte 
ve ihtiyaç duyulduğunda akademik destek 
ile modelleyerek proje yönetim sürecini 
organize etmektedir. ARGEPLANO tarafından 
gerçekleştirilen proje süreç yönetimi modeli 
danışmanlık hizmetlerinden çok öte bir 
vizyonu ifade etmektedir. Proje süreç yönetimi 
metodolojisi, projelerin başarılı bir şekilde 
fiziki olarak gerçekleştirilmeleri yanında, iş 
geliştirme faaliyetleriyle ilgili ve gerekli tüm 
alanlardaki idari, teknik ve finansal uzmanlıkları 
da kapsamaktadır. 

Turizm yatırımları için iş geliştirme ve 
planlama aşamasına verilmesi gereken 
önem, önceki yıllara nazaran daha 
yoğun olmalı
Dünyanın yaşadığı pandemiden dolayı 
hemen hemen her alanda küçük veya büyük 
çaplı kayıplar yaşandı. 2021’i bu çerçevede 
geride bırakıyoruz. Her ne kadar yaşanan bu 
olumsuzluklar pandemi sonrası normalleşecek 

beklentisi olsa da (dalgalı bir grafik misali) 
burada asıl önemli konunun, her alanda 
oyunun kurallarının değiştiği gerçeği olduğunu 
düşünüyorum. Teknoloji zaten sürekli bu 
dönüşümü tetikliyordu. Sanal evrenlerin de 
oyuna dahil olmasıyla birlikte artık tecrübe 
dediğimiz şeyin yerini “büyük veri”yi ihtiyaca 
göre yorumlayabilen ve yapay zekanın yol 
arkadaşlığını yapan pratik zekalar alacaktır. 2022 
ve sonrasında hayata geçirilmesi planlanan 
turizm yatırımları için iş geliştirme ve planlama 
aşamasına verilmesi gereken önemin, önceki 
yıllara nazaran daha yoğun olması gerektiğini 
düşünüyorum. Multidisipliner bir çalışmayla 
geliştirilecek turizm yatırımlarının sürdürülebilir 
başarıyı sağlayabileceğini öngörebiliriz. Bu 
anlayışla önümüzdeki süreçte öncü, yenilikçi 
ve ezberleri bozacak projeler geliştirmeyi 
planlıyoruz. Yatırımların düştüğü dönemlerde 
ürün tedarikçilerinin ve hizmet sağlayıcı 
firmaların sürdürülebilirliği açısından değer 
mühendisliği konusunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Turizm sektöründeki yenilikleri yakından 
takip ederek sektör temsilcileriyle yüz yüze 
görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz
32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları İhtisas Fuarında, ARGEPLANO 
olarak yönetici arkadaşlarımızla birlikte 
bulunacağız. Turizm sektöründeki yenilikleri 
yakından takip ederek sektör temsilcileriyle yüz 
yüze görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Yatırım ve girişim ekosisteminin gelişimi 
açısından bu etkinliklerdeki paylaşımların 
etkisi oldukça fazla. Özellikle uluslararası fuar 
ve iş dünyasına yönelik organizasyonlar turizm 
sektörünün dinamizmine güç katmakta. Doğru 
kişi ve kurumlarla etkili iletişim olanağı sağlayan 
bu fuar organizasyonları çeşitli iş birliklerine 
de ortam hazırlamış oluyor. Yatırımcılarla 
hizmet sağlayıcılarını ortak bir platformda bir 
araya getiren fuardan sektördeki yenilikleri 
bir arada görme fırsatı sunması açısından 
pozitif beklentilerimiz bulunuyor. Yoğun 
katılım olmasını beklediğimiz ANFAŞ Hotel 
Equipment fuarının pandemi psikolojisinden 
çıkma noktasında olumlu etkisi olacağını 
düşünüyorum. Türkiye’deki turizm sektörü 
açısından fuarın uluslararası düzeyde katkı 
sağlayacağını öngörebiliriz. 

ARGEPLANO Proje Surec Yonetimi 
A.S carries on business as a leading 
process management company 
in its field. Our company with 
registered office in Istanbul manages 
investment projects due to its 
experience in different sectors such 
as real estate, construction, tourism, 
finance, infrastructure, logistics, 
information technologies, energy 
and business services (engineering 
and architecture) at an international 
level. ARGEPLANO plans and projects 
in details all  the works required to be 
carried out to successfully conclude 
a project from the idea stage, and 
organizes the project management 
process by modeling with academic 
support when needed. The project 
process management model by 
ARGEPLANO refers to a vision much 
more than a consultancy services. 
The project process management 
methodology includes the physical 
realization of projects successfully, 
as well as administrative, technical 
and financial expertise in all  f ields 
necessary and related to business 
development activities. 

The business development and planning 
stage should be paid attention for tourism 
investments more  intense than in 
previous years
The pandemic around the world caused small 
or large-scale losses in almost every field. We 
are leaving 2021 behind us in this way. Although 
these negativities are expected to normalize 
after the pandemic (like a wavy graphic), I think 
the main issue here is the change in the rules 
of the game in every field. Technology was 
already triggering this transformation. With 
the inclusion of virtual universes in the game, 
what we call experience will now be replaced 
by practical intelligence interpreting "big data" 
according to needs and making the companion 
of artificial intelligence. I think that the business 
development and planning stage should be 
paid attention for tourism investments planned 
to be realized in 2022 and later more intense 
than in previous years. We can predict that 
tourism investments to be developed with a 
multidisciplinary study will achieve sustainable 
success. We plan to develop pioneering, 
innovative and groundbreaking projects with 
this understanding in the upcoming period. I 
think that the subject of value engineering is 
very important for the sustainability of product 
suppliers and service providers during the 
period of low investments. 

We plan to follow the innovations in the 
tourism sector closely and meet with sector 
representatives face-to-face
We will attend 32nd International 
Accommodation and Entertainment 
Equipment Specialization Fair as ARGEPLANO 
together with our executive colleagues. 
We plan to follow the innovations in the 
tourism sector closely and meet with sector 
representatives face-to-face. The impact 
of sharing in such events is quite high for 
the development of the investment and 
entrepreneurship ecosystem. Especially 
international fairs and organizations for the 
business world contribute to the dynamism 
of the tourism sector. Such fair organizations 
providing effective communication with 
the right people and institutions prepare 
the environment for various collaborations. 
We have positive expectations from the 
fair, because it brings investors and service 
providers together on a common platform and 
provides the opportunity to see the innovations 
in the sector all together. I think that ANFAS 
Hotel Equipment fair will have a positive effect 
on getting rid of the pandemic psychology, we 
expect broad participation. We can predict that 
the fair will contribute to the tourism sector in 
Turkey at an international level. 

ARGEPLANO tarafından gerçekleştirilen proje 
süreç yönetimi modeli danışmanlık hizmetlerinden 
çok öte bir vizyonu ifade etmektedir

The project process management model by ARGEPLANO refers to a vision 
much more than a consultancy services

Hayati Küçük
ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Sessiz
Serin
Rüzgarsız
İnce tasarımlı Samsung tek yöne üflemeli kaset klimalardaki 

WindFree™ Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi sayesinde

rüzgarın rahatsız edici hissi yerine

konforlu bir serinlik yaşarsınız.

Tek yöne üflemeli kaset

23.000 mikro delik* sayesinde ortamda
rüzgar hissedilmeden serinlik sağlar.

* Mikro hava deliklerinin sayısı her modelin kapasitesine göre değişebilir.
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2010 yılında kurulan Hotelya,  markalaşma, 
projelendirme ve satış konularında yapmış 
olduğu başarılı çalışmalar sayesinde sektörün 
önemli firmalarından biri haline geldi. 
Projelerimizin yüzde 80’ini oteller, yüzde 2’sini 
hastaneler, yüzde 10’unu restoran ve kafeler 
ve yüzde 8’lik bir kısmını karışık projeler 
oluşturuyor. Hotelya olarak, bir mobilya 
firmasından çok daha farklı bir yapıda çalışıyoruz. 
Standart bir katalog oluşturmak yerine 
müşterilerimizin arzu, istek ve tasarımlarına 
göre özel üretim yapıyoruz. Piyasada bizi öne 
çıkaran yönümüz ise, her projenin kendine 
özgü mobilya tasarımlarını üretebiliyor, muadil 
ürün teklif etmektense istenen ürünü birebir 
hayata geçirebiliyor olmamızdır. Hotelya 
olarak kuruluş gayemiz, turizm sektörüne 
hizmet etmek üzere otellere kaliteli, en doğru 
ve en uygun mobilyayı üretmek. Turizm 
sektörü müşteri portföyümüzün yüzde 90’ını 
oluşturuyor. Müşteri portföyümüz, genellikle 
mimari gruplarla çalışıyor; mimari ekiplerin 
tasarımlarını gerçekleştirdikleri her proje, 
ekibimiz tarafından profesyonelce hayata 
geçiriliyor. Bu çok modern bir poliüretan 
sandalye olabileceği gibi, altın varaklı klasik bir 
koltuk da olabiliyor. Turizm tesisleri için gerekli 
olan tüm döşemeli ürünler, dresuar, konsol, 
masa, sehpa, gardrop, yatak, yatakbaşı gibi 
imalatlar firmamız hizmet grupları içinde yer 
almaktadır. 

Tüm dünyadaki toplam proje sayımızı 
800’ü aşkın hale getirdik
Çoğunlukla yurtdışı projelere imza atan bir firma 
olarak  pandeminin olumsuz etkilerinin kendini 

gösterdiği 2020’den sonra 2021’de yurtiçinden 
de gelen yoğun taleplere cevap verdik. Yıl içinde 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan Bodrum 
ve Antalya’nın en prestijli otellerine, Katar’da 
sinema ve otel projelerinden New York’un 
en lüks restoranlarına kadar pek çok proje 
için yoğun bir üretim süreci geçirdik. Cirosal 
anlamda geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 
oranında büyüdük. Günümüz itibarıyla, 5 kıtada 
50’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 
Henüz girmemiş olduğumuz ülkelerdeyse 
proje sahipleriyle aktif olarak görüşüyor ve 
markamızı tanıtarak faaliyet alanımızı artırma 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son üç senede 
yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte ihracat 
oranımızı ve uluslararası marka bilinirliğimizi üst 
seviyelere çıkarmayı başararak, tüm dünyadaki 
toplam proje sayımızı 800’ü aşkın hale getirdik. 
Şu anda bizim için öncelikli hedef pazarlarımız 
ise Ortadoğu, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika. 

Mobilya üreticileri olarak mobilya 
kaleminin çok kısa bir süreye 
sıkıştırılmasından şikayetçiyiz
Otel projelerine dahil olma noktasında 
izlediğimiz yollardan ilki, hedef pazarlarımızda 
yaptığımız araştırmalar sonucu potansiyel 
projeleri belirlemek, ardından ilgili gruplarla 
iletişime geçerek firmamızı tanıtmaktır. Bir 
diğer yol ise otel yatırımlarına ağırlık veren 
firmaları belirleyerek, hedef pazar gözetmeden 
yatırımcının tüm işleri ile ilgili bütünsel bir 
çözüm ortaklığına yönelmektir. Tüm bunların 
dışında yatırımcının, bize ulaşması ile başlayan 
ilişkiler de mevcut. Geçen yılı büyük bir 

ihracat artışı ile kapatan ve katma değerli 
üretimini artıran mobilya sektöründe yaşanan 
sorunlardan biri pandemiyle birlikte daha da 
yoğun hissedilen hammadde tedariğindeki 
zorluklar ve fiyat artışı oldu. Mobilya üreticileri 
olarak ayrıca mobilya kaleminin en sona ve çok 
kısa bir süreye sıkıştırılmasından şikayetçiyiz. 
Üretim süresinin kısa tutulması kalitenin 
düşmesine neden olabiliyor. Mimari ekiplerle 
ise bazen tedariği çok güç olan malzeme 
seçimleriyle yapılmış tasarımlar konusunda 
sorun yaşayabiliyoruz. Stokta var olan ya da 
tedariği daha kolay olan malzemelere göre 
tasarımların şekillendirilmesi üreticilerin 
işini kolaylaştırabiliyor. Tüm müşterilerimize 
tavsiyemiz, tedarik ettikleri özel üretim mobilya 
hizmetini tanımaları olacaktır. 

Hotelya was established in 2010 and has 
become one of the important companies 
in the sector due to its successful works in 
branding, projecting and sales. Our Projects 
consist of 80% hotels, 2% hospitals, 10% 
restaurants and cafes, and 8% mixed projects. 
As Hotelya, we work in a very different nature 
than a furniture company. We make special 
production according to the wishes, requests 
and designs of our customers instead of 
creating a standard catalogue. Our leading 
aspect in the market is that we can produce 
unique furniture designs for each project, and 
exactly realize the desired product rather than 
offering equivalent products. As Hotelya, our 
aim for establishment is to produce quality, 
the most accurate and most suitable furniture 
for hotels in order to serve the tourism sector. 
The tourism sector constitutes 90 percent of 
our customer portfolio. Our customer portfolio 
generally works with architectural groups; 
our team professionally realizes every project 
designed by architectural teams. This can be 
a very modern polyurethane chair as well as 
a classic armchair with gold leaf. The service 
groups of our company include all upholstered 
products required for tourism facilities, such 
as dressers, consoles, tables, coffee tables, 
wardrobes, beds, headboards.

We reached more than 800 projects all over 
the world
As a company mostly carrying out 
projects abroad, we met intense domestic 
demands in 2021, after 2020 when the 
negative effects of the pandemic raised. 
During the year, we experienced a busy 
production process for many projects, 
from Democracy and Freedom Island to 
the most prestigious hotels in Bodrum 
and Antalya, from cinema and hotel 
projects in Qatar to the most luxurious 
restaurants in New York. We grew by 
approximately 50 percent compared 
to last year in terms of turnover. As of 
today, we have exported to more than 50 
countries in 5 continents. On the other 
hand, we actively contact with the project 
owners in countries we have not entered 
yet and continue our efforts to increase 
our field of activity by promoting our 
brand. We have succeeded to range up 
our export rate and international brand 
recognition with the work we have done 
in the last three years and we reached 
more than 800 projects all over the world. 
Our primary target markets for us are the 
Middle East, Northern Europe and North 
America now.

As furniture manufacturers, we complain 
about compressing the furniture item a very 
short time
The first way we follow to get involved in hotel 
projects is to identify potential projects as a result of 
the research we conducted in our target markets, and 
then to introduce our company by communicating 
with the relevant groups. Another way is to identify 
the companies focusing their attention on hotel 
investments and turn to a holistic solution partnership 
for all businesses of the investor, regardless of the 
target market. Besides, there are also relations 
started when the investor contacted us . One of the 
problems experienced in the furniture industry, which 
closed the last year with a great increase in exports 
and increased its value-added production, was the 
difficulties in raw material supply and price increase felt 
even more intensely with the pandemic. As furniture 
manufacturers, we also complain about compressing 
the furniture item for last and in a very short time. 
Short production time may cause a decrease 
in quality. We sometimes have problems with 
architectural teams about the designs with material 
choices that are very difficult to supply. Designing 
according to materials available in stock or easier to 
supply can facilitate the work of manufacturers. Our 
advice to all our customers will be to know the custom 
made furniture service they buy. 

Standart bir katalog oluşturmak yerine 
müşterilerimizin isteklerine göre özel üretim yapıyoruz

We make special production according to the wishes of our customers 
instead of creating a standard catalogue

Zümrüt Doyran 
Hotelya Kurucu Ortak ve Genel 

Müdür, Yüksek Mimar / Co-Founder & 
General Manager, M.s Architect
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Otel projelerinin planlama aşamasından otelin 
açılışına kadar olan süreçte otel danışmanlığı, 
tasarım koordinasyonu, inşaat yönetimi, test 
ve devreye alma hizmetleri sunuyoruz. Otel 
danışmanlığı hizmetlerinde; işletme markası 
seçimi ve marka entegrasyonunun sağlanması, 
Tasarım yönetimi hizmetlerinde; işletme 
markası ya da işverenin taleplerinin projeye 
doğru şekilde aktarılması, projelerin/ekiplerin 
koordinasyonunun sağlanması, FF&E ve OS&E 
malzemelerinin satın alma danışmanlığı, 
inşaat aşamasında ise; teknik uygulama 
yönetimi, ihale ve satın alma yönetimi, kalite 
kontrol yönetimi, zaman yönetimi, sözleşme 
yönetimi, hakediş ve bütçe yönetimi, test 
ve devreye alma hizmetleri vermekteyiz. 
2021, turizm yatırımları açısından yeni 
yatırımlardan ziyade, işletme markaları 
ile çalışmayan otellerin zincir markalar 
ile çalışmaya başlaması ve bu dönüşüm 
sürecine ilişkin Danışmanlık ve Tasarım & 
İnşaat Yönetimi hizmetlerini verdiğimiz 
bir süreç oldu. Az da olsa yeni yatırımlar 
olmakla beraber, pandemi sebebiyle ilk 
başlarda hız kaybeden projelerimiz olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu sürece rağmen, ertelenen 
projemiz ise olmadı. Önümüzdeki iki sene 
için planlanan projelerimiz, İstanbul, Bursa, 
Ankara ve Malatya’da yer alıyor. İstanbul’da 
160 odalı projemizi 2023 sonuna, Bursa’da 
bulunan 210 odalı projemizi 2023 ikinci 
yarısından sonrasına, Ankara’da yer alan 90 
odalı projemizi 2022 sonuna ve son olarak 
Malatya’da yer alan 110 odalı otel projesinin 
açılışını ise 2023 sonuna doğru planlıyoruz.

Tedarikçi firmalarla iletişimi güncel tutmak 
adına online görüşme sayısını artırarak 
ilerlemeye çalıştık
2021 yılı hem yatırımların azalması hem döviz 
hareketleri hem de pandemi gibi birçok sebepten 
değişkeni çok olan bir yıl oldu. Tedarikçi firmalarla 
iletişimi güncel tutmak adına online görüşme 
sayısını artırarak ilerlemeye çalıştık. Hammadde 
bulmadaki güçlük ve tabii ki fiyat artışları sebebiyle 
karşılıklı güven bu ilişkilerin yürümesinde 
eskisinden daha da kritik bir hal aldı. Tedarikçi 
iletişimi noktasında, kimi zaman tedarikçiler bize 
kimi zaman biz tedarikçilere ulaşıyoruz. Bazen 
tedarikçilerin aradığı an, o konu gündemimizde 
olmasa da tedarik edilecek ürün veya hizmetin 
süresi geldiğinde biz de yoğun aramalar/
araştırmalar yaparak tedarikçilere ulaşıyoruz. 
Yatırım aşamasında temin sürelerindeki sıkıntılar 
sebebiyle, belli başlı konularda yatırımcılarımızın 
hızlı hareket etmesi ve açılışlarda sıkıntı yaşamaması 
adına siparişlerimizi erken vermeye çalışıyoruz. 
Ancak her konuda bunu yapamadığımız için, 
tedarikçi firmaların ürün çeşitliliğinin veya teknik 
çözüm alternatiflerinin artması belirleyici oluyor. 
Bu çeşitlilik fiyat, termin süresi, teknik gereksinim 
ve yeterlilik açısından istenen noktada olursa bir 
noktada buluşup, süreçlerimizi ilerletiyoruz. 

Seyahat alışkanlıklarının değişmesi, 
pandemi sebebiyle yeni kriterlerin 
oluşması doğrultusunda ürünlerin tüm 
bu gereksinimleri karşılaması en büyük 
beklentimizdir
32. ANFAŞ HotelEquipment Fuarında ziyaretçi 
olarak bulunacağız. Fuarda klasik, alışılagelmiş 

ürünlerden çok yeni ve alternatifli ürünler 
görmek isteriz. Geldiğimiz noktada, seyahat 
alışkanlıklarının değişmesi, pandemi sebebiyle 
yeni kriterlerin oluşması doğrultusunda 
ürünlerin tüm bu gereksinimleri karşılaması en 
büyük beklentimizdir. Yatırımların hız kaybettiği 
bu dönemde 450’nin üzerinde katılımcıyla 
fuarın açılmasını çok önemli buluyoruz. 
Sektörel olarak bu gündemin sıcak kalması 
ve hatta geri plana atılan bazı satın almaların 
tekrar gündeme alınması ile piyasanın 
hareketlenmesi ve özellikle yatırımcıların 
ürünleri birebir görmesi açısından bu fuarın 
gerçekleşmesini önemli buluyoruz.

We offer hotel consultancy, design coordination, 
construction management, testing and 
commissioning services from the planning 
stage of hotel projects to the opening of the 
hotel. We provide business brand selection and 
brand integration in hotel consultancy services, 
accurately transferring the demands of the 
business brand or the employer to the project 
in design management services, ensuring the 
coordination of projects/teams, purchasing 
consultancy of FF&E and OS&E materials, and 
during the construction phase, we provide 
technical application management, tender 
and purchasing management, quality control 
management, time management, contract 
management, progress payment and budget 
management, testing and commissioning 
services. Rather than new investments in terms 
of tourism investments, 2021 was a process in 
which we started to work with chain brands of 
hotels that do not work with business brands 
and provided Consultancy and Design and 
Construction Management services related to 
this transformation process. Although there 
are some new investments, we can say that we 
have projects that lost speed at first due to the 
pandemic. Despite this process, our postponed 
project did not work. Our projects planned for 
the next two years are located in Istanbul, Bursa, 
Ankara and Malatya. We plan our 160-room 

project in Istanbul until the end of 2023, our 
210-room project in Bursa until after the second 
half of 2023, our 90-room project in Ankara until 
the end of 2022 and finally the opening of the 
110-room hotel project in Malatya towards the 
end of 2023.

In order to keep the communication with the 
supplier companies up-to-date, we tried to 
advance by increasing the number of online 
meetings
2021 has been a year with many variables due 
to many reasons such as both the decrease in 
investments, foreign exchange movements 
and the pandemic. In order to keep the 
communication with the supplier companies up-
to-date, we tried to advance by increasing the 
number of online meetings. Due to the difficulty 
in finding raw materials and of course the price 
increases, mutual trust has become more critical 
in the functioning of these relations than before. 
In terms of supplier communication, sometimes 
the suppliers reach us and sometimes we reach 
the suppliers. Sometimes the moment suppliers 
call, even if that issue is not on our agenda, when 
the product or service to be supplied is due, we 
also reach the suppliers by making intensive 
searches/researches. Due to the difficulties in the 
supply periods during the investment phase, we 
try to place our orders early in order to ensure 

that our investors act quickly on certain issues and 
do not have any problems during the opening. 
However, since we cannot do this in every issue, 
the increase in product diversity or technical 
solution alternatives of supplier companies is 
decisive. If this diversity is at the desired point in 
terms of price, deadline, technical requirement 
and competence, we meet at a point and advance 
our processes.

Our biggest expectation is that the products 
meet all these requirements in line with the 
change in travel habits and the formation of 
new criteria due to the pandemic
We will be present as visitors at The 32nd ANFAS 
HotelEquipment Fair. At the fair, we would like 
to see new and alternative products rather than 
classic and traditional products. At this point, our 
biggest expectation is that the products meet 
all these requirements in line with the change in 
travel habits and the formation of new criteria due 
to the pandemic. In this period when investments 
are losing pace, we find it very important to open 
the fair with more than 450 participants. We find it 
important for this fair to be realized in order for the 
market to move and especially for investors to see 
the products one-on-one by keeping this agenda 
warm and even putting some of the purchases in 
the background back on the agenda.

Hammadde bulmadaki güçlük ve fiyat artışları 
sebebiyle karşılıklı güven, ilişkilerin yürümesinde 
eskisinden daha da kritik bir hal aldı

Due to the difficulty in finding raw materials and the price increases, mutual 
trust has become more critical in the functioning of relations than before

İpek İpekçi
POM Otel Danışmanlığı ve Proje 
Yönetimi Yönetici Ortak, Mimar / 

Managing Partner, Architect
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Mutaş A.Ş., endüstriyel mutfak, soğutma ve makine 
sektörünü ihtiyaçlarının üretim ve pazarlaması 
amacıyla, 1997’de Ankara’da kurulmuştur. 
Firmamız kısa süre içerisinde uluslararası 
marka değerine ulaşmış olup, müşterilerinin ve 
tedarikçilerinin talep ve isteklerine yönelik, tüm 
güncel ve teknolojik yenilikleri takip ederek ürün 
geliştirilmesi, satış sonrası hizmetleri ile ülkemiz 
endüstriyel mutfak kuruluşları arasında da ön 
saflarda yer almayı başarmıştır. Çok çeşitli ürün 
gamına sahip olmamız, pişirici cihaz ve fırınlar, 
soğuk hava depoları, bulaşıkhane, çamaşırhane ve 
bazı hastane ekipmanları gibi endüstriyel ekipman 
üretimi yapabilmemiz, anahtar teslim ve /veya 
çeşitli otel-tatil köyü, restoran, kafe, fast-food ve 
hatta hastane projelerinde müşterilerimize hem 
fiyat avantajı hem de tek bir tedarikçi ile çalışma 
olanağı sağlamaktadır. 

Sebze Yıkama Makinesi, Bulaşık 
Yıkama Makinesi modellerimiz 2022’de 
müşterilerimizin kullanımına sunulacak
Turizm tesisleri, hemen hemen çeşitli tüm set 
üstü sunum üniteleri ile endüstriyel mutfak-
soğutma-çamaşırhane ve açık büfe /teşhir 
ekipmanlarının bir arada yer aldığı, bir kafe veya 
restoran işletmesinden çok daha kapsamlı veya 
daha nitelikli ürünler ile faaliyet göstermekte 
olup çoğu zaman da günümüzde hem tek bir 
tedarikçi firma ile çalışma isteğindedirler hem 
de anında servis hizmeti sağlayabilecek üretici 
firmaları tercih ederler. Turizm tesisleri gibi yüksek 
kapasiteli ve sürekli işleyen tesis, restoran vb. zincir 
işletmeler için firmamız ürün grupları ile anahtar 
proje hizmeti sunabilmektedir. Yılın son aylarının 
değişkenlik gösteren döviz kuru dalgalanmaları, 

hammadde fiyatı artışları ve Covid-19 salgınının 
devam etmesi nedeniyle 2021’i, önceki yıllara 
nazaran beklentilerimizin kısmen altında 
tamamladık. Ancak katılımcısı olduğumuz ulusal 
ve uluslararası fuarların olumlu katkısı, her yıl 
yenileri eklenen müşteri portföyümüzle birlikte 
üretim kapasitemiz ile ürün grubumuzdaki 
çeşitliliğin ve ihracat rakamlarımızın artışını da göz 
önüne aldığımızda, 2021 yılının genel anlamda 
firmamız adına olumlu geçtiği düşüncesindeyiz. 
2022 yılı için hem ürün çeşitliliğimizin hem de ticari 
faaliyetlerimizin artırılması adına organizasyon 
ve planlama çalışmalarımız sürmekte. Ulusal ve 
uluslararası fuarlara katılımımız, satış odaklı yurtdışı 
ziyaretlerimiz, mevcut ve potansiyel müşteri 
memnuniyetlerine yönelik faaliyetlerimiz önceki 
yıllarda olduğu gibi 2022 yılı için de devam ediyor. 
Farklı özellik ve kapasitelere sahip Sebze Yıkama 
Makinesi, Bulaşık Yıkama Makinesi modellerimiz 
de 2022’de müşterilerimizin kullanımına 
sunulacak.

Firmamız yatırımcılarını aşama-aşama doğru 
yönlendirerek projelerini tamamlamaktadır
Ülkemizde faaliyetleri bulunan veya planlaması 
yapılan endüstriyel mutfak ve çamaşırhane gibi 
gereksinimleri olan işletme projeleri, firmamız 
gibi proje desteği sağlayan birçok sektör 
meslektaşlarımız ve danışman firmalar aracılığıyla 
yürütülmektedir. Güçlü proje ekibimiz, işletmeler 
için projenin başından bitimine kadar sahada da 
olmak üzere destek sağlamaktadır. Firmamız güçlü 
üretim alt yapısı, proje ekibi ve teknik kadrosu ile 
gerek iç gerekse dış pazarlarda zamanında teslim 
politikasını benimsemiş, müşterilerine de hem 
proje çalışmaları hem de tedarik aşamalarında 

olması gereken inşaat alt-üst yapı, mekanik-elektrik 
tesisat konularında tedarik-uygulama sürecinde 
aksama ve zaman kaybı yaşanmaması için 
yatırımcılarını aşama-aşama doğru yönlendirerek 
projelerini tamamlamaktadır. Yatırımcılarımızın 
yatırım aşamasında zaman kaybına uğramak 
istememeleri nedeniyle, henüz tamamlanmamış 
inşaat /şantiye alanlarına mal sevkiyatı talep 
edilmesi, aynı şekilde alt yapının hazır olmadan 
ve test-denemeleri yapılmadan ekipmanların 
kullanıma hazır hale getirilmesi talepleri, aksine 
daha fazla zaman kaybına neden olmaktadır. Bu 
nedenle yatırımcılara önerimiz, proje onayından 
üretime, sevkiyat ve montaj sürecine kadar hem 
inşaat hem de alt yapı sağlayıcıları ile mutfak 
ekipmanı üretici firmalarının süreç planlama ve 
teknik desteklerini dikkate almaları yönündedir.

Mutaş Inc. was established in 1997 in Ankara for 
the production and marketing of the needs of the 
industrial kitchen, cooling and machinery sector. 
Our company has reached the international brand 
value in a short time and has managed to be at the 
forefront among the industrial kitchen organizations 
of our country with the development of products 
by following all current and technological 
innovations in line with the demands and demands 
of its customers and suppliers. Having a wide range 
of products, producing industrial equipment such 
as cooking appliances and ovens, cold storages, 
dishwasher, laundry and some hospital equipment, 
turnkey and /or providing our customers with 
both a price advantage and the opportunity to 
work with a single supplier in various hotel-holiday 
village, restaurant, cafe, fast-food and even hospital 
projects.

Our Vegetable Washing Machine and 
Dishwashing Machine models will be available 
to our customers in 2022
Tourism facilities operate with much more 
comprehensive or more qualified products than a 
cafe or restaurant business, where almost all set-top 
presentation units and industrial kitchen-cooling-
laundry and open buffet /display equipment are 
combined, and today, they are often both willing 
to work with a single supplier company and prefer 
manufacturer companies that can provide instant 

service. Our company can provide key project 
services with product groups for high-capacity and 
continuously operating facilities, restaurants, etc. 
chain businesses such as tourism facilities. Due to 
the variable exchange rate fluctuations in the last 
months of the year, the increase in the price of raw 
materials and the ongoing Covid-19 epidemic, we 
completed 2021 partially below our expectations 
compared to previous years. However, considering 
the positive contribution of the national and 
international fairs we participated in, the increase 
in our production capacity, the diversity in our 
product group and our export figures together 
with our customer portfolio, which is newly added 
every year, we think that 2021 was generally 
positive on behalf of our company. For 2022, our 
organization and planning efforts are ongoing in 
order to increase both our product diversity and our 
commercial activities. Our participation in national 
and international fairs, sales-oriented international 
visits, current and potential customer satisfaction 
activities continue for 2022 as in previous years. 
Our Vegetable Washing Machine and Dishwashing 
Machine models with different features and 
capacities will also be available to our customers in 
2022.

Our company completes its projects by 
directing its investors step by step
Business projects with needs such as industrial 

kitchens and laundry, which have activities or are 
planned in our country, are carried out through 
many sector colleagues and consultancy 
companies that provide project support such as 
our company. Our strong project team provides 
support for businesses from the beginning to 
the end of the project, including in the field. 
Our company has adopted a timely delivery 
policy in both domestic and foreign markets 
with its strong production infrastructure, project 
team and technical staff, and it completes its 
projects by directing its investors step by step 
in order to avoid disruption and time loss in 
the procurement-implementation process in 
construction infrastructure-superstructure, 
mechanical-electrical installation issues that 
should be in both project works and supply 
stages. Due to the fact that our investors do 
not want to lose time during the investment 
phase, demanding the shipment of goods to 
the construction sites that have not yet been 
completed, as well as making the equipment 
ready for use before the infrastructure is ready 
and test-tests are carried out, causes more time 
loss. For this reason, we recommend investors 
to consider the process planning and technical 
support of both construction and infrastructure 
providers and kitchen equipment manufacturers 
from project approval to production, shipment 
and assembly process.

Çok çeşitli ürün gamına sahip olmamız 
müşterilerimize tek tedarikçi ile çalışma 
olanağı sağlamakta  

Having a wide range of products providing our customers  
opportunity to work with a single supplier

Murat Kuzucu
Mutaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili / Deputy Chairman of the 
Board of Directors
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Örtaş Grup; turizm, tarım ve perakende alanlarında 
projelerini başarıyla tamamlayarak sektörün lider 
markalarından biri haline gelmiştir. Geliştirdiği 
projeleri ve yatırımları ile değerli arsalar üzerinde, 
müşterilerin talepleri ve piyasa beklentileri 
doğrultusunda, gayrimenkul projeleri üretmeye 
devam etmektedir. Hem bugün hem de gelecek 
için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları 
inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı 
atmaktan gurur duyuyoruz. Kalite anlayışımızdan, 
insana ve çevreye olan saygımızdan ödün 
vermeden Türkiye için üretiyoruz. Amacımız 
meslekte ilkleri başarmaktır. Şirketimizin 
ana ilkeleri, önce insan, kalite, sonra müşteri 
memnuniyeti, en son kazançtır. Her mutlu müşteri 
bizim için en büyük sermayedir. Referanslarımız 
arasında İstanbul’un çeşitli lüks semtlerinde siteler 
ve apartmanlar, oteller, benzin istasyonları, tarım 
ürünleri için lisanslı depolar, soğuk hava deposu ve 
bunun gibi birçok başarılı projeler bulunuyor. 

Pandemi koşullarında oluşacak düzelmelerin 
etkisiyle yatırımlarımızı artırarak devam etmeyi 
planlıyoruz
Yakın zamanda yaptığımız projelerden kısaca 
bahsedersek, İstanbul’da Delta Hotels By Marriott 
Halic Otel projesini bütün aşamalarında yer 
alarak projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. 
Aynı zamanda mevcut yatırımlarımız kapsamında 
bulunan otellerin oda revizyonları, lobi ve restoran 
alanları ile ilgili mevcut dekorasyonun yenilenmesi 
ve değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. 
2021 yılında yapmayı planladığımız yatırımlarımızın 
tamamını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Pandemi 
koşullarında oluşacak düzelmelerin etkisiyle 
yatırımlarımızı artırarak devam etmeyi planlıyoruz. 

Önümüzdeki dönemlerde farklı lokasyonlarda 
çeşitli yatırım planlamaları yapmaktayız. Şu an 
İstanbul, Sefaköy’de bulunan arsamızda 4 bloktan 
oluşan, 640 bağımsız bölüm, 572 konut, 68 ticari 
ünite ve 1.440 araçlık otoparktan oluşan İstanbul 
Konutları inşaatı projemiz üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Ayrıca mevcut yatırımlarımız 
arasında bulunan otel projelerimizin restoranlarının 
yenilenmesi, odaların ve yatak kapasitelerinin 
artırılması konularında çalışmalarımız bulunmakta. 
Bunlara ek olarak yatırımlarımız arasında bulunan 
sosyal alanların, misafirlerimize daha konforlu 
hizmet vermek açısından yeninden tasarlanması 
çalışmaları yapılmaktadır.

Tedarik zincirimizdeki firmalardan 
beklentilerimiz bizimle her zaman düzenli 
iletişim halinde olmalarıdır
Tedarik zincirimizde bulunan firmalarla her 
zaman yakın iletişimde olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Fakat yatırımların azaldığı dönemlerde özellikle 
pandemi döneminde, faaliyetlerimizi sorunsuz 
sürdürebilmek açısından, tedarik zincirimizle olan 
iletişimimizi gözden geçirerek varsa eksiklerimiz 
ya da düzeltilmesi gereken noktaları belirledik. 
Kullandığımız teknolojik alt yapımızı güncelleyerek 
ve daha etkili kullanarak, fonksiyonel ve stratejik bir 
tedarik iletişim düzeni sağlayarak, iş sürekliliğimizin 
kısa, orta ve uzun vadede sorunsuz ve etkin bir 
şekilde gerçekleşmesini planladık. Ayrıca tedarik 
zincirlerimizi daha da genişleterek çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Şirketimizin tedarikçi 
geliştirme planları sayesinde, ihtiyacımız olan 
veya olması muhtemel bütün mal ve hizmetler 
için tedarik ağımızı olduğunca geniş tutarak 
sürdürülebilir tedarik zincirine sahip olduğumuzu 

düşünüyorum. Tedarikçi firmalarımız ile her 
zaman iletişim içinde olduğumuzu söyleyebilirim, 
fakat pazarda oluşabilecek ani değişimleri göz 
önünde alarak tedarikçilerimizle olan iletişimimizin 
arttığı durumlar da bulunmakta. Tedarik 
aşamasında karşılaştığımız sorunları, arz ve talep 
şokları, istediğimiz ürünlere zamanında erişim 
sağlayamamak ve üretimdeki maliyet artışları 
olarak sıralayabilirim. Bizim tedarik zincirimizdeki 
firmalardan beklentilerimiz bizimle her zaman 
düzenli iletişim halinde olmaları ve olası negatif 
durumlarda bizim ihtiyaçlarımıza paralel 
çözümler üretmeleridir. Genel olarak tavsiyem, 
beklenmeyen kriz ortamlarında sakin ve temkinli 
kalarak en doğru ve en hızlı şekilde karar alıp, ürün 
tedarikinde bulundukları firmalara sürdürülebilir 
hizmet sunmalarıdır.

Ortas Group has become one of the leading 
brands in the sector upon successfully 
completing its projects in the fields of tourism, 
agriculture and retail. It continues to produce 
real estate projects on valuable lands with 
the projects and investments developed, in 
accordance with customer demands and 
market expectations. We build high-quality 
living spaces designed for today and the future, 
and we are proud of succeeding our projects. 
We produce for Turkey without compromising 
our sense of quality and our respect for human 
and the environment. Our aim is to achieve 
firsts in the profession. The main principles 
of our company are human first, quality, then 
customer satisfaction, and lastly gain. Every 
happy customer is the biggest capital for us. 
Our references include sites and apartments, 
hotels, gas stations, licensed warehouses for 
agricultural products, cold storage in various 
luxury districts of Istanbul and many other 
successful projects.

We plan to continue by increasing 
our investments with the effect of 
improvements under pandemic conditions
To talk briefly about the projects carried out 
recently, we took part in all stages of Delta 
Hotels By Marriott Halic Hotel project in 
Istanbul and realized this project. We are also 
working on the room revisions, renovations 

and replacement of the existing decoration of 
the lobby and restaurant areas of the hotels 
under our current investments. We have made 
all of our investments planned in 2021. We 
plan to continue by increasing our investments 
with the effect of improvements under 
pandemic conditions. We are making various 
investment plans in different locations in the 
coming periods. We are currently working 
on our Istanbul Residences construction 
project including 4 blocks, 640 independent 
sections, 572 residences, 68 commercial 
units and a parking lot for 1.440 vehicles on 
our land located in Sefaköy, Istanbul. We are 
also working on renovating the restaurants 
and increasing the rooms and bed capacities 
of our hotel projects included in our current 
investments. In addition to these, we are 
working on redesigning social areas included 
in our investments in order to provide more 
comfortable service to our guests.

We expect from the companies in our supply 
chain to be always in regular contact with us
We can say that we are always in close 
communication with the companies in our 
supply chain. However, we considered our 
communication with our supply chain and 
identified any deficiencies or points required to 
be corrected in order to continue our activities 
without any problems during the periods when 

investments decreased, especially during the 
pandemic period. We planned unproblematic 
and effective business continuity in the short, 
medium and long term after updating and 
using our technological infrastructure more 
effectively, providing a functional and strategic 
supply communication order. We also continue 
our work by further expanding our supply 
chains. I think we have a sustainable supply 
chain by keeping our supply network as wide 
as possible for all the goods and services we 
need or may need through our company's 
supplier development plans. I can say that we 
are always in communication with our supplier 
companies, however, there are also cases 
where our communication with our suppliers 
has increased considering the sudden changes 
that may occur in the market. I can list our 
problems during the procurement phase as 
supply and demand shocks, not being able 
to access the products we want on time, and 
cost increases in production. We expect from 
the companies in our supply chain to be always 
in regular contact with us and to produce 
solutions parallel to our needs in possible 
negative situations. In general, my advice is 
to stay calm and cautious in unexpected crisis 
environments, take the most accurate and 
fastest decision and provide sustainable service 
to the companies supplied products to them.

Yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve
projelerimizin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz

We build high-quality living spaces and we are proud of succeeding our projects

Safa Abdik Örtaş Grup 
Yönetici Ortak /  Managing Partner
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1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger fabrikası 
olarak başladığımız hikayemize bugün, 
bünyemizde bulunan Yataş Bedding, Enza 
Home, Divanev, Puffy, Yataş Projects, Yataş 
Foam markaları olmak üzere toplam 6 
markayla devam ediyoruz. Müşterilerimizin 
talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap 
verecek bir mükemmellik anlayışıyla daima 
fark yaratan, rahat, kaliteli, güvenilir ürün ve 
hizmetler sunuyoruz. Markamızın saygınlığını 
ve değerini artırma misyonu ile mobilya, 
yatak, baza, başlık, ev tekstili ve endüstriyel 
sünger üzerine üretim gerçekleştiriyoruz. 
Yurtiçinde 400’e yakın mağazamız bulunurken 
49 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. 2 
bin 500'e yakın çalışanımızla 41 yıllık Yataş 
tecrübesi ve kalitesi ile müşteri memnuniyeti 
prensibinden hiçbir zaman taviz vermeden 
varlığımızı sürdürüyoruz. 

Göz alıcı tasarımlara sahip 
koleksiyonumuzla çözüm ortağı olduğumuz 
otellere değer katıyoruz
Hali hazırda yılların vermiş olduğu tecrübe 
ve know-how’la oluşturduğumuz otel yatağı 
koleksiyonumuz mevcut. Bunun yanı sıra 
talep gelmesi halinde tesislere yönelik özel 
reçeteli yatak çalışmaları yapmaktayız. Baza, 

başlık, modüler ve döşeme grubu mobilya 
ürünlerinde göz alıcı tasarımlara sahip 
koleksiyonumuzla çözüm ortağı olduğumuz 
otellere değer katıyoruz. Yataş Kurumsal 
Satışlar olarak Türkiye’nin yedi bölgesinde 
yaygın olarak faaliyet gösteriyoruz. Sahada 
aktif olarak müşteri ziyaretleri yapıyoruz. 
Yatırımcıların ilk aklına gelen ve tesisleri için 
mutlaka teklif aldığı markalardan biriyiz. 
Aynı zamanda çözüm ortağı olduğumuz 
müşterilerimiz de memnuniyetlerini çevresi 
ile paylaşıyor, referansla gelen, markamıza 
olan güven ve inançla bizlere ulaşan birçok 
müşterimiz oluyor. 

Pandemi nedeniyle insanlar çoğunlukla 
evlerinde vakit geçirdiler, yaşadıkları 
mekanı güzelleştirmek adında eşyalarını 
yenilediler
2021’e yönelik bir değerlendirme yaparsak, 
özellikle yılın ilk yarısında beklenilenin 
üzerinde bir satış gerçekleştirdik.  Pandemi 
nedeniyle insanlar çoğunlukla evlerinde vakit 
geçirdiler, yaşadıkları mekanı güzelleştirmek 
adında eşyalarını yenilediler. Markalarımıza 
olan talep beklenenin üzerinde gerçekleşti. 
Aralarında Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, 
Hollanda, Avusturya, Türki Cumhuriyetler ve 

Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 
70 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
2022 için ise konaklama sektörüne yönelik 
satışlarımızın haricinde farklı satış kanalları 
için de çalışmalar başlattık. Bu kanallarda 
faaliyetlerimiz sürüyor ve daha da geliştirmeye 
devam edeceğiz. Fonksiyonel ürün grubunda 
bazı yeni ürün çalışmalarımız devam ediyor.  

Our story started as the first foam factory 
of Anatolia in 1976, and we continue 
now on our way with a total of 6 brands, 
namely Yataş Bedding, Enza Home, Divanev, 
Puffy, Yataş Projects, Yataş Foam. We offer 
comfortable, high-quality, reliable products 
and services that always make a difference 
with a sense of excellence to meet the 
demands and expectations of our customers 
in the best way. We produce furniture, 
mattresses, bed bases, headboards, home 
textiles and industrial foams with the 
mission of increasing the prestige and 
value of our brand. We have nearly 400 
stores in the country, and we also export 
to 49 countries. We continue our existence 
without compromising the customer 
satisfaction principle with 41 years of Yataş 
experience and quality through nearly 2,500 
employees.

We add value to the hotels as solution 
partners due to our collection with eye-
catching designs
We already have a hotel mattress collection 
created with years of experience and 
know-how. Besides, we carry out special 
prescription mattress works for the facilities 
upon the request. We add value to the 
hotels as solution partners due to our 
collection with eye-catching designs in 
base, headboard, modular and upholstery 

furniture products. As Yataş Corporate Sales, 
we operate extensively in seven regions of 
Turkey. We actively visit our customer visits 
on site. We are one of the brands which 
come to the minds of investors first and 
from which they definitely receive offers for 
their facilities. Our customers with whom 
we are solution partners also share their 
satisfaction with their surroundings, so we 
have many customers who come to us with 
references and trust and belief in our brand. 

People mostly spent time at home due 
to the pandemic, so they renovated their 
belongings to improve their living space
To make an assessment for 2021, we achieved 
sales above the expectations, especially 
in the first half of the year. People mostly 

spent time at home due to the pandemic, 
so they renovated their belongings to 
improve their living space. Demand for our 
brands exceeded expectations. We export 
to approximately 70 different countries, 
including America, England, Germany, Italy, 
Netherlands, Austria, Turkic Republics and 
Middle East countries. We have started 
studies for different sales channels besides 
our sales for the accommodation sector 
for 2022. Our activities in these channels 
continue and we will continue to develop 
them further. We continue to work on some 
new products in the functional product 
group.  

Yurtiçinde 400’e yakın mağazamız bulunurken 
49 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz

We have nearly 400 stores in the country, and we also export to 49 countries

Mustafa Orhan
Yataş Yatak ve Yorgan San Tic. A.Ş 
Kurumsal Satışlar Grup Yöneticisi / 

Corporate Sales Group Manager 
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H&P Turizm Yatırım ve İşletme Danışmanlığı 
otel sektörü profesyonelleri Poğda Demircan ve 
Hamit Topaloğlu tarafından otel yatırımcılarına 
otel yatırım planlama aşamasından başlayarak, 
projenin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi 
konusunda 360 derece destek vermek amacı 
ile kurulmuştur. Danışmanlık şirketi olarak 
profesyonel ekibimizle sunduğumuz hizmetler: 
Konsept geliştirme, fizibilite çalışması, otel marka 
entegrasyonu; yatırım planlama aşamasında 
fizibilite ve projeye uygun konsept hazırlanması; 
projeye uygun marka ve otel yönetim anlaşması 
şeklinin belirlenmesi ve en uygun markanın 
seçilmesi; yatırımcının kendi bağımsız otel 
markasını yaratma planına uygun alt yapının 
hazırlanması, marka oluşturulması konusunda her 
aşamada destek verilmesi; işletme operasyonel 
verimliliğinin düşünülerek projenin yönetilmesi; ön 
açılış sürecinin yönetilmesi, tüm açılış hazırlıklarının 
yapılarak açılışın başarıyla gerçekleştirilmesi; otelin 
açıldıktan sonraki işletme sürecinde yönetim 
desteği; satış ve pazarlama, gelir yönetimi, 
finansal sonuçların incelenmesi ve denetlenmesi, 
operasyonel verimliliğin maksimuma çıkarılması, 
kârın maksimuma çıkarılmasının sağlanması; varlık 
yönetimi ve yatırımcı temsilciliği.

Yeni bir otel yatırımının egonun bir kenara 
bırakılarak pazarın ihtiyacına göre yapılması 
gerekmektedir
Otelin doğru yerde ve hazırlanan fizibiliteye uygun 
yapılması çok önemlidir. Yeni bir otel yatırımının 
egonun bir kenara bırakılarak pazarın ihtiyacına 
göre ve yatırımın geri dönüş zamanı düşünülerek 

yapılması gerekmektedir. Konsept çalışmaları, 
otelin doğru konumlandırılması, otelin doğru 
hedef kitleye hitap etmesi konusunda ve beklenen 
ilgiyi görmesi konusunda fayda sağlayacağı gibi 
hedeflenen sonuçların elde edilmesine yardımcı 
olacaktır. Danışmanlar, uluslararası zincir otellerde 
edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeleri, uzman 
ekipleri ile doğru malzeme alımı, planlama 
çalışmalarının doğru yapılması ve doğru ekibin 
kurulmasıyla zamandan ve yatırım maliyetlerinden 
çok ciddi tasarruf sağlayacaktır. Doğru danışman 
otelin yatırım maliyetini yüzde 15-20 civarında 
aşağı çekecektir. 

Yeni yatırım ve renovasyon 
teşvik alımları hızlandı 
Pandemi döneminde, ilk aşamada durdurulan 
projeler olsa da yatırımlar yeniden hız kazandı ve 
yeni projeler eklendi. Yeni yatırım ve renovasyon 
teşvik alımları hızlandı. 2022-2023 içerisinde 
açılışını üstlendiğimiz, 5 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller 
yanında butik otellerimiz de var. Otel projelerinde 
otel tedarikçileri ile birlikte çalışıyoruz. Üzerinde 
çalıştığımız otel projesine en uygun ürünü 
bularak, en uygun fiyatlarla alınmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Ürünlerin piyasada kabul görmüş 
ve güçlü referanslarının olması bizim için çok 
önemli. Uluslararası oteller tarafından onaylanmış 
ürünler sunmaları da çok önemli. İşletilmekte olan 
otellere işletme desteği verirken diğer taraftan 
yeni otellerimizi açmaya çalışmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Türkiye’de otel yatırımlarının hızla devam 
edeceğini düşünüyoruz. Özellikle Anadolu’da 
henüz oteli olmayan iller ve büyük ilçeler 

mevcut. Otel yatırımlarının ekonomik oteller diye 
bilinen yatırım maliyeti daha düşük, kar marjı 
daha yüksek otel yatırımlarında yoğunlaşacağını 
düşünüyoruz. Yatırım kararı almış ve alacak 
otel yatırımcılarının, ister yeni otel ister yıllardır 
işletilen otel olsun, otellerin potansiyelini 
maksimuma çıkarabilmeleri noktasında “3rd 
party management” olarak bilinen üçüncü göz 
danışmanlarla çalışmaları fayda sağlayacaktır. 
Türkiye’de yatırımcıların danışmanlık hizmeti alma 
konusunda henüz çekingen davrandıklarını ve 
gereksiz maliyet gibi gördüklerini düşünüyoruz. 
Fakat bizim sonradan danışman olarak devreye 
girdiğimiz gerek yeni yatırımlar gerekse yıllardır 
işletilen otellere sağladığımız ölçülebilir fayda çok 
ciddi boyutlardadır. 

H&P Tourism Investment and Business 
Consultancy was established by hotel sector 
professionals Pogda Demircan and Hamit 
Topaloglu to provide 360 degree support to 
hotel investors in the realization and operation 
of the project, starting from the hotel investment 
planning stage. Services we offer with our 
professional team as a consultancy company: 
Concept development, feasibility study, hotel 
brand integration, preparation of a concept 
suitable for the feasibility and project during the 
investment planning phase, determination of 
the form of the brand and hotel management 
agreement suitable for the project and selection 
of the most appropriate brand, preparation of 
the infrastructure suitable for the investor's own 
independent hotel brand creation plan, support 
in creating a brand at every stage, management 
of the project by considering the operational 
efficiency of the business, management of the 
pre-opening process, successful opening of 
the hotel by making all opening preparations, 
management support in the operation process 
after the opening of the hotel, sales and 
marketing, revenue management, examination 
and supervision of financial results, maximization 
of operational efficiency, maximization of profit, 
asset management and investor representation.

A new hotel investment should be made by 
putting aside the ego, according to the needs of 
the market
It is very important that the hotel is in the right place 
and in accordance with the prepared feasibility. A 
new hotel investment should be made by putting 
aside the ego, according to the needs of the market 
and considering the return time of the investment. 
Concept studies will help to achieve the targeted 
results as well as the correct positioning of the hotel 
will benefit the hotel in addressing the right target 
audience and attracting the expected attention. 
Consultants will save time and investment costs with 
the knowledge and experience they have gained in 
international chain hotels, the right material purchase 
with expert teams, the right planning work and the 
establishment of the right team. The right consultant 
will reduce the investment cost of the hotel by around 
15-20 percent.

New investment and renovation incentive 
purchases accelerated
During the pandemic period, although there 
were projects that were stopped in the first stage, 
investments gained momentum again and new 
projects were added. New investment and renovation 
incentive purchases accelerated. In addition to the 
5-star and 4-star hotels that we undertook to open in 

2022-2023, we also have boutique hotels. We work 
with hotel suppliers on hotel projects. We try to find 
the most suitable product for the hotel project we are 
working on and to ensure that it is purchased at the 
most affordable prices. It is very important for us that 
the products have accepted and strong references 
in the market. It is also very important that they offer 
products approved by international hotels. While we 
provide business support to the hotels in operation, 
we are excited to try to open our new hotels. We 
believe that hotel investments in Turkey will continue 
rapidly. Especially in Anatolia, there are provinces and 
large districts that do not have a hotel yet. We think 
that hotel investments will be concentrated on hotel 
investments with lower investment costs and higher 
profit margins, known as economic hotels. It will be 
beneficial for hotel investors who have made and will 
make an investment decision to work with third-party 
consultants known as "3rd party management" in 
order to maximize the potential of hotels, whether 
they are new hotels or hotels that have been 
operated for years. We think that investors in Turkey 
are still shy about receiving consultancy services and 
see it as an unnecessary cost. However, both the 
new investments that we have come into play as 
consultants and the measurable benefit we have 
provided to hotels that have been operated for years 
are very serious.

Yatırımcıların, otellerin potansiyelini maksimuma 
çıkarabilmeleri noktasında üçüncü göz danışmanlarla 
çalışmaları fayda sağlayacaktır

It will be beneficial for hotel investors to work with third-party consultants in 
order to maximize the potential of hotels

Hamit Topaloğlu
H&P Hospitality Management & 

Consulting Kurucu Ortak / 
Founding Partner
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Schüco markasını tek kelime ile özetlemem 
gerekse, “öncü” demem yeterli olacaktır. 
Bau Fuarında ya da günümüz koşullarında 
müşterimize ürünlerimizi ulaştırdığımız i.Now 
online sayfamızda sergilenen yeni ürünlerimiz, 
sonraki dönemin trendini belirleyen sistemler 
olmakta. Yapı sektöründe; alüminyum cephe, 
pencere, kapı ve sürme sistemleri, güneş 
kırıcılar, yangına, hırsızlığa, bombaya dayanımlı 
üst düzey güvenlik sistemleri, bina otomasyon 
sistemleri, alüminyum villa kapıları, 
alüminyum kış bahçesi sistemleri, PVC-u 
kapı ve pencere sistemleri ile yer alıyoruz. 
Konuttan ticari, kamu ve endüstriyel projelere 
kadar uzanan geniş bir yelpazede, sistemi 
oluşturan tüm bileşenleriyle birlikte, taleplere 
uygun, yüksek kalite ve standartlarda, komple 
çözümler üretiyoruz. 

Gelen talepleri her yönü ile karşılayacak 
inovatif bir ürün gamı sunmaya büyük 
önem veriyoruz
Ege ve Akdeniz kadar Anadolu’da yapılan otel 
yatırımlarını bölgede görev alan satış ekibimiz 
ile her daim takipteyiz. Beş yıl önce Bodrum’da 
açtığımız ofisimiz ile Ege bölgesine daha 
da yakınlaştık. Diğer bölgelerde ise sürekli 
hareket halinde olan satış sorumlularımız 
projeye uygun çözümleri yatırımcılar ile 
buluşturmak için çalışıyor. Bunu yaparken, 
hem Almanya tarafında hem de kendi Ar-Ge 
ekibimizle ürünlerimizi sürekli geliştirerek, 
gelen talepleri her yönü ile karşılayacak 
şekilde inovatif bir ürün gamı sunmaya büyük 
önem veriyoruz. Turizm tesislerine; AWS serisi 

alüminyum pencere sistemlerimiz, ADS kapı 
sistemlerimiz ve ASE sürme sistemlerimiz 
ile FWS cephe sistemlerimizi de katarak tam 
bir çözüm yelpazesi sunuyor, bunu yaparken 
de geniş renk skalamız ile mimari özgürlük 
tanıyoruz. Geride kalan yıla bakacak olursak; 
2021 beklediğimizden de iyi geçti. Ciro olarak 
yüzde 100’e ulaşıp ciddi bir oranda üstüne 
de geçtik. Bu Türkiye olduğu kadar ihracat 
ile de başarıldı. Bugün Schüco Türkiye olarak, 
merkez ülkemiz Almanya’da bile Türkiye’den 
uygulamacılarımız ile proje yapar durumdayız. 
İngiltere, Malta, Belçika, ABD, Rusya, Irak gibi 
ülkeler ihracat yaptığımız yerler. Yeni ürün 
gamımızda sesi içeri sokmadan havalandırma 
sağlayan akustik pencere sisteminden eşiksiz 
yani zeminle hemyüz geçiş olanağı sağlayan 
sistemlerimize kadar birçok yenilik var. 

20 yıllık iş tecrübemizi sürece yansıtarak 
en iyi şekilde ele alıyoruz
Otel projelerine dahil oluşumuza ilişkin şunları 
söyleyebiliriz; müşteri memnuniyeti odaklı 
yatırım yapan firmalar, tesisin en önemli konfor 
kısımlarından olan doğramalar söz konusu 
olduğunda durup en kaliteli ürün ve uygulama 
sunan markaları aradıklarında, karşılarına 
elbette Schüco çıkıyor ve bize ulaşıyorlar. 
Satış ekibimiz de kendi bölgesinde yeni 
yatırımları duyup kontağa geçiyor. Daha çok 
proje müdürleri ve satın alma departmanları 
ile kontakta oluyor ekibimiz. Bazı durumlarda 
ekibinin yanı sıra direkt yatırımcının kendisi 
ile de görüşmeler sürdürülüyor. Dünyanın 
içinde bulunduğu dönemde bazı lojistik 

sorunları olduğu doğru, bu noktada tedarik 
sürecindeki olası aksamaları mümkün 
olduğunca müşterilerimize yansıtmamaya 
çalışıyoruz. Schüco Türkiye olarak önceden 
planlamalarımızı yaparak, 20 yıllık iş 
tecrübemizi  de sürece yansıtarak en iyi şekilde 
ele aldığımızı söyleyebilirim. Oteller her yıl 
binlerce kişinin ağırlandığı ve çevreye büyük 
etkisi olan alanlar. Bir oteli sürdürülebilirlik 
konusunda öne geçirebilecek, düşünülmesi 
gereken pek çok madde var. Bu noktada 
benim naçizane önerim doğru pencere, kapı, 
cephe ya da kış bahçesi sistemleri kullanarak 
hem çevreye hem de uzun yıllar dayanacak 
kalitede malzeme seçerek bütçelerine katkı 
sağlamaları olabilir.

To sum up Schüco in one word, I’d say “pioneer”. 
Our new products are currently on exhibit at the 
BAU Fair. You can also find them on our website 
i.Now, which we ship to our customers, current 
conditions considered. They by and large dictate 
what will trend in the forthcoming season. We’re 
active in the building sector produce aluminum 
facades, all-in one window/door/sliding systems, 
sun shadings, high-level security systems that can 
withstand fires, theft, and bomb threats, building 
automation systems, aluminum villa doors, and 
aluminum winter gardens, alongside two-in-one 
PVC-u door and window systems. We also make 
the components that comprise each system, for 
all sorts of residential, commercial, public and 
industrial projects. They, too, are of the highest 
quality and standards – and cater to industry 
demands.

Offering people a truly innovative range of 
products that accommodate their needs
We and our network of regional sales personnel 
always keep on top of hotel projects across all 
of Anatolia, not just those along Aegean and 
Mediterranean coasts. Speaking of the Aegean, 
we opened up an office in Bodrum five years 
ago. In other parts of Turkey, likewise, our sales 
personnel are always on their feet.They work 
had to find investors the best solutions for their 
projects. As such, we prioritize offering customers 
a wide selection of avant-garde products that 

cater to what they’re looking for in every sense. 
To do that, both our own R & D team, as well 
as our German front are both pouring their 
energy into making all of our stuff even better. 
For tourism-oriented facilities, we offer a whole 
host of systems, including AWS-series aluminum 
windows, ADS-series doors, ASE-series sliding 
doors facades, among others. All come in a 
plethora of color options, thus allowing for 
architectural flexibility. Last year, 2021, went 
much better than we’d expected it would. We’d 
reached 100% turn over. Eventually we’d even 
exceeded that by a significant margin! We 
couldn’t have achieved this had it not been for 
the Turkish market or our exports. Today, Schüco 
Turkey is in the position to carry out projects in 
Germany, our company’s parent country, with 
project implementers from Turkey. We moreover 
export to the U.K., Malta, Belgium, the United 
States, Russia, and Iraq. Our latest line of products 
are truly inventive. Among them include an 
acoustic window system that provides ventilation 
but doesn’t let the sound in, as well as a flush-
fitting transition.

We’ve handled the situation as best we 
possibly can by planning everything in 
advance and by drawing on 20 years of 
experience
Regarding our involvement in hotel 
projects: Companies that invest in customer 

satisfaction naturally come to us first. They 
want a brand that offers them the best 
quality door and window frame applications 
out there. Why? Because good doors and 
windows make any place more a comfortable 
one. Our network of sales people have always 
got their eyes peeled for new projects close 
to wherever they are. When the opportunity 
arises, they get in touch with those behind 
them. In other words, project managers and 
purchasing departments. In certain cases, 
they, alongside may even negotiate directly 
with the investor. At the moment, we’re 
experiencing certain logistics problems 
given the current global crisis. Despite that, 
we try our best not that reflect that when 
shipping stuff to our customers. Here at 
Schüco Turkey, we’ve handled the situation 
as best we possibly can by planning 
everything in advance and by drawing on 20 
years of experience. Hotels host thousands 
of people every year, and as such pose a 
massive impact on the environment. There’s 
lots that hotels need to consider if they want 
to be sustainable. My recommendation is 
that they set aside some of their budget to 
invest in the right windows, doors, facades, 
and winter garden and in materials that are 
eco-friendly and durable enough to last a 
long time.

Alüminyum sistemlerde geniş  bir yelpazede, yüksek 
kalite ve standartlarda, komple çözümler üretiyoruz

We come up with complete solutions that are of the highest quality and 
standards, for a broad range of different aluminum systems

Zeynep İnsel Muratoğlu
Schüco Pazarlama & Kurumsal İletişim 

Müdürü / Marketing & Corporate 
Communications Manager
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Firmamız dört sene evvel, yatırımcılarımızın bizden 
taleplerini daha profesyonel tabanda icra etmek, 
yurtdışında uygulanmakta olan ama ülkemizde 
şirketleşerek yapılmamış olan profesyonel 
otelcilik hizmetler bütününü sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Firmamız yatırımcılara turistik bir 
tesis yapma fikrine sahip oldukları andan, açılmış 
olan bir tesisin pazarlanmasına kadar tüm destek 
hizmetlerini verebilmektedir. Bu hizmetleri ana 
başlıklar altında toplayacak olursak; planlama, 
raporlama ve fizibilite çalışmaları, tesis inşaat 
yönetimi, profesyonel otel yönetimi, tüm süreç 
danışmanlıkları, markalama, otel pazarlaması 
şeklindedir. 2021, elimizde olan işlerin daraldığı, 
kazançlarımızın azaldığı veya tamamen ortadan 
kalktığı bir yıl oldu. Tüm planlamalar ve hedef 
bütçeler pandemi evveli yapıldığı ve hazırlandığı için 
sorunlar yaşamaya devam ettik. Üç adet anlaşmalı 
projemiz, finansörleri tarafından durduruldu veya 
iptal edildi. 2021’in sonunda ortaya çıkan kur krizi 
ve maliyet artışları da yine bir projemizin iptaline 
sebep oldu. Birçok otel yatırımının durmuş olması 
sadece yatırımcısının kaybı değil, sektörün de kaybı 
olması hasebiyle üzüntü vericidir. Bununla birlikte, 
2021’de marketing sistemimizin alt yapısını 
oluşturduk. 2022 yılının başında başlayacak 
olduğumuz Otel Marketing projemiz kapsamında, 
Türkiye’nin birçok farklı turistik destinasyonundan 
otellerin online ve offline veya sadece online ya da 
offline pazarlamalarını şirketimiz gerçekleştirecek. 
Bu proje ile spor kulüpleri, acenteler veya şirketler 
ülkenin her alanından otel ihtiyacını bizim 
üzerimizden sağlamış olacak. Ayrıca 2022 yılına 
Vima Hotel ile yapmış olduğumuz partnerlik 
anlaşması ile daha güçlü biçimde gireceğiz. Bu 
anlaşma ile amacımız iki yıl içerisinde 20 otelin 

de işletmesinde söz sahibi olmak ve 50 otelin 
pazarlamasını yapıyor olmak. 2022 ve 2023 yılları 
içerisinde iki butik otelin de kiralanması yoluyla 
büyümeyi sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Piyasayı önceki dönemlere göre daha aktif 
biçimde gözlemlemek gereği doğdu
Tesis yatırımlarının temelinden kurdele kesimine 
kadar olan tüm aşamalarında kullanılan ürünlerin 
son yıllarda çok hızlı biçimde yenilendiği, geliştiği 
ve değiştiği görülmekte. Bu sebeple piyasayı 
önceki dönemlere göre daha aktif biçimde 
gözlemlemek gereği doğmuştur. Ayrıca tüm 
maliyetlerin artması da ince eleyip sık dokumamız 
gereğini beraberinde getirmiştir. Uzun süredir tesis 
yönetimi, tesis inşaat yönetimi yapmış olmamız 
sebebiyle birçok tedarikçi firmayla sağlıklı, sıcak 
ve samimi iş birliğimiz mevcut olmakla beraber, 
ürün gamı ve inovasyonları hakkında bilgi vermek 
isteyen firmalarla da görüşmeler yapmaktayız. 
Portföyümüzde olan tedarikçilerle çözüm 
bulamayacağımızı düşünürsek kendi içimizde de 
araştırma içine girebilmekteyiz. Son dönemde 
ürün tedariklerindeki teslimat süresi işlerin 
sarkmasına ve sorun yaşamamıza sebep olacak 
şekilde  uzamaya başladı. Tesis mimarlarının farklılık 
ortaya koymaya çalıştığı, tedarikçilerin ise daha 
çok satılan ürünleri stoklarında bulundurması ve 
üretmesinden ötürü de zaman zaman çıkmaza 
düştüğümüz ve zaman kaybettiğimiz olabiliyor. 

Fuar organizasyonunun turizm teknolojileri 
firmalarını destekleyerek katılımlarını 
artırmasını öneririm
32. ANFAŞ HotelEquipment Fuarına ziyaretçi 
olarak katılacağım. Sektördeki inovatif 

çalışmaları, yeni nesil ürün ve yaklaşımları 
yerinde görmek, konuyla alakalı gündemi 
takip etmek açısından yıllardır faydasını 
görerek katıldığımız bu fuar organizasyonunun, 
turizmdeki dijitalleşmeye paralel, turizm 
teknolojileri firmalarını destekleyerek 
katılımlarını artırmasını öneririm. Pandemi 
döneminde yapılan bu gibi organizasyonlar 
sektörel motivasyon açısından büyük önem 
taşımakta. Son iki senedir birçok organizasyonun 
yapılamadığı, yapılan organizasyonlara da 
yeterince katılımın olmadığı ortamda Anfaş 
Fuarının önemi, katılıma örnek olması 
noktasında fazlasıyla artmıştır. Ülkemizdeki 
fuar organizatörleri, katılımcıları ve ziyaretçileri 
açısından bir dönüm noktası olmasını dilerim. 

Our company was established four years ago in 
order to carry out the demands of our investors 
on a more professional basis and to provide the 
whole professional hotel services that are applied 
abroad but not corporateized in our country. 
Our company can provide all support services to 
investors from the moment they have the idea 
of building a touristic facility to the marketing 
of an opened facility. If we would collect these 
services under the main headings, there is 
planning, reporting and feasibility studies, facility 
construction management, professional hotel 
management, all process consultancy, branding, 
hotel marketing. 2021 was a year in which 
the business we had narrowed, our earnings 
decreased or completely disappeared. Since 
all plans and target budgets were made and 
prepared before the pandemic, we continued 
to experience problems. Three of our contracted 
projects were stopped or canceled by their 
financiers. The exchange rate crisis and cost 
increases that emerged at the end of 2021 also 
caused the cancellation of one of our projects. It 
is regrettable that many hotel investments have 
stopped, not only due to the loss of the investor, 
but also due to the loss of the sector. In addition, 
we created the infrastructure of our marketing 
system in 2021. Within the scope of our Hotel 
Marketing project, which we will start at the 
beginning of 2022, our company will carry out 
online and offline marketing of hotels from many 

different touristic destinations in Turkey. With this 
project, sports clubs, agencies or companies will 
provide their hotel needs from all areas of the 
country through us. In addition, we will enter 
into 2022 with a stronger partnership agreement 
with Vima Hotel. With this agreement, our goal 
is to have a say in the operation of 20 hotels in 
two years and to market 50 hotels. We aim to 
continue the growth by renting two boutique 
hotels in 2022 and 2023.

It became necessary to observe the market 
more actively than in previous periods
It is seen that the products used in all stages of 
plant investments from the foundation to the 
ribbon cutting have been renewed, developed 
and changed very rapidly in recent years. For 
this reason, it became necessary to observe the 
market more actively than in previous periods. 
In addition, the increase in all costs has brought 
about the need for us to fine-tune and weave 
frequently. Since we have been conducting 
facility management and facility construction 
management for a long time, we have a 
healthy, warm and sincere cooperation with 
many supplier companies, and we also conduct 
interviews with companies that want to provide 
information about their product range and 
innovations. Considering that we cannot find a 
solution with the suppliers in our portfolio, we 
can also enter into research within ourselves. 

Recently, the delivery time in product supplies has 
started to extend in a way that will cause work to 
sag and cause problems. It can also happen that 
plant architects try to make a difference, and 
suppliers keep and produce more sold products 
in their stocks, so we sometimes have a dilemma 
and lose time. 

I recommend that fair organization should 
increase their participation by supporting 
tourism technology companies
I will attend the 32nd ANFAS HotelEquipment 
Fair as a visitor. I recommend that this fair 
organization, which we have been participating 
in for years in terms of seeing the innovative 
works in the sector, new generation products and 
approaches in place and following the agenda 
related to the subject, should increase their 
participation by supporting tourism technology 
companies in parallel with the digitalization in 
tourism. Such organizations during the pandemic 
period are of great importance in terms of 
sectoral motivation. In the last two years, in an 
environment where many organizations have not 
been held and there is not enough participation 
in the organizations, the importance of the Anfas 
Fair has increased considerably in terms of being 
an example of participation. I hope that it will be 
a turning point for the fair organizers, participants 
and visitors in our country.

Firmamız, yatırımcılara tüm destek 
hizmetlerini verebilmektedir

Our company can provide all support services to investors 

Muhammet Cüntay
L’Collection Hotels Management, 

Design, Marketing CEO 
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Samsung Electronics dünyanın her yerinde 
insanlar için yeni olanaklar sunan, küresel bir 
teknoloji lideridir. Aralıksız inovasyonlarımızla 
iklimlendirme sistemlerinden TV dünyasına, 
akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara 
uzanan oldukça geniş ürün portföyümüz 
ile tüketicilerin yaşamlarına dokunuyoruz. 
Klima sistemleri için teknoloji rekabetinin en 
yüksek olduğu sektörlerden biri turizmdir. 
İklimlendirme çözümlerinin verimlilikleri 
özellikle otel projelerinde daha fazla öne 
çıkıyor. Çünkü otellerde konforlu bir ortam 
sağlamak için en önemli unsurlardan biri 
ısıtma - soğutma sistemlerinin verimli bir 
şekilde çalışması. Bu konuda Türkiye iklim 
şartlarında günümüzdeki teknolojiler içinde 
en verimli çözüm VRF klima sistemleri 
diyebiliriz. Samsung VRF klima sistemlerinin 
geliştirilmiş ısıtma-soğutma performansı, 
ünitelerin daha az yer kaplaması, yüksek 
enerji verimliliği ve iç ünitelerin ses 
seviyesinin ciddi oranda düşük olması; hem 
otellerde ideal konforun sağlanmasında hem 
de otel mimarisi için avantaj yaratılmasında 
etkin bir çözüm oluyor. Özellikle otel odaları 
için rüzgarsız serinlik teknolojisi sunan, 15 
cm yüksekliğe sahip WindFree™ tek yön 
kaset iç ünitelerimiz, genel hacimler için 
homojen hava dağıtımı sağlayan şık tasarımlı 
360 kaset iç ünitelerimiz, VRF sisteme 
entegre çalışabilen, sıcak su üretebilen 
hidro ünitelerimiz, -25°C dış ortama kadar 
çalışabilen ve -3°C dış ortam sıcaklığına 
kadar kapasite düşümü yaşamayan yüksek 

ısıtma performanslı dış ünitelerimiz ön plana 
çıkıyor, birçok otelde de severek uygulanıyor.

Samsung olarak, 2021’de yüzde 50’den fazla 
büyüme elde etti
Ekonomi ve tedarik zincirinin global olarak 
etkilendiği bir dönemden geçiyoruz fakat bu 
şartlara rağmen Samsung olarak 2021’de 
yüzde 50’den fazla büyüme elde ettik. Klima 
pazarını değerlendirecek olursak, Samsung 
Klima Sistemleri olarak da müşterilerimize 
soğutma, ısıtma ve havalandırma ürün 
gruplarımızla hizmet veriyoruz. Split ve Multi 
Split klimalarımızın yanı sıra hem iklimlendirme 
yapan hem de sıcak su elde edebildiğimiz 
Isı Pompası sistemlerimiz bulunuyor. Ürün 
tarafında WindFree™  Rüzgarsız Serinlik 
Teknolojisi gibi yenilikçi Samsung teknolojileri 
ile ön plana çıkarken, hizmet tarafında da 
Samsung olarak pek çok büyük projede yer 
aldık. Ayrıca, 2021’de yaptığımız yatırımlarla, 
kuvvetli bayi ağımızı,  içinde konusunda uzman 
personellerin yer aldığı showroom sayımızı da 
artırarak daha da güçlendirdik. 

Yatırımcılara konusunda uzman bir projeci ile 
çalışmalarını tavsiye ediyorum
Türkiye genelinde yaygın bir bayi ağımız 
bulunuyor. Bu bayi ağımız ile turizm 
yatırımcılarıyla organik olarak iletişim 
halindeyiz. Bizimle daha önce çalışmış 
müşterilerimiz ile ilişki zaten kopmuyor. Çünkü 
biz Samsung markalı cihazlarımızı müşterilere 
emanet ediyoruz ve sürekli olarak servis 

ağımızla müşterilerimizin memnuniyetini takip 
ediyoruz. Yeni bir proje başlangıcında temas 
ettiğimiz kişi yatırımcının kendisi de olabiliyor 
veya o iş özelinde yatırımcının atadığı vekili de 
olabiliyor. Sattığımız ürün teknik bir ürün olduğu 
için projelendirme, ürün seçimi ve uygulama 
aşamasında mekanik grup ile genellikle 
iletişim halinde oluyoruz. Yatırımcılara 
özellikle projelendirme sırasında mutlaka 
konusunda uzman bir projeci ile çalışmalarını 
tavsiye ediyorum. Projenin projeci firma ile 
çalışılmasından sonra üretici firmalarla iletişime 
geçmelerini ve ürün seçeneklerini mimariye 
göre değerlendirmelerini öneriyorum. Cihaz 
tedariğinde sıkıntı yaşanmaması için ürünler 
asılmaya başlamadan en az 3 ay öncesinden 
ürünlerin belirlenmesi ve tedarik sürecinin 
başlatılması ideal zaman planlamasıdır.

Samsung Electronics is a global technology leader, 
offering new opportunities for people around the 
world. With our continuous innovations, we touch 
on the lives of consumers with our wide product 
portfolio ranging from air conditioning systems to 
TV world, from smartphones to wearable devices. 
One of the sectors with the highest technology 
competition for air conditioning systems is 
tourism. The efficiency of air conditioning 
solutions stands out more, especially in hotel 
projects. Because one of the most important 
elements to ensure a comfortable environment in 
hotels is the efficient operation of heating-cooling 
systems. In this regard, we can say that VRF air 
conditioning systems are the most efficient 
solution among today's technologies in Turkey's 
climatic conditions. Improved heating-cooling 
performance of Samsung VRF air conditioning 
systems, less space occupancy of units, high energy 
efficiency and a significant low volume of indoor 
units are effective solutions for both providing 
ideal comfort in hotels and creating advantages 
for hotel architecture. Our WindFree™ one-way 
cassette indoor units, which offer wind-free 
coolness technology especially for hotel rooms, 
have a height of 15 cm, our stylish 360 cassette 
indoor units that provide homogeneous air 
distribution for general volumes, our hydro units 

that can work integratedly in the VRF system, can 
produce hot water, our high heating performance 
outdoor units that can work up to -25°C outdoor 
environment and do not experience a capacity 
decrease up to -3°C outdoor temperature come 
to the fore, and are highly applied in many hotels.

Samsung has achieved more than 50 percent 
growth in 2021
We are going through a period where the 
economy and supply chain are affected globally, 
but despite these conditions, Samsung has 
achieved more than 50 percent growth in 2021. 
If we evaluate the air conditioning market, 
Samsung Air Conditioning Systems also serves 
our customers with our cooling, heating and 
ventilation product groups. In addition to our 
Split and Multi Split air conditioners, we have Heat 
Pump systems that provide both air conditioning 
and hot water. While WindFree™ stands out 
with innovative Samsung technologies such as 
WindFree Coolness Technology on the product 
side, we have been involved in many major 
projects as Samsung on the service side. In 
addition, with the investments we made in 2021, 
we strengthened our strong dealer network by 
increasing the number of showrooms with expert 
staff.

I recommend investors to work with an expert 
designer
We have a widespread dealer network throughout 
Turkey. With this dealer network, we are in 
contact with tourism investors organically. The 
relationship with our customers who have worked 
with us before is not broken anyway. Because 
we entrust our Samsung branded devices to 
customers and constantly monitor the satisfaction 
of our customers with our service network. The 
person we contact at the beginning of a new 
project can also be the investor himself or the 
investor's appointed representative for that job. 
Since the product we sell is a technical product, we 
usually communicate with the mechanical group 
during the project design, product selection and 
application stages. I recommend investors to work 
with an expert designer, especially during project 
design. After working with the project designer 
company, I recommend that they contact the 
manufacturing companies and evaluate their 
product options according to the architecture. In 
order to avoid any problems in the supply of the 
device, determining the products and starting the 
procurement process at least 3 months before the 
products start to hang is the ideal time planning.

Samsung VRF klima sistemlerinin 
geliştirilmiş ısıtma-soğutma performansı 
otel mimarisi için avantaj yaratıyor

Improved heating-cooling performance of Samsung VRF air conditioning 
systems, creating advantages for hotel architecture

Okan Tutcu
Samsung Electronics Türkiye 

İklimlendirme Çözümleri Direktörü  / 
Director
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2015 yılında İstanbul’da kurulan TD 
Hospitality müşterilerimizin otel, 
servisli rezidans ve karma fonksiyonlu 
yatırımlarında planlamadan yatırıma, 
açılıştan işletmeye, projenin her 
aşamasında uluslararası bir bakış açısı 
ile uzun vadeli çözümler sunan öncü 
bir danışmanlık ve yönetim şirketidir. 
Konaklama ve gayrimenkul geliştirme 
sektöründe edinilmiş uzun yıllara 
dayanan bilgi birikimi ve tecrübemizi 
kullanarak, müşterilerimizin yatırımlarının 
gayrimenkul değerini ve işletme 
performansını en üst seviyeye taşıyoruz. 
Aynı zamanda ölçülebilir, operasyonel ve 
finansal faaliyet sonuçlarımız arasında 
yatırımların doğru yönlendirilmesi ve 
yatırımın daha kısa sürede geri dönüşünün 
sağlanması yer alıyor. Uluslararası ve 
yerel kurumsal ilişkilerimiz ve ağımız 
sayesinde otel ve servisli rezidans marka 
entegrasyonu sürecinde müşterilerimizi 
ve franchise verenlerin beklentilerini 
anlamaya özen gösteriyoruz. Bu istekler 
doğrultusunda kurgulanmış en doğru 
markanın tespit edilmesinden, franchise 
sözleşmesi imzalanmasına ve sonrasında 
işletme aşamasına kadarki bütün süreçte 
müşterimizin yanında oluyoruz. TD 
Hospitality’nin faaliyet alanları arasında 
Stratejik Danışmanlık, Finansal Hizmetler, 
Otel Yönetimi yer almaktadır. 

Pandemi ve ekonomik daralmanın turizm 
yatırımları üzerinde olumsuz etkisi inşaat 
maliyetlerinde yaşandı
2021 yaz sezonu performansı gelen ziyaretçi 
sayısı ve toplam gelir olarak bakıldığında 
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kişi başı 
harcamanın ise istenilen seviyede olmadığını 
düşünüyorum. Çünkü Türk Lirası’nın değer 
kaybetmesi yabancılar için ülkemizde daha 
az paraya daha fazla ürün ve hizmet almasını 
sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Ocak-Eylül 2021 verilerine göre, gelen ziyaretçi 
sayısı 20 milyon 307 bin 350, toplam gelir ise 
16 milyon 850 bin 958 dolar olup kişi başı 
harcama 830 dolardır.  Pandemi ve ekonomik 
daralmanın turizm yatırımları üzerinde olumsuz 
etkisi inşaat maliyetlerinde ve uygun koşullarda 
proje finansmanı bulmada ve yapılandırmada 
yaşandı. Fakat bu olumsuzluklar projelerin 
ertelenmesi veya iptal edilmesine pek neden 
olmadı. 2023’te işletme sözleşmesi kapsamında 
açılması planlanan oteller bulunuyor. Bunlar; 
Double Tree by Hilton Odessa (115 oda, 230 
yatak), Taşkent Otel projesi (250 oda, 500 yatak) 
ve Bursa Termal Otel (250 oda, 400 yatak) ve 
Devremülk (750 devremülk ünitesi).

Tedarik firmasının iş yapış biçimi, ürün ve 
hizmet kalitesi, büyük önem arz etmektedir
Otel projelerinde ürün ve hizmet temini, 
işletmenin satın alma prosedürleri 
doğrultusunda yapılmaktadır. TD Hospitality 

olarak tüm paydaşlarımızla açık, dürüst ve 
direk iletişim kuruyoruz. Talep edilen ürün ve 
hizmet spesifikasyonları ile marka tavsiyeleri 
doğrultusunda en az üç tedarikçiden teklif 
alınarak süreç yönetimi yapıyoruz. Gerek yeni 
yatırımlarda gerekse renovasyonlarda, tedarik 
firmasının iş yapış biçimi, ürün ve hizmet 
kalitesi, tedarik süresi ve fiyat politikası bizim 
için büyük önem arz etmektedir. Belirtmiş 
olduğum hassasiyetler yerine getirilmediğinde 
maalesef genelde sorun yaşanmaktadır. Bu tür 
olumsuzluklara mahal vermemek için büyük 
satın alımlarda her iki tarafı koruyucu kapsamlı 
mali ve hukuki değeri olan satın alma anlaşması 
yapılması faydalı olacaktır.

Faaliyet sonuçlarımız arasında yatırımların doğru 
yönlendirilmesi ve yatırımın daha kısa sürede geri 
dönüşünün sağlanması yer alıyor

Tayfun Döşkaya 
TD Hospitality Başkan / President 

Established in Istanbul in 2015, TD Hospitality 
is a leading consultancy and management 
company that offers long-term solutions 
with an international perspective at every 
stage of the project, from planning to 
investment, from opening to business, in 
the hotel, serviced residence and mixed-
function investments of our customers. 
Using our long years of knowledge and 
experience in the hospitality and real estate 
development industry, we maximize the 
real estate value and business performance 
of our customers' investments. At the 
same time, our measurable, operational 
and financial results include directing 
investments correctly and ensuring that the 
investment returns in a shorter time. Thanks 
to our international and local corporate 
relations and network, we take care to 
understand our customers and franchisors' 
expectations in the process of hotel and 
serviced residence brand integration. In 
line with these requests, we stand by our 
customer from the determination of the 
most accurate brand, to the signing of 
the franchise agreement and then to the 
operation phase. TD Hospitality's fields 
of activity include Strategic Consultancy, 
Financial Services, Hotel Management.

The negative impact of the pandemic 
and economic contraction on tourism 
investments was experienced in 
construction costs.
The performance of the 2021 summer season 
was above expectations in terms of the number 
of incoming visitors and total income. I think 
that spending per capita is not at the desired 
level. Because the depreciation of the Turkish 
Lira enables foreigners to receive more products 
and services for less money in our country. 
According to the January-September 2021 
data of the Ministry of Culture and Tourism, the 
number of incoming visitors is 20 million 307 
thousand 350, and the total income is 16 million 
850 thousand 958 dollars, and the per capita 
expenditure is 830 dollars.  The negative impact 
of the pandemic and economic contraction on 
tourism investments was experienced in finding 
and structuring project financing in construction 
costs and under favorable conditions. However, 
these negativities did not cause the projects to 
be postponed or cancelled. There are hotels 
planned to be opened under the operating 
contract in 2023. These are Double Tree by 
Hilton Odessa (115 rooms, 230 beds), Tashkent 
Hotel project (250 rooms, 500 beds) and Bursa 
Thermal Hotel (250 rooms, 400 beds) and 
Timeshare (750 timeshare units).

The way the supply company does 
business, product and service quality are 
of great importance
Procurement of products and services in 
hotel projects is carried out in accordance 
with the purchasing procedures of 
the business. As TD Hospitality, we 
communicate openly, honestly and directly 
with all our stakeholders. We perform 
process management by receiving offers 
from at least three suppliers in line 
with the requested product and service 
specifications and brand recommendations. 
In both new investments and renovations, 
the way the supply company does business, 
the quality of products and services, the 
duration of supply and the price policy are 
of great importance for us. Unfortunately, 
there is usually a problem when the 
sensitivities I have stated are not fulfilled. 
In order to avoid such negativities, it would 
be beneficial to make a purchase agreement 
with a protective financial and legal value on 
both sides in large purchases.

Our operating results include directing investments correctly 
and ensuring that the investment returns in a shorter time
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Birçok yenilikçi ürünümüz ile konaklama sektörünün 
ihtiyaçlarını tüm boyutlarıyla karşılıyoruz

İsmail Korkmaz 
Kärcher Türkiye Profesyonel Ürünler 
Doğrudan Satış Kanalı Satış Direktörü 

/ Sales Director

Alfred Kärcher tarafından 1935 yılında 
Almanya’da kurulan Kärcher, temizlik 
teknolojileri alanında lider ve öncü bir 
şirkettir. Bu tanım kapsamında temizlik 
makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı 
sıra temizlik kimyasalları ve deterjanları 
üreten bir sanayi devidir. Teknoloji, yüksek 
performans, yenilik ve kalite ile anılan 
Kärcher firması olarak amacımız, güvenilirlik 
üzerine inşa ettiğimiz marka konumumuzu 
sürekli güçlendirmektir. Kärcher’de 4 
binden fazla ürün bulunmaktadır. Basınçlı 
yıkama makineleri, süpürücüler, buharlı 
temizlik makineleri, yüzey temizleyiciler, 
cam temizleyiciler ve elektrikli süpürge 
gibi birçok farklı ürünü turizmcilerimize 
sunmaktayız. Sessiz ve temiz bir oda, bakımlı 
genel alanlara ek olarak pandemi ile birlikte 
konaklama alanında hijyen bizlerin önemli 
kriterleri arasında girdi. Buhar makinemiz 
hijyen denince akla ilk gelen ürünlerimiz 
arasında. Sessizlik denildiğinde ise çevreye 
duyarlı sessiz elektrik süpürgelerimiz ön 
plana çıkıyor. Zeminlerin bakımı için zemin 
otomatlarımız, kiri kaynağında yok etmek 
için dış alan çevre makinelerimiz, otonom 
sistem robotlarımız ve daha birçok yenilikçi 
ürünümüz ile konaklama sektörünün 
ihtiyaçlarını tüm boyutlarıyla karşılıyoruz. 
Uzmanlaşmanın, teknolojinin ve inovasyonun 
önemini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda 
segment uzmanlarımız sahada her daim 
müşterilerimizin yanında, genel ve spesifik 
çözümler sunarak kaliteyi artıran, maliyet 
kalemlerini düşüren çalışmalar içindedirler. 

Son 8 yıldır büyük yatırımlar yaptık bununla 
paralel olarak ise büyüme alanında Türkiye’de 
çok hızlı yol kat ettik; 2021 yılında da yüzde 
40 büyüme hedefliyoruz. 2022 yılı bizim için 
atılım ve büyüme yılı olacak. 

Turizm sektörünün 2022 ve 
2023'te hareketleneceğini görüyoruz
Global markalar ve Türkiye'deki lokal zincir 
oteller ile yoğun ve artarak devam eden iş 
ortaklıklarımız mevcut. 2021 yılında limitli 
sayıda renovasyona giren ve yeni açılış 
yapılan otellerin yüzde 80'i Kärcher markasını 
tercih etti. Birkaç örnek ile desteklemek 
gerekirse Rixos Grup, Marriott, Hilton, 
Mövenpick, Emaar Address Residence 
Istanbul ve Radisson önde gelen projelerimiz 
ve iş ortaklarımızdır. Otel projelerine dahil 
oluşumuz aşamasında iletişimin başlangıcı 
değişiklik göstermektedir; uzun süredir 
sektördeki varlığımız sayesinde birçok 
büyük zincir bize ulaşarak projelerini 
anlatırlar. İletişime geçilen departman 
satış departmanımızdır; kanala dedike 
profesyonel satış ekibimiz bulunmaktadır. 
Yeni otel yatırımları noktasında ise; küresel 
boyutta pandemiye adapte olmakla 
birlikte turizm sektörünün 2022 ve 2023'te 
hareketleneceğini görüyoruz. Buna paralel 
olarak yatırımların pozitif etkileneceği 
ve yeni otel açılışlarının artacağı yönde 
bir eğilim olacak. Büyük grup oteller ile 
yaptığımız görüşme, prensip anlaşmaları ve 
yorumlarından da elde ettiğimiz çıkarımlar 
pozitif yöndedir.

Sektörün nabzını tutan ve gelişmeleri 
yakın takip eden ANFAŞ Hotel Equipment 
Fuarının başarılı olacağının inanıyoruz
Turizm fuarlarının sektöre yön verdiği ve 
pozitif kazanımlar sağladığı bir gerçektir. 
Yenilikler, teknoloji ve sürdürülebilir ürünlerin 
her daim ön plana çıkarıldığı ve gerek global 
gerekse Türkiye'deki büyük şirketlerin, 
üreticilerin iş ortaklıkları ile bir araya 
geleceği bu organizasyonun önemli bir değer 
olduğunun farkındayız. Her ne kadar pandemi 
toplu organizasyonları olumlu etkilemiş olsa 
da sektörün nabzını tutan ve gelişmeleri yakın 
takip eden ANFAŞ Hotel Equipment Fuarının 
başarılı olacağının inanıyoruz.

Kärcher was founded by Alfred Kärcher in 
Germany in 1935 and it is a leading and 
pioneering company in the field of cleaning 
technologies. It is an industry giant that 
produces cleaning chemicals and detergents 
as well as cleaning machinery, equipment 
and accessories under this definition. As 
Kärcher company known for technology, high 
performance, innovation and quality, our aim 
is to constantly strengthen our brand position 
built on reliability. Kärcher has more than 4,000 
products. We offer many different products 
to our tourism professionals such as high 
pressure cleaner, sweepers, steam vacuum 
cleaner, surface cleaners, glass cleaners and 
vacuum cleaners. In addition to a quiet and 
clean room, well-maintained common areas, 
hygiene has become one of our important 
criteria in the accommodation because of 
the pandemic. When we say hygiene, the 
first product that comes to mind is our steam 
engine. On the other hand, when we say 
silence our environmentally friendly silent 
vacuum cleaners come to mind. We meet 
the needs of the accommodation industry in 
every respect with our floor automats for the 
maintenance of floors, outdoor environmental 
machines to remove the dirt at its source, 
autonomous system robots and many more 

innovative products. We know very well the 
importance of specialization, technology 
and innovation. For this reason, our segment 
experts always accompany our customers in 
the field, work to increase quality and reduce 
cost items by offering general and specific 
solutions. We have made big investments 
for the last 8 years, and so we have got over 
quickly in the field of growth in Turkey. We aim 
40 percent growth in 2021 as well. 2022 will 
be the year of breakthrough and growth for us. 

We think that the tourism sector will 
become active in 2022 and 2023
We have busy and increasing business 
partnerships with global brands and local 
chain hotels in Turkey. 80 percent of hotels 
underwent a limited number of renovations 
in 2021 and newly opened, preferred Kärcher 
brand. To support with a few examples, our 
leading projects and business partners are Rixos 
Group, Marriott, Hilton, Mövenpick, Emaar 
Address Residence Istanbul and Radisson. 
The beginning of communication varies at 
the stage of our involvement in hotel projects; 
many big chains reach us and tell us about their 
projects due to our long time presence in the 
sector. Our sales department is contacted in 
this regard; we have a professional sales team 

dedicated to the channel. At the point of new 
hotel investments; we think that the tourism 
sector will become active in 2022 and 2023 by 
adapting to the pandemic on a global scale. 
There will be a trend that will positively affect 
investments and increase new hotel openings 
in parallel with this situation. The meetings, 
principle agreements and comments we have 
made with large group hotels are concluded 
positively. 

We believe that ANFAS Hotel Equipment 
Fair feeling the pulse of the sector and 
closely following the developments will be 
successful
It is a fact that tourism fairs direct the sector 
and provide positive gains. We are aware of the 
fact that this organization is an important value 
as innovations, technology and sustainable 
products are always featured, and both global 
and Turkish manufacturers of big companies 
will come together with business partnerships. 
Although the pandemic has positively affected 
collective organizations, we believe that ANFAS 
Hotel Equipment Fair feeling the pulse of the 
sector and closely following the developments 
will be successful.

We meet the needs of the accommodation 
industry with our many innovative products

GÖRÜŞLER / COMMENTS
TEDARİKÇİLER & YATIRIMLAR
SUPPLIERS & INVESTMENTS



30

Kleo Minibar; konaklama, medikal, ulaştırma 
ve gıda sektörüne minibar ve oda ekipmanları 
konusunda ürün tedariki gerçekleştiren bir 
firmadır. Antalya ve İstanbul’da bulunan 
kurumsal satış ofisleri ile iç pazar ve dış pazarda 
etkin faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
Aikon firması ile bu ürünlerin üretimini yine 
Antalya’daki tesislerinde yapmaktadır. Piyasada 
22 yıllık tecrübesi ile konusuna en hakim 
kadrolardan oluşmaktadır. Ülke genelinde 40’ın 
üstünde firma ile ortak satış faaliyetleri yürüten 
KLEO, yurt dışında birçok firma ile projeler 
gerçekleştirmektedir. Bir değerlendirme 
yapacak olursak, 2021 yılı bizim için toparlanma 
süreci olarak geçti. İhracat arttı, iç pazarda 
yenileme ve yeni yatırımlar arttı. Ortadoğu, 
Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika, pandemi 
döneminde en çok ihracat yaptığımız bölgeler 
oldu. Ancak yatırım iştahı hala kısıtlı. Temkinli 
yaklaşım hakim. Ayrıca cirolar artmasına 
rağmen hammadde piyasasındaki nakit ödeme 
baskısı ve tedarik sürecindeki uzamalar bizi 
olumsuz etkiledi. Beyaz eşya sektöründe 
hammadde ve yarı mamul tedariklerinde 
kronik sıkıntılar halen devam ediyor. Globaldeki 
tedarik sorunları kadar, maalesef yerli pazarda 
da suistimal edilen yaklaşımları gördük. Bu 
nedenle satış noktasında alanımız daraldı ve 
halen bu şekilde devam ediyor. 

Absorbe ve Inverter kompresör olarak 
iki farklı soğutma sisteminde üretimimiz 
bulunmakta
Konaklama tesislerine yönelik ürünlerimizden 
bahsedecek olursak; 20 litreden 60 litreye 
kadar cam ve blok kapılı minibar tedarikleri 

yapmaktayız. Absorbe ve Inverter kompresör 
olarak iki farklı soğutma sisteminde üretimimiz 
bulunmakta. Minibar, özellikle yeni otel 
projelerinde mobilya ölçüsü nedeniyle ilk önce 
düşünülen ancak taşınabilir ürün olduğu için 
en son alınan ürün grubuna giriyor. Dolayısıyla 
satınalma sürecinde öncelikle sık karşılaştığımız 
durum yatırımcı alışkanlıkları. Yatırımcı 
ürünümüzü kullanıyor ise önce satınalma 
profesyoneli veya yönetim ofis yetkilileri 
ile fiyat talebinde bulunuyor. Bu kapsamda 
biz yenilikleri ve ürün yükseltmelerini 
anlatıyoruz. Şehir otelleri ve resort otellerde 
satış kanallarımız çok farklı. Şehir otellerinde 
otel teknik ve idari yöneticiler ile satınlama 
görüşmeleri yapılıp sonuçlarına ulaşılırken, 
resort otellerde doğrudan otel yatırımcısı karar 
verir. Özellikle resort otellerde yaşadığımız en 
büyük sıkıntı, yeni yatırımcılar ile ürünlerin 
faydasını anlatmak için, fiyatın önüne 
geçebilecek toplantılar yapma imkanımızın 
olmaması. Maalesef teknik detaylar ve kullanım 
faydalarını incelemek yerine doğrudan fiyat 
yaklaşımları resort yatırımcılarında yaygın. 

ANFAŞ fuarında sergileyeceğimiz 
iki projede de yerlilik oranımız yüzde 100
Piyasanın bildiği gibi İnverter minibar, dünyada 
ilk kez bizim piyasaya sunduğumuz bir minibar 
sistemi. Ayrıca 2022’de dünyada ve Türkiye’de 
yine ilklere imza atacağız. Bunlardan biri 
Realtime Data Logger dediğimiz, doğrudan 
işletme teknik servis ve Housekeeper 
görevlilerinin kontrollerini kolaylaştıracak 
bir sistem. Bu sistemler Minibarın teknik 
kontrolü ve verileri bilgisayar, tablet veya cep 

telefonundan takip edilebilecek. Dünyada bir 
ilk bu... İki yıldır çalışamaları devam ediyordu 
ve sona geldik. Diğeri ise 40 litrelik  two-way 
olarak çalışabilen blok kapılı derin dondurucu. 
İsterseniz -23 derecede derin dondurucu, 
isterseniz +2/+8 aralıklarda minibar olarak 
kullanabileceğiniz bir ürün. ANFAŞ fuarında 
sergileyeceğimiz bu iki projede de yerlilik 
oranımız yüzde 100. Sanıyorum, bu sene 
ANFAŞ Fuarındaki 20’nci yılımız olacak. Her 
sene fuara katılıyoruz. Fuar hem bizimle çalışan 
profesyonellerle hem de yeni yatırımcılarla 
buluşma noktası. Yeniliklerimizi anlattığımız 
platformlar olması bakımından fuarlar bizim 
çok önem verdiğimiz etkinlikler… 

Kleo Minibar is a company supplying minibar 
and room equipment to the accommodation, 
medical, transportation and food sectors. Active 
activities in the domestic and foreign markets are 
carried out by its corporate sales offices in Antalya 
and Istanbul. These products are produced by 
Aikon Company in its facilities in Antalya. It consists 
of the most competent staff with 22 years of 
experience in the market.  KLEO carrying out joint 
sales activities with more than 40 companies 
throughout the country realizes projects with 
many companies abroad. To make an assessment, 
2021 passed as a recovery period for us. Exports 
increased, renovations and new investments 
in the domestic market increased. The Middle 
East, Eastern Europe and North Africa were 
the regions we exported the most during the 
pandemic period.  However, investment appetite 
is still limited. There is a cautious approach. 
The cash payment pressure in the raw material 
market and the extension in the procurement 
process affected us negatively although turnover 
increased. Chronic problems in the supply of raw 
materials and semi-finished products in the white 
goods sector still continue. Unfortunately, we 
have also witnessed the abused approaches in 
the domestic market like supply problems in the 
global market. For this reason, our sales area has 
narrowed and it still continues in this way. 

We produce two different cooling systems as 
Absorber and Inverter compressors
To talk about our products for accommodation 
facilities; we supply minibars with glass and 
block doors from 20 liters to 60 liters. We 
produce two different cooling systems as 
Absorber and Inverter compressors. Minibar 
is considered the first in new hotel projects 
due to the size of the furniture, but it is the 
last product group to be purchased due to 
its portability. Therefore, the most common 
situation we face in the purchasing process is 
investor habits. If the investor uses our product, 
he first requests a price from purchasing 
professional or officials of management 
office. We talk about innovations and product 
upgrades in this regard. Our sales channels are 
very different in city hotels and resort hotels. 
Hotel technical and administrative managers 
negotiate and finalize purchasing in city hotels, 
while the hotel investor decides directly in 
resort hotels. The biggest problem especially 
in resort hotels is the lack of the opportunity 
to hold meetings with new investors to explain 
the benefits of the products, which can get 
ahead of the price. Unfortunately, resort 
investors have direct pricing approaches rather 
than examining technical details and usage 
benefits.

Two projects that we will exhibit at ANFAS Fair 
are 100 percent domestic
Inverter minibar is a minibar system that we 
introduced to the market for the first time in 
the world as known by the market. We will also 
break new grounds in the world and in Turkey 
during 2022. One of them is a system what we 
call Realtime Data Logger  that will facilitate 
the controls of business technical service and 
Housekeeper staff directly. These systems will be 
able to monitor the technical control and data of 
the minibar from a computer, tablet or mobile 
phone. This is the  first in the world... Studies 
have been conducted for two years and we 
come to the end. The other is a 40-liter freezer 
with a block door that can work as a two-way. 
It is a product that you can use as a freezer at 
-23 degrees, or as a minibar at +2/+8 intervals. 
These two projects that we will exhibit at ANFAS 
Fair are 100 percent domestic. I think this year 
will be our 20th year at the ANFAS Fair. We 
attend this fair every year. The fair is a meeting 
point for both professionals working with us and 
new investors. We attach great importance to 
Fairs as they are platforms where we tell about 
our innovations.

2022’de dünyada ve Türkiye’de yine 
ilklere imza atacağız

We will break new grounds in the world and in Turkey during 2022

Evrim Gür
KLEO İş Geliştirme Müdürü / Business 

Development Manager
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Ruijie Networks, 2000 yılından bu yana 
ürettiği teknoloji ve ürünler sayesinde tüm 
sektörlerde kullanılabilecek switch, kablosuz 
erişim noktası (AP) gibi ağ ürünleri üretiyor.  
Çin firması olan Ruijie senaryo bazlı ürünler 
ve çözümler geliştirmesi nedeni ile Çin’de ve 
uluslararası pazarda hızla yükseliyor.  Türkiye 
ofisimiz altı önce açıldı ve Türkiye’de her 
yıl yükselen bir pazar payımız var. Oteller 
hizmetlerimizi öğrendikçe bizi tercih eder 
hale geldi. Güçlü ar-ge ekibimizle her çeyrek 
pazara yeni ürünler sunuyoruz. Ürünlerimiz 
yüksek performanslı ve ekonomik ürünler, 
ömür boyu ücretsiz Ruijie Cloud hizmetimiz 
bulunuyor, ayrıca sunduğumuz özel ücretli 
yazılım lisanslarımızın yıllık ürün güncelleme 
bedeli yok. Geçtiğimiz yıla ilişkin bir 
değerlendirme yapacak olursak, 2021’de 
satış yaptığımız tüm ülkelerde ciromuz arttı. 
Çin’den 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye 
olarak bulunduğumuz MEAT grubunda 17 
ülke var.  Türkiye cirosunu bir önceki seneye 
göre 2 katına çıkardık. Ruijie Türkiye olarak 
yarım milyon dolar Güney Kıbrıs, Güney Afrika 
ve Fas ülkelerine ihracatımız oldu.  2022 
yılında da Wifi 6 teknolojisi ile hem enterprise 
hem smb olarak iç ve dış ortam AP’lerimiz 
geliyor, ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için 
wifi6 teknolojisi ile yeni routerlar geliyor. Yeni 
bir switch serisi de geliyor. 

Misafirler yoğun ortamlarda bile rahatça 
internete bağlanmak ve sürekli online 
olmak istiyor
Otel senaryolarımız arasında bulut 
yönetimli kablosuz internet erişimi, yüksek 

güvenlikli kablolu ve kablosuz otel veri 
ağları çözümleri var. Günümüzde internet 
kullanımı otel müşterileri için çok önemli 
bir değerlendirme kriteri oldu. Eskiden 
sadece e-postalara erişmek yeterliydi 
ancak bugün insanların birçoğu nefes alır 
gibi sosyal medya kullanıyor.  İş dünyası 
e-postaların birkaç adım önüne geçerek, 
çalıştığı firmanın verilerine ERP, CRM vb. 
yazılımlara online erişip işi devam ettirmek, 
aynı zamanda da finansal verilere hızlı 
erişmek ve hızlı finansal işlemler yapabilmek 
istiyor. Tüm bunlar için oteldeki internet 
erişiminin ve wifi altyapısının oldukça 
iyi olması gerekli. Otel misafirleri otelde 
herhangi bir yerden rahatça internete 
bağlanıp internet üzerinden iletişim kurmak 
ve dolaşırken de iletişimin kesilmemesini 
istiyor. Misafirler oteldeki lobi, bar, havuz 
gibi yoğun ortamlarda bile rahatça internete 
bağlanmak ve sürekli online olmak istiyor.  
İnternet servis sağlayıcılarından iyi bir 
internet erişimi aldıktan sonra diğer kablolu 
ve kablosuz erişim ihtiyaçları için bizim 
switch ve AP’lerimiz kullanabilirler. 

Alınan ürünün teknolojik ömrü, kapasitesi 
otelin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile 
örtüşmeli
Projelerde ilk yaptığımız işlem, bilgi 
işlem departmanı yardımıyla ihtiyaçları 
ve problemleri analiz etmek. Amacımız, 
problemleri çözecek ve ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde ürünleri belirlemektir. 
Ardından iş ortağımız sistem entagratörü ile 
birlikte ürünün demo ortamında çalışmasını 

otel bilgi işlemine sunar ve ürün onayını 
alırız. Ürün onaylandıktan sonraki sürecimiz 
ise saha keşfi ve ölçümlerin yapılmasıyla 
son ürün listesinin hazırlanması ve bilgi 
işlem denetiminde satınalma departmanına 
sunularak yönetimden onay alınmasıdır. 
Otellerde satınalma departmanları alacakları 
ürün hangi departmanı ilgilendiriyorsa 
o departmanın kontrolünde satınalma 
yapmalı, alınan ürünün teknolojik ömrü, 
kapasitesi otelin mevcut ve gelecekteki 
ihtiyaçları ile örtüşmeli. En çok yapılan yanlış 
ise gerekenden fazla performanslı ürün 
almaları, satın aldıkları üründen performans 
alma zamanı gelidiğinde ise ürünün teknoloji 
olarak geride kalması.  

Ruijie Networks has been producing network 
products such as switches and wireless access 
points (AP) that can be used in all sectors thanks to 
the technology and products it has produced since 
2000.  Ruijie, a Chinese company, is rising rapidly in 
China and in the international market as it develops 
scenario-based products and solutions.  Our 
Turkey office opened six years ago and we have 
an increasing market share in Turkey every year. As 
hotels learned about our services, they preferred 
us. With our strong research and development 
team, we offer new products to the market every 
quarter. Our products are high-performance and 
economical products, we have a lifetime free 
Ruijie Cloud service, and our special paid software 
licenses do not have an annual product update 
fee. If we make an evaluation for the last year, 
our turnover increased in all countries we sold 
in 2021. We export from China to 50 countries. 
There are 17 countries in the MEAT group we are 
in as Turkey.  We have doubled Turkey's turnover 
compared to the previous year. As Ruijie Turkey, 
we have exported half a million dollars to South 
Cyprus, South Africa and Morocco. In 2022, both 
enterprise and smb indoor and outdoor APs are 
coming with Wifi 6 technology, and new routers 
are coming with wifi6 technology for home users 
and small businesses. A new series of switches is 
also coming.

Guests want to connect to the internet 
comfortably and stay online all the time, even 
in busy environments
Our hotel scenarios include cloud-managed 
wireless internet access, high-security wired 
and wireless hotel data networks solutions. 
Today, internet use has been a very important 
evaluation criterion for hotel customers. In 
the past, it was enough to access only e-mails, 
but today many people use social media as 
if they were breathing.  The business world 
wants to prevent e-mails by taking a few 
steps, to access the data of the company it 
works with online to software such as ERP, 
CRM, etc. and to continue the business, as 
well as to access financial data quickly and 
to be able to make fast financial transactions. 
For all this, the internet access and wifi 
infrastructure in the hotel must be quite 
good. Hotel guests want to connect to the 
internet comfortably from anywhere in the 
hotel and communicate over the internet and 
keep in touch while traveling. Guests want to 
easily connect to the internet and be online 
all the time, even in busy environments such 
as lobbies, bars, and pools.  After receiving a 
good internet access from internet service 
providers, they can use our switches and APs 
for other wired and wireless access needs.

The technological life, capacity of the purchased 
product must coincide with the current and 
future needs of the hotel
The first action we take in the projects is to analyze 
the needs and problems with the help of the 
IT department. Our goal is to identify products 
that solve problems and meet needs. Then, 
we present the operation of the product in the 
demo environment together with our business 
partner system integrator to the hotel information 
process and get the product approval. After the 
product is approved, our process is to prepare the 
final product list by making field discovery and 
measurements and to submit it to the purchasing 
department in the data processing audit and 
to obtain approval from the management. 
Purchasing departments in hotels should make 
purchases under the control of the department 
that concerns the product they will receive, and the 
technological life and capacity of the purchased 
product should coincide with the current and 
future needs of the hotel. The most common 
mistake is that they buy more performance 
products than they should, and when it is time to 
get performance from the product they buy, the 
product lags behind in terms of technology.

2021’de satış yaptığımız tüm ülkelerde 
ciromuz arttı

Our turnover increased in all countries we sold in 2021

Alp Tolga Kilimcigöldelioğlu
Ruijie Networks Ülke Müdür Yardımcısı / 

Assistant Country Manager
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WeBee oteller için geliştirilen ve misafirlere 
sıra dışı temassız konuk deneyimleri sunmak 
için mesajlaşmayı, konsiyerj ve otomasyonla 
birleştiren 360 derecelik bir misafir etkileşim 
ve deneyim platformudur. Tamamen 
Türk girişimciler tarafından geliştirilen 
platformumuzla halihazırda dünya üzerinde 
23 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ürünümüz 
sayesinde oteller kendi markalarına ait bir otel 
mobil uygulamasına iOS ve Android cihazlarda 
sahip olup; bu uygulamayla birlikte misafirlerin 
konaklama deneyiminin tüm aşamalarında 
uçtan uca etkileşime odaklanıyorlar. WeBee'nin 
kullanıcı dostu, otele göre özelleştirilebilen 
platformu, iletişim, pazarlama faaliyetleri ve 
otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek 
otelcilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına 
otelciler için özel olarak tasarlandı. WeBee 
olarak misafir konaklamaları öncesinde, 
sırasında ve sonrasında otelciler ve misafirleri 
arasında kalıcı bir ilişki ve iletişim kuruyoruz. 
Otel partnerlerimizin misafir skor yorumlarını 
ve oda dışı ekstra gelirlerini artırıyoruz. 
Otelcilerin bizim platformumuza yaptığı 
yatırımın 30 ile 60 katı geliri geri kazanmalarını 
sağlayacak bir iş modelimiz mevcut. Bu yüzden 
Türkiye’nin en çok tercih edilen markasıyız. Bir 
otel misafirlerine hangi hizmetleri veriyor ise 
WeBee onları misafirlerini parmaklarının ucuna 
taşıyarak ulaşılabilir kılıyor. 

Beş sene sonunda 2 bin 500 otele 
ulaşmayı hedefliyoruz
Pandeminin ilk baştaki etkisiyle durağan bir 
dönem geçirmiştik. Fakat ürünümüzün aslında 
tam da bu noktaya hizmet ettiğinin farkına 

varılmasıyla yüzde 50 büyüdük. 2021’de iki 
katlık bir büyüme hedefiyle, üç sene içinde 
bin, beş sene sonunda 2 bin 500 otele 
ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an Costa Rica’dan 
Hint Okyanusu’na uzanan 23 farklı ülkede 
200’den fazla otele hizmet veriyoruz. Tabii bu 
arada bizim için çok önemli bir gelişmeyi de 
aktarmak isterim. Geçtiğimiz aylarda 6 milyon 
TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde 
değerlemeye ulaşmıştık. Bu yatırım ile İngiltere 
Londra’da ofis açarak dünya liderleri arasına 
girmeye hazır hale geldik. Çalışmalarımız hızla 
devam ediyor.  

Bugün dijital misafir etkileşim 
platformları ile misafirlerin 
parmakları ucunda olmak zorunlu
Ürünümüz ilk çıktığında pazardaki ihtiyacı tam 
olarak bilinmiyordu fakat pandemi ile hayatımıza 
giren temassız işlemler ve değişen tüketici 
davranışları, mobil internet tüketimin artması 
ve dijital işlemlere duyulan ihtiyaç WeBee’nin 
aslında otel partnerlerimizin hayatını nasıl 
kolaylaştırdığını ortaya çıkardı. Bugün dijital 
misafir etkileşim platformları ile misafirlerin 
parmakları ucunda olmak zorunlu. WeBee 
de artık Türkiye’de ve hedef pazarlarımızda iyi 
bilinen bir marka. Hem yarattığımız katkı hem 
de müşteri başarı programımız bunu sağladı. 
Eskiden satış ekibimize büyük işler düşerken 
şimdi otelciler birbirlerine ürünümüzü tavsiye 
eder hale geldi. Tabii ki yaptığımız araştırma ve 
çalışmaların da bunda etkisi büyük. 2021 Bilgi 
Teknoloji bütçeleri nispeten sabit harcamaları 
yansıtsa da otelciler teknolojiyi bir gelir faktörü 
olarak benimsemeye devam ediyor. Hoteltech 

Report’un üniversite akademisyenleri ile 
yürüttüğü araştırmaya göre "çok" veya "son 
derece önemli" olarak derecelendirilen 
ihtiyaçlar arasında misafir sadakatini artırmak, 
konukların ve personelin fiziksel güvenliğini 
artırmak, veri güvenliğini artırmak ve fiziksel 
temas noktalarını azaltmak yer alıyor. Otelcilerin 
yüzde 30 ila 40'ının satış noktası (POS), iş zekası 
raporlaması, tahmine dayalı analitik ve mülk 
yönetim sistemleri için tedarikçi eklemesi, 
yükseltmesi veya değiştirmesi ile kurumsal 
yazılım için artık planlama yapıyor. Yine aynı 
araştırmaya göre misafir mobil uygulaması için 
yatırımlara artık bütçelerde yer veriliyor. Bu 
dikkat edilmesi gereken bir konu. Dijital yönde 
yatırımlar yapılmalı.

WeBee is a 360-degree guest interaction and 
experience platform developed for hotels that 
combining messaging with concierge and 
automation to provide guests with extraordinary 
contactless guest experiences. We currently 
operate in 23 countries around the world with 
our platform developed entirely by Turkish 
entrepreneurs. Hotels have a hotel mobile 
application of their own brands on iOS and 
Android devices due to our product, they focus 
on end-to-end interaction at all stages of the 
guests’ accommodation experience through 
this application. User friendly, hotel-specific 
platform of WeBee is specially designed for 
hoteliers to make their lives easier by digitizing 
communication, marketing activities and hotel 
staff workflow. As WeBee, we establish a lasting 
relationship and communication between 
hoteliers and their guests before, during and after 
guest accommodation. we increase guest score 
comments and extra income rather than room 
of our hotel partners. We have a business model 
that will allow hoteliers to earn30 to 60 times the 
income back with their investment in our platform. 
We are the most preferred brand in Turkey for this 
reason. WeBee makes hotel services available by 
moving thereof to fingertips of guests. 

We aim to reach one thousand hotels in three 
years and 2,500 hotels at the end of five years
We had a steady period with the initial impact of 
the pandemic. However, we grew by 50 percent 
after it was noticed that our product actually 
serves this point. We aim to reach one thousand 
hotels in three years and 2,500 hotels at the end 
of five years with a twice growth target in 2021. 
We currently serve more than 200 hotels in 23 
different countries from Costa Rica to Indian 
Ocean. By the way, I would like to tell about a very 
important development for us. We have received 
an investment of 6 million TL and reached a 
valuation of over 38 million TL in the last months. 
We are ready to become one of the world leaders 
by opening an office in London, England with this 
investment. Our work continues rapidly.

It is now compulsory to be at the fingertips of 
guests with digital guest interaction platforms
The need for our product in the market was not 
fully known when it was first released, but the 
contactless transactions and changing consumer 
behaviors, the increase in mobile internet 
consumption and the need for digital transactions 
entered our lives with the pandemic revealed 
how WeBee actually facilitates the life of our 

hotel partners. It is now compulsory to be at the 
fingertips of guests with digital guest interaction 
platforms. WeBee is now a well-known brand in 
Turkey and in our target markets. This is provided 
by our contribution and customer success 
program. More works fell upon our sales team 
in the past, but now hoteliers recommend our 
product to each other. Our research and studies 
have also a great impact on this. Although 2021 IT 
budgets reflect relatively fixed expenses, hoteliers 
continue to adopt technology as a revenue factor. 
According to research conducted by Hoteltech 
Report with university academics, needs rated as 
"very" or "extremely important" include increasing 
guest loyalty, improving the physical security of 
guests and staff, improving data security, and 
reducing physical touch points. 30 and 40 percent 
of point-of-sale (POS) of hoteliers now make 
business intelligence reporting, adding, upgrading 
or changing suppliers for predictive analytics 
and property management systems, as well as 
planning for corporate software. According to the 
same research, investments are now included in 
the budgets for the guest mobile application. This 
is an issue to take into consideration. Investments 
should be made in the digital.

WeBee olarak otelciler ve misafirleri arasında 
kalıcı bir ilişki ve iletişim kuruyoruz

As WeBee, we establish a lasting relationship and 
communication between hoteliers and their guests

Banu Bedenlier
WeBee Pazarlama Müdürü / 

Head of Marketing
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Technogym, sağlıklı ve aktif yaşamı 
desteklemek ve farkındalık yaratmak adına 
geniş ekipman seçenekleri ile hem kurumsal 
hem bireysel müşterilerine özel çözümler, 
yazılımlar ve programlar sunarak, wellness 
hayat tarzını benimsetmek üzere kurulmuş 
bir şirkettir. Technogym, 30 yıldan uzun 
süredir düzenli fiziksel aktivite, dengeli 
beslenme ve pozitif bir ruh haline dayanan 
wellness konseptini global anlamda teşvik 
etmektedir. Rakiplerinden farklı olarak sadece 
spor ekipmanları üreten bir marka değil, 
aynı zamanda var olan birikimini teknolojik 
anlamda da sektöre aktaran ve sektörün 
gelişimine her anlamda destek olan kalite ve 
güvenilirliğinin yanında özgün tasarım anlayışı 
ile global anlamda fark yaratan bir markadır. 
Technogym’in bu denli global ve büyük bir 
başarı yakalamasının en önemli sebeplerinden 
biri şüphesiz tasarım ile işlevselliği bir araya 
getirebilmiş olmasıdır, nitekim dünyanın en 
prestijli ödüllerinden Red Dot Design gibi 
çeşitli uluslararası ödüllere layık görülmesi 
de bu başarının kanıtıdır. Firmamız 2006’dan 
bu yana Technogym’in Türkiye, Türkmenistan 
ve KKTC distribütörlüğünü yapmaktadır 
ve son 5 yıldır 112 distribütör içerisinde 
ilk 3’te yer almaktadır. Global ölçekte 
pandemi ile olan mücadelede birçok sektör 
zor bir dönem geçirdi, buna bizim hizmet 
verdiğimiz sektörlerin hemen hemen hepsi 
dahil. Bu dönemde ve yeni normal diye 
adlandırabileceğimiz süreçte öncelikle 
müşterilerimiz ile nasıl bir yol izleyeceğimizi, 
ne tür çözümler sunarak onların operasyonel 
süreçlerine dahil olarak toparlanma dönemini 
yöneteceğimiz konusunda ciddi görüş 
alışverişleri yaptık. 

Pandemi dönemindeki belirsizlik sürecinde 
beklemek yerine proaktif davranıp çözüm 
üretmeyi seçtik
Turizm sektörü Technogym’in 
konsantrasyonunun en yoğun olan 
sektörlerin başında geliyor. Otel ve tatil 
köylerinin fitness & wellness alanları özelinde 
sunduğumuz çözümler henüz yatırımın proje 
aşamasında başlayan danışmanlık sürecimiz 
ile şekillenmekte olup fitness alanının 
kurgulanması, konumlandırması, ekipman 
seçimi ve yerleşiminden, kurulum sonrası 
eğitim ve satış sonrası hizmetlerini kapsayan 
360 derece bir çalışmayı kapsar. Technogym 
olarak ekipman noktasındaki çözümlerinin 
dışında sektörün pandemi sonrası ihtiyaçlarına 
da bağlı olarak Wellness Suites, Wellness 
Room, Wellness A La Carte, Wellness On 
Demand gibi tesislerin misafirlerine çeşitli 
seçenekler sunabilecekleri projeler geliştirerek 
yeni normal süreçte her müşteri talebini 
karşılayabilecekleri ve fark yaratan konseptler 
ile de sektörde öncü olmaya devam ediyoruz. 
Technogym olarak pandemi dönemindeki 
belirsizlik sürecinde beklemek yerine proaktif 
davranıp çözüm üretmeyi seçtik. Pandemi ile 
birlikte ortak alanda spor yapmak istemeyen 
müşterilerin hassasiyetini de göz önünde 
bulundurarak farklı çözümler ile iş ortaklarımıza 
değer sağlamaya devam ediyoruz.  

İletişimimiz ise yönetim kurulundan wellness 
& fitness bölümünün yöneticilerine, 
satın almaya kadar birçok departmanı 
kapsamaktadır
Biz genelde projeye daha inşaat aşamasında 
dahil olarak yatırımcı ile beraber yol alıyoruz. 
Lakin aynı zamanda hali hazırda mevcut 

yatırımların wellness ve fitness alanlarına 
yapmayı düşündükleri yenilemeler aşamasında 
da dahil olarak mevcut alanın nasıl ve hangi 
ekipmanlarla daha iyi kurgulanacağı noktasında 
da danışmanlıklar sunuyoruz. İletişimimiz 
ise yönetim kurulundan wellness & fitness 
bölümünün yöneticilerine, işletmecilerine, 
mimari ofislere ve satın almaya kadar birçok 
departmanı kapsamaktadır.  Wellness ve 
fitness noktasında yatırımcılara verdiğimiz en 
önemli tavsiye mutlaka ışık alan, kolay ulaşımı 
olan doğru metrekarelerde alan ayırmaları ve 
kullanacakları ekipman markasının kalitesinin 
ve bilinilirliği ile tasarımı, teknolojisi ve 
güvenilirliği noktasında taviz vermemelerdir.

Technogym is a company established to adopt 
the wellness lifestyle by offering special solutions, 
software and programs to both corporate and 
individual customers with a wide range of equipment 
options in order to support healthy and active life and 
raise awareness. Technogym has been promoting 
the concept of wellness globally, based on regular 
physical activity, balanced nutrition and a positive 
mood for more than 30 years. Unlike its competitors, 
it is not only a brand that produces sports equipment, 
but also a brand that transfers its existing knowledge 
to the sector in technological terms and supports the 
development of the sector in every sense, and makes 
a difference globally with its quality and reliability as 
well as its unique design approach. One of the most 
important reasons for Technogym to achieve such 
a global and great success is undoubtedly that it has 
been able to combine design and functionality, as 
well as being awarded various international awards 
such as Red Dot Design, one of the most prestigious 
awards in the world. Our company has been the 
distributor of Technogym in Turkey, Turkmenistan and 
TRNC since 2006 and has been in the top 3 among 
112 distributors for the last 5 years. Many sectors have 
had a difficult time in the fight against the pandemic 
on a global scale, including almost all of the sectors we 
serve. In this period and in the process that we can call 

the new normal, first of all, we had serious discussions 
with our customers about what kind of path we will 
follow, what kind of solutions we will provide and 
manage the recovery period by being involved in their 
operational processes.

We chosed to be proactive and find solutions 
instead of waiting in the uncertainty process 
during the pandemic period
The tourism sector is one of the most concentrated 
sectors of Technogym. The solutions we offer in the 
fitness & wellness areas of hotels and resorts are 
shaped by our consultancy process, which has just 
begun at the project stage of the investment, and 
include a 360-degree study covering the design, 
positioning, equipment selection and placement of 
the fitness area, post-installation training and after-
sales services. As Technogym, we continue to be a 
pioneer in the sector with the concepts that make a 
difference and meet every customer demand in the 
new normal process by developing projects where 
facilities such as Wellness Suites, Wellness Room, 
Wellness A La Carte, Wellness On Demand can offer 
various options to their guests, depending on the 
post-pandemic needs of the sector. As Technogym, 
we chose to be proactive and produce solutions 
instead of waiting during the uncertainty process 

during the pandemic period. With the pandemic, we 
continue to provide value to our business partners 
with different solutions, taking into account the 
sensitivity of customers who do not want to do sports 
in the common area.

Our communication covers many departments 
from the board of directors to the managers of the 
wellness & fitness department, from purchasing.
We are usually involved in the project during the 
construction phase and travel with the investor. 
However, we also offer consultancies on how and 
with which equipment the existing area will be better 
constructed, including during the renovations that 
the current investments are considering to make in 
the wellness & fitness areas. Our communication 
covers many departments from the board of directors 
to the managers, operators, architectural offices and 
purchasing of the wellness & fitness department.  The 
most important advice we give to investors in terms 
of wellness and fitness is that they allocate space in 
the right squares that receive light and are easy to 
access and do not compromise on the quality and 
awareness of the equipment brand they will use and 
its design, technology and reliability.

Technogym’in başarısının en önemli sebeplerinden 
biri tasarım ile işlevselliği bir araya getirebilmiş 
olmasıdır

One of the most important reasons for Technogym's success is that it has 
been able to combine design and functionality

Vittorio Zagaia
Technogym Türkiye Yönetim Kurulu 

Başkanı / Chairman
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Sun Spor İşletmeleri ve Danışmanlık olarak, 
Spa sektöründeki faaliyetlerimize 1999 
yılında, Rixos Otelleri bünyesinde başladık. 
Sektörde edindiğimiz tecrübeyle 2008 yılında 
RadissonBlu İstanbul bünyesinde işletmecilik 
faaliyetlerimize başladık. Kuruluşumuzdan 
bu yana Sun Spor İşletmeleri ve Danışmanlık 
Ltd. Şti olarak birçok Spa projesinde yer aldık. 
Kendimizi geliştirerek faaliyetlerimize devam 
ettik. Her geçen gün sahip olduğumuz 
tecrübe ile işletmemizin hacmini ve müşteri 
memnuniyetini artırdık, bunu çalışanlarımıza 
da aşıladık. 

Toplamda 13 Spa & Spor merkezinin 
işletmesine devam ediyoruz
Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu şehir 
otellerine yönelik. Aktif olarak otel ve 
diğer tesisler olmak üzere toplamda 13 
Spa & Spor merkezinin işletmesine devam 
ediyoruz. Bugün aktif olarak işletmesini 
ve çözüm ortaklığını yaptığımız tesisler; 
Ankara HiltonSA, Curio Collection by Hilton 
Hagia Sophia, Mövenpick Hotel Malatya, 
Tryp & HawthornSuites By Wyndham 
İstanbul, Ankara Sheraton Hotel, İstanbul 
Retaj Royal Hotel, Ramada Encore İstanbul 
Basın Express, Adana HiltonSA, Taksim 
International Abant Palace, Seven Hills 
Palace Hotel, 5. Levent Navitas Sports & 
Spa, Hilton Mall of İstanbul ve 5. Levent Spor 

Kulübü Derneği’dir. Sun Spor İşletmeleri 
olarak toplam kaliteyi işletmenin her alanına 
yayarak, iç ve dış müşteri memnuniyeti 
ilkesiyle sürekli inovasyon, sürekli değişim, 
sürekli gelişim yaklaşımıyla, sahip olduğumuz 
değerleri koruyarak, ilk günkü heyecanımızı 
kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. 

Pandemi şartlarına uygun şekilde mevcut 
durumumuzu korumayı ve gelen talepleri 
değerlendirerek büyümeyi hedefliyoruz
Otellere sunduğumuz Spa ürünlerinde, 
Spa terapilerine uygun ürünler kullanarak, 
yeni bireysel kullanıma uygun Spa ürünleri 
tercih ediyoruz. Son dönemlerde her cilt tipi 
için ayrı ürün kategorisi olan aroma terapi 
cilt yağları ile hem rahatlamak hem sağlığa 
kavuşmak mümkün ve keyifli oluyor. Navitas 
Spa olarak otel projelerine önem veriyoruz 
çünkü otellerle çalışmanın, kendi yüzümüzü 
oluşturmak adına atılmış sağlam adımlar 
olduğuna inanıyoruz. Pandeminin başladığı 
2020 ve devam ettiği 2021 yıllarında Spa 
tesisleri belirli sürelerle kapalı kaldı. Bu 
dönemlerde çalışmalarımız bir süre kesintiye 
uğrasa da personel konusunda kesinti 
yaşamadık. Gerek devletimizin verdiği destek 
ile gerek otel sahiplerinin verdiği destekler ile 
yolumuza devam ettik. Pandemi döneminde 
masaj odalarında sosyal mesafeye dikkat 
ettik, dezenfektan uygulamalarını düzenli 

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

As Sun Spor Isletmeleri ve Danısmanlik, we 
started our activities in Spa sector within 
Rixos Hotels in 1999. We started our business 
activities within RadissonBlu Istanbul in 2008, 
with the experience we gained in the sector. 
We have been involved in many Spa projects 
as Sun Spor Isletmeleri ve Danısmanlık Ltd Şti. 
since our establishment. We continued our 
activities while improving ourselves. We have 
increased the volume of our business and 
customer satisfaction with the experience we 
have every day, and we have encouraged our 
employees in this regard. 

We continue to actively operate 
13 Spa & Sports centers, including 
hotels and other facilities
Most of our work is for city hotels. We 
continue to actively operate 13 Spa & Sports 
centers, including hotels and other facilities. 
The facilities actively operated by us as a 
solution partnership now include Ankara 
HiltonSA, Curio Collection by Hilton Hagia 
Sophia, Mövenpick Hotel Malatya, Tryp 
& HawthornSuites By Wyndham Istanbul, 
Ankara Sheraton Hotel, Istanbul Retaj Royal 
Hotel, Ramada Encore Istanbul Basin Express, 

Adana HiltonSA, Taksim International Abant 
Palace, Seven Hills Palace Hotel, 5. Levent 
Navitas Sports & Spa, Hilton Mall of Istanbul 
and 5. Levent Sports Club Association. As Sun 
Spor Isletmeleri ve Danısmanlık we spread 
total quality to all areas of the business, 
preserve our values with the principle of 
internal and external customer satisfaction, 
continuous innovation, continuous change, 
continuous development approach, and 
we continue on our way without losing 
the excitement of the first day. We aim to 
maintain our current situation in accordance 
with the pandemic conditions and to grow by 
evaluating incoming demands in 2022.  

We aim to maintain our current situation in 
accordance with the pandemic conditions 
and to grow by evaluating incoming 
demands in 2022
We use products suitable for Spa therapies 
and prefer new Spa products suitable for 
individual use in the Spa products offered to 
hotels. It is possible and enjoyable to relax 
and recover health with aromatherapy skin 
oils having a separate product category for 
each skin type recently. As Navitas Spa, we 

attach importance to hotel projects because 
we believe that working with hotels is a solid 
step towards creating our own face. Spa 
facilities remained closed for certain periods 
in 2020 with the outbreak of pandemic and 
in 2021 with its continuation. Although our 
work was interrupted for a while during these 
periods, we did not experience any personnel 
deficiency. We continued on our way with 
the support of our state and the support 
of the hotel owners. During the pandemic 
period, we paid attention to the social 
distance in the massage rooms and regularly 
performed disinfectant applications. We 
arranged sheets and hygiene products as 
disposable, used our towels for personal 
use. Temperatures of our guests were taken 
prior to reservation. We created disinfectant 
booths in certain locations. We built special 
partitions between the treadmills. We 
focused on one-to-one trainings rather than 
group trainings. We provided free online 
trainings during the lockdown in order not to 
make our guests suffer. We aim to maintain 
our current situation in accordance with 
the pandemic conditions and to grow by 
evaluating incoming demands in 2022.

Toplam kaliteyi işletmenin her alanına yayarak, 
ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yolumuza 
devam ediyoruz

We spread total quality to all areas of the business and we continue on our 
way without losing the excitement of the first day

Serdar Ergün
Navitas - Sun Spor İşletmeleri ve 

Danışmanlık  Yönetim Kurulu 
Başkanı / Chairman
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İBEM Bilgisayar, 34 senelik tecrübe ve bilgi 
birikimi sayesinde konaklama ve yiyecek 
içecek işletmelerine yazılım ve donanım 
desteği sağlayan bir firmadır. Bizi öne çıkaran 
yönlerimiz; piyasadaki en tecrübeli yazılım 
firması oluşumuz, müşteri memnuniyetine 
her daim önem veriyor olmamız, teknolojiyi 
ve yenilikleri yakından takip edip yeni ürün 
ve uygulamaları geliştiriyor olmamızdır. 
Yılların bilgi ve tecrübesi ile otellere yönelik 
birçok ürün geliştirdik. İBEM, LOGGIA ve 
WINPOS markalarımız; önbüro, muhasebe, 
restoran yazılımı, E-dönüşüm, internet 
filtreleme ve loglama, kimlik okur, CRM, 
Akıllı oda sistemleri, SPA yönetimi, mobil 
yönetim, online rezervasyon vb. modülüyle 

tam entegre çalışan hizmetler sunmaktadır. 
Otellere sunduğumuz avantajlardan 
öncelikle en önemlisi paket çözümlerimizdir. 
Otel yazılımlarımızın kullanımı hızlı ve 
kolaydır. Check-in, grup girişleri, rezervasyon 
girişleri tek tuşla yapılabilmektedir. Detaylı 
raporlarımız sayesinde boş yatak, odalar, 
blokeli rezervasyon, rezerveli odalar, toplam 
dolu odalar görüntülenebilir. Balance 
raporlarında ise konaklama ve restoranla 
elde edilen gelirler detaylı bir şekilde 
görüntülenebilir. Muhasebe yazılımımız 
ile stok takibi, envanter girişi gibi birçok 
modülüyle müşterilerimize büyük ölçüde 
kolaylık sağlamaktadır.

Turizm yatırımcıları güncel teknolojilere 
yatırım yapmalı
Turizm yatırımcıları öncelikle şunu bilmeliler 
ki, turizm işletimlerine yönelik yazılımlar 
otel operasyonlarını kolaylaştırırken 
müşteri memnuniyetini de artırmaktadır. 

Son yıllarda mobilitenin ve teknolojinin 
turizm sektöründe önemi pandemiyle 
birlikte çok daha fazla ve hızlı şekilde arttı. 
Turizm yatırımcıları güncel teknolojilere 
yatırım yapmalı. Bu yatırımları uzun vadeli 
düşünmenin müşteri memnuniyetini dahi 
etkileyebileceğini söylemek isterim. 

IBEM Bilgisayar is a company that provides software and hardware 
support to accommodation and food and beverage businesses with its 
34 years of experience and knowledge. Our leading aspect is that we 
are the most experienced software company in the market, we always 
pay attention to customer satisfaction, and we follow technology and 
innovations closely and develop new products and applications. We 
have developed many products for hotels with years of knowledge 
and experience. Our IBEM, LOGGIA and WINPOS brands offers fully 
integrated services with modules such as front office, accounting, 
restaurant software, e-transformation, internet filtering and logging, 
ID reader, CRM, Smart room systems, SPA management, mobile 
management, online reservation etc. One of the most important 
advantages we offer to hotels is our package solutions. Our hotel 
software is fast and easy to use. Check-in, group entries, reservation 
entries can be made with a single click. Our detailed reports display 
empty beds, rooms, blocked reservations, reserved rooms, and 
total occupied rooms. Balance reports also display income from 
accommodation and restaurants in detail. Our accounting software 
provides a great deal of convenience to our customers with many 
modules such as inventory tracking and inventory entry.

Tourism investors should invest in up-to-date technologies
Tourism investors should first know that software for tourism 
operations facilitates hotel operations while it increases customer 
satisfaction. The importance of mobility and technology in the 
tourism sector has increased much more and rapidly with the 
pandemic in recent years. Tourism investors should invest in up-to-
date technologies. I would like to say that long-term investments can 
even affect customer satisfaction.

Bizi öne çıkaran yönlerimiz; teknolojiyi ve 
yenilikleri yakından takip edip yeni ürün ve 
uygulamalar geliştiriyor olmamızdır

Our leading aspect is that we follow technology and innovations 
closely and develop new products and applications

Gizem Tümen
İBEM A.Ş.
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1998 yılında hizmete geçen firmamız estetik, 
kozmetik ve Spa-Wellness sektöründe 
dünyanın önde gelen ülkelerinden Almanya, 
Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya’nın öne 
çıkan firmalarının Türkiye temsilcisi olarak 
estetik, Spa ve medikal ürünlerinin ithalat, 
satış, eğitim ve teknik servis hizmetlerini 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra proje 
danışmanlığı, salonların yerleşimi, mimari 
tasarım, Avrupa normlarının uygulanması, 
dekorasyon vb. hizmetler de firmamız 
bünyesinde sağlanmaktadır. Spa-Edition 
olarak 2021’de The Address Hotel, Titanic 
Cullinan Golf & Resort, Mandarin Oriental 
Bosphorus, Four Seasons Bosphorus, The 
Palm Rixos Dubai, Estara Hotels Antalya, 
Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes, Marriott 
Alsancak, Mövenpick Bosphorus İstanbul, 
Hilton Garden Inn Erzurum, Cocomaje Etiler 
İstanbul, Swissotel Wellness Resort Alatau 
Kazakistan, Rene Clinic, Visionary Projects 
Group Antalya gibi birçok prestijli projeye 
gururla imza attık.

İthalatta yeni ortaklıklar yaparak 
bireysel gelen yatırımcılara destek olduk
Pandemi kaynaklı olarak, tüm ülke 
gibi bizim de olumlu ve olumsuz 

etkilendiğimiz durumlar oldu fakat 
biz konfor alanının biraz daha dışına 
çıkarak gelen taleplere göre üretim 
ağını genişlettik, ithalatta yeni 
ortaklıklar yaparak bireysel gelen 
yatırımcılara destek olduk. Biz tüm 
çalıştığımız proje yetkilileriyle sık sık bir 
araya gelerek kendilerinin neye ihtiyacı 
olduğunu, Spa sektöründe ki trendlerde 
gündemde nelerin bulunduğu gibi 
istişareler edip bir program yapıyoruz. 
Böylelikle Spa ekipmanları tedarik 
etmenin yanı sıra birçok danışmanlık, 
projelendirme işlemleri de yapmış 
olduk. 2021’de, aldığımız talep çok 
arttı. İthalat ve imalat yapmakta 
zorlandığımız dönemler oldu. Belirli 
aylarda hem ithalatı hem imalatta 
siparişi yavaşlattık çünkü taleplere aynı 
anda cevap vermemiz mümkün değildi. 
Kaliteli, sağlam, uzun süre bir daha 
bütçeye eklenmeyen ürünler tedarik 
ettiğimiz için çoğu yatırımcı beklemeyi 
veya stoklu olan ürünlerden ilerlemeyi 
tercih etti. Yurt dışından gelen projeler 
de önemli ölçüde arttığı için ağımızı 
daha da genişletme kararı aldık ve 2022 
yılında daha büyük bir alana geçeceğiz.

Tüm yatırımcıların talebine karşılık 
verecek ar-ge çalışmalarımız mevcut
2022’ye dönük pek çok hedefimiz var. 
Takip ettiğimiz çok sayıda proje bulunuyor. 
Hedeflerimiz yüksek, motivasyonumuz 
yüksek, ar-ge’miz geniş, trendlerimiz çok... 
Tüm yatırımcıların talebine karşılık verecek 
ar-ge çalışmalarımız mevcut. Adım adım 
ilerleyip, doğru zamanda doğru noktalarda 
olup, taleplere karşılık vereceğiz. 2022 
yılında turizmde talep patlaması bekliyoruz 
ki zaten gelişmeler de onu gösteriyor. 

Our company, which was put into service 
in 1998, offers the import, sales, training 
and technical service services of aesthetic, 
spa and medical products as Turkey 
representative of prominent companies in 
Germany, France, Italy, the Netherlands and 
Spain, which are among the leading countries 
in the world in the aesthetic, cosmetics and 
Spa-Wellness sector. In addition, services 
such as project consultancy, placement of 
halls, architectural design, implementation 
of European norms, decoration etc. are 

also provided within our company. As Spa-
Edition, in 2021, we proudly signed many 
prestigious projects such as The Address 
Hotel, Titanic Cullinan Golf & Resort, 
Mandarin Oriental Bosphorus, Four Seasons 
Bosphorus, The Palm Rixos Dubai, Estara 
Hotels Antalya, Radisson Blu Hotel, Mount 
Erciyes, Marriott Alsancak, Mövenpick 
Bosphorus Istanbul, Hilton Garden Inn 
Erzurum, Cocomaje Etiler Istanbul, Swissotel 
Wellness Resort Alatau Kazakhstan, Rene 
Clinic, Visionary Projects Group Antalya.

We supported the individual investors by 
making new partnerships in imports
 As a result of the pandemic, there have 
been situations where we have been 
positively and negatively affected, just like 
the whole country, but we have expanded 
the production network according to the 
demands coming from outside the comfort 
area and supported the individual investors 
by making new partnerships in imports. We 
frequently come together with all the project 
officials we work with to discuss what they 
need, what is on the agenda in the trends in 
the spa sector, and make a program. In this 
way, in addition to supplying spa equipment, 
we have also carried out many consultancy 
and projecting operations. In 2021, the 

demand we received increased significantly. 
There were periods when we had difficulty 
in importing and manufacturing. In certain 
months, we slowed down both imports and 
orders in manufacturing because it was not 
possible to respond to the demands at the 
same time. Since we supply quality, robust 
products that have not been added to the 
budget for a long time, most investors 
have chosen to wait or proceed with the 
products that are in stock. Since the projects 
coming from abroad have also increased 
significantly, we have decided to expand 
our network further and we will move to a 
larger area in 2022. 

We have research and development 
activities that will respond to the 
demands of all investors
We have many goals for 2022. There are 
many projects that we follow. Our goals are 
high, our motivation is high, our research 
and development is wide, our trends are very 
high… We have research and development 
activities that will respond to the demands 
of all investors. Step by step, we will be at the 
right points at the right time and respond 
to the demands. We expect an explosion of 
demand in tourism in 2022, which is already 
shown by the developments.

Spa-Edition olarak 2021’de birçok 
prestijli projeye gururla imza attık

As Spa-Edition, in 2021, we proudly signed many prestigious projects

Oğuzcan Solhan
Spa-Edition  Proje & Satış Müdürü  / 

Project & Sales Manager
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Yiber olarak, 38 yıldır Paslanmaz Çelik Islak 
Hacim, Otel, Medikal ve HACCP Ürünleri 
kategorilerinde üretimimizi İstanbul’daki son 
teknoloji ile donatılmış 4 bin metrekarelik 
üretim tesisimizde gerçekleştirmekteyiz. 
Ayrıca Ege ve Akdeniz Bölgelerinden 
sorumlu olan Akdeniz Bölge Müdürlüğümüz 
Antalya’da bulunmaktadır. Kendi üretimimiz 
dışında, Avrupa’nın kategorilerinde en 
büyük iki firması olan Valera Hair Dryers 
ve Mediclinics Washroom Solutions 
ürünlerinin resmi Türkiye distribütörlüğünü 
de yapmakta olan şirketimiz, her zaman 
müşterilerini mutlu etmeye ve yüksek 
kalitedeki ürünlerini rekabetçi bir fiyatla 
piyasaya sunmayı önemsemektedir. 
Turizm sektörüne yönelik çalışmalarımıza 
1990’lı yıllarda başladık. İsviçre’de üretilen 
ve yüksek teknolojilere sahip Valera 
Hospitality Hair Dryers markasının resmi 
Türkiye distribütörlüğünü aldıktan sonra 
Otel Ürünleri grubumuza dahil ettik. 
Ardından Otel Ürünleri kategorimizi daha 
da geliştirerek yüksek kaliteye sahip ve 
uzun ömürlü Banyo ve Oda Aksesuarları 
konularında çalışmaya başladık. Daha 
sonraki yıllarda HACCP/Hijyen ürünlerimizi 
turizm sektörü içerisinde konumlandırmayı 
başardık. HORECA sektörünün Türkiye’de 
her geçen gün geliştiğini çok net bir şekilde 
görüyoruz. HORECA algısının ve bilgisinin 
ilerlemesi ilgili sektörler için müşteri 
memnuniyetini de gün geçtikçe artıracaktır. 
Yiber olarak bizi rakiplerimizden ayıran 
en önemli özelliğimiz ise yüksek müşteri 
memnuniyetimiz ve her gün daha da büyük 
adım atarak ülkemizi global arenada güçlü 
kılmak isteyen takım arkadaşlarımızdır.

Yibtech HACCP olarak hijyenik ortam 
altyapının sağlanması amacıyla insanların 
yoğun olduğu yerlerde ürünlerimizi 
konumlandırıyoruz
Yiber olarak, Yibtech HACCP markamız ile 
HACCP-Hijyen alanlarında 30 senedir faaliyet 
göstermekteyiz. Pandemi sonrası değişen 
ve gelişen hijyen algısına tamamen hazırlıklı 
ve tecrübeli olarak yakalandığımızdan dolayı 
bizler de ürünlerimizi daha da geliştirerek 
gündelik yaşama uyumlu hale getirdik. HACCP 
kategorimizi biraz daha geliştirerek sadece gıda/
içecek üretim tesisleri, ilaç üretim tesisleri gibi 
endüstriyel tesislere hizmet vermekten çıkararak, 
günlük olarak kullandığımız her yerin hijyenik 
ortam altyapısının sürdürülebilmesi hakkında AR-
GE Departmanımız ile beraber çalışmalarımızı 
ve mevcut ürünlerimizin güncellemelerini 
gerçekleştirdik. Şu an Yibtech HACCP olarak 
hijyenik ortam altyapının sağlanması ve 
devamlılığı amacıyla insanların yoğun olduğu 
alışveriş merkezleri, havaalanları, hastaneler, 
oteller, okullar vb. yerlerde ürünlerimizi 
konumlandırıyoruz. “Sağlık Oyuna Gelmez” 
mottomuzla çıktığımız bu yolda, önemli başarılara 
imza atmamızın en önemli sebebi işimizi ne kadar 
ciddiye aldığımın kanıtı niteliğindedir.

İhracatımız, yeni ürünlerimiz ve yüksek 
müşteri memnuniyeti rakamlarımız ile 2021 
yılı hedeflerimize ulaştık
Turizm sektörü Türkiye ekonomisinin 
lokomotiflerinden birisidir. Önümüzdeki 
dönemlerde çözüm ortağı olarak yer alacağımız 
Türkiye genelinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde 
birçok büyük ve önemli proje bulunmaktadır. 
İlgili projeler hakkında çalışmalarımızı tüm 
hızımızla sürdürmekteyiz. Biz de Yiber olarak, 

müşterilerimize en iyi deneyimi sunarak onları 
mutlu etmeye devam edeceğiz. Yiber olarak, 
Yibtech ürünleri en yeni teknolojiler kullanılarak, 
ulusal ve uluslararası kalite standartlarına 
uygun üretilmektedir. Satış politikamızın odak 
noktası müşteri memnuniyetidir ve bu konuda 
da her geçen gün müşterilerimize daha iyi bir 
deneyim verebilmek için çalışmaktayız. 35 
senelik tecrübemiz ile sektöründe lider üretici 
olan Yiber, her geçen gün teknolojik altyapısını 
geliştirerek, Türk üreticisinin gücünü tüm 
dünyaya göstermeyi misyon olarak belirlemiştir. 
Bu doğrultuda, ihracatımız, yeni ürünlerimiz ve 
yüksek müşteri memnuniyeti rakamlarımız ile 
2021 yılı hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. 
2022 ve sonrası için de şirket misyonumuz Türk 
üreticisinin gücünü ve kalitesini dünyanın dört bir 
noktasına göstermek olduğundan, bu konuda da 
yoğun olarak çalışarak, yurtdışı temsilcilik sayımızı 
arttırarak başarılı olacağımızı düşünmekteyiz.

As Yiber, we have been producing in the categories 
of Stainless Steel Wet Volume, Hotel, Medical and 
HACCP Products for 38 years in our 4 thousand square 
meters production facility equipped with the latest 
technology in Istanbul. In addition, our Mediterranean 
Regional Directorate, which is responsible for the 
Aegean and Mediterranean Regions, is located 
in Antalya. Apart from our own production, our 
company, which is the official distributor of Valera 
Hair Dryers and Mediclinics Washroom Solutions 
products, which are the two largest companies in 
Europe's categories, always cares about making its 
customers happy and offering its high quality products 
to the market at a competitive price. We started 
our work for the tourism sector in the 1990s. After 
receiving the official Turkey distributorship of Valera 
Hospitality Hair Dryers brand, which is produced in 
Switzerland and has high technologies, we included 
it in our Hotel Products group. Then, by further 
developing our Hotel Products category, we started 
to work on high-quality and long-lasting Bathroom 
and Room Accessories. In the following years, we 
managed to position our HACCP/Hygiene products 
in the tourism sector. We see very clearly that the 
Horeca sector is developing day by day in Turkey. The 
progress of Horeca perception and knowledge will 
increase customer satisfaction for the relevant sectors 
day by day. As Yiber, our most important feature that 
distinguishes us from our competitors is our high 

customer satisfaction and our teammates who want 
to make our country stronger in the global arena by 
taking a bigger step every day.

As Yibtech HACCP, we position our products in 
places where people are busy provide hygienic 
environment infrastructure
As Yiber, we have been operating in the fields of 
HACCP-Hygiene with our Yibtech HACCP brand for 
30 years. Since we are completely prepared and 
experienced in the perception of hygiene that changes 
and develops after the pandemic, we have further 
developed our products and made them compatible 
with daily life. By further developing our HACCP 
category, we have carried out our studies and updates 
of our existing products together with our Research 
and Development Department on the sustainability 
of the hygienic environment infrastructure of every 
place we use daily, by removing it from serving only 
industrial facilities such as food/beverage production 
facilities and pharmaceutical production facilities. 
Currently, as Yibtech HACCP, we position our products 
in places where people are busy such as shopping 
malls, airports, hospitals, hotels, schools, etc. in order 
to provide and maintain hygienic environment 
infrastructure. The most important reason why we 
have achieved significant successes on this road with 
our motto “Health is a Serius Matter” is the proof of 
how seriously I take our business.

We have achieved our 2021 targets with our 
exports, new products and high customer 
satisfaction figures
The tourism sector is one of the driving forces of 
the Turkish economy. There are many large and 
important projects across Turkey and various parts 
of the world where we will be a solution partner 
in the coming periods. We continue our work 
on related projects at full speed. As Yiber, we will 
continue to make our customers happy by providing 
them with the best experience. As a fibre, Yibtech 
products are produced in accordance with national 
and international quality standards using the latest 
technologies. The focus of our sales policy is customer 
satisfaction and we are working to provide a better 
experience to our customers day by day. With our 35 
years of experience, Yiber, which is a leading producer 
in its sector, has determined it as a mission to show 
the power of the Turkish manufacturer to the world 
by developing its technological infrastructure day by 
day. In this respect, I can say that we have achieved 
our 2021 targets with our exports, new products and 
high customer satisfaction figures. Since our company 
mission is to show the strength and quality of the 
Turkish manufacturer to all parts of the world for 2022 
and beyond, we think that we will be successful by 
working intensively in this regard and increasing our 
number of foreign representations.

Şirketimiz, yüksek kalitedeki ürünlerini rekabetçi 
bir fiyatla piyasaya sunmayı önemsemektedir

Our company cares about offering its high quality products 
to the market at a competitive price

Yiğit Göğem
Yiber İş Geliştirme Yöneticisi / Head 

Of Business Development
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Banketci Mobilya dünya genelinde ağırlıklı 
olarak oteller, kongre merkezleri, balo 
salonları vb. için “biz güven ve kalite üretiriz” 
mottosuyla, birinci sınıf hareketli mobilya 
ve dış mekan mobilyaları alanında üretim 
yapan köklü bir firmadır. Türkiye, Avrupa 
ve Asya’nın en büyük kongre merkezlerinin 
banket mobilya üretimi Banketci Mobilya 
tarafından yapılmıştır. Türkiye’de sadece 
banket ekipmanları üretimi yapan tek 
profesyonel firmayız, bu sebeple alıcının 
istediği yorumu kolaylıkla ürün üzerine 
yansıtabiliyoruz. Aylık 8 bin adet banket 
sandalye, 2 bin adet banket masa üretim 
kapasitesine çıkabiliyoruz, bu da müşterinin 
istediği sürede hatta daha erken sürede 
ürünleri teslim edebilmemizi sağlıyor. Tüm 
hammadde grubunda birinci sınıf hammadde 
kullanıyoruz ve aylık üretim ortalamamız çok 
yüksek olduğu için müşterimize en uygun 
fiyatı verebiliyoruz. Turizm tesislerine yönelik 
olarak ürünlerimiz arasında toplantı, balo, 
seminer vb. salonlarından kullanılan; banket 
sandalye, banket masa, dans pisti, kürsü, 
bistro masa, podyum, taşıma arabaları, kat 
temizlik arabaları, yine turizm tesislerinin dış 

mekanlarında kullanılan alüminyum ireco 
masa sandalyeler, oturma grupları ve daha 
birçok ürün sayabiliriz.

Otel projelerini kaba inşaat döneminden 
başlayarak büyük bir titizlikle takip 
ediyoruz
2021, bizim açımızdan güzel bir yıl oldu; 12 
milyon üzerinde ciro elde ettik ve bunun 
yüzde 40’a yakını ihracatımızdan meydana 
geliyor. Başta Avustralya, Almanya, Polonya, 
Cezayir, Fas, Irak olmak üzere 30’dan fazla 
ülkeye ihracat yaptık. 2022 yılında, geçen 
yıllarda olduğu gibi zincir otellere, kongre 
merkezlerine yönelik üretimi artırarak 
faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz. 
Ürün gruplarımızda ise var olan 50’den 
fazla banket sandalye modelimizi artırmayı 
planlıyoruz. Biz otel projelerini kaba inşaat 
döneminden başlayarak büyük bir titizlikle 
takip ediyoruz. Sürekli yaptığımız ziyaretlerle 
otel yönetimiyle tanışmış oluyoruz. 
Sonrasında ince inşaat döneminde proje 
müdürleri, satın alma müdürleri ve mimarlar 
ile görüşerek isteklerini anlayıp üretime 
geçiyoruz. Banket grubu 20 yıl kullanılabilen 

bir gruptur ve her banket grubu ürünü aynı 
değildir. Bu sebeple turizm yatırımcılarına 
en önemli tavsiyemiz, firmalardan istedikleri 
ürünlerle ilgili numune talep etmeleri, 
mümkünse teklif aldıkları firmaların üretim 
yerlerini ziyaret etmeleridir. O zaman en 
sağlıklı seçimi yapabilirler.

Banketci Mobilya is a well-established 
company producing first-class movable 
furniture and outdoor furniture mainly 
for hotels, congress centers, ballrooms, 
etc. around the world with the motto 
"we produce trust and quality". Banketci 
Mobilya produced banquet furniture for the 
biggest congress centers of Turkey, Europe 
and Asia. We are the only professional 
company in Turkey that produces only 
banquet equipment, so we can easily adapt 
the interpretation desired by the buyer to 
the product. We can reach the monthly 
production capacity of 8,000 banquet chairs 
and 2,000 banquet tables, which enables us 
to deliver the products in the time requested 
by the customer or even earlier. We use 
first-class raw materials in any raw material 
groups and we can give our customers the 
best price due to our very high monthly 
production average. Our products for 

tourism facilities include banquet chairs, 
banquet tables, dance floors, stands, bistro 
tables, podiums, transportation trolleys, 
floor cleaning trolleys used in meeting, 
ball, seminar halls etc. as well as aluminum 
ireco table chairs, sitting groups and many 
more products used in the outdoor areas of 
tourism facilities.

We follow the hotel projects with great 
care starting from the rough construction 
period
2021 has been a good year for us; we have 
achieved a turnover of over 12 million 
and nearly 40 percent of this is due to 
our exports. We exported to more than 
30 countries, mainly Australia, Germany, 
Poland, Algeria, Morocco and Iraq. In 
2022, we aim to increase production and 
continue our activities for chain hotels and 
congress centers as in previous years. We 

plan to increase more than 50 banquet chair 
models available in our product groups. We 
follow the hotel projects with great care 
starting from the rough construction period. 
We meet the hotel management due to our 
regular visits. Then, we meet with project 
managers, purchasing managers and 
architects, and understand their wishes and 
start production during the fine construction 
period. Banket Group is a group to be used 
for 20 years and every banquet group 
product is not the same. Therefore, our 
most important advice to tourism investors 
is to request samples of the products they 
want from the companies, and to visit the 
production sites of the companies offering 
to them if possible. Then they can make the 
best choice.

2022 yılında otellere ve kongre merkezlerine 
yönelik üretimi artırarak faaliyetlerimize 
devam etmeyi hedefliyoruz

We aim to increase production and continue our activities 
for chain hotels and congress centers in 2022

Mustafa Şahin
Banketci Mobilya PR ve Pazarlama 

Müdürü / PR & Marketing Manager
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Önder Arıkan 
 Sabah Yatak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

“Anfaş Otel Ekipmanları fuarında, Hybrid yatak
modellerimiz ilk kez sergilenecek”

Sabah Yatakları, yatak, baza, başlık, ilave yatak grupları, koltuk takımları ve otel tekstil ürünleri imalatı 
alanında faaliyet gösteriyor ve 30 yılı aşkın süredir turizm sektörüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Sabah Yatak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Önder Arıkan, 2022’ye dönük projelerini ve ANFAŞ 
Fuarı’nda sergileyecekleri yeniliklerini anlattı. 

Öncelikle, firmanız ve faaliyetleriniz 
hakkında genel bilgi alabilir miyiz? 
Sabah Yatakları 1983 senesinde kuruldu. 
Tekirdağ, Ergene Organize Sanayi Bölgesinde 
yer alan 10 bin metrekare kapalı alanda kurulu 
üretim tesisi, modern makine parkı ile günlük 
bin adet yatak-baza üretim kapasitesine sahip, 
sektörün öncü markalarındandır. Üretiminin 
büyük bölümünü gerek yurt içi gerekse yurt 
dışı olmak üzere turistik tesisler, yurtlar ve sair 
toplu işlere pazarlamaktadır. 2020 rakamları 
ile toplam üretimimizin yüzde 55i’ ihracat, 
geri kalan kısmı ise iç pazara sunulmuştur. 
Yatak, baza, başlık, ilave yatak grupları, koltuk 
takımları ve otel tekstil ürünleri başlıca üretim 
kalemlerimiz arasında yer almakta olup, 2020 
sonu itibari ile “MACAW” markası ile E-Ticaret’e 
yönelik yeni ürün grubumuzu da son kullanıcı 
ile buluşturduk.

Turizm tesislerine yönelik ürünleriniz 
hangileridir?
Sabah Yatakları, turizm sektörüne ilk giren 2-3 
firmadan biridir. 80’li yılların sonunda başlayan 
ve 90’larda hızla gelişen turizm sektöründe, 
firma olarak Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzü 
kurarak, turizm yatırımcısı ile arada bayi ya da 
toptancı olmaksızın, direkt kontakta olmayı 
tercih ettik. 30 seneyi aşkın süredir de turizm 
sektörüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu noktada, yaptığımız AR-GE çalışmaları 
neticesinde sürekli ürün yelpazemize yeni 
ürünler ekliyoruz. Ayrıca satış sonrası hizmette 

de rakiplerimize göre çok daha önde geliyoruz. 
Sene içerisinde verdiğimiz Housekeeping 
eğitim seminerlerimizle, periyodik ziyaret ve 
ürün incelemelerimizle sürekli ürünümüzü 
takip ediyoruz. Ürünün nasıl kullanılması 
gerektiği, temizliğinin nasıl yapılacağı, konfor 
seviyesinin ilk gündeki seviyesinde olması için 
sağlanması gereken koşullar vb. birçok noktada 
bilgiler veriyor ve ürünün ömrü süresinde de 
turizm yatırımcısının yanında oluyoruz. 

Firma olarak 2021 sizin için nasıl geçti? 
Son iki yıldır yaşanan Covid-19 pandemisi 
tüm dünyada başta turizm olmak üzere 
birçok sektörü olumsuz etkileyen bir süreç 
oldu. Bir diğer yandan da farklı bakış açıları 
geliştirmemize sebep oldu diye. Sabah Yatakları 
olarak bu süreçte ürün çeşitliliğimizi artırdık, 
özellikle tüm dünyada hızla artan online satışa 
yönelik “MACAW” isminde bir ürün grubu 
çıkardık. Bu ürün grubunda yataklar preslenip 
vakumlanarak hacimsel olarak neredeyse onda 
bir ölçüsüne getiriliyor, bazalar demonte şekilde 
bir kutuya konulabiliyor. Ürünlerin hacimlerini 
azaltmak ciddi bir lojistik avantaj sağlıyor. Bu 
yeni ürün grubumuzu hem iç pazarda hem de 
yurt dışında pazarlamaya başladık.  

2022 yılı ile ilgili projeleriniz ve yeni 
ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
2022 yılında hem yatak hem de baza grubunda 
birçok yeni ürünümüz olacak.  Yatak grubu için 
Hybrid yatak modellerimizi öne çıkaracağız. 
Ayrıca son yıllarda popüler olan, yatak üst 
kısmının zaman içinde değiştirilmesine olanak 
sağlayan zip-off topper sistemi de yeniliklerimiz 
arasında. Uyku esnasında vücut ısısını regüle 
eden yatak topperları, özel tasarlanan kanal 
sistem kesim üst sünger katmanı, yay sisteminde 
kenar kısım destekli yay modelleri de bu seneki 
yenilikler arasında sayılabilir. Fonksiyonel baza 
sistemleri ve bunları tamamlayan yeni ayak 
modellerimizi fuarda sergileyeceğiz.

Bir otel projesine çözüm ortağı olarak dahil 
olma noktasında nasıl bir yol izlersiniz? 
Bizim için bu süreç, turizm yatırımcısı henüz 
kazmayı vurmadan başlayan bir süreçtir.  
Yatırım teşvik listelerinden yeni proje bilgilerini 
sürekli güncelleyerek, inşaat başlamadan önce 
listelerimizi hazırlarız.  İnşaat sürecinde de 
projeyi takip eder, gelişmeleri direkt sahada 
gözlemler ve bilgileri sürekli güncelleriz. Kaba 
inşaat bitip, ince işlere başlandığında ise 
mimari grupla, satın alma departmanları ve 
kimi zaman da direkt yatırımcının da dahil 

olduğu bir süreçte numune oda hazırlıklarına 
dahil oluruz. Bu süreci hem yurt içinde hem de 
yurt dışında takip eden ekiplerimiz bulunuyor.  

32. ANFAŞ HotelEquipment Fuarında 
hangi ürünlerinizi sergileyeceksiniz? İlk kez 
görücüye çıkacak ürünleriniz bulunuyor mu?
Bu yıl Anfaş Otel Ekipmanları fuarında, Hybrid 
yatak modellerimiz ilk kez sergilenecek.  Ayrıca 
yeni baza sistemlerimiz ve bunlara uygun 
ayak modellerimiz de bu seneki yeniliklerimiz 
arasında. Ayrıca resort otel ve şehir otelleri 
olarak iki gruba ayırdığımız iki farklı yeni yatak 
modelimizi de bu sene fuarda sergileyeceğiz. 

ANFAŞ HotelEquipment Fuarına geçtiğimiz 
yıllarda da katıldınız mı? Sizce fuarın sektöre 
katkıları nelerdir? 
Anfaş Otel Ekipmanları fuarına ilk gününden 
beri katlıyoruz. Hatta 20 seneyi aşkın süredir, 
Antalya’da farklı isimde ve farklı organizasyon 
firmalarının düzenlediği neredeyse her fuara 
katıldık. Yıllar evvel eski ismi ile Dedeman Otel’in 
alt katında düzenlenmeye başladığı günden 
itibaren fuarlara çok inandık ve bu süreçte de 
hep yer aldık.  ANFAŞ fuarı bölgesel bir fuar 
olmaktan çıkalı çok uzun bir zaman oldu, gerek 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelenler gerekse 
son yıllarda yurt dışı katılımcıları ile her yıl çıtayı 
yükselterek yoluna devam ediyor. 
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Önder Arıkan
Sabah Yatak Sanayi A.Ş., Managing Partner

“Hybrid mattress models will be exhibited for the first time at 
Anfas Hotel Equipment Fair this year”

Sabah Yataklari operates in mattress, base, headboard, additional bed groups, sofa sets and hotel 
textile products field and has been working in the tourism sector for more than 30 years. Sabah Yatak 
Sanayi A.Ş. Managing Partner Önder Arıkan, talked about their plans for 2022 and the new products to 
be exhibited at Anfaş Fair.

First of all, can we get general information 
about your company and activities? 
Sabah Yataklari was founded in 1983. 
Production plant established on a closed 
area of 10 thousand square meters in 
Tekirdag, Ergene Organized Industrial 
Zone is one of the leading brands of the 
sector with its modern machinery park 
and a daily production capacity of one 
thousand mattress-bases. Most of its 
production is marketed to tourist facilities, 
dormitories and other collective works 
in the country and abroad. 55 percent of 
our total production is exported and the 
rest is offered to the domestic market 
with 2020 figures. Our main production 
items include mattress, base, headboard, 
additional bed groups, sofa sets and hotel 
textile products, and we have offered our 
new product group for E-Commerce with 
the "MACAW" brand to the end user as of 
the end of 2020.

What are your products for tourism 
facilities?
Sabah Yataklari is one of the first 2-3 
companies entering the tourism sector. 
We established Mediterranean Regional 
Directorate as a company and preferred 
to be in direct contact with the tourism 

investor, without having a dealer or 
wholesaler, in the tourism sector staring at 
the end of the 80s and developed rapidly 
in the 90s. We have been working on the 
tourism sector for more than 30 years. 
We are constantly adding new products 
to our product range as a result of our 
R&D studies in this regard. We are leading 
in after-sales service compared to our 
competitors. We constantly follow our 
product with our Housekeeping training 
seminars, periodical visits and product 
reviews throughout the year. We provide 
information on how to use the product, 
how to clean, and requirements for the 
comfort level to be at the same level as 
on the first day, etc., and we assist tourism 
investor during the life of the product.

How was 2021 for you as a company?
Covid-19 pandemic experienced for 
the last two years has been a process 
that negatively affected many sectors, 
especially tourism all over the world. On 
the other hand, this led us to develop 
different perspectives. As Sabah Yatakları, 
we have increased our product range in 
this process, especially we have launched a 
product group called “MACAW” for online 
sales rapidly increasing all over the world. 
The mattresses of this product group are 
pressed and vacuumed to reach almost 
one-tenth of their volume, and the bases 
can be put into a box in demounted form. 
Reducing the volume of products provides 
a serious logistical advantage. We have 
started to market this new product group 
both in the domestic and international 
market.  

Could you tell us about your projects 
and new products for 2022?
We will have many new products in both the 
mattress and base group in 2022. We will 
put our Hybrid mattress models forward 
for the mattress group. Our innovations 
also include zip-off topper system, which 
has been popular nowadays and allows 
the top of the mattress to be changed 
over time. Innovations of this year may 
be listed as mattress toppers regulating 
body temperature during sleep, specially 
designed duct system cut top foam layer, 
spring models with edge support in the 
spring system. We will exhibit functional 

bases systems and our new supplementary 
stand models at the fair.

In which way do you involve in a tourism 
project?
From our point of view, this is a process 
starting before the tourism investor takes 
the first step. We prepare our lists before 
the construction starts by constantly 
updating the new project information 
from the investment incentive lists. We 
follow the project during the construction 
process, observe the developments 
directly on the site and constantly update 
the information. Upon completion of rough 
construction and start of the finishing 
works, we get involved in a process 
including the architectural group, the 
purchasing departments and sometimes 
the direct investor for the sample room 
preparations. We have teams following 
this process in the country and abroad.  

What products will you exhibit at 32nd 
Anfas Hotel Equipment Fair? Are there 
any products that will be exhibited for 
the first time?
Hybrid mattress models will be exhibited 
for the first time at Anfas Hotel Equipment 
Fair this year. Our innovations of this 
year include new base systems and their 
supplementary stand models. We will also 
exhibit two different new mattress models 
divided into two groups as resort hotels 
and city hotels at the fair this year.

Have you attended Anfaş Hotel 
Equipment Fair in previous years? What 
are the contributions of the organization 
to the sector?
We have been attending Anfas Hotel 
Equipment Fair since the first day. 
Moreover, we have attended almost every 
fair organized by different organization 
companies with different names in Antalya 
for more than 20 years. We have believed 
and attended fairs as of the day started to 
be held on the ground floor of Dedeman 
Hotel with its old name many years ago. It 
has been a long time since ANFAS fair has 
ceased to be a regional fair, it continues on 
its way by raising the level every year with 
the visitors from different cities of Turkey 
and foreign exhibitors in recent years. 
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İDA Consulting olarak 2002 yılından bu yana 
otellere ve zincir otellere genel anlamda 
Dijital Medya hizmetleri veriyoruz. Yıllardır 
bıkmadan, usanmadan ve büyük özveriler 
ile, “tek noktadan çözüm” sloganımızla 
sunduğumuz hizmetlerimiz içerisinde web 
tasarım-program, online rezervasyon, sosyal 
medya yönetimi, internet reklam yönetimi, 
kurumsal kimlik tasarımı ve özel yazılımlar 
ilk sıralarda yer almaktadır. Bizi piyasada 
öne çıkaran yönlerimizin başında istikrar 
geliyor. Fiyat politikamızdan, kalitemizden, 
müşterilerimize sağladığımız katma değer 
ve kazanç hedefinden hiçbir zaman ödün 
vermiyoruz. Tabii, uzun yıllardır çalıştığımız 
müşterilerimizle olan sürdürülebilirlik de ön 
plana çıkmamızda etkili oluyor. Firma olarak 
2021 yılının bizler için iyi geçtiğini söylemek 
biraz zor. Sektörde yaşanan olumsuz 
durumlardan en fazla bizler etkileniyoruz. 
2021 yılı için direkt olarak ihracat yapmadık. 
Ancak, hizmet verdiğimiz tesislerin bizlerle 
olan iş birliğinden dolayı oldukça faydalı 

işler yaptığını biliyoruz, memnuniyet 
derecelerinden anlıyoruz. 

Kendi alanımızda en fazla sayıda ve en 
etkin referanslara sahibiz
Bir otel projesine çözüm ortağı olarak dahil 
olma noktasında genelde yatırımcılar ve/
veya otel profesyonelleri bizlere ulaşıyor. 
Yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı 
olacağı yaklaşımıyla, kendi alanımızda en 
fazla sayıda ve en etkin referanslara sahibiz. 
Tabii ki, pazarlama ve satış stratejilerimiz 
ile bizim de ulaştığımız, irtibat kurduğumuz 
firmalar bulunmakta. Yeni yatırımlarda 
bizim en fazla karşılaştığımız sorun, geç 
karar verilmesi ve bizim işlerimizin en sona 
atılması. En önemli tavsiyemiz bizim iştigal 
alanlarımızda, yatırıma başlarken, daha proje 
aşamasında iken iş birliğine başlanmasıdır. 
Zira, tanıtım-pazarlama faaliyetleri özellikle 
rekabetin fazla olduğu yerlerde hemen ve 
hızlı bir şekilde başarıya ulaşamayabiliyor. 

As IDA Consulting we have been offering 
hotels and hotels chains Digital Media 
services in general aspect since 2002. 
Web design-program, online reservation, 
social media management, Internet ads 
management, corporate identity design 
and special software come at the first 
place within our services we have been 
offering by our slogan “solution from one 

point” with great devotion, tirelessly for 
years. Stability is one of the aspects that 
make us stand out in the market. We never 
compromise from our pricing policy, quality, 
added value of our customers and earnings 
target. Also sustainable relations with our 
long term customers are of course affected 
on our standing out in the market. It is a bit 
difficult to say that 2021 was a good year 

for our company. We are the most affected 
by the negative situations in the sector. We 
did not export directly in 2021, however 
we know the facilities we offer service had 
made highly beneficial business because of 
our co-operation, we understand that from 
their degrees of satisfaction. 

We have the most numerous and most 
effective references in our field
At the point of getting involved with a hotel 
project, generally investors and / or hotel 
professionals reach us. With the approach 
that what we do will be the guarantee 
of what we will do, we have the most 
numerous and most effective references 
in our field. Also there are firms which 
we reach and connect with our marketing 
and sales strategies as well. The biggest 
problem which we face in new investments 
is to make late decisions and leave our 
work to the last step. Our most important 
advice is to make cooperation with our 
sector at the first stage, at the project 
stage of the investment. The reason is, pr 
& marketing activities may not succeed 
quickly especially in the places with high 
competition.

Fiyat politikamızdan, kalitemizden, müşterilerimize 
sağladığımız katma değerden ödün vermiyoruz

We never compromise from our pricing policy, 
quality, added value of our customers 

Uğursal Uğur
İDA Consulting Genel Müdür / 

Managing Director
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Jumbo olarak porselen ürünler, çatal-bıçak-kaşık 
takımları, dekoratif aksesuarlar, kahve ekipmanları 
ve cam gibi birçok ürün grubunun yer aldığı 
zengin ürün portföyümüzle hem bireysel hem de 
kurumsal tüketiciye ulaşıyoruz. Bu sene sektördeki 
75’inci yılımızı kutlayacağız. Nesilden nesle 
aktarılan zamansız tasarımlarımız ile şık sofralara 
ve en özel anlara imza atmak bizim için gurur verici. 
Sektörde bu kadar uzun soluklu yer almamızın 
hatta evlerin ve mekanların en özel parçaları 
olarak konumlanmamızın en büyük sebebi 
zamansız tasarımlarımız ve kaliteli üretimlerimiz. 
Tasarımlarımızda hayatın pozitif gücünden ilham 
alıyoruz, zamansızlığın öncülüğünde geleceğe 
odaklanarak ürünler geliştiriyoruz. Jumbo olarak 
özel ve nitelikli ürünlerimizle otellerden yoğun 
ilgi görüyoruz. Pişirme grubunda çelik ürünler, 
çatal-bıçak-kaşık takımları, kahve ekipmanları, 
porselen ve cam gibi birçok ürün grubunun 
yer aldığı zengin ürün portföyümüz var. Diğer 
taraftan dikey olarak büyüdüğümüz kahve ve bar 
ürünlerimiz Horeca müşterilerimizden yoğun talep 
alıyor. Turizm sektöründe müşterisine değer veren 
müşteri deneyimini mükemmelleştirmek isteyen 
işletmeler bizi tercih ediyor. 

İhracat kısmında yoğun olarak 
Horeca kanalımız ile yer alıyoruz
Sektörümüz pandemi dönemindeki nadir şanslı 
sektörlerdendi. İnsanlar evde geçirdikleri süreçte 
eşyalarını yenilediler ya da mutfakta daha fazla 
vakit geçirdikleri için yeni ürünler temin ettiler. Bu 
durum 2021 yılında da devam etti. Tüm bu değişimi 
göz önünde bulundurarak 2020’den 2021’e 

geçerken yüzde 100’lük büyüme hedeflemiştik. 
Henüz yılsonu rakamlarımız netleşmemekle 
birlikte şu anki gidişatın bu hedef ile doğru orantılı 
olduğunu söyleyebiliriz. Seneyi hedeflediğimiz 
büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz. Diğer 
yandan mağaza yatırımlarımızı sürdürdük. Bu 
yıl 8 mağaza açtık ve Türkiye genelinde toplam 
55 mağazaya ulaştık. İhracat kısmında ise yoğun 
olarak Horeca kanalımız ile yer alıyoruz. Yakın 
coğrafyadaki bütün işletmeler ana ihtiyaçlarını 
Türkiye’den temin ediyor. Horeca’da şanslı 
olmamızın iki sebebi var. İlki, ülkemizde endüstriyel 
mutfak üretimi çok başarılı ve çok talep alıyor. Buna 
bağlı olarak gelen markalar diğer ekipmanlarını da 
yine Türkiye’den temin ediyor. Diğer yandan çok 
başarılı şefler ve yöneticiler yurtdışında hizmet 
veriyor. Bu bağlantılar sayesinde ürünlerimizi 
yurtdışına da ihraç ediyoruz. Arap Yarımadası, Türkî 
Cumhuriyetler ve Balkan Ülkelerine uzun zamandır 
ihracat yapıyoruz. Bu sene ayrıca Amerika’ya olan 
ihracatımız da arttı. 

Müşterisine değer veren ve iyi bir deneyim 
sunma hedefinde olan her otel bizim 
ürünlerimizi tercih ediyor
Pandemide turizm sektörünün yaşadığı zorluklar 
Horeca kanalımıza da yansıdı. Bu sene yılın ilk 
döneminde kısıtlamalar olduğu için herhangi 
bir aksiyon almadık. Kısıtlamaların bitmesi ile 
öncelikle Ege bölgesindeki otellerden yoğun talep 
aldık. Akdeniz bölgesi yoğun olarak turistlerin 
geliş dönemine göre hareket ediyor. Pandemi 
sebebiyle orada yaşanan değişim dolayısıyla 
bölgedeki oteller daha yavaş ve temkinli hareket 

etti. 2022’de ise yabancı turistte artış olacağını 
öngörüyoruz. Nitekim Google arama trendlerinde 
otel, restoran arama hacminin 2020’ye göre yüzde 
200 arttığını görüyoruz. Bu da çok ümit verici; 
bizim için horaca tarafında ciddi bir fırsat alanı 
oluşturduğunu görüyoruz. Otel projeleri hakkında 
konuşacak olursak, saha ekiplerimizi yanı sıra çok 
güçlü bir bayi ağımız var. Otel yatırımcısı pek çok 
kanaldan bize ulaşabiliyor. Müşterisine değer 
veren ve iyi bir deneyim sunma hedefinde olan 
her otel bizim ürünlerimizi tercih ediyor.  Satın 
alma departmanları, yatırımcı, işletmeci ve şefler 
bize ulaşabiliyor. Biz genel olarak temaya uygun 
geniş ürün gamı ile konsepti değerlendirip en 
doğru şekilde müşteriye özel çözümler sunuyoruz. 

As Jumbo, we reach both individual and 
corporate consumers with our rich product 
portfolio, which includes many product 
groups such as porcelain products, cutlery 
and spoon sets, decorative accessories, 
coffee equipment and glass. This year we 
will celebrate our 75th year in the industry. 
With our timeless designs passed down 
from generation to generation, we are 
proud to have stylish tables and the most 
special moments. Our timeless designs 
and quality productions are the biggest 
reason why we are located in the sector 
for such a long time and even positioned 
as the most special parts of houses and 
spaces. In our designs, we are inspired by 
the positive power of life, and we develop 
products by focusing on the future under 
the leadership of timelessness. As Jumbo, 
we attract great attention from hotels 
with our special and qualified products. In 
the cooking group, we have a rich product 
portfolio with many product groups such as 
steel products, cutlery, coffee equipment, 
porcelain and glass. On the other hand, our 
vertically grown coffee and bar products are 
in high demand from our Horeca customers. 
Businesses that value their customers in 
the tourism sector prefer us to perfect their 
customer experience.

In the export part, we are heavily involved with 
our Horeca channel
Our sector was one of the rare lucky sectors 
during the pandemic period. People refurbished 
their belongings during their time at home or 
supplied new products because they spent more 
time in the kitchen. This situation continued in 
2021. Considering all this change, we aimed for 
100% growth from 2020 to 2021. Although our 
year-end figures are not yet clear, we can say that 
the current trend is directly proportional to this 
goal. We think that we will close the year with the 
growth we are aiming for. On the other hand, we 
continued our store investments. This year, we 
opened 8 stores and reached a total of 55 stores 
across Turkey. In the export part, we are heavily 
involved with our Horeca channel. All businesses 
in the near geography provide their main needs 
from Turkey. There are two reasons why we 
got lucky on Horeca. Firstly, industrial kitchen 
production in our country is very successful 
and receives a lot of demand. Accordingly, the 
incoming brands also supply other equipment 
from Turkey. On the other hand, very successful 
chefs and managers serve abroad. Thanks to 
these connections, we also export our products 
abroad. We have been exporting to the Arabian 
Peninsula, Turkic Republics and Balkan Countries 
for a long time. This year, our exports to America 
also increased.

Every hotel that values its customer and aims to 
provide a good experience prefers our products
The difficulties experienced by the tourism sector 
during the pandemic were also reflected in our 
Horeca channel. Since there are restrictions in 
the first period of this year, we have not taken 
any action. With the end of the restrictions, we 
received intense demand from the hotels in 
the Aegean region. The Mediterranean region 
moves intensively according to the arrival period 
of tourists. The hotels in the region moved 
more slowly and cautiously due to the change 
experienced there due to the pandemic. We 
anticipate an increase in foreign tourists in 2022. 
As a matter of fact, in Google search trends, we 
see that hotel and restaurant search volume 
has increased by 200% compared to 2020. 
Well, that's very encouraging. We see that this 
creates a serious area of opportunity for us on 
the horaca side. If we talk about hotel projects, 
we have a very strong dealer network as well as 
our field teams. The hotel investor can reach us 
through many channels. Every hotel that values its 
customer and aims to provide a good experience 
prefers our products.  Purchasing departments,  
investors, operators and chefs can reach us. In 
general, we evaluate the concept with a wide 
range of products suitable for the theme and offer 
customer-specific solutions in the most accurate 
way.

Özel ve nitelikli ürünlerimizle otellerden 
yoğun ilgi görüyoruz

We attract great attention from hotels with our special 
and qualified products

Sami Hotak 
Jumbo Genel Müdürü / 

General Manager
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Form Şirketler Grubu olarak 56 yıllık 
geçmişimizle iklimlendirme sektörünün en 
köklü ve deneyimli birkaç firmasından biriyiz. 
Form Şirketler Grubu çatısı altında Form 
Endüstri Ürünleri, Form Endüstri Tesisleri ve 
Form MHI Klima Sistemleri grup şirketlerimizle 
otelden AVM’ye, konuttan iş merkezine, 
fabrikadan hastaneye kadar oldukça geniş 
bir skalada hemen hemen tüm yapıların 
iklimlendirme, duman tahliye, gün ışığı 
aydınlatma, hava temizleme gibi ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Öte yandan çevrenin, ülkemizin 
ve dünyanın yarınları için çevre dostu ürünler, 
sistemler ve teknolojiler üreterek çevreci bina 
çözümleri geliştiriyor ve uyguluyoruz. Ayrıca, 
her sene üretim ciromuzun yüzde 1,5’unu 
AR-GE’ye ayırıyoruz. Türkiye çapında geniş 
satış ve servis ağımız, uzman mühendislik 
hizmetlerimizle, Form kalitesini sektörümüzle 
buluşturuyoruz. 

2021’de toplam faaliyetimizin
 yaklaşık yüzde 15’i ihracat bazlı 
satışlarından oluştu
Bu yıl, pandeminin etkilerinin hala tüm 
sektörlerde hissedildiği bir yıl olmasına 
rağmen, Form Grup olarak Ar-Ge, yerli üretim 
ve satış alanında oldukça verimli gelişmeler 
kaydettik. Grup genelinde ciromuz TL bazında 
yüzde 55 artarak 700 Milyon TL’ye ulaştı; Euro 
bazında ise yüzde 10 civarında arttı. Grup 

bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat, toplam 
satışlarımızın yüzde 15’i mertebelerinde 
ve 2022 hedefimiz ihracat rakamımızı ikiye 
katlamak. 2021 ayrıca yerli üretim tarafında 
ürün gamımıza Form FKS Klima Santrali, Neffes 
Silent Tower gibi yeni ürünleri de eklediğimiz 
bir yıl oldu. Grup şirketleri olarak başta Avrupa 
ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir gibi 
yakın çevre ülkeler ve Türki Cumhuriyetler 
olmak üzere pek çok ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. 

Genel alanlarda, bağımsız cihazlarla 
iklimlendirme çözümü sunmak 
en iyi çözümdür
Oteller; oda ve genel alanlardan oluşan ve her 
alanın farklı iklimlendirme ihtiyacı duyduğu 
kompleks yapılardır. Genel alanların kullanım 
saatleri, süreleri ve iklimlendirme ihtiyaçları 
birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla bu alanlarda 
yük devamlı değişken olup, seçilen sistem ve 
cihazların da bu değişikliğe cevap verebilmesi 
ve aynı zamanda işletme maliyetlerinin de 
düşük olması gerekiyor. Bu nedenle genel 
alanlarda, bağımsız cihazlarla iklimlendirme 
çözümü sunmak hem kullanım hem de enerji 
tasarrufu açısından en iyi çözümdür. 56 yıllık 
sektör tecrübemiz ve başarılı referanslarımız 
ile sektör içerisinde bilinen bir markayız. Bu 
nedenle gerek proje sahipleri gerekse mekanik 
taahhüt firmaları gerçekleştirdikleri projelerin 

iklimlendirme alanlarında bizlerle iletişime 
geçiyorlar. Yeni inşa edilecek otellerde genellikle 
proje müdürleri ilk temas noktamız oluyor. 
Renovasyona girecek oteller için ise; daha 
çok ilk temas teknik müdür ile oluyor; ikinci 
aşamada ise satın alma müdürü ile temasa 
geçiyoruz. Son üç ayda döviz konusunda 
ortaya çıkan değişim, tüm ülkeyi olduğu gibi 
iklimlendirme sektörünü de olumsuz bir şekilde 
etkiledi. İklimlendirme ürünlerinin imalatında 
kullanılan malzemelerin yüzde 90’ı döviz bazlı 
fiyatlandırılan parçalar. Dolayısıyla imalat ya 
da ithalat farkı olmaksızın tüm ürünler kurlarla 
birlikte yükseliyor. Bu da pandemi nedeniyle 
lojistik ve malzeme bulma problemlerinin zaten 
had safhada olduğu bir ortamda, imalat, ithalat 
ve diğer süreçleri daha da zor bir hale getiriyor. 

As Form Group of Companies, we are one of 
the most well-established and experienced 
companies in the air conditioning industry with 
our 56 years of history. We meet the needs of 
almost all buildings such as air conditioning, 
smoke evacuation, daylight lighting, air 
cleaning on a very wide scale, from hotel to 
shopping mall, from residence to business 
center, from factory to hospital through 
our affiliates of Form Industry Products, 
Form Industry Facilities and Form MHI Air 
Conditioning Systems under the umbrella of 
Form Group of Companies. On the other hand, 
we produce environmentally friendly products, 
systems and technologies, develop and 
implement environmentally friendly building 
solutions for the future of our country and 
the world. We also allocate 1.5 percent of our 
production turnover to R&D every year. We 
provide our industry with Form quality due to 
our wide sales and service network throughout 
Turkey, and our expert engineering services. 

Our exports on a group basis are around 
15 percent of our total sales
Although the effects of the pandemic are still 
felt on all sectors in this year, as Form Group, 
we have made a very productive progress 

in R&D, domestic production and sales. Our 
turnover throughout the Group increased 
by 55 percent on TL basis and reached 700 
Million TL; it increased by around 10 percent 
on Euro basis. Our exports on a group basis are 
around 15 percent of our total sales, and we 
aim to double our export figures in 2022. We 
also added new products to our product range 
for the domestic production section such as 
Form FKS Air Conditioning Plant, Neffes Silent 
Tower in 2021. As affiliates, we export to many 
countries, especially to European countries, 
neighboring countries such as Georgia, 
Azerbaijan, Algeria, and Turkic Republics. 

The best solution is to provide air-
conditioning solutions with independent 
devices in common areas 
Hotels are complex structures including rooms 
and common areas and each area needs 
different air conditioning. Common areas 
have different usage hours, durations and 
air conditioning needs. Therefore, the load 
in these areas is constantly variable, and the 
selected systems and devices should be able 
to respond to this change and the operating 
costs should also be low. Therefore, the best 
solution is to provide air-conditioning solutions 

with independent devices in common areas 
for both usage and energy savings. We are a 
well-known brand in the industry with our 56 
years of industry experience and successful 
references. For this reason, both project 
owners and mechanical contracting companies 
contact us for air-conditioning works of their 
projects. Project managers are usually our 
first contact in newly built hotels. On the other 
hand, the technical manager is the first contact 
in the hotels to be renovated; in the second 
stage, we contact the purchasing manager. 
The change in foreign exchange during the last 
three months had a negative impact on the 
air conditioning industry as well as the whole 
country. 90 percent of the materials used in 
the manufacturing of air conditioning products 
are parts priced in foreign currency. Therefore, 
price of all products increase with exchange 
rates, regardless of manufacturing or import 
differences. This makes manufacturing, 
importing and other processes even more 
difficult in an environment where there 
are already so many problems in terms of 
logistics and availability of materials due to the 
pandemic.

Türkiye çapında geniş satış ve servis ağımız, 
uzman mühendislik hizmetlerimizle, Form 
kalitesini sektörümüzle buluşturuyoruz

We provide our industry with Form quality due to our 
wide sales and service network throughout Turkey

Tunç Korun
Form Şirketler Grubu 

Yürütme Kurulu Başkanı /
Chairman Of Executive Council
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30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü 
ve değerlerini koruma, gelecek nesillere 
aktarma ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte 
dünyada hak ettiği yere gelmesi amacıyla 
çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’ye yatırım 
yapan ilk uluslararası perakende şirketi 
olmanın gururuyla da ülkemizde perakende 
sektörünü birçok yenilikle tanıştırıyor, 
ekonomik katma değer yaratıyoruz. 
Türkiye’nin 21 şehrindeki 37 mağazamız ve 
4 bin 200’den fazla çalışanımızla doğrudan 
2 milyon, en kritik iş ortağımız otel ve 
restoranlar aracılığıyla dolaylı olarak 25 
milyon tüketiciye hizmet veriyoruz. 

Mutfak kategorimizde 400’den fazla 
ekipman çeşidi ve kullan at, kozmetik ve 
deterjan kategorilerinde 500’den fazla 
ürün sunuyoruz
Metro Türkiye olarak 21 şehirdeki mağaza 
operasyonlarımızın yanı sıra gıda sevkiyat 
operasyonumuzla 60’tan fazla şehirde otel 
ve restoran müşterilerimize gıda sevkiyat 
hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için 40 binden fazla 
çeşitte gıda ve gıda dışı ürünü, fiyat-kalite-
performans ilişkisini gözeterek sunuyoruz. 
Satışa sunduğumuz tüm yerel ve dünya 
markalarına ek olarak; Metro Chef, Metro 
Professional, Metro Premium, Aro, Rioba, 
Fine Life, Tarrington House ve Sigma ile 
kuru gıdadan dondurulmuş ürünlere, 
mutfak gereçlerinden tek kullanımlık 
ürünlere kadar kendi markamız altında 
3 bin 200’den fazla özel ürün sunuyoruz. 

Hazır meze kategorimize ait birbirinden 
farklı 25 meze çeşidimizle müşterilerimize 
leziz ve uygun alternatifler sunuyoruz. Gıda 
dışı ürünlerde de 7 farklı kategoride 2 bin 
400’den fazla ürün çeşidi ile profesyonel 
mutfakların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Mutfak kategorimizde şef bıçaklarından 
küvetlere, helvane tencerelerinden servis 
araç gereçlerine kadar 400’den fazla 
ekipman çeşidi; kullan at, kozmetik ve 
deterjan kategorilerinde ise 500’den fazla 
ürün sunuyoruz. Kullan at kategorisinde yer 
alan FSC sertifikasına sahip karton bardaklar, 
yağlı pişirme kağıtları, peçeteler ile 
işletmeleri hem sürdürülebilirlik faaliyetleri 
için destekliyor hem de pratik çözümlerle 
buluşturuyoruz.

HORECA işletmelerine gıda atıklarıyla 
mücadele konusunda rehberlik etmesi 
üzere kılavuz hazırladık
2020’de hayatımıza giren ve etkisi halen 
devam eden pandemi sürecinde HORECA 
müşterilerimizin yanında yer alarak fiyat 
politikamızla onları desteklemeye devam 
ettik. Restoranlara değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda misafirlerini özlenen 
lezzetleriyle ağırlayabilmeleri için ürün 
çeşitliliğinden ödeme kolaylıklarına, hijyen 
kampanyasından dijital çözümlere kadar 
geniş bir hizmet sunduk. Pandemi sürecinin 
devamında 2021 yılı ise, sürdürülebilirliğin 
daha fazla önem kazandığı, tüketicilerde 
değişen ve kalıcı olduğuna inandığımız 
davranışların ortaya çıktığı bir yıl oldu. 

Bu kapsamda Metro Türkiye olarak bizler 
de sürdürülebilirliği bütüncül bir şekilde 
ele alarak tüm ekosistemimizde gıda 
atıklarının önlenmesinden yerel üreticinin 
ve ürünlerin korunmasına, izlenebilirlikten 
hayvan refahına kadar birçok öncü proje 
gerçekleştirdik. HORECA işletmelerine gıda 
atıklarıyla mücadele konusunda rehberlik 
etmesi üzere kılavuz hazırladık ve son olarak 
bu kılavuzumuzun eğitimlerine de Ocak 
ayı itibarıyla başlayacağız. Ayrıca HORECA 
işletmelerine sürdürülebilirliğe hangi 
adımlarla yaklaşacağını aktarmak amacıyla 
Gastronometro’nun web sayfası altında 
Sürdürülebilirlik Web Portalımızı hayata 
geçirdik. 

For more than 30 years, we have been 
working to protect Turkish cuisine culture 
and values, to transfer them to future 
generations and to bring Turkish cuisine to 
the place it deserves in the world with its 
chefs. At the same time, with the pride of 
being the first international retail company 
to invest in Turkey, we introduce the retail 
sector to many innovations in our country 
and create economic added value. With 37 
stores and more than 4,200 employees in 21 
cities of Turkey, we serve 2 million consumers 
directly and 25 million consumers indirectly 
through our most critical business partner 
hotels and restaurants.

In our kitchen category, we offer more 
than 400 types of equipment and more 
than 500 products in cosmetics and 
detergent categories
As Metro Turkey, we provide food delivery 
service to our hotel and restaurant 
customers in more than 60 cities with our 
food delivery operation as well as our store 
operations in 21 cities. In order to meet all 
the needs of our customers, we offer more 
than 40 thousand kinds of food and non-food 
products by considering the price-quality-
performance relationship. In addition to all 

local and world brands we offer for sale, 
Metro Chef, Metro Professional, Metro 
Premium, Aro, Rioba, Fine Life, Tarrington 
House and Sigma offer more than 3,200 
special products under our own brand, from 
dry food to frozen products, from kitchen 
utensils to disposable products. We offer 
delicious and suitable alternatives to our 
customers with our 25 different types of 
appetizers belonging to our ready-to-eat 
category. In non-food products, we meet 
all the needs of professional kitchens with 
more than 2,400 product types in 7 different 
categories. In our kitchen category, we 
offer more than 400 types of equipment 
from chef knives to bathtubs, from toilet 
pots to serving utensils, and more than 
500 products in cosmetics and detergent 
categories. We support businesses for 
sustainability activities and offer practical 
solutions with FSC certified cardboard cups, 
oil cooking papers, napkins in the disposable 
category.

We have prepared a guide for HORECA 
businesses to guide them in the fight 
against food waste
During the pandemic process, which 
entered our lives in 2020 and the effect 

of which still continues, we continued to 
support our Horeca customers with our 
price policy. In line with the changing needs 
of the restaurants, we have provided a wide 
range of services from product variety to 
payment facilities, from hygiene campaign 
to digital solutions so that they can host 
their guests with their missed flavors. In 
the continuation of the pandemic process, 
2021 was a year in which sustainability 
gained more importance and behaviors that 
we believe to be changing and permanent 
in consumers emerged. In this context, as 
Metro Turkey, we have handled sustainability 
in a holistic way and carried out many 
pioneering projects in our entire ecosystem 
from the prevention of food waste to the 
protection of local producers and products, 
from traceability to animal welfare. We have 
prepared a guide for HORECA businesses to 
guide them in the fight against food waste, 
and finally we will start the training of this 
guide as of January. In addition, we have 
implemented our Sustainability Web Portal 
under the web page of Gastronometro 
in order to inform HORECA businesses 
about the steps they will take to approach 
sustainability.

En kritik iş ortağımız otel ve restoranlar aracılığıyla 
dolaylı olarak 25 milyon tüketiciye hizmet veriyoruz

We serve 25 million consumers indirectly through our 
most critical business partner hotels and restaurants

Deniz Alkaç
Metro Türkiye  Satın Almadan 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / 
Board in Offer Management Director
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Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları 
üreticisi olan Öztiryakiler 1958 yılında kuruldu.  
Sektörüne katma değerli ürünler sağlayan 
Öztiryakiler, 140 bin metrekarelik kapalı üretim 
alanında, 1.400 çalışanı ile hazırlık, pişirme, taşıma, 
bulaşık, soğutucu, açık büfe ve servis ekipmanları 
yanı sıra masa üstü servis ekipmanları, temizlik ve 
hijyen sistemleri ve mobil sahra yaşam üniteleri 
üretimlerini gerçekleştirmekte. Marka kalitesiyle 
büyük ölçekli lüks hotel projeleri, restoran, cafe 
vb. gıda işletmeleri, rezidanslar, devlet ve kamu 
binalarının prestij projeleri gibi birçok projede 
tercih edilen Öztiryakiler, 2 binden fazla cihaz ve 
5 bini aşkın ürün çeşidi ile sektöründe en fazla 
ürün çeşitliliğine sahip markadır. Öztiryakiler olarak 
yenilikçi yaklaşımımızla dünya genelinde gelişen 
ve değişen teknolojiyi yakından takip ederek, 
sektörümüze yeni ürünler kazandıracak çalışmaları 
markanın odağında tutuyoruz. Sektörümüze her 
zaman katma değerli ürünlerle büyük katkılar 
sağlıyoruz. Uzmanlaşmış AR-GE ekibimizle 
profesyonellerin mutfaklarına son teknolojik 
ürünler kazandıracak çalışmalara aralıksız devam 
ediyoruz. İş ortaklarımızın profesyonel mutfak 
seçimlerinde markamızı tercih etmelerinin 
arkasında dünya trendlerine uygun yerli ürünler 
üretmemiz, zamanında ve anahtar teslim 
projelerimiz, ürün çeşitliliği ve gelişmiş satış sonrası 
servis desteği birçok unsur bulunmaktadır. 

Turizm sektörüne teknolojik ve verimli 
mutfak projeleriyle değer katıyoruz
Dünyaya ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihini 
ve yemek çeşitliliğini tanıtan bunun yanında 

ziyarette bulunan yabancı misafirlerin en iyi 
şekilde ağırlanması konusunda büyük gelişim 
gösteren turizm sektörüne Öztiryakiler olarak 
teknolojik ve verimli mutfak projeleriyle değer 
katıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında otel 
projelerimizde iş ortaklarımızın taleplerini 
ve alanların en verimli şekilde tasarlanması 
konusunda uzmanlaşmış ekibimizle hareket 
ediyor, proje başlangıcından anahtar teslimine 
kadar her süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 
Bunun yanında son teknolojik endüstriyel 
ürünlerimizle mutfak profesyonellerinin en 
büyük yardımcısı konumundayız. Otellere her 
öğünde farklı çıkan yemekler için alternatifli 
çözümler sunmaktayız. Bu çözümler; otel 
mutfaklarında birden fazla yemeğin aynı 
anda ve aynı lezzette pişmesini sağlayan Akıllı 
Kombi Fırınlarımız, farklı boylarda bulunan 
Patiesserie fırınlarımız, farklı kapasitelerde 
bulunan banket arabalarımız, pişiricilerimiz, 
kısa sürede hijyenik sonuçlar veren farklı 
boyutlarda bulaşık makinelerimiz ve soğuk 
ünitelerimiz gibi ürün gruplarımız yer 
almaktadır. 

Endüstriyel mutfak ürünlerimizin ihracatının 
büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine 
gerçekleştiriyoruz
2021 yılında bizi ileriye taşıyan doğru 
yatırımlarımızla üretim alanlarımızın 
sahasını ve kapasitesini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarımızı hayata geçirdik. Daha yenilikçi 
ve çevre dostu ürünlerimizle her projemizde 
kalitemizi ortaya koymayı amaçlıyoruz.  

Küresel pazarda yılın ilk yarısında pandemi 
etkisiyle kapanan piyasalar nedeniyle 
satışlarda ciddi düşüşler yaşandı. Ardından 
tüm dünyada aşılama ve normalleşme 
süreci ile sektörde çok hızlı bir toparlanma 
görüldü. Uzun zamandır bekleyen birikmiş 
talepler büyük sipariş artışına neden oldu. 
Yine tüm dünyada yaşanan tedarik zinciri 
sorunları diğer ülkelerden gelen siparişlerin 
Türkiye’ye çevrilmesine neden oldu. 
İhracatta 2021 yılını geçtiğimiz yıla benzer 
bir şekilde kapatacağımızı öngörüyoruz. 
Endüstriyel mutfak ürünlerimizin ihracatının 
büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine 
gerçekleştiriyoruz. İkinci büyük pazarımız 
da Ortadoğu ülkelerinden oluşuyor. Bugün 
Ozti markasıyla 5 kıta da 130’dan fazla 
ülkenin mutfaklarında profesyonel çözümler 
sunmaktayız.

Oztiryakiler, Turkey's leading industrial kitchen 
equipment manufacturer, was founded in 
1958.  Providing value-added products to its 
sector, Oztiryakiler produces desktop service 
equipment, cleaning and hygiene systems and 
mobile field living units as well as preparation, 
cooking, transportation, dishwashing, cooling, 
buffet and service equipment with its 1,400 
employees in a closed production area of 140 
thousand square meters. Oztiryakiler, which 
is preferred in many projects such as large-
scale luxury hotel projects with brand quality, 
food businesses such as restaurants, cafes, 
etc., residences, prestige projects of state and 
public buildings, is the brand with the most 
product diversity in its sector with more than 
2 thousand devices and more than 5 thousand 
product types. As Oztiryakiler, we follow the 
developing and changing technology around 
the world closely with our innovative approach 
and keep the works that will bring new 
products to our sector in the focus of the brand. 
We always make great contributions to our 
industry with value-added products. With our 
specialized research and development team, 
we continue to work continuously to bring 
state-of-the-art technological products to the 
kitchens of professionals. Behind the fact that 
our business partners prefer our brand in their 

professional cuisine choices, there are many 
factors such as our production of domestic 
products in accordance with world trends, our 
timely and turnkey projects, product diversity 
and advanced after-sales service support.

We add value to the tourism sector with 
technological and efficient kitchen projects
As Oztiryakiler, we add value to the tourism 
sector, which introduces the natural beauties, 
history and food diversity of our country to 
the world, as well as showing great progress 
in hosting foreign guests in the best way, with 
technological and efficient kitchen projects. 
In our hotel projects at home and abroad, we 
act with our team specialized in the demands 
of our business partners and designing the 
areas in the most efficient way, and we carry 
out every process from the beginning of the 
project to the turnkey delivery with great 
care. In addition, we are the biggest assistant 
of culinary professionals with our latest 
technological industrial products. We offer 
alternative solutions to hotels for meals that 
are different at every meal. These solutions 
include our Smart Combi Ovens, Patiesserie 
ovens in different sizes, banquet cars with 
different capacities, cookers, dishwashers in 
different sizes that provide hygienic results in a 

short time and cold units that allow more than 
one meal to be cooked at the same time and 
with the same taste in hotel kitchens.

We export most of our industrial kitchen 
products to European Union countries
In 2021, we realized our efforts to develop the 
field and capacity of our production areas with 
our right investments that carried us forward. 
We aim to reveal our quality in every project 
with our more innovative and environmentally 
friendly products.  In the first half of the year in 
the global market, there was a serious decrease 
in sales due to the markets closed due to the 
pandemic. Then, a very rapid recovery was 
observed in the sector with the vaccination 
and normalization process all over the world. 
Long-awaited backlogs have led to large order 
increases. Again, supply chain problems all 
over the world have led to the conversion of 
orders from other countries to Turkey. We 
anticipate that we will close 2021 in exports in 
a similar way to last year. We export most of 
our industrial kitchen products to European 
Union countries. Our second largest market 
consists of Middle Eastern countries. Today, we 
offer professional solutions in the kitchens of 
more than 130 countries on 5 continents with 
the brand Ozti.

Yenilikçi yaklaşımımızla dünya genelinde gelişen 
ve değişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz 

We follow the developing and changing technology 
around the world closely

Tahsin Öztiryaki
Öztiryakiler  Yönetim Kurulu Üyesi / 

Chairman
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TP-Link, dünyanın en büyük network çözümleri 
üreticisidir. Hem kurumlara yönelik hem de 
ev ve küçük ofisler için ağ (network) ürünleri 
üretip, dünya genelindeki ofislerimiz ve yetkili 
distribütörlerimiz aracılığıyla satışını yapıyoruz. 
Uluslararası bağımsız araştırma şirketi IDC 
verilerine göre on yılı aşkın bir süredir dünya 
kablosuz ağ ürünleri pazarının lideriyiz. Bu 
başarımızın formülünü ise kaliteli ürün, doğru fiyat, 
yaygın dağıtım ve iyi hizmet olarak açıklayabiliriz. 
Ürünlerimizi kendi fabrikalarımızda üretiyoruz 
ve tasarımından kalite kontrolüne değin her şey 
denetimimizde. Bu nedenle kaliteli ürünleri daha 
uygun fiyatla sunabiliyoruz. Bir başka önemli 
yanımız ise çok geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olmamız. Network konusunda her büyüklükte 
kuruluşun ihtiyacına uygun çözüme sahibiz. 
Turizm tesislerinde daha geniş kapsama alanına 
sahip, daha hızlı, daha güvenli ve kolay kurulup 
yönetilebilen bir ağ oluşturmaya yönelik çözümlere 
sahibiz. Her boyuttan turizm tesisinin network 
altyapısı için gereken donanımları üretiyoruz 
ve turizm sektöründe uzmanlaşmış çözüm 
ortaklarımız aracılığıyla anahtar teslimi network 
projeleri yapıyoruz. Network ürünlerinin yanı sıra 
kurumsal güvenlik sistemleri de geliştiriyoruz. VIGI 
alt markasıyla geliştirip satışını yaptığımız güvenlik 
kameraları ve kayıt cihazları da turizm sektörünün 
tercih ettiği çözümlerimiz arasında.

2022 yılında pandemi nedeniyle ertelenen 
ya da yapılamayan ağ projelerinin devreye 
gireceğini tahmin ediyoruz
2021 yılını büyüme ile kapatacağız. TP-Link Türkiye 
olarak çok büyük büyüme elde ettiğimiz 2020’ye 
oranla bu yıl yüzde 30 büyüme elde ettik. Bizi 

sevindiren noktalardan biri, pandemi nedeniyle 
son iki yıldır kurumsal projelerin azalmasına 
rağmen, bizim toplam iş hacmimiz içinde kurumsal 
çözümlerin payının artması. Bu yıl kurumsal 
ürünlerin payı yüzde 33’e ulaştı. Eğer pandemi 
olmasaydı ve kurumsal projeler normal hızında 
devam etseydi bu oran çok daha yükselecekti. 
2022’de bu oranın yüzde 50’ye ulaşmasını 
hedefliyoruz. Kurumsal ağ çözümlerimiz sürekli 
gelişiyor; yeni modeller ekleniyor. Bunlar arasında 
öne çıkanlar WiFi 6 teknolojisine sahip kurumsal ağ 
ürünlerimiz. 2022 yılında kurumsal projelerde WiFi 
6 teknolojisinin tercih edileceğini tahmin ediyoruz. 
Ayrıca 2022 yılında pandemi nedeniyle ertelenen 
ya da yapılamayan ağ projelerinin devreye 
gireceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle çok daha 
fazla kurumsal proje gerçekleştirdiğimiz bir yıl 
olmasını bekliyoruz. Özellikle turizm sektörünün 
tekrar canlanması, daha iyi bir network altyapısını 
zorunlu hale getirecek ve biz de hem ürünlerimiz 
hem deneyimli kadrolarımızla bu konuda en iddialı 
olan markayız. 

Turizm yatırımcılarına en önemli tavsiyemiz, 
yeni teknolojilere yatırım yapmalarıdır 
TP-Link olarak biz kurumlara direkt çözüm 
sunmuyoruz, farklı sektörlerde uzmanlaşmış, 
Türkiye geneline yayılmış çözüm ortaklarımız 
var. Turizm sektörü odaklandığımız sektörlerden 
olduğundan, bu sektörde uzman çok sayıda 
çözüm ortağımız aracılığıyla yatırımcılara 
ulaşıyoruz. Referanslarımız vasıtasıyla bize ulaşan 
turizm işletmesi de bir hayli fazla. Başarılı projeler, 
yeni projeleri getiriyor. Büyük işletmelerde bilgi 
işlem merkezi ve/veya yöneticisi ile iletişimde 
oluyoruz. Bilgi işlem departmanı olmayan 

işletmelerde varsa satın alma departmanıyla ya da 
bazen direkt işletmeciyle bağlantı kurabiliyoruz. 
TP-Link, dünyanın en büyük ağ üreticilerinden 
biri olduğundan tedarik konusunda sıkıntı 
yaşamıyoruz. Çünkü tüm ürünlerimizi kendimiz 
üretiyoruz. Ancak, pandemi nedeniyle tüm 
dünyada çip krizi yaşanıyor ve bu krizden pek 
çok sektör olumsuz etkileniyor. Çip krizinden en 
az etkilenen ağ markası olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Turizm yatırımcılarına en önemli 
tavsiyemiz, yeni teknolojilere yatırım yapmalarıdır; 
böylece hem daha verimli bir ağ oluştururlar hem 
de yatırımları çok daha uzun süre kullanılabilir. 
Bir başka tavsiyemiz ise satın alma maliyetinin 
yanı sıra kurulum maliyeti ve satın alma sonrası 
maliyetlerini de dikkate almaları ve böyle karar 
vermeleridir.

TP-Link is the world's largest network solutions 
producer. We produce network products for 
corporates and home and small offices, and sell 
through our offices and authorized distributors 
around the world. According to the data of 
international independent research company IDC, 
we have been the leader of the world wireless 
network products market for more than ten years. 
We can explain the formula of this success as 
quality product, fair price, widespread distribution 
and good service. We manufacture our products 
in our own factories and control everything from 
design to quality. Therefore, we can offer quality 
products at more affordable prices. Another 
important aspect of us is that we have a very wide 
product range. We have a solution suitable for the 
needs of organizations of all sizes in networking 
issues. We have solutions for creating a faster, 
safer and easier to install and manage network 
with wider coverage area in tourism facilities. 
We produce the necessary equipment for the 
network infrastructure of tourism facilities of all 
sizes and we carry out turnkey network projects 
through our solution partners specialized in 
the tourism sector. We also develop corporate 
security systems as well as network products. 
Security cameras and recording devices develop 
and sold under VIGI sub-brand are included in the 
solutions preferred by the tourism sector.

We predict that network projects delayed or 
not carried out due to the pandemic will be 
activated in 2022
We will close 2021 with growth. As TP-Link Turkey, 
we achieved a growth of 30 percent this year 
compared to 2020 with great growth. One of 
the points that make us happy is that the share of 
corporate solutions in our total business volume 
has increased although corporate projects have 
decreased in in the last two years because of 
the pandemic. The share of corporate products 
reached to 33% this year. If there had been no 
pandemic and corporate projects had continued 
at their normal speed, this rate would have 
been much higher. We aim to ensure this rate 
to reach 50 percent by 2022. Our corporate 
network solutions are constantly developing and 
new models are added. Our corporate network 
products with WiFi 6 technology are outstanding 
ones. We predict that WiFi 6 technology will be 
preferred in corporate projects during 2022. We 
also predict that network projects delayed or not 
carried out due to the pandemic will be activated 
in 2022. For this reason, we expect it to be a year 
with many more corporate projects. Especially the 
revival of the tourism sector will require a better 
network infrastructure, and we are the most 
ambitious brand in this regard with our products 
and experienced staff.

Our most important advice to tourism investors 
is to invest in new technologies
As TP-Link, we do not offer direct solutions 
to corporations, we have solution partners 
specialized in different sectors and spread 
throughout Turkey. We reach investors through 
our many solution partners who are experts in the 
tourism sector since this is one of the sectors we 
focus. There are also many tourism enterprises 
reaching us through our references. Successful 
projects bring new projects. We communicate 
with the data processing center and/or its 
manager in big businesses. We can contact the 
purchasing department, if any, or sometimes 
directly with the operator in businesses that do 
not have an IT department. Since TP-Link is one of 
the largest network manufacturers in the world, 
we have no problems with supply. Because we 
produce all our products ourselves. However, 
there is a chip crisis all over the world due to the 
pandemic, and this crisis affects many sectors 
negatively. I can easily say that we are the network 
brand affected by the chip crisis at least. Our most 
important advice to tourism investors is to invest 
in new technologies; thus, they create a more 
efficient network and their investments can be 
used for a much longer time. Another advice is to 
consider the installation cost and post-purchase 
costs, as well as the purchase cost, and make such 
a decision accordingly.

Her boyuttan turizm tesisinin network altyapısı 
için gereken donanımları üretiyoruz

We produce the necessary equipment for the network 
infrastructure of tourism facilities of all sizes

Ali Dinçer
TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı / 

Deputy Country Manager
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1989 yılında kurulan Protel, konuk ağırlama 
teknoloji çözümleri alanında Türkiye’nin en köklü 
ve yenilikçi şirketleri arasında yer almaktadır. 
Protel'in arkasında teknoloji ve inovasyon aşkını, 
yeme-içme ve konuk ağırlama sektöründeki uzun 
yıllara dayanan deneyimle harmanlayan bir ekip 
var. Protel, konaklama ve yeme-içme sektörlerine 
yazılım ve donanım altyapısı sağlarken, uçtan uca 
yönetim ve operasyon çözümleri sunmaktadır. 
Türkiye’nin en büyük bilişim firmaları sıralamasında 
ilk 100’ün içinde yer alan Protel, geliştirdiği ve 
temsilciliğini yaptığı ürünlerin sahadaki başarısı 
ile öne çıkmaktadır. Her zaman sektörde lider 
konumunda bulunan Protel, 2022 yılında 33’üncü 
yaşını kutlayacak.  

Ulusal firma konumundan, turizm sektöründe 
teknoloji hizmeti veren global bir firma 
konumuna geçmenin ilk adımlarını attık
Turizm tesislerine ihtiyaç duyabilecekleri 
yazılımların tamamını sağlıyoruz. Başta 
Opera, Suite8 önbüro yazılımları olmak üzere, 
Micros ve Simphony restoran sistemlerini de 
sunuyoruz. Ayrıca, Barboon online çözümlerimiz 
ile işletmelerin gerçek zamanlı rezervasyon 
almasını sağlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak, 
MC stok maliyet yazılımımız ile işletmelerin 
doğru maliyetlendirme ve satınalma yapmasını 
sağlarken, özel entegratörlük hizmetimiz ile e-
arşiv fatura ve e-fatura yönetiminin bütünleşik 
bir şekilde kullanılmasına imkan tanıyoruz. 

Reservation Assistant SPA yönetimi, Bartech 
elektronik minibar, Daily Point CRM çözümleri ve 
çağrı merkezi yazılımları da sektörün kullanımına 
sunduğumuz diğer çözümlerimiz. 2021’de bir 
önceki yıla göre ciromuzu yüzde 50 artırarak, 
2021 yılı için koyduğumuz hedeflerimize ulaşmış 
durumdayız. Macaristan, Dubai ve Kuzey Avrupa 
ülkeleri en fazla iş yaptığımız ülkeler arasında. 
Bunun dışında, Accor Dubai ile imzaladığımız 
sözleşme ile Accor’un bölgesel entegratör firması 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Dubai, Moskova ve 
Londra'da ilk proje kuruluşlarını yaptık. Böylece 
ulusal firma konumundan, turizm sektöründe 
teknoloji hizmeti veren global bir firma konumuna 
geçmenin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. 

Her projeyi yerinde ziyaret etmeye, saha 
keşfini müşterilerimiz ile birlikte yapmaya özen 
gösteriyoruz
Otel projelerinde ilk teması genelde biz sağlıyoruz. 
Açılışları ve sektördeki gelişmeleri yakından 
takip eden, takım ruhu ile çalışan, son derece 
profesyonel 14 kişilik bir satış ekibim var. Her projeyi 
yerinde ziyaret etmeye, saha keşfini müşterilerimiz 
ile birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. İlk teması 
genelde yatırımcı/işletme sahibi ile yapmaya özen 
gösteriyoruz. Operasyon akışına, kurgusuna birlikte 
karar verdikten sonra teknik detaylar için genelde 
bilgi işlem müdürü ile ilerliyoruz. Son olarak, bütçe 
görüşmeleri için tekrar yatırımcı/işletme sahibi ile 
görüşerek süreci sonuçlandırıyoruz. İşletmenin 

tercihine göre proje takvimi belirleniyor ve yılların 
sağladığı tecrübe sayesinde sorunsuz açılışlar veya 
geçişler yapıyoruz. Yatırımcılar özellikle teknoloji 
firmaları ile sözleşmelerini ne kadar erken 
yaparlarsa o kadar sağlıklı bir geçiş ve açılış hizmeti 
alırlar. Özellikle günümüzde çip sorunundan 
dolayı, elektronik cihazların dört ayı bulan temin 
süreleri var. Diğer bir tavsiyem ise yatırımcıların 
sadece teklifin dip toplamına bakmamalarıdır. 
Referansların söylediklerine kulak versinler, rakip 
otellerin kullandığı sistemleri araştırsınlar, personel 
tavsiyelerini dinlesinler, en önemlisi de global 
markaları gözlemlesinler. Son olarak, teknolojiye 
yaptığınız yatırımı belki misafirleriniz görmez, 
yatırımcılar dostlarına da gösteremez. Ancak 
lütfen unutulmasın ki doğru teknoloji yatırımı, 
işletmenin otopilotu gibidir. Hatalı kararlarla, yanlış 
yola girildiği zaman aracın burnunu doğru yöne 
çeviren araçtır. 

Founded in 1989, Protel is among the most 
established and innovative companies in Turkey 
in the field of hospitality technology solutions. 
Behind Protel is a team that blends the love of 
technology and innovation with many years 
of experience in the food and beverage and 
hospitality industry. Protel provides end-to-
end management and operation solutions 
while providing software and hardware 
infrastructure to the accommodation and 
catering sectors. Protel, which is among the 
top 100 in the ranking of Turkey's largest IT 
companies, stands out with the success of 
the products it develops and represents in the 
field. Protel, which has always been a leader in 
the sector, will celebrate its 33rd anniversary in 
2022.

We have taken the first steps to move 
from being a national company to a global 
company
We provide all the software they may need 
for tourism facilities. We also offer Micros 
and Simphony restaurant systems, especially 
Opera, Suite8 front office software. In addition, 
we ensure that businesses receive real-time 
reservations with our Barboon online solutions. 
In addition to all these, we enable businesses 
to make accurate costing and purchasing with 

our MC stock cost software, while allowing 
the integrated use of our special integrator 
service and e-archiveinvoice and e-invoice 
management. Reservation Assistant SPA 
management, Bartech electronic minibar, Daily 
Point CRM solutions and call center software 
are other solutions that we offer to the use of 
the industry. We have achieved our goals for 
2021 by increasing our turnover by 50 percent 
compared to the previous year. Hungary, Dubai 
and Northern European countries are among 
the countries where we do the most business. 
Apart from this, we are proud to be Accor's 
regional integrator company with the contract 
we signed with Accor Dubai. We made the first 
project organizations in Dubai, Moscow and 
London. Thus, we have taken the first steps 
to move from being a national company to a 
global company providing technology services 
in the tourism sector.

We take care to visit each project on site and 
make field exploration with our customers
We usually provide the first contact in hotel 
projects. I have a highly professional 14-person 
sales team that closely follows the openings 
and developments in the sector and works 
with team spirit. We take care to visit each 
project on site and make field exploration with 

our customers. We generally take care to make 
the first contact with the investor/business 
owner. After deciding on the operation flow 
and fiction together, we usually proceed 
with the IT manager for technical details. 
Finally, we conclude the process by meeting 
with the investor/business owner again for 
budget negotiations. The project schedule 
is determined according to the preference of 
the business and we make smooth openings 
or transitions thanks to years of experience. 
The earlier investors make their contracts with 
technology companies, the healthier they get 
a transition and opening service. Especially 
today, due to the chip problem, electronic 
devices have a supply period of up to four 
months. My other advice is that investors don't 
just look at the bottom of the offer. Listen to 
what the references say, research the systems 
used by competing hotels, listen to staff 
recommendations, and most importantly, 
observe global brands. Finally, your guests 
may not see your investment in technology, 
and investors may not show it to their friends. 
However, please remember that the right 
technology investment is like the autopilot of 
the business. It is the vehicle that turns the 
nose of the vehicle in the right direction when 
the wrong way is taken by wrong decisions.

Protel, konaklama ve yeme-içme sektörlerine 
yazılım ve donanım altyapısı sağlarken, uçtan uca 
yönetim ve operasyon çözümleri sunmaktadır

Protel provides end-to-end management and operation solutions while providing 
software and hardware infrastructure to the accommodation and catering sectors

Fatih Tenel
Protel Satış Direktörü / Assistant 

General Manager, Sales Department
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D Ö N Ü Ş T Ü R E N  Y E N İ L İ K Ç İ  B İ R  T E K N O L O J İ  

ECO-POWR™ ürününü veya 6 üniteye kadar papatya zincirini standart bir 
prize takın, egzersiz yaparken enerji tüketimini düşürün ve karbon ayak izinizi 

de azaltın. 

D Ü N Y A Y I  B İ R E G Z E R S İ Z L E  D E Ğ İ Ş T İ R İ N  / /   B İ R  H A R E K E T E  G Ü Ç
 

 

ECO-POWR 
 E C O - P O W E R  N E D İ R ?  

   

» ECO-POWER™ , Sportsart'ın insan enerjisini kullanan ve doğrudan şebekeye geri besleyen kardiyo ürünleri serisidir.
» Makinelerimizi standart bir duvar prizine takmak kadar basit.
» Bir kullanıcı egzersiz yaptıktan sonra, güç oluşturulur ve elektrik şebekesine geri beslenir. Daha fazla kalori 

yakmak ve daha fazla vat üretmek için daha zor egzersizler yapın. 

NASIL ÇALIŞIR?

» Egzersiz yoluyla üretilen wattlar AC gücüne dönüştürülür ve enerji maliyetlerini dengelemek için tesislerinizin elektrik
şebekesinden geri gönderilir.

  

 WELL+ 
» Eco-POWR™ ürünlerinin faydalarını sorunsuz bir şekilde geliştiren 

   
yazılım ekosistemi.

 
» bireysel egzersizleri ve ömür boyu üretilen vatı izlemek için

 
    

enerji üretim izlemeyi, sayı tahtasını, varlık yönetimini ve kullanıcı uygulamasını içerir.

Ardıçkuşu Sokak No:1/A Atakent 2 Halkalı - İstanbul    T. +90 (212) 697 20 00   info@sportsartturkiye.com
www.sportsartturkiye.com
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Form Mobilya olarak firmamızın temelleri, 
1973 yılında İstanbul’da babamız Şükrü Güneş 
tarafından döşeme atölyesi olarak atıldı. 
1980 yılında atölyeye ilave olarak mobilya 
mağazası da açtık. 1986 yılında yapılan iş 
bağlantıları dolayısıyla firmamızı Antalya’ya 
taşıdık. Antalya’da 30 yılı aşkın süredir döşeme 
atölyesinin yanı sıra, otel ekipmanları ve 
tekstil tedariki, döşemelik kumaş ve deri 
satışı, plaj malzemeleri (şezlong, şemsiye 
vb.), bahçe mobilyası gibi birçok ürün gamıyla 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Turizm 
sektörünün sürekli değişen ve gelişen bir sektör 
olmasından dolayı, kişiye ve mekana özel 
çalışmalar hızla önem kazanmıştır. Bu noktada, 
imalattan gelen tecrübemiz ve sektörün önde 
gelen markalarıyla, yaptığımız iş birliği ile 
müşterilerimize sonsuz alternatif sunarak hızlı 
çözüm üretmemiz, Form Outdoor olarak öne 
çıkan yönlerimizdendir.

Online satış kanallarındaki operasyonel 
süreçlerimizi hızlandırdık
Turizm tesislerine yönelik ürünlerimiz rattan, 
alüminyum ve/veya plastik malzemeden 
oturma grupları, şezlong, sandalye ve masadır.  
Ayrıca farklı tarzlarda kullanım alanına göre 
modeli belirlenebilen dış mekan şemsiyeleri ile 
plaj şemsiyeleri özellikle yaz sezonunun başında 
en çok talep edilen ürünlerimizin başında 
gelmektedir. Pandemi sürecinde, her sektörde 
olduğu gibi turizm odaklı mobilya sektöründe 
de global anlamda bir durgunluk söz konusu 
oldu. Planlanan birçok proje ve yatırımda 

takvimsel değişiklikler meydana geldi. Biz de bu 
süreçte online satış kanallarındaki operasyonel 
süreçlerimizi hızlandırdık, müşterilerimize 
evden çıkmadan alışveriş deneyimi sunduk. 
E-ticarete hız vererek müşteriyi yormayan, 
satış da ve teslimatta zaman kazandıracak 
atılımlarda bulunduk. Yeni normal sürecin 
başlangıcıyla 2021 yılında Perge Bulvarı’nda dış 
mekan mobilyası ve şemsiye satışı yaptığımız 
“Form Outdoor” mağazamızı açtık. E-ticaret, 
mağaza satışı ve otel projeleriyle 2020 yılına 
göre ciromuz dolar bazında yüzde 32 artış 
gösterdi. 

Mobilya ihtiyaçlarının sürecin en başından 
planlanması hizmetin aksamaması açısından 
büyük önem arz etmekte
Yaklaşık 25 yıldır otellere hizmet verdiğimiz için 
referans üzerinden yatırımcılar bize ulaşıyor. 
Proje üzerinde veya yerinde durum tespiti 
yapılıp teklif aşamasına geçiliyor. Çözüm 
ortağı olarak çalışmaya başladığımız zaman 
Housekeeping veya satınalma departmanları ile 
iletişim kuruyoruz. Oteller sürekli renovasyon 
projelerine dahil oluyor. Türkiye’deki oteller 
ortalama olarak 6 yılda bir yenileniyor. Tüm 
bu süreçlerde otel mobilyaları yatırımı hep en 
son aşamaya bırakılıyor. Sezona açılış yapılacağı 
için de talepleri yetiştirme konusunda tedarik 
zincirinde yığılma söz konusu oluyor. Gerek 
yeni yatırımlarda gerekse renovasyonlarda 
mobilya ihtiyaçlarının da sürecin en başından 
planlanması hizmetin aksamaması açısından 
büyük önem arz etmektedir. 32. ANFAŞ 

HotelEquipment Fuarında rattan, alüminyum 
ve/veya plastik malzemeden oturma grupları, 
şezlong, sandalye ve masa ürünlerimizi 
sergileyeceğiz. Ayrıca farklı tarzlarda kullanım 
alanına göre modeli belirlenebilen dış mekan 
şemsiyeleri ile plaj şemsiyeleri sergileyeceğimiz 
ürünlerin başında gelmekte. Geçmiş yıllarda 
da  ANFAŞ HotelEquipment Fuarına katılımımız 
oldu. Fuarların tanıtım amacı taşıması, 
davet niteliğinde gerçekleşmesi üreticiler ile 
tüketicileri hızlı ve alışverişe hazır bir psikoloji 
ile bir araya getirmesi dolayısıyla fuarlar, 
firmalara markalarının güçlenmesi noktasında 
katkı sağlamakta, pazarlarını genişletme 
faaliyetlerine hız kazandırmaktadır.

As Form Mobilya, the foundations of our 
company were laid as a flooring workshop 
by our father Sukru Gunes in Istanbul in 
1973. In 1980, we opened a furniture store in 
addition to the workshop. Due to the business 
connections made in 1986, we moved our 
company to Antalya. In addition to the flooring 
workshop in Antalya for more than 30 years, 
we serve our customers with many product 
ranges such as hotel equipment and textile 
supply, upholstery fabric and leather sales, 
beach materials (sunbeds, umbrellas, etc.) and 
garden furniture. Since the tourism sector is 
a constantly changing and developing sector, 
personal and space-specific studies have 
gained importance rapidly. At this point, our 
experience from manufacturing and our rapid 
solution by offering endless alternatives to our 
customers with the cooperation we have made 
with the leading brands of the sector are one 
of our prominent aspects as Form Outdoor.

We accelerated our operational processes in 
online sales channels
Our products for tourism facilities are seating 
groups, sunbeds, chairs and tables made of 
rattan, aluminum and/or plastic materials.  
In addition, outdoor umbrellas and beach 
umbrellas, which can be modeled according to 

their usage areas in different styles, are among 
our most demanded products, especially at the 
beginning of the summer season. During the 
pandemic, there was a global recession in the 
tourism-oriented furniture sector as in every 
sector. Many planned projects and investments 
have undergone calendar changes. In this 
process, we accelerated our operational 
processes in online sales channels and offered 
our customers a shopping experience without 
leaving home. We have made breakthroughs 
that do not tire the customer by accelerating e-
commerce and save time in sales and delivery. 
With the beginning of the new normal 
process, we opened our "Form Outdoor" store 
in Perge Boulevard in 2021, where we sold 
outdoor furniture and umbrellas. Our turnover 
increased by 32 percent in dollars compared to 
2020 with e-commerce, store sales and hotel 
projects.

Planning the furniture needs from the 
beginning of the process is of great importance 
in terms of not disrupting the service
Since we have been serving hotels for about 
25 years, investors reach out to us through 
references. Determination of the situation 
on the project or on-site and the proposal 
phase is started. When we start working as 

a solution partner, we communicate with 
Housekeeping or purchasing departments. 
Hotels are constantly involved in renovation 
projects. Hotels in Turkey are renewed every 
6 years on average. In all these processes, 
hotel furniture investment is always left to 
the final stage. Since the opening will be held 
in the season, there is a stack in the supply 
chain in terms of raising demands. Planning 
the furniture needs from the beginning of 
the process in both new investments and 
renovations is of great importance in terms 
of not disrupting the service. At the 32nd 
ANFAS Hotel Equipment Fair, we will exhibit 
our seating groups, sunbeds, chairs and table 
products made of rattan, aluminum and/or 
plastic materials. In addition, it is one of the 
products that we will exhibit beach umbrellas 
with outdoor umbrellas that can be modeled 
according to their usage areas in different 
styles. In the past years, we participated in 
ANFAS Hotel Equipment Fair. Since the fairs are 
for promotional purposes and as an invitation, 
they bring producers and consumers together 
with a fast and ready-to-shop psychology, the 
fairs contribute to the companies in terms of 
strengthening their brands and accelerate 
their activities to expand their markets.

Yaklaşık 25 yıldır otellere hizmet verdiğimiz için 
referans üzerinden yatırımcılar bize ulaşıyor 

Since we have been serving hotels for about 25 years, investors 
reach out to us through references

Ekrem Güneş 
Form Outdoor  Firma Sahibi / 

Company Owner
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Firmamız 26 senedir endüstriyel mutfak makine ve 
ekipmanları konusunda otellere, restoranlara, 
kafelere ve hastane mutfaklarına yerli üretici 
olarak hizmet vermektedir. Endüstriyel 
mutfak ekipmanları, açık büfeler ve 
dondurma makine-ekipmanları olarak üç 
farklı kategoride üretim sağlamaktayız. 
Özellikle soğutma grubu, bulaşık makineleri, 
dondurma makine ve ekipmanlarında, 
birçok ülkeye aktif ihracat yapmaktayız. 
Ayrıca turizm sektöründe hem yurt içi hem 
de yurt dışı pek çok projede anahtar teslim 
ekipman tedariki sağlamaktayız. Bizi öne 
çıkaran özelliğimiz dondurma makine-yan 
ekipmanlarının üretimini Türkiye’de yapan 
ilk ve tek firma olmamızdır. Aynı zamanda 
bir profesyonel mutfağın, endüstriyel 
olarak ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları 
kendi bünyemizde yerli üretim farkı ile 
üretmekteyiz. Bu sebeple markamız 5 kıta 
ve 85 ülkede tanınmaktadır. Ürettiğimiz 
ürünlerin büyük bir kısmı turizm tesislerine 
uygundur. Grup markalarımız olan otellere 
ait endüstriyel mutfak ekipmanlarının 
tedariki de kendi üretim tesisimiz üzerinden 
sağlanmaktadır. Ancak ayrıntılı olarak açıklayacak 
olursak, endüstriyel pişiriciler, pişirme adaları, 
fırınlar, endüstriyel soğutma ve özellikle 
turizm tesislerinin ihtiyaç duyabileceği 
modüler soğuk odalar, farklı işletmelerin 
ihtiyaçlarına hitap edecek kapasitelerde 
bulaşık yıkama makineleri, et-gıda kesme 
ve işleme makineleri ve dondurma 
makine-ekipmanları ve anahtar teslim açık 

büfe projelerimiz ile bir turizm tesisinin 
ihtiyaç duyabileceği ekipmanların üretimi 
sağlamaktayız.

Yoğun bir turizm sezonu demek daha fazla 
aktif otel, daha fazla otel mutfağı gereksinimi 
demektir
Yatırımcı ve müşterilerimiz ile buluşmamızın 
üç yolu bulunmakta. Bunlar fuarlar, pazar 
araştırmaları ve şirketimize telefon, mail ve 
sosyal hesaplardan gelen talepler üzerine 
yatırımcılarımız ile yaptığımız görüşmelerdir. 
Fuarlar aracılığı ile buluşmalarımızda fuara 
gelen yeni potansiyel yatırımcılarımız ile 
tanışıp kendilerini bilgilendirmekte, eski 
yatırımcılarımızla ise yeni projeleri üzerine 
iletişimde kalmaktayız. Pazar araştırmaları ile 
alanında uzman satış ekibimizin yeni pazarlar 
bulması ile de yeni pazarlardaki potansiyel 
müşterilerimizle görüşmeler sağlamaktayız. 
2022’ye yönelik bir değerlendirme yapacak 
olursak, aşılamaların artırılması ve getirilen 
önlemler ile 2022 senesinde daha yoğun 
bir turizm sezonu öngörmekteyiz. Kristal 
Endüstriyel olarak turizm sektörünün ülkemiz 
için oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. 
Yoğun bir turizm sezonu demek daha fazla 
aktif otel, daha fazla otel mutfağı gereksinimi 
demektir. Otellerin mutfak renovasyonu 
konusunda daha çok proje beklentisi ve 
otel mutfağı konusunda anahtar teslim 
çözümlerimiz ve ekipman tedariklerimiz ile 
çalıştığımız otellere pek çok yeni isim eklemek 
hedefindeyiz.

Yeni ekipmanlarımızın yanı sıra inovatif geliştirmeler 
sağladığımız mevcut endüstriyel ekipmanlarımızı 
ve dondurma makine-ekipmanlarımızı da fuardaki 
ziyaretçilerimize tanıtacağız 
Ev sahibi firma olduğumuz için bu fuara    
endüstriyel mutfak ekipmanlarımız, dondurma 
makine-ekipmanlarımız, et kesme makinelerimiz 
ve tente sistemlerimiz ile katılıyoruz. Yeni 
ekipmanlarımızın yanı sıra inovatif geliştirmeler 
sağladığımız mevcut endüstriyel ekipmanlarımızı 
ve dondurma makine-ekipmanlarımızı da fuardaki 
ziyaretçilerimize tanıtacağız. ANFAŞ fuarına her yıl 
ana katılımcı olarak iştirak etmekteyiz. Özellikle 
sezon öncesi yılın ilk ayında gerçekleşmesi, 
yatırım kararı vermemiş firma ve şahısların bu 
fuardan sonra hızlıca aksiyon alıp, yatırımlarını 
netleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Bu fuar hem 
yeni ürünlerin tanıtımı için hem de geniş bir hedef 
kitleye hitap etme olanağına şans tanıdığı için 
marka tanınırlığı adına oldukça önemli. Bu sebeple 
gerek bir üretim firması olarak bizim için gerekse 
turizm sektörü için oldukça büyük önem teşkil 
etmektedir.

Our company has been serving as a domestic 
manufacturer of industrial kitchen machinery 
and equipment for hotels, restaurants, cafes 
and hospital kitchens for 25 years. We provide 
production in 3 different categories as industrial 
kitchen equipment, open buffets and ice cream 
machinery-equipment. We are actively exporting 
to many countries, especially in refrigeration 
groups, dishwashers, ice cream machines and 
equipment. In addition, we provide turnkey 
equipment supply for many domestic and 
international projects in the tourism sector. 
What makes us stand out is that we are the 
first and only company in Turkey to produce 
both soft serve and hard ice cream machines 
equipment. At the same time, we produce 
all the equipment that a professional kitchen 
may need. Most of the products we produce 
are suitable for tourism facilities. The supply of 
industrial kitchen equipment belonging to hotels, 
which are our group brands, is also provided 
through our own production facility. However, if 
we explain in detail, industrial cookers, cooking 
islands, ovens, industrial cooling and modular cold 
rooms that especially tourism facilities may need, 
dishwashing machines, meat-food cutting and 
processing machines and ice cream machines 
and equipment that will appeal to the needs 

of different businesses. With our open buffet 
projects, we provide the production of equipment 
that a tourism facility may require.

A busy tourist season means more active 
hotels, more hotel cuisine requirements
There are 3 ways we can meet with our investors 
and clients. These are the meetings we hold with 
our investors, based on fairs, market research 
and requests from our company via telephone, 
e-mail and social network. During our meetings 
through the fairs, we meet and inform our new 
potential investors who come visit us, and we 
keep in touch with our old investors about their 
new projects. We provide meetings with our 
potential clients in new markets, with our expert 
sales team finding new markets through market 
research and by physically visiting the market 
for a better understanding of what the market 
requires. To make an assessment about 2022, 
we foresee a more intense tourism season in 
2022 with the increase in vaccinations and the 
measures introduced. As Kristal Industrial, we are 
aware that the tourism sector is very important for 
our country. A busy tourist season means more 
active hotels, more hotel cuisine requirements. 
We aim to add many new names to the hotels we 
work with, with more project expectations in the 

kitchen renovation of the hotels and our turnkey 
solutions and equipment supplies in the hotel 
kitchen.

In addition to our new equipment, we 
introduce our current industrial equipment and 
ice cream machine-equipment at the fair
Since we are the host company in this fair, we 
participate with our industrial hotel equipment, 
ice cream machine-equipment, meat cutting 
machines and awning systems and etc. In 
addition to our new equipment, we introduce 
our current industrial equipment and ice 
cream machine-equipment that we provide 
innovative developments to our visitors at 
the fair. We participate in the ANFAŞ fair as 
the main participant every year. The fact that 
it takes place in the first month of the year, 
especially before the season, makes it easier for 
companies and individuals who have not made 
an investment decision to take quick action after 
this fair and clarify their investments. This fair is 
very important in terms of brand recognition, 
both for the promotion of new products and 
because it gives the opportunity to appeal to 
a wide target audience. For this reason, it is of 
great importance both for us as a production 
company and for the tourism sector.

Bir profesyonel mutfağın, endüstriyel olarak 
ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları kendi 
bünyemizde yerli üretim farkı ile üretmekteyiz

We produce all the equipment that a professional kitchen may need

Ramazan Kaynakçı
Kristal Endüstriyel Genel Müdürü / 

General Manager
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Otel ekipmanları ithalatı, ihracatı ve tedariki 
yapan, ağırlıklı olarak 5 ve 4 yıldızlı uluslararası ve 
yerli zincir otellerin açılış ve yenileme projelerinde 
uzmanlaşmış bir firmayız. Her biri kendi alanında 
dünya çapında lider konumda olan 20 Avrupa ve 
Amerikan markasının bölge distribütörüyüz. Buna 
ek olarak, Guestinhouse markası ile Türkiye’de 
üretilen ve çeşitli ülkelere ihraç ettiğimiz ürün 
gruplarımız da bulunuyor. Kuruluşumuzdan bu 
yana turizm sektörünün içerisinde ve turizm 
sektörü ile çalışıyoruz. Ana tedarikçi olarak 
üzerinde çalıştığımız projelerde, müşterilerimiz ile 
yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda belirlenen 
doğru ihtiyaçların tek seferde tek bir kaynaktan 
karşılanmasını mümkün kılarak projelerin 
zaman, maliyet ve kalite hedefleri doğrultusunda 
teslim edilmesini sağlıyor ve bu şekilde üzerinde 
çalıştığımız projelere artı değer katıyoruz. 
Turizm tesislerine yönelik misafir odası, banyo, 
kat hizmetleri, genel alanlar, konferans salonu, 
yiyecek-içecek gibi farklı bölümlerin ihtiyaçlarını 
karşılayan çok çeşitli ürünleri seçkin otel ve 
restoran müşterilerimizle buluşturuyoruz. Otel 
açılış ve yenileme projelerinde uzun senelerdir yer 
alıyor ve sektörde kazanmış olduğumuz tecrübe 
ile yatırımcılar, mimarlar ve otel yöneticileri ile 
yakinen tanışıyoruz. Bu sebeple birçok projeye 
henüz tasarım aşamasındayken müşterilerimizin 
bildirimleri ile dahil oluyor ve onlarla proje 
teslim tarihine kadar yaklaşık 1,5-2 yıllık zaman 
dilimlerinde birlikte çalışıyoruz. Yiyecek-içecek, 
banket, teknik, ön büro, kat hizmetleri ve 
satın alma sıklıkla iletişimde bulunduğumuz 
departmanlar arasında yer alıyor. 

2021 planlamalarımızı yaparken iyimser 
tahminlerde bulunduk ve hedeflerimizi 
gerçekleştirmeyi başardık
2021 yılı, pandemi koşullarına rağmen firmamız 
için finansal hedeflerimizi yakaladığımız ve 
tüm zorlukları aştığımız oldukça verimli bir yıl 
oldu. Bilindiği gibi, 2020 yılında da ülkemizde ve 
dünyada hem sağlık açısından hem de ekonomik 
anlamda olumsuz gelişmeler yaşandı. Ancak 
biz turizmin tam içerisinden gelen ve turizm 
ile iç içe yaşayan bir firma olarak ülkemizdeki 
turizm sektörünün dinamik yapısını ve hızlı 
gelişimini uzun yıllardır takip ediyor ve takdirle 
karşılıyoruz. Bu yüzden 2021 planlamalarımızı 
yaparken de bu öngörümüzü devam ettirerek 
iyimser tahminlerde bulunduk ve hedeflerimizi 
gerçekleştirmeyi başardık. Ağırlıklı olarak ihraç 
ettiğimiz ürün grupları Türkiye’de iyi kalitede 
ve yurt dışına göre daha uygun maliyetlerde 
üretilebilen deri, paslanmaz çelik, ahşap ve tekstil 
gibi ürünler. Karadağ, Mali, Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Suudi Arabistan, Moldova, Almanya, 
İspanya, KKTC, Bosna Hersek, Özbekistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Cezayir ve Irak dâhil yirminin 
üstünde ülkeye ihracat yapmaktayız. 

Pandemi sürecinde, üretici firmaların materyal 
tedarikinde, ham madde ithalatında yaşanan 
zorluklar ve değişken kurlarla bağlantılı bazı 
sıkıntılar oluştu
2020 ve 2021 yıllarına damgasını vuran Covid-19 
pandemisi şüphesiz tüm dünyada bütün 
sektörleri olduğu gibi, otelcilik sektörünü de 
yakından etkiledi. Pandemi sürecinde, üretici 

firmaların materyal tedarikinde, ham madde 
ithalatında yaşanan zorluklar ve değişken 
kurlarla bağlantılı bazı sıkıntılar oluştu. Hasta 
olan personelden ve kapanma süreçlerinden 
kaynaklı bazı üretim gecikmeleri de zaman zaman 
gözlemledik; ancak biz stoklu ürün sayımızı 
artırarak ve tedarikçi çeşitlendirmesi yaparak bu 
sıkıntıları mümkün olduğunca müşterilerimize 
yansıtmadan ve hissettirmeden tedarik süremizi 
devam ettirdik ve devam ettiriyoruz. Bu 
dönemde turizm yatırımcılarına tavsiyelerimiz 
2022 ile ilgili planlama yaparken iyimser bakış 
açılarını devam ettirmeleri ve hem misafir hem 
de personel memnuniyetini sağlamak adına yeni 
ürün alımlarında kaliteli ve uzun ömürlü ürünlere 
yatırım yapmaları. 

We are a company that imports, exports and 
supplies hotel equipment and specializes in 
the opening and renovation projects of mainly 
5 and 4 star international and domestic chain 
hotels. We are the regional distributor of 20 
European and American brands, each of which 
is a world leader in its field. In addition, we 
also have product groups produced in Turkey 
and exported to various countries under 
Guestinhouse brand. Since our establishment, 
we have been working in the tourism sector and 
with the tourism sector. As the main supplier, 
we ensure that the projects are delivered in 
line with the time, cost and quality objectives 
by making it possible to meet the right needs 
of our customers from a single source at once, 
and in this way, we add value to the projects 
we work on. We bring together a wide range 
of products that meet the needs of different 
departments such as guest room, bathroom, 
housekeeping, general areas, conference hall, 
food and beverage for tourism facilities for our 
distinguished hotel and restaurant customers. 
We have been involved in hotel opening and 
renovation projects for many years and we 
get to know investors, architects and hotel 
managers closely with the experience we have 
gained in this sector. For this reason, we are 
involved in many projects with the notifications 
of our customers while they are still in the design 

phase and we work with them for approximately 
1.5-2 years until the project delivery date. Food 
and beverage, banquet, technical, front office, 
housekeeping and purchasing are among the 
departments we frequently communicate with.

While making our 2021 plans, we made 
optimistic predictions and managed to 
achieve our goals
2021 was a very productive year in which we 
achieved our financial goals and overcame 
all difficulties for our company despite the 
pandemic conditions. As it is known, in 2020, 
there were negative developments both in terms 
of health and economics in our country and in 
the world. However, we have been following 
and appreciating the dynamic structure and 
rapid development of the tourism sector in our 
country for many years, being a company that 
comes from the very center of tourism and 
lives intertwined with tourism. Therefore, while 
making our 2021 plans, we made optimistic 
predictions and managed to achieve our goals. 
The product groups we mainly export are 
products such as leather, stainless steel, wood 
and textile, which can be produced in Turkey 
in good quality and at more affordable costs 
than abroad. We export to more than twenty 
countries including Montenegro, Mali, Georgia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Moldova, 

Germany, Spain, TRNC, Bosnia and Herzegovina, 
Uzbekistan, United Arab Emirates, Algeria and 
Iraq.

During the pandemic process, difficulties 
occurred in the material supply of 
manufacturers, in the import of raw materials 
and variable exchange rates also caused some 
problems
The Covid-19 pandemic, which marked 2020 
and 2021, has undoubtedly affected the hotel 
sector as well as all sectors all over the world. 
During the pandemic, difficulties occurred in 
the material supply of manufacturers, in the 
import of raw materials and variable exchange 
rates also caused some problems. We have also 
observed some production delays from time 
to time due to sick staff and closure processes, 
but we managed to keep our delivery times 
the same without reflecting these problems 
to our customers by increasing our number 
of stock products and diversifying suppliers. 
In this period, our advice to tourism investors 
is to maintain their optimistic perspectives 
while planning for 2022 and to invest in quality 
and long-lasting products in new product 
purchases in order to ensure both guest and 
staff satisfaction.

Turizm tesislerine yönelik çok çeşitli ürünleri seçkin 
otel ve restoran müşterilerimizle buluşturuyoruz

We bring together a wide range of products for tourism facilities 
with our distinguished hotel and restaurant customers

Burcu Erdoğan Ergül
Guestinhouse Hotel Supply 

International Yönetici Ortak / 
Managing Partner
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Ahşap Ürün Sanayi A.Ş., 1982’de Mehmet Ömer 
Cansever tarafından kuruldu. 1988’de ise otel 
ve tatil köylerinin genel mekan ve tüm ahşap 
mobilyasını projelendirmeyi, üretimini ve montajını 
faaliyet alanımıza ekledik. Tasarım projelerinde 
öngörülen her türlü ürün için uygun materyalleri 
seçiyoruz, detaylandırıyoruz ve projelere özel 
ürünler üretiyoruz. Pandemi koşulları da göz 
önüne alındığında, her şeye rağmen 2021 yılı 
firmamız açısından başarılı geçti. Geçtiğimiz bir yıllık 
süreçte yurtiçi ve yurtdışında irili ufaklı 40 projeyi, 
20’ye yakın farklı ülkede sonuçlandırdık. Geçen 
yıl ihracat ağırlıklı çalışan firmamız Türkiye’nin ilk 
bin ihracatçısı arasına girme başarısını gösterdi. 
2022 için ise hedefimiz; önceki yıllarda olduğu gibi 
kalitemizden ödün vermeden kapasitemizi ve buna 

bağlı olarak sektördeki payımızı istikralı bir şekilde 
artırmaktır. Gelecek yeni yılda renovasyon ve yeni 
yatırımların artması öncelikli beklentimizdir. Yeni otel 
projelerinde; yaklaşık 40 yıldır mobilya sektöründe 
olmamıza ve yaptığımız işlerdeki kalite anlayışımıza 
bağlı olarak genellikle yatırımcılar bize ulaşır. Genel 
olarak mal sahibi ya da satın alma departmanları 
ve teklif aşamasındaki malzeme detayları ile ilgili 
olarak işveren tarafından görevlendirilmiş tasarım 
departmanları ile iletişim halinde oluyoruz. Turizm 
yatırımcılarından beklentilerimiz; bir oteli en 
iyi anlatabilecek enstrümanın mobilya olduğu 
gerçeğinin gözden kaçırılmaması ve bu çerçevede 
imalatçı firmaların yetkinlik ve kalite anlayışlarına 
bakılarak değerlendirilmesidir. 

Luxury Line markası olarak; klasik ve modern tarzda 
lüks mobilya takımları ile dekorasyon ürünlerinden 
oluşan, kaliteli malzeme ve çoğunluğu el işçiliği 
ile üretilen zengin bir koleksiyona sahibiz. Aynı 
zamanda kişiye ve kuruma özel tasarım ve 
dekorasyon çözümleri de sunuyoruz. Bir turistik 
tesisin otel odalarında, lobi, restoran ve sosyal 
alanlarda ihtiyaç duyulan, tabandan tavana tüm 
mobilya ve dekorasyon ürünlerini markamız çatısı 
altında sunabiliyoruz. Bir değerlendirme yapacak 
olursak, 2021 yılı firmamız açısından dış pazarda 
daha hareketli geçti. 2021’de satış yaptığımız 
ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyorduk ve o 
sayıya ulaştık. Ciro bazında 2020’ye göre yüzde 
25-30 gibi bir artış söz konusu. Ağırlıklı olarak 
AB ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve 
Afrika’ya ihracatımız var. Bununla birlikte Japonya, 
ABD, Kanada gibi okyanus ötesi ülkelere de ürün 
satışı gerçekleştirdik. Yeni bir otel projesine dahil 

olma noktasında çoğunlukla yatırımcı firmalar 
bize ulaşıyor, ihtiyaçlarını söylüyor. Mimari ve 
kurumsal satış ekibimiz de talebe en uygun 
şekilde projeyi hazırlıyor. Projenin büyüklüğüne 
göre değişmekle birlikte kimi zaman doğrudan 
otel yönetimi ile iletişime geçiyoruz, kimi zaman 
ise otelin idari kadroları ya da dışarıdan anlaşmalı 
mimarlık ofisi ile ilerliyoruz. Sektörün geneline 
bakacak olursak, şu anda mobilya sektörünün 
en önemli tedarik sorunu; hammadde. Bununla 
birlikte kurdaki dalgalanmanın neden olduğu 
fiyat hareketliliği de önemli bir etken. Hammadde 
tedariğinde ve lojistiğinde yaşanabilen sorunlar 
nedeniyle, yeni otel yatırımı ve renovasyona 
projelerinde teslim süreleri bir miktar uzayabiliyor. 
Turizm yatırımcılarından kendilerine sunduğumuz 
projeyi hızlıca değerlendirip sonuçlandırmalarını 
bekliyoruz.

As the Luxury Line brand, we have a rich collection 
of classical and modern style luxury furniture sets 
and decoration products manufactured with 
quality materials and mostly handcraft. Also, we 
offer custom design and decoration solutions for 
individuals and institutions. We are able to offer 
all the furniture and decoration products needed 
in the rooms, lobby, restaurant and social areas 
of a touristic facility under our brand. To make an 
assessment, 2021 was a more active year for our 
company in the foreign market. We were aiming 
to increase the number of countries we make 

sell to 100 in 2021 and we reached that number. 
Our financial turnover has increased by 25-30% 
compared to 2020. We mainly export to EU 
countries, Turkish Republics, the Middle East and 
Africa. In addition, we also sold products to overseas 
countries such as Japan, the USA and Canada. At 
the point of being involved in a hotel Project, mostly, 
investors reach us and tell us their needs. Our 
architectural and corporate sales team prepares 
the project in the best fit to demands. Although 
it changes according to the size of the project, we 
sometimes contact the hotel management directly 

and sometimes we proceed with the administrative 
staff of the hotel or the contracted architecture 
office outsourced. If we look at the sector in general, 
the most important supply problem of the furniture 
sector is raw materials. However, the price volatility 
caused by the fluctuation in the exchange rate is 
also an important factor. Due to the problems in 
raw material supply and logistics, delivery periods 
may be slightly longer in new hotel investment and 
renovation projects. We expect tourism investors 
to quickly evaluate and finalize the project we 
presented to them. 

Ahşap Ürün Sanayi A.Ş. was founded in 1982 by 
Mehmet Ömer Cansever. We added projection, 
production and mounting of the common place 
and all wooden furniture of hotels and Resorts 
to our field of work in 1988. We select the best 
fit materials for all kinds of products envisaged in 
the design projects, we detail them and produce 
special products for the projects. Considering the 
pandemic conditions, despite everything, 2021 
was a successful year for our company. In the past 
year, we have completed 40 projects, both large 

and small, in nearly 20 different countries inland 
and abroad. Our company which has been working 
mainly on exports in the last year, has succeeded in 
being among the first thousand exporters of Turkey. 
Our target for 2022 is to increase consistently our 
capacity and our share in the sector in parallel with 
our capacity, without compromising our quality 
as in previous years. Our primary expectation is 
to increase renovation and new investments this 
year. For new hotel projects, mostly investors reach 
us since we have been in the furniture industry 

for nearly 40 years and our sense of quality in the 
work we do. In general, we are in contact with the 
owner or purchasing departments and the design 
departments assigned by the employer regarding 
the material details at the offer phase. Our 
expectations from tourism investors; they should 
not overlook the fact that the best instrument that 
can describe a hotel in the best manner is furniture 
and within this scope, it should be evaluated by 
looking the competence and sense of quality of 
the manufacturer companies. 

2022 için hedefimiz; kalitemizden ödün 
vermeden kapasitemizi ve sektördeki payımızı 
istikralı bir şekilde artırmaktır

Bir turistik tesisin tüm mobilya ve dekorasyon 
ürünlerini markamız çatısı altında sunabiliyoruz

We are able to offer all the furniture and decoration products of a touristic facility

Our target for 2022 is to increase consistently our capacity and our share in 
the sector in parallel with our capacity, without compromising our quality 

Fatih Sarıoğlu
Ahşap Ürün Sanayi A.Ş.  İmalat 

Müdürü / Manufacturing Manager

Ahmet Ekmen / Luxury Line Mobilya 
Firma Sahibi
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E.M.K. Ltd. Şti. olarak, 2003 yılından beri, ASSA ABLOY Global Solutions VingCard Elsafe firmasının distribütörü 
olarak, Türkiye iş ortağıyız. Turizm sektörü temel alanımız olmak üzere, gelişen teknolojiyle otel, rezidans ve ofis 
projelerinde elektronik kartlı kilitler, oda kasaları, kapı aksesuarları, duvar üzeri ışıklı DND&MUR panelleri, banyo 
ve genel mekan kilitleri ve kartlı dolap-kabin kilitlerinin satış, pazarlama ve teknik desteği konularında faaliyet 
gösteriyoruz. Piyasada ürün kalitemiz, markamız ve destek kalitemizle iyi bir isime sahibiz. ASSA ABLOY Global 
Solutions markaları olan VingCard kartlı otel kilit sistemleri, Elsafe oda kasaları ve son olarak bünyemize dahil 
ettiğimiz komple oda mobilya ve kapısı projelendirme ve imalatı, turizm sektörüne yönelik faaliyet alanımızdandır.

En başından itibaren projeye dahil oluruz ve gerektiğinde kendi konumuzla ilgili proje danışmanlığı yaparız
Bizim için 2021 yılı önceki yıla göre daha iyi geçti. Bununla birlikte, tüm dünyada yaşanan pandeminin 
ekonomiye ciddi etkisi ve sadece ülkemizde özellikle son iki aydır görülen aşırı döviz kuru artışları dolayısıyla 
yaşanan ciddi devalüasyon nedeniyle, gerek tedarikçiler olarak bizler gerekse yatırımcılar çok zor bir süreçten 
geçmekte.  Bir otel projesine çözüm ortağı olarak dahil olma noktasında istisnai durumlar dışında en başından 
itibaren projeye dahil oluruz ve gerektiğinde kendi konumuzla ilgili proje danışmanlığı yaparız. Kimi zaman biz 
otel projelerine ulaşırız kimi zaman da yatırımcı bizlere ulaşır ve genellikle proje ekibiyle başlar, yatırımcı ile fiyat 
teklifinin nihayete ulaşması anlamında iletişimde oluruz. Yeni otel yatırım projelerinde otel işletmesinin yetkilileri 
ne yazık ki projeyle ilgili alımlar yapıldıktan sonra konuya dahil olabildiklerinden, proje hazırlanırken kendileriyle 
irtibata geçebilmek çok nadir olabilmektedir.

Giz Mobilya olarak, 35 yıllık çalışmalarımızla hareketli mobilya ağırlıklı olmak üzere her tür mobilyanın üretim 
ve uygulamasını yapmaktayız. Otellere yönelik hareketli mobilya imalatı yapıyoruz. Müşterimizin istediği 
modelleri üretip, projelerimizi teslim ediyoruz. Ürünlerimiz ve projelerimizle müşterilerimizi isteklerinin üzerine 
taşıyoruz. 35 yıldır gerçekleştirdiğimiz üretimlerle yurt içinde ve yurt dışında güven sağlamış durumdayız. Otel 
projelerinde kaliteli mobilya kullanmak isteyen ve bunu nereden temin edeceğini bilen müşterilerimiz bize 
mutlaka ulaşır. Biz de otel sahipleri ve satın alma müdürleriyle görüşmelerimizi yaparak süreci ilerletiriz. İster 
yeni yatırım olsun ister yenileme; otel sahipleri alacakları mobilyaların fiyatından önce, kaliteli mobilya için hangi 
firmayla çalışabileceklerine karar vermeli. Kendilerine bir seferlik değil, satış sonrasında da hizmet verebilecek 
firmaları tercih etmeliler. Yıllarca sorun yaşamadan kullanılacak mobilyalar her zaman otellerde öncelikli olmalı. 
Alınacak mobilyalarda müşterinin rahat edebilmesine önem verilmeli. Giz Mobilya olarak, Amerika, Almanya, 
Rusya, Katar, Bahreyn ve Umman’a dönük ihracatımız bulunuyor. İhracat kapasitemizi iş yoğunluğumuza 
göre artırabiliyoruz. 2022’de çalışmalarımızda ihracat öncelikli olacak. Gelen taleplere göre ise imalata devam 
edeceğiz. 

As EMK Ltd. Şti., we have been a business partner 
of ASSA ABLOY Global Solutions VingCard Elsafe 
as the distributor in Turkey since 2003. While the 
tourism sector being our primary field; in conjuction 
with the developing technology we operate in hotel, 
residence and office projects in the sales, marketing 
and technical support of electronic card locks, room 
safety deposit boxes, door accessories, DND&MUR 
panels lightened on the wall, bathroom and common 
place locks and card cabinet-cabin locks. We have a 
good reputation in the market thanks to our product 
quality, brand and quality of support. VingCard card 
hotel lock systems and Elsafe room safes which are 
the brands of ASSA ABLOY Global Solutions and the 

project designing and manufacture of complete room 
furniture and doors which we have recently included 
are in our field of activity for the tourism sector. 

We are involved in the project since the very 
beginning and we provide project consultancy on 
our own subject when needed
2021 was better than the previous year for our 
company. However, both of us as suppliers and 
investors are going through a very difficult process 
due to the serious impact of the worldwide pandemic 
on the economy and the serious devaluation 
experienced in our country by the reason of the 
excessive exchange rate increases in the last two 

months. At the point of being involved in a hotel 
project as a solution partner, except for exceptional 
cases we are involved in the project since the very 
beginning and we provide project consultancy on 
our own subject when needed. Sometimes we reach 
hotel projects and sometimes the investor reaches us, 
and the process usually starts with the project team 
and we keep in touch with the investor in order to 
finalize the price offer. In the new hotel investment 
projects, it is very rare to be able to contact the officials 
of the hotel management while the project is being 
prepared since they can get involved in the subject 
after the project-related purchases are made. 

As Giz Mobilya, we have been producing and applying 
all kinds of furniture, mainly movable furniture, with 
our 35 years of work. We manufacture movable  
furniture for hotels. We manufacture the designs 
requested by our customers and deliver the projects. 
We carry our customers beyond their wishes with our 
products and projects. We have provided confidence 
inland and abroad with the production we have been 
making for 35 years. Our customers who want to 

use quality furniture in their hotel projects and know 
where to get it, definitely contact us. And we advance 
the process by negotiating with hotel owners and 
purchasing managers. Whether it is a new investment 
or a renovation; hotel owners should decide which 
company to work with for quality furniture rather 
than the price. They should prefer companies which 
are able to provide service them after the sale, not 
just for once. Furniture that can be used for years 

without any problems should always be a priority 
for hotels. It should be given importance to comfort 
of the customers while purchasing the furnitures. As 
Giz Mobilya, we have exports to America, Germany, 
Russia, Qatar, Bahrain and Oman. We are able 
to increase our export capacity according to our 
workload. In 2022, our priority will be exports. We will 
continue manufacturing regaring the demands. 

Piyasada ürün kalitemiz, markamız ve destek 
kalitemizle iyi bir isime sahibiz

Gerçekleştirdiğimiz üretimlerle yurt içinde ve yurt 
dışında güven sağlamış durumdayız

We have a good reputation in the market thanks to our product quality, 
brand and quality of support

We have provided confidence inland and abroad 
with the production we have been making

Ayşegül Hatipoğlu
E.M.K. Ltd. Şti. Genel Müdür & Şirket Sahibi / 

Genral Manager & Company Owner

Cengiz Kuş
Giz Mobilya Genel Müdür / 

General Manager
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Cambro olarak, işletmelerin yiyecek-içecek operasyonlarında; mal kabul ve depolamadan, hazırlık ve servise 
kadar tüm süreçlerde kullanabileceği çözümler sunuyoruz. Anti-mikrobiyal kompozit raf sistemleri, kaymaz 
tepsiler, GN küvetler, saklama kapları, izolasyonlu taşıma ekipmanları, bulaşık yıkama sistemleri, servis 
arabalarımız öne çıkan ürünlerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, soğuk oda, kuru gıda depoları ve house keeping 
depolarında kullanılan raf sistemlerimize yönelik A’dan Z’ye 2 ve 3 boyutlu proje çizim ve uygulama desteği 
de veriyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz’deki birçok yenileme yatırımında ve yeni otel projesinde Cambro 
markası olarak yer almaya devam ediyoruz. 2021’de yurt dışında da özellikle CIS ülkeleri ve Ortadoğu’daki otel 
projelerinde ciddi büyüme elde ettik. Avrupa ve ABD’ye ihracatımız ise devam ediyor. 

Yatırımcılardan beklentimiz; kullanılacak tüm ekipmanlar için iyi bir satınalma planlaması yapılması
Bir otel projesine çözüm ortağı olarak dahil olma noktasında sahadaki ekibimiz projeleri yakından takip ediyor ve 
yatırımcılara ulaşıyor. Yatırımcıların da bizlere kolaylıkla ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarımız ve internet 
sitemiz 7/24 aktif. Gerek yeni yatırımlarda gerekse renovasyonlarda, yatırımcılardan beklentimiz; özellikle 
mal kabulden müşterinin önüne gidecek servise kadar geçen süreçte kullanılacak tüm ekipmanlar için iyi bir 
satınalma planlaması yapılması. Çünkü bu süreç gıda güvenliği açısından en önemli kritik kontrol noktalarını 
içeren ve sonunda müşteriye temas eden bir süreçtir. Bu aşamadaki ürünlerin satınalma planlaması yapılırken 
son dakikaya kalmadan, dekorasyona ve dizayna önem verildiği kadar önem verilmeli.

NILL’S; standart üst grup, her türlü mobilya, 
koltuk ve aksesuarlarına ilaveten, özel ve 
kamu ihalelerinde de bağlantıları, ihracat 
faaliyetleri olan bir firmadır. Çoğu uluslararası 
olmak üzere, çok sayıda teslim edilmiş olan 
ve halihazırda devam eden projelerimiz 
bulunmakta. Ağırlıklı olarak ihracat alanında 
otel, restoran, bar vb. tesisler için üretim 
gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar, 10’dan 

fazla ülkede çok sayıda projede yer aldık. 
Firmamız açısından 2021 yılı gerek standart 
gerekse projelerin ihracatı konusunda 
oldukça yoğun geçti. 40’tan fazla ülkeye, 5 
milyon dolar kadar ihracatımız bulunuyor. 
Halihazırda birçok ülkede projelerimiz devam 
etmekte olup, sürekli yeni projeler gelmekte. 
Uluslararası, Index-Dubai fuarı katılımı ve 
aktif pazarlama faaliyetleri sonrasında çözüm 

ortakları ile temaslar neticesinde ilk grup 
projeler yapılmaktadır. Ayrıca kendi otel vb. 
projelerini yapmak isteyenler ile de direkt 
çalışılmaktadır. Pandemi başladığından 
bu yana çok sayıda alanda tedarik sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Seyahat kısıtlamaları, 
kapanmalar, personel ulaşımı, hammadde 
sıkıntısı ve fiyat istikrarsızlıkları yoğun olarak 
devam etmekte.

As Cambro, we offer solutions that can be 
used in all processes from goods acceptance 
and storage, to preparation and service 
in the food and beverage operations of 
the enterprises. Anti-microbial composite 
shelf systems, non-slip trays, GN bath-tub, 
storage box, insulated transport equipment, 
dishwashing systems, service trolleys are 
among our prominent products. In addition, 
we provide 2 and 3 dimensional project 
drawing and application support from A to 
Z for our shelf systems used in cold rooms, 
dry food warehouses and house keeping 
warehouses. As the Cambro brand, we 
continue to be involved in many renovation 

investments and new hotel projects in the 
Aegean, Marmara and Mediterranean 
regions. We achieved significant growth in 
hotel projects abroad as well, especially in 
CIS countries and the Middle East in 2021. 
We are proceeding our exports to Europe 
and USA too. 

Our expectations from investors is a good 
purchase plan for all equipment 
At the point of being involved in a hotel 
project as a solution partner, our team in the 
field follows the projects closely and reaches 
out to investors. Our social media accounts 
and website are active 24/7 so that investors 

can reach us easily. Our expectations from 
investors both in new investments and 
renovations is a good purchase plan for 
all equipment to be used in the process, 
especially from receiving the goods to the 
service for customer. Because this process 
includes the most important critical control 
points in terms of food safety and finally 
comes into contact with the customer. While 
planning the purchase of the products at this 
phase, it should be given attention as much 
as decoration and design without leaving it 
to the last minute. 

In addition to all kinds of furniture, 
armchairs and accessories and the standard 
upper group, NILL'S is a company that has 
connections in private and public tenders 
and export activities. We have many 
completed and ongoing projects, which 
are mostly international. We mainly make 
manufacturing for hotels, restaurants, bars, 
etc. in the field of export. We have been 

involved in many projects in more than 10 
countries so far. For our company, 2021 was 
quite busy year in terms of both standard 
and export of projects. We export about 5 
million dollars to more than 40 countries. 
Currently, we conduct our projects in many 
countries and new projects are constantly 
coming. After the participation in the 
International Index-Dubai fair and active 

marketing activities, the first group projects 
are carried out as a result of contacts with 
solution partners. In addition, we work 
directly with those who want to make their 
own hotel, etc. projects. There are supply 
shortages in many field since the pandemic 
began. Travel restrictions, closures, 
personnel transportation, shortage of raw 
materials and price instability continue. 

Ege, Marmara ve Akdeniz’deki birçok yenileme yatırımında ve yeni otel 
projesinde Cambro markası olarak yer almaya devam ediyoruz

40’tan fazla ülkeye, 5 milyon dolar kadar ihracatımız bulunuyor 

As the Cambro brand, we continue to be involved in many renovation 
investments and new hotel projects in the Aegean, Marmara and 
Mediterranean regions

We export about 5 million dollars to more than 40 countries

NILL’S (Nesli Mobilya Ltd.)

Cihat Dikmen / Cambro  Dijital Pazarlama 
Müdürü / Digital Marketing Manager 
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Bakan Ersoy: Yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 83, 
gelirde ise yüzde 100’lük artış gerçekleşti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye’nin 
yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aştığını belirterek, 
“Bu rakamlar 2020’ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83’lük, gelir noktasında ise yüzde 100’lük bir 
artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Bursa’nın, uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle ilgili 
düzenlenen bilgilendirme toplantısına 
katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Bakan 
Ersoy’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa 
milletvekilleri eşlik etti. Programda, 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın 
logosunun da tanıtımı yapıldı.

“2022 yılı Bursa’nın fark 
yaratacağı bir yıl olacaktır”
Programda konuşan Bakan Ersoy, Bursa’nın 
kültürel ve tarihi değerlerinin öneminden 
bahsetti. Bursa’yı bu süreçte iyi anlatmak 
istediklerini belirten Bakan Ersoy, “2012 
yılında Astana ile başlayan ve Eskişehir’den 
Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, 
Oş ve Hiva’ya kadar adeta bir kültür sancağı 
gibi Türk dünyasında elden ele taşınmış 
olan bu emanet bugün artık Bursa’dadır. Bu 
fırsatı değerlendirip Bursa’yı iyi anlatmak 
gerekiyor. Bursa medeniyetler diyardır. 
Bitinya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar tarihe adeta 

burada yön tayin edilmiştir. Bursa ve 
Cumalıkızık dediğimizde Kayı Boyu’ndan 
Cihan Devleti Osmanlı’ya dönüşen bir 
tarihin beşiği, dolayısıyla dünya tarihinin 
değişiminin başladığı yer karşımıza çıkıyor. 
Ondandır ki bu bölge UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde de yerini almıştır. İznik, kentin 
tarihinin merkezinde olmakla höyüklerden 
tarihi yapılara ve dünyaca ünlü çini 
sanatına kadar kültür ve sanatın en köklü, 
zengin ve zarif hallerini dünden bugüne 
taşımaya devam etmektedir” dedi. Bakan 
Ersoy, sözlerine şöyle sürdürdü: “Bursa’nın 
‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olmasına 
ve gerçekleştirilecek etkinliklere destek 
verirken, şehrimizin taşıdığı bu ağırlığı göz 
önüne alarak adım attık. Şimdi, hak ettiği 
bu unvanı yine Bursa’yı farklı sahalarda 
hak ettiği konuma yükseltmek için bir fırsat 
olarak görmek önemlidir. Geleneksel spor 
organizasyonlarından fuar ve festivallere, 
konser ve söyleşilerden sergilere inşallah 
2022 yılı Bursa’nın fark yaratacağı bir yıl 
olacaktır. Bu noktada özellikle hatırlatmak 
isterim ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında Türk dünyasının sinemadaki 
varlığını dünya vitrinine taşıdığımız ‘Korkut 
Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ikincisini 
de 2022’de Bursa’da gerçekleştireceğiz. 
Elbette Bursa’nın çok yönlü olarak 
tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm 
başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin 
değerlendirilmesi Bakanlığımız için 
süreklilik arz eden bir mesaidir.”

“Pandemi koşullarına rağmen 2021 
yılında Türkiye yurt dışı ziyaretçi 
sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde 
ise 24 milyar doları aştı”
Bursa’nın ulusal ve uluslararası arenada 
kültür ve turizmdeki yükselişini 

sürdüreceğini ifade eden Bakan Ersoy, 
“Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri 
için olduğu gibi Bursa için de bütün 
paydaşlarımızla birlikte çalışacak, 
hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için 
yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. 
Başaracağımıza şüphem yoktur. Zira 
pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında 
Türkiye yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 
milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar 
doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve 
bakış açısı sayesindedir. Dikkatinizi çekmek 
isterim, bu rakamlar 2020’ye göre ziyaretçi 
sayısında yüzde 83’lük, gelir noktasında 
ise yüzde 100’lük bir artışa tekabül ediyor. 
Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin 
başarısıdır” diye konuştu.

“Sınırlı bir alanda turizm 
amaçlı alan açmak istiyoruz”
Toplantının ikinci kısmında Bakan Ersoy, 
Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili çıkarılacak 
olan yasa hakkında soruyu cevapladı. 
Bakan Ersoy, “Ocak ayı içerisinde kurum 
görüşlerine yasa taslağını göndereceğiz. 
Orada bir gelişme daha var. 2634 sayılı 
turizm teşvik kanunu değişikliği ile ilgili 
Orman Bakanlığı’na bağlı tesislerin Turizm 
Bakanlığı’na geçmesinin önü açıldı. Onunla 
ilgili başvurular da başladı. Ocak ayı 
içinde turistlik tesislerin tamamı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı yetkisine geçecek. 
İkinci adım ise sahanın tespiti ile ilgili. Biz 
sahanın devri ile alakalı taleplerimizi ilettik 
ve üzerinde çalıştık. Oteller bölgesi ve 
olası pistlerin olabileceği bölgeler var. O 
bölgeleri istiyoruz. Diğer kısımların Orman 
Bakanlığı’nda kalmasında sıkıntı yok. Sınırlı 
bir alanda turizm amaçlı alan açmak 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Turizm sektöründe “batık kredi” oranı geriledi
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumu (BDDK) verilerine göre 
turizm sektöründe tahsili gecikmiş / 
takibe alınan kredi,  diğer bir deyişle 
batık kredi oranı, 2020 yılı kasım 
ayında yüzde 5,46 iken 2021 yılı 
kasım ayında yüzde 4,50’ye geriledi. 

Aynı dönemde takipteki kredi miktarı ise 7,3 milyardan 8,2 milyara 
yükseldi. Turizme kullandırılan kredi miktarı da 129 milyardan 183 
milyara çıktı. Bankaların turizmdeki takibe düşen kredi oranı 2019 

yılında ise yüzde 9,41 düzeyindeydi. Dünya Gazetesi’nde yer alan 
habere göre bu dönemde bankaların takipteki toplam kredi alacak 
oranı da azaldı. 2020 yıl kasım ayında bankaların takipteki kredileri 
yüzde 4,26 iken bu oran 2021 yılı kasım ayında yüzde 3,34’e 
geriledi. Konaklama sektörü toplam kredi kullanımı, 2021 Ocak-
Kasım döneminde yüzde 49 artarak 32,5 milyar TL’den 48,5 milyar 
TL’ye çıktı. Öte yandan; otellerin parasal yükümlülüklerine karşılık 
bankalardan garanti olmasını istedikleri ve “gayri nakdi krediler 
olarak isimlendirilen kısım da bu döneminde yüzde 9,7 artarak 3,48 
milyar TL’den 3,82 milyon TL’ye çıktı.

61



62

TEDARİKÇİLERHABERLER

Daikin Türkiye büyümeye devam ediyor
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, online olarak 
gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerle bir 
araya geldi. Türkiye’de iklimlendirme sektörünün 
geleceği hakkında görüşlerini paylaşan Önder, 
Daikin’in yatırımları ve planları hakkında bilgi verdi. 
Pazara girdiğinde 220 milyon TL olan cironun bugün 
5 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder, ciddi bir büyüme kaydettiklerini açıkladı. 

Daikin’in yatırımlara son hızla devam ettiğini vurgulayan Önder, geçen yıla 
kadar 101 milyon dolar tutarında fabrika yatırımı yaptıklarını, 2021’de fabrika 
için 53 milyon dolarlık ek yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Daikin’in Sakarya 
Hendek’de bulunan üretim tesisini işaret eden Önder, 105 bin metrekare 
kurulu alana sahip üretim tesisine, geçen yıl 58 bin metrekare daha eklediklerini 
vurguladı. Bunun yeni yatırımların işareti olduğunu söyleyen Önder, “Toplam 
fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı. Tabii bu, ciroyu da 
etkiliyor. 2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL’nin 
üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. Euro bazlı değerlendirdiğimizde de 2020 
yılını 334 milyon Euro ile kapatmıştık. Bu yılı da 414 milyon Euro ile kapatmayı 
öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. 2025 yılında 750 milyon Euro ciroya ulaşmayı 
hedeflediklerini kaydeden Önder, “Bunun 420 milyon Euro’sunun ihracattan 
gelmesini hedefliyoruz. Katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Bu yıl 
pazara 22 yeni ürün sunduklarını söyleyen Önder, önümüzdeki yıl için 15 yeni 
ürünü daha piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirtirken fabrika yatırımları ve 
kapasite artışları ile daha da büyüyeceklerinin altını çizdi.

Sera gazı emisyonları yüzde 63 azaldı
Toplantıda söz alan Daikin Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Yeşilyurt, 2021 yılında 
şirketin önemli bir sürdürülebilirlik projesine imza attığını söyledi. Yeşilyurt, 
ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma 
potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan (R-32) kullanarak ozon tabakasına 
zararı önlediklerini belirtti. Yeşilyurt, “Yerlileştirme projesi ile Türkiye’den aldığı 
ürünlerle 2 milyon Euro maliyet avantajı sağlayan şirketimiz, nakliye gideri ve 

yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı Temmuz ayında 
devreye alınan GES projesiyle Hendek’teki üretim tesisinin enerjisini buradan 
elde ederken, sera gazı emisyonlarını da yüzde 63 azalttı. Su tüketimini titizlikle 
takip eden şirketimiz gerekli tedbirleri alarak 14 bin 500 metreküp su tasarrufu 
sağlarken, çeşitli uygulamalarla da aydınlatmada yüzde 70, doğalgazda ise 
yüzde 30 tasarruf etti. AR-GE’ye büyük önem veren şirket, bu departman için 
22 milyon TL bütçe ayırdı. Öte yandan 513 ton atığı geri kazandırdı” dedi. Doğru 
hava farkındalığını artırmak için okullarla yaptıkları “Temiz Hava Elçileri” projesi 
ile bu yıl birçok okulda çalışma yapacaklarını da anlatan Yeşilyurt, bunun yanı sıra 
2025 yılına kadar kadın çalışanların oranını yüzde 45’e çıkartacaklarını sözlerine 
ekledi. Toplantıda Daikin Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar 
pazar hakkında bilgiler verirken, Bireysel Sistemler Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Tuncer Gülsaran, bireysel sistemlerdeki trendlerden, Mühendislik Ürünleri Satış 
Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Türkoğlu gelecekteki ürün trendlerinden ve 
teknolojiden, Endüstriyel Soğutma Satış Departmanı Müdürü Kıvanç Aslantaş 
ise soğutma ürünleri ve kullanım alanları hakkındaki bilgilere sunumlarında yer 
verdiler.

Daikin, artık “İklim Değişikliği A Listesi”nde  
Çevreci misyonunu her fırsatta dile getiren 
Daikin Industries Ltd., uluslararası bir kuruluş olan 
CDP tarafından “İklim Değişikliği Önlemlerinde 
Gelişmiş Küresel Şirket” seçilerek bu alandaki 
felsefesini global anlamda tescillemiş oldu. 
Bu ödülle Daikin, şirketler ve yerel yönetimler 
için küresel bağlamda çevresel bilgi açıklama sistemi işleten kâr amacı 
gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP tarafından düzenlenen “İklim 
Değişikliği A Listesi”ne dahil edildi. İklim değişikliği önlemleri ve kurumsal 
açıklık konularında uzmanlaşmış bir şirket olarak büyük beğeni toplayan 
Daikin, önümüzdeki süreçte de çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye 
devam edecek.

Hasan Önder

90 ülkeden binlerce satın 
almacı HOST Istanbul’a geliyor

Eczacıbaşı Profesyonel 
işletmelerine “Hijyende 
Mükemmellik” sertifikasıTarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB, ve KOSGEB 

destekleriyle 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası 
Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı HOST 
Istanbul’a, 2 bini yurt dışından olmak üzere 12 binin 
üzerinde satın almacı bekleniyor. Sektöründe 2022’nin 
bahar fırsatları fuarı olarak gösterilen organizasyon 
hakkında açıklama yapan Tarsus Turkey Genel 
Müdürü Zekeriya Aytemur, “İlkini 2019’daki fuarda 
gerçekleştirdiğimiz Overseas Buyer programını HOST 
Istanbul 2022 kapsamında tekrar ediyoruz. Geçtiğimiz fuarda son derece 
başarılı olan bu uygulama ile yurt dışından zincir perakende mağazalarının 
satın almacılarını ve temsilcilerini İstanbul’a getiriyoruz. Fuara katılan yerli 
üreticiler, bu nitelikli ziyaretçilerle yeni ticaret anlaşmaları yapabilecek. 
Böylece sektöre milyonlarca dolarlık ihracat katkısı sağlayacağız” dedi. Son 
fuarda yurt dışı ziyaretçi sayısını yüzde 50 arttırdıklarının bilgisini de paylaşan 
Aytemur, 15. HOST Istanbul’da aynı başarıyı tekrarlama hedefinde olduklarını 
ifade etti. Aytemur, HOST İstanbul 2022’de Ortadoğu, Afrika, BDT ve Balkan 
ülkeleri, Avrupa, Asya & Pasifik ülkeleri ve Amerika’dan büyük bütçeli satın 
almacıları ağırlayacaklarını açıkladı. Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticiler, 
ev ve mutfak eşyalarına dair en yeni koleksiyonlarını #ticaretinmerkezi 
mottosuyla 15. kez kapılarını açmaya hazırlanan HOST Istanbul’da dünya 
ile buluşturacak. Fuarda çoğunluğu yerli üretim sofra ve mutfak eşyaları, 
pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev gereçleri, 
dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine dair en son yenilikler 
sergilenecek. MENA bölgesinin bahar sezonundaki tek ev ve mutfak 
eşyaları fuarı olan organizasyon, 10 – 13 Mart 2022 tarihlerinde Tüyap 
Beylikdüzü’nde 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

Eczacıbaşı Profesyonel’in 2017 yılından bu yana sürdürdüğü 
“Hijyende Mükemmellik” programı, işletmelerin temizlik ve hijyen 
standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Programın bu yılki 
ayağında, periyodik denetimlerden geçen Barut Kemer, Barut Sorgun 
ve Buket Laundry, “Hijyende Mükemmellik” sertifikası almaya hak 
kazandı. Şirketlere plaket ve sertifikaları, Eczacıbaşı Profesyonel’in 
ana sponsoru olduğu POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri 
Derneği) gala gecesinde takdim edildi. “Hijyende Mükemmellik” 
denetimlerini geçen işletmeleri tebrik eden Eczacıbaşı Profesyonel 
Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, işletmelerde müşteri güveni 
ve devamlılığı adına hijyenin ilk ve vazgeçilmez gereklilik haline 
geldiğini belirterek, “Programımızla işletmelerin hizmet kalitesini 
güvenilir bir kurum olarak belgeliyor ve müşteriler nezdinde 
algısını yükselterek işletmelere değer kazandırıyoruz. Hijyen 
için doğru uygulama yöntemleri sunan ‘Hijyende Mükemmellik’ 
programı, işletmelere sürdürülebilir hijyen konusunda kendilerini 
geliştirmeleri yolunda da katkıda bulunuyor” dedi. 

Zekeriya Aytemur
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Antalya, Kundu bölgesine 
5 yıldızlı yeni otel geliyor

Miracle Resort Hotel, 
renovasyona giriyor

Alanya bölgesine kişiye özel 
hizmet anlayışı ile işletilecek 
ilk 5 yıldızlı otel geliyor

Çeşme Ilıca Hotel yenileniyor

İlci Residence Hotel yeniden 
kapılarını açmak için gün sayıyor

Sanayi bölgesi içerisinde 
otel yatırımı

DoubleTree by Hilton 
Manisa geliyor

Antalya, Kundu bölgesine 5 yıldızlı 550 
yatak kapasiteli lüks otel geliyor. Otelin 
2022’nin Temmuz ayına yetiştirilmesi 
planlanıyor. İnşaatı devam eden otel 
tamamlandığında 5 yıldız, 225 oda ve 
550 yatak kapasiteli olacak. Faaliyete 
geçtiğinde 12 ay hizmet vermesi 
planlan otelde, çeşitli büyüklüklerde toplantı ve kongre salonlarının 
yanı sıra SPA, fitness, sauna, tuz odası, Türk hamamı, kapalı ve açık 
yüzme havuzları yer alacak. Yatırımı Rena Turizm İnşaat A.Ş tarafından 
gerçekleştirilen otelin adı ise henüz açıklanmadı.

Antalya Lara bölgesinde faaliyet gösteren 
Miracle Resort Hotel, 15 Mart 2022 tarihine 
kadar beş adet saha ile sadece futbol 
takımlarına hizmet verecek. Restoran ve mutfak 
bölümlerinde renovasyon kararı alan Miracle Resort Hotel’de, 15 Mart 
2022 tarihine kadar sejour konaklamalara kapalı olunacağı ve bu süre 
içerisinde beş adet saha ile sadece futbol takımlarına hizmet verileceği 
bildirildi.

Alanya Türkler Beldesi’nde “Maximum 
memnuniyet, kişiye özel hizmet” anlayışı 
ile işletilecek olan otel, 500 yatak 
kapasiteli olacak. Rubi Otelcilik tarafından 
işletilecek olan Rubi Hotel Sign, 2020 
yılında International Zenit A.Ş’den devir 
alındı. Genel yaşam alanlarının inşaatı 
ve dekorasyonu devam eden yatırımın, ince işlerinde sona gelindiği 
bildirildi. Her şey dahil A la Cart sitemi ile işletilecek olan otel, bölgede 
ilk olacak şekilde “Maximum memnuniyet, kişiye özel hizmet” anlayışı 
ile işletilecek. SPA Wellnesss, havuz, Fitness gibi hizmetlerin yanı sıra, 
toplantı imkanı da sunacak olan otel, 5 yıldızlı 170 oda ve 500 yatak 
kapasiteli olacak. Rubi Hotel Sign, Nisan 2022’de açılacak.

Çeşmenin kongre ve SPA & wellness 
konseptli oteli Çeşme Ilıca Hotel, 
renovasyona girdi. Tüm odaları 
yenilenecek olan otelin, iki adet 
olan asansör sayısı üçe çıkarılacak. 
SPA wellness ve 1000 kişilik toplantı 
kongre gibi özellikleriyle öne çıkan 

Çeşme Ilıca Hotel, aynı zamanda termal otel olarak da hizmet vermeye 
devam edecek. 5 yıldız kategorisindeki otelde 632 adet oda bulunuyor. 
Bir Oden İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. yatırımı olan Çeşme Ilıca Hotel, 
yenilenmiş odalarıyla 14 Ocak 2022 günü yeniden misafirlerini 
ağırlamaya başlayacak.

Yangın nedeniyle bir süredir kapalı olan, 
Ankara’daki İlci Residence Hotel başlattığı 
renovasyon çalışmasını tamamladıktan 
sonra yeniden kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Ağustos ayında atlattığı yangın 
olayından sonra renovasyona girme kararı 
alan İlci Residence Hotel, şubat ayına 
kadar çalışmalarını tamamlayarak yeniden 
misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. 

Ankara’da, şehrin merkezinde faaliyet gösteren İlci Residence Hotel, 
misafirlerine buharlı hamam, masaj, Türk hamamı gibi imkanlar 
sunmasının yanı sıra tesiste engelliler için de oda bulunuyor. Kapalı yüzme 
havuzu, fitness ve 250 kişilik toplantı salonu da bulunan İlci Residence 
Hotel, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, Atatürk Kültür 
Merkezi ve Ankara Kalesi gibi önemli noktalara yakın bir konumda yer 
alıyor.

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas 
OSB’si GEBKİM’de OSB üyesi 

kuruşlarını ve bölgede yer alan 
sanayi kurumlarını ziyaret edecek 

misafirlerin konaklayabileceği 
GEBKİM Oteli’nin temeli atıldı. 

Bölgedeki sanayi kuruluşlarını 
ziyaret eden misafirlerin konaklama sorununa yanıt verecek GEBKİM 
Oteli’nde 100 adet standart oda, 5 adet süit oda, 2 restoran, yüzme havuzu 
barındıran bir spor kompleksi ve toplantı odaları yer alacak. Otelin temel 
atma töreninde konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim 
Aracı, “8 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olacak GEBKİM Oteli ile 
misafirlerimizin konaklama sorununa çözüm oluşturmayı hedefliyoruz. 
Otel içerisinde bulunacak toplantı odaları sanayi kuruluşlarımızın önemli 
görüşmelerini yapabilecekleri bir ortam yaratacak. Böylece bölgeyi ziyaret 
eden yatırımcı otelini terk etmeden ya da çok kısa mesafeler içinde işlerini 
halledebilecek. Yeşil bina olarak tasarlanan GEBKİM Otel, kendi enerjisini 
güneş panellerini kullanarak üretebilecek ve yağmur suyunu toplayarak 
kullanıma açacak” diye konuştu.

Açılış için gün sayan DoubleTree by 
Hilton Manisa şehrin ilk 5 yıldızlı 
zincir oteli olacak. Yatırımı Doğan 
Metalurji Makina ve İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından gerçekleştirilen otelin 
ayrı ayrı 500 kişilik balo salonu ile 
gerektiğinde üçe bölünebilen 500 

kişilik toplantı solonu ve her biri 18 kişi kapasiteli VIP toplantı salonları 
da olacak. SPA, kapalı havuz ve dışarıdan hizmet almak isteyen fitness 
severlere de hizmet verebilecek kapasitesi bulunan bir adet fitness 
salonunun yanı sıra Ala Cart restoranı ile hizmet verecek. Türkiye’nin 
büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip olan Manisa’nın 
konaklama ihtiyacına önemli ölçüde katkı sunacağı bildirilen DoubleTree 
by Hilton Manisa’nın Nisan 2022’de açılması planlanıyor. 
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Halk GYO'nun oteli için 1,1 milyon 
liralık aylık kira bedeli belirlendi

5 yıldızlı termal otel için
ÇED süreci başladı

Kuzey Kıbrıs’a 5 yıldızlı
Hillside Kıbrıs Hotel geliyor 

Yalova’ya 10 milyon dolar 
yatırımla, 5 yıldızlı termal sağlık 
ve kongre oteli geliyor

Majestik Otel icradan satılıyor 

Irmak İnşaat Urfa'da 
136 odalı otel yapıyor

Garden Of Akbük Otel, 
2023 sezonunda açılacak

Erciyes’e 250 milyonluk 
Megasaray geliyor

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 
İstanbul Şişli’deki otel binasının gayrimenkul 
piyasa ve kira değer tespiti raporu açıklandı. 
Halk GYO, kuruma ait İstanbul’un Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde 
bulunan 18 katlı otel binasının değerleme raporunu Kamuyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) üzerinden paylaştı. Rapora göre, otel binası ve 
arsası için KDV dahil 413 milyon lira değer belirlendi. Otelin aylık kira 
bedeli ise 1,1 milyon lira olarak kaydedildi. Dedeman Grubu tarafından 
işletilmekte olan tesiste 102 superior, 90 superior king, 32 deluxe ve 8 
tane de de köşe deluxe olmak üzere 232 oda; 200 kişilik 2. sınıf alakart 
restoran, 125 kişilik çok amaçlı salon, 65, 40 ve 30 (iki adet), 20 kişilik 5 
toplantı salonu, aletli jimnastik salonu ve 150 araçlık otopark bulunuyor.

Kraas Gıda Dayanıklı Tüketim Malları 
Tekstil Ürünleri Turizm Otelcilik ve İnş. 
Taahhüt San. Tic. A.Ş. tarafından Sapanca 
İlmiye Mahallesi, Köyiçi mevkiinde 
Ramada Resort Thermal And Convetion 
Center’ın yapılması planlanıyor. 200 odalı 
termal otel için ÇED sürecinin başladığı 
belirtildi. 85 milyona mal olacak otelin inşaat aşamasında 60 personelin, 
işletme aşamasında ise 100 personelin çalışması planlanıyor. 5 yıldızlı, 
7 kat üzerinde kurulu ve 200 odalı olacak şekilde planlan termal oteli 
projesinin bedelinin inşaat 20 Milyon TL, dekorasyon 60 Milyon TL, 
çalışan giderleri 5 Milyon TL olmak üzere toplamda 85 Milyon TL’ye mal 
olacağı açıklandı. 

Kuzey Kıbrıs’a 5 yıldızlı 1.100 yatak kapasiteli Hillside 
Kıbrıs Hotel geliyor. Kuzey Kıbrıs’ın Yeni Erenköy 
bölgesinde yapılması planlanan otel için 94 milyon 
dolar bütçe ayrıldı. Bir Attaş- Alarko Turistik Tesisler 
A.Ş ortak yatırımı olan Hillside Kıbrıs Hotel aile oteli 
ve tatil köyü olacak. Klasik Hillside konseptinde hizmet verecek olan 5 
yıldızlı 636 oda ve 1.100 yatak kapasiteli Hillside Kıbrıs’ta kumarhane 
olmayacak. Toplantı kongre hizmeti de verecek olan Hillside Kıbrıs, 
bin 500 metre kare büyüklüğünde SPA ve fitness alanı da bulunacak. 
Türkiye ve Avrupa pazarlarını hedefleyen Hillside Kıbrıs’ın inşaatına 
yerel idari süreçlerin tamamlanmasının ardından başlanacak. 94 milyon 
dolara mal olacak olan Hillside Kıbrıs, 2024 sezonunda açılacak.

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 için önde gelen otel markaları ile 
görüşme halinde olduklarını dile getirdi. 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.” 

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer 
alan Majestik Otel, Adana 11. İcra 
Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. 140 
yataklı, 8 katlı tesisin zemin katında 
dükkanlar da bulunuyor. Satış için ilk 

ihale 23 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00’te, ikinci ihalesi ise 23 Mart 2022 
tarihinde aynı saatte yapılacak. İhale için 12,7 milyon lira muhammen 
bedel belirlendi.

Irmak İnş.Taş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. Şanlıurfa 
Karaköprü İlçesinde 136 oda kapasiteli bir 
konaklama tesisi yapacağını açıkladı. 3 bodrum kat, 1 zemin kat,1 asma 
kat, 10 normal kat ve teras çatı katından oluşacak, 136 oda kapasiteli 
turizm konaklama tesisinde kapalı otopark, jenaratör odası, kazan dairesi, 
iki adet kafeterya, havuz, sauna, Türk hamamı, masaj odası, düğün 
salonu, mutfak, personel yemek odası, çocuk oyun alanı, Mescit, Kuaför, 
toplantı salonu olacağı belirtildi.  Otel için toplam 33 milyon 971 bin 280 
lira harcanacağı öngörülüyor.

Aydın, Akbük’te inşaatı devam eden Garden Of Akbük Otel yaz oteli olarak 
planlanıyor. Yatırımı Enna Turizm tarafından gerçekleştirilen Garden Of 
Akbük Otel’in 2023 sezonunda hazır olacak bildirildi. Kaba inşaatı bitmek 
üzere olan Garden Of Akbük Otel 4 yıldız, 100 oda ve 264 yatak kapasiteli 
olacak. Garden Of Akbük Otel daha çok Rus ve İngiliz turisti ağırlamayı 
amaçlıyor.

Turizm, tekstil ve gayrimenkul 
sektörlerinde yatırımları bulunan 
Şahinler Holding, 250 milyon 
TL’lik yatırımla üçüncü otelleri 
Megasaray Mount Erciyes’i 
hayata geçiriyor. Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Şahin yaptığı 2021 yılına ilişkin 

değerlendirme yaparken, yeni yatırımları ile ilgili bilgi verdi. Turizmdays’de 
yer alan habere göre, Kemal Şahin Antalya Belek’teki Megasaray Otel’de 
80 milyon TL’lik ek yatırım yapılacağını aktardı. Şahin, “Ayrıca Erciyes’te, 
şu an inşaatı devam eden 250 milyon TL’lik yatırımla üçüncü otelimiz 
Megasaray Mount Erciyes’i yapıyoruz. Erciyes’teki bu ikinci otelimiz daha 
lüks olacak. Gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 
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Aydın’a 874 yataklı, 
dev termal otel geliyor 

Çanakkale Arma Turizm’den 
4 yıldızlı 180 yataklı otel projesi

Swissôtel Çeşme için
imzalar atıldı

Anakara Yenimahalle’de 
260 yataklı yeni otel yatırımı

Çeşme’ye 20 odalı 
butik otel geliyor

Behar Turizm, 1.114 yataklı 
yeni otel yatırımı planlıyor

Kestanbol Kaplıcası yakınına 
5 yıldızlı otel ve tatil köyü 
yapılacakAydın’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. 

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

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

Kaba inşaatı tamamlanan Anakara 
Yenimahalle’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.   

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

Behar Turizm, 1.114 yataklı yeni otel 
yatırımı için düğmeye bastı. Behar Turizm 
İnşaat Emlak ve Tic. A.Ş’nin, Siam Elegance 
Hotel & SPA’dan sonra Türkiye’de ikinci 
oteli olacak olan yeni otel projesi 5 yıldızlı, 
500 oda ve 1.114 yatak kapasiteli olacak. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik 

belgesi verilen söz konusu yatırım, Antalya ili Serik ilçesi Boğazkent 
Mahallesinde yer alacak. Tesiste SPA hizmetlerinin yanı sıra toplantı 
ve kongre imkanları da yer alacak. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 
150 milyon TL olarak planlanan tesisin istihdam kapasitesinin ise 
500 kişiyi bulacağı bildirildi. Daha önce 2022 sezonunda açılması 
planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen projenin, pandemi 
koşullarının bitmesi veya sürdürülebilir bir noktaya gelmesi halinde, 
2023 sezonunda devreye girebileceği açıklandı.

Turkuaz Grubu, Çanakkale 
Ezine’de, 35 yıl önce 
başlanmışken yarım kalan 
126 dönüm üzerine kurulacak 
tesisi 49 yıllığına kiraladı. 
Denize sıfır konumu ve sıcak su kaynağı Kestanbol Kaplıcaları’na 5 
kilometre mesafede bulunan arazi üzerine yapılacak yatırımın 40 
milyon lirayı bulması ve tesisin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. 
Alanda, 5 yıldızlı otel ve tatil köyünün yapımı sürüyor. Turkuaz 
yetkilileri, alana 40 milyon lira yatırım yaparak bin kişilik birinci sınıf 
tatil köyü yapmayı planladıklarını kaydetti. Alanda yapılacak otel için 
Kestanbol Kaplıcası’nın 76 derece sıcaklığa sahip 25 lt/sn debili sıcak 
su kaynağının 20 lt/sn'si tesise tahsis edildi.

Halim Aydın
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JW Marriott Hotel İstanbul 
Marmara Sea için anlaşma 
imzalandı 

Altıner Hotel, icradan 
satışa çıkarıldı

Hilton, Türkiye'de 
12 yeni otel açacak

Ege Yapı’dan üç yeni otel projesi

Divan Grubu’nun yeni otelinin 
adresi Ankara oldu

200 yıllık belediye binası 
otel oluyor

Antalya’da denize sıfır arazi 
icradan satışa çıkarıldı

JW Marriott, Türkiye'deki üçüncü otelini 
İstanbul Ataköy'de bulunan SeaPearl'de hayata 
geçiriyor. Kuzu Grup ile Marriott International 
arasında Istanbul Ataköy sahilinde, denize sıfır premium rezidans projesi 
SeaPearl Ataköy'de yer alacak JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea 
için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile otelin 2022'nin ilk çeyreğinde 
açılması bekleniyor. Kuzu Grup CEO'su Özen Kuzu, “Bu seçkin ve lüks 
projede Marriott International gibi dünyaca ünlü bir konaklama şirketi 
ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Marriott International 
Körfez, Levant ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç ise 
“Türkiye'de büyüyen otel portföyümüze JW Marriott Hotel Istanbul 
Marmara Sea'yi eklemekten gurur duyuyoruz ve turizm sektörünün 
sürekli genişlemesine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz” 
ifadelerini kullandı. JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, markanın 
Türkiye'deki üçüncü mülkü olacak.

Balıkesir’de bulunan denize sıfır konumdaki Altıner Hotel, Edremit İcra 
Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Tesisin ilk ihalesi 15 Mart 
2022 tarihinde saat 14.00’te, ikinci ihalesi ise 15 Nisan 2022 tarihinde 
aynı saatte yapılacak. Edremit İcra Dairesi, Edremit ilçesine bağlı Narlı 
Mahallesinde bulunan 21 bin metrekare alan üzerine kurulu Altıner 
Hoteli icradan satışa çıkardı. 72 odası ve 228 yatağı, 200 kişilik açık terası 
ve 300 kişilik restoranı, çocuk ve yetişkin havuzları, spa-hamam ve spor 
alanları bulunan tesis için 45 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Hilton, 2022 yılında Türkiye’de 12 otel açılışı 
gerçekleştirmeyi planlıyor. Hilton Üst Sınıf 
Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü 
Armin Zerunyan, “2022 yılında DoubleTree 
by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton 
by Hilton markalarımızla Türkiye'de 12 açılış 
yapmayı planlıyoruz. 2022 yılında, Hilton'un Türkiye'deki en önemli 
açılışlarından biri Şanlıurfa'da olacak. DoubleTree by Hilton markamıza 
ait olacak otel, 16’sı süit, 190 misafir odası, geniş davet ve etkinlilere 
ev sahipliği yapacağı 1.200 metrekarelik balo salonu, 4 ayrı toplantı 
odası ve 1.200 metrekarelik Spa alanı ile Şanlıurfa'nın yeni ve modern 
merkezinde yer alacak” açıklamasını yaptı.

“Kalifiye personel eksikliği ciddi derecede hissediliyor” 
2022 yılında yeni yatırımlarla beraber istihdamda da artış yaşanacağını 
aktaran Armin Zerunyan, turizm sektöründe şu anda kalifiye personel 
eksikliğinin ciddi derecede hissedildiğini dile getirdi. Zerunyan “Bu 
konunun önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntılara yol açmaması için 
devlet ve özel sektörün etkin bir işbirliği yapması gerekiyor. Bu konuda, 
Milli Eğitim Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızın Türkiye Otelciler 
Birliğini de dâhil etmeleriyle, turizm sektöründe nitelikli personel 
istihdamını sağlamak amacıyla 23 Eylül 2019 tarihinde imzaladıkları 
"Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" girişimini çok 
önemsiyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç 
Kabadayı, üç yıl içinde otellerinde bulunduğu 
7 projeye başlayacaklarını açıkladı. Bu 
projelere 7 milyar lira harcayacaklarını 
kaydeden Ege Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı İnanç Kabadayı, projelere ilişkin 
şu bilgileri paylaştı: "Beyoğlu’nda hayata 
geçirmeyi planladığımız projemiz otel, 
balkonlu veya bahçeli 125 konut ve 6 ticari 
üniteden oluşacak. Çekmeköy’deki ikinci yatırımımız olacak projemiz 
3 katlı bloklardan oluşacak, 121 konut ve 17 ticari üniteyi kapsayacak. 
Kasımpaşa’daki projemiz ise tarihi un fabrikasının restorasyonu 
ile hayata geçirilecek olup otel, iş yeri ve dükkanlardan oluşacak.” 
Ispartakule projesi için 3 bin ön talep aldıklarına dikkat çeken Kabadayı 
İzmir projeleri için de şunları söyledi: “İzmir Dikili’deki projemiz, otel, 
ticari alanlar ve yüzme havuzlu villalardan oluşacak. Alsancak’ta 
tren garının yanında yer alacak projemiz konut ve ticari ünitelerden 
oluşacak. Urla’daki projemizi ise yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine 250 ile 
450 metrekare arasında değişen toplam 70 müstakil villa olarak hayata 
geçireceğiz.”

Divan Grubu’nun Ankara’daki yeni otelinin adresi 
Çankaya oldu. Mart 2022’de kapılarını açmaya 
hazırlanan Divan Ankara, Divan Grubu hizmet 
ve kalitesiyle başkentin kurumsal ve turistik 

değerlerine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Gülsan Holding 
ile yapılan anlaşmanın ardından yeni otelin, renovasyon çalışmalarını 
takiben Mart 2022’de misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor. 
Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk ve Gülsan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Gül’ün hazır bulunduğu toplantıda, iki kurum 
arasında gerçekleşen imza töreninin ardından yeni otel renovasyonuna 
başlanan Divan Ankara, yeni adresinde; 6 suit, 2 kral dairesi olmak üzere 
toplam 150 odası ile misafirlerine unutulmaz konaklama deneyimi 
sunacak.  Yaklaşık 1.000 metrekareye yayılan yeme içme alanları, 2.000 
metrekareye yayılan, 1.500 kişi kapasiteli 10 adet toplantı salonlu kongre 
merkezi ve 3500 metrekarelik SPA alanındaki kapalı yüzme havuzu, masaj 
odaları, fitness salonu, hamam, sauna ve buhar banyosunu kapsayan 
hizmetleriyle Divan Ankara, şehre yeniden bir soluk getirecek.

Mülkiyeti Foça Belediyesine ait 200 yıllık hizmet binasının otele 
dönüştürülerek işletilmesi için bina ihaleye çıkarıldı. Binanın otele 
dönüştürülüp 19 yıl işletilmesi için 6 milyon 668 bin lira muhammen 
bedel, 200 bin lira da geçici teminat bedeli belirlendi. Bir adet brüt 1.094 
m2 alanındaki bodrum, zemin kat, 1. kat ve çatı katından oluşan bina, otel 
olarak düzenlenmesi karşılığında 19 yıl işletmeye verilecek.

Antalya’da bulunan 12 bin 329 metrekare büyüklüğündeki arazi icradan 
satışa çıkarıldı. Arazi için 43 milyon 153 bin TL muhammen bedel 
belirlendi. Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi 137 ada 
8 parselde bulunan 12 bin 329 metrekare büyüklüğündeki arazi Kemer 
İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Söz konusu arazi, Clup Hotel 
Phaselis ile Euphoria otellerinin arasında yer alıyor. İlk ihalesi 1 Şubat 2022 
tarihinde saat 11.00’de, ikinci ihalesi ise 1 Mart 2022 tarihinde aynı saatte 
yapılacak arazi için 43 milyon 153 bin TL muhammen bedel belirlendi. 
Arazinin satışı açık artırma ile yapılacak.

Armin Zerunyan

İnanç Kabadayı
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YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (KASIM 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

ADANA ACY TURİZM ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 115 17.823.644

ANKARA TEMA OTEL İŞLETMECİLİĞİ YATIRIM TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 136 13.087.650

ANTALYA İNKAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 156 35.000.000

ANTALYA BİLGİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 349 120.430.941

ANTALYA KDY KURT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 132 12.796.350

DENİZLİ
ROYAM TURİZM OTEL ORGANİZASYON SAĞLIK İNŞAAT TEKSTİL

 REKLAM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5* 414 32.430.000

DENİZLİ EBRU SALAR KIRSAL TUR. TESİSİ 37 7.740.669

İSTANBUL KARACABAY TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 162 12.162.890

İSTANBUL INVENTIST SPOR EĞİTİM TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 118 2.942.903

İSTANBUL
ÜNAL HALI DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA İNŞAAT 

OTOMOTİV TURİZM KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
3* 56 9.588.975

KAHRAMANMARAŞ HASIRCIOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT İMALAT VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 18 2.048.660

KAYSERİ EMPA OTELCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 80 28.677.884

MERSİN MARVİSTA TURİZM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 4* 192 28.023.380

MUĞLA BELSU TURİZM İNŞAAT EMLAK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 44 9.216.142

NEVŞEHİR ENFA TURİZM İNŞAAT ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 56 1.948.100

ŞANLIURFA IRMAK İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 304 43.908.936

TEKİRDAĞ MET-SEN GRUP TURİZM SAĞLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 284 12.110.000

ZONGULDAK ERSİN YANAZ DAĞ EVİ 18 4.932.578

TOPLAM 394.869.702

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

ADANA NEŞE EĞİTİM ÖĞRETİM VE TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 92 4.993.000

ANTALYA IC ANTBEL ANTALYA BELEK TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.096 10.200.625

ANTALYA IC ANTBEL BELEK TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.030 12.334.181

ANTALYA IC ANTBEL ANTALYA BELEK TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 4* 358 5.897.714

ANTALYA SİDE TALYA OTELCİLİK İNŞAAT TURİZM TARIM HAYVANCILIK GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 476 1.997.848

ANTALYA VAŞİNGTON TURİZM İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 640 17.715.971

AYDIN UÇAR TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 128 4.795.779

BOLU BOLU CEYLAN İNŞAAT TAAHHÜT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 240 21.586.021

İSTANBUL CAN TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 104 2.273.780

SAKARYA ELİT TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 5* 998 18.850.000

ŞANLIURFA KİLİM İNŞAAT TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 158 1.163.518

TEKİRDAĞ BURÇ TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 2* 70 7.141.500

TRABZON ATAMANLAR PATLAYICI MADDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 122 2.655.000

TUNCELİ PÜLÜMÜR TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 50 1.000.000

VAN ELİT TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 5* 460 11.600.000

YOZGAT SORGUN BÜYÜK TERMAL TURİZM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCAERT ANONİM ŞİRKETİ 5* TERMAL 583 24.101.100

TOPLAM 148.306.037

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

ANKARA SOTTE SAĞLIK TEMİZLİK YEMEK MEDİKAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 75 15.411.838

DENİZLİ ÖZEL EGEKENT SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 107 12.855.000

DİYARBAKIR HACIÖMEROĞLU TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖĞRENCİ YURDU 500 26.190.000

ESKİŞEHİR ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 133 9.937.648

GAZİANTEP GAZİANTEP ÖZEL GÖZNURU SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 12 31.164.000

İSTANBUL ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 262 26.307.165

İSTANBUL ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 175 15.259.148

İSTANBUL ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 106 592.320.441

KAYSERİ ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZM. 104 9.732.074

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

DİYARBAKIR TANELSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ ÖĞRENCİ YURDU 500 25.975.000

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

Kasım 2021'de 34 firmaya toplam 543 milyon 175 bin 739 TL 
tutarında turizm yatırım teşviki verildi

OTEL YATIRIMLARI



Turizm sektörünün uzun süredir en 
büyük problemlerinden olan eğitimli 

ve kalifiye personel istihdamı durumu, 
güncelliğini koruyor. Pandemi sürecinde 
turizm endüstrisinin aldığı darbe sonucu 
sektördeki iş gücünün kaybedildiği 
gerçeği bir yana, salgının öncesinde 
dahi istihdam konusu sektörün genel 
bir sıkıntısı idi. Pandemi döneminde ise 
turizm tesislerindeki halihazırda pek çok 
çalışan sektörden ve meslekten uzaklaştı. 
Gelirde yaşanan kayıplar ve işsiz geçirilen 
süreler, kalifiye personelin eğitimleri ve 

alanları dışında sektörlere geçiş yapmasına 
sebep oldu. Konaklama tesisleri ve turizm 
acenteleri kalifiye iş gücünü kaybetmemek 
ve yerine koymak adına kendi önlemlerini 
almış olsalar da sektörün genelinde kalifiye 
personel eksikliği devam ediyor. 

Sektörde kalifiyeli personel sorunu uzun 
süredir devam ediyor
Turizm endüstrisindeki kalifiye ve eğitimli 
personel sorunu, 2000’li yıllardan beri 
devam ediyor. Bu yıllara kadar Türkiye 
turizmindeki büyüme turizm eğitimi 

DOSYA
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Sektörde süregelen eğitimli ve kalifiye personel 
sorunu, pandemi ile büyümeye devam ediyor

Hızla büyüyen turizm sektörüne yetişemeyen turizm eğitimi, sayıları artan otellerde çalışacak deneyimli personelin aynı 
hızla yetiştirilememesi, sektörün içinden geçtiği krizlerin turistlerle birlikte turizmciyi de etkilediği gerçeği vb. konular, 
endüstride uzun zamandır var olan istihdam problemini içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Özellikle son yıllarda turizmin 
bir krizden diğerine savrulması ve  ardından gelen küresel salgın ile yaşanan istikrarsızlık; gençlerin turizm fakültelerini 
tercih etme oranlarını etkilediği gibi, deneyimli personelin de sektörden uzaklaşmasına neden oluyor. 
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konusunda gençleri teşvik ederken, hızla 
artan otel sayılarıyla birlikte kalifiye personel 
sorununun gözle görülür hale geldiği ifade 
ediliyor. Üniversitelerde verilen eğitimin 
yeterli olup olmadığı konusu bir yana, son 
dönemde –özellikle turizmin son 5 yıldır 
yaşadığı krizlerle- turizm fakültelerinin tercih 
edilme oranındaki düşüşe dikkat çekiliyor. 
Turizm eğitiminin altını her fırsatta çizen 
turizm profesyonelleri, hizmet sektöründe 
‘personel’in önemini vurguluyor. Ayrıca, 
yoğun çalışma saatlerine sahip turizm 
personelinin, kuruma göre değişmekle 
birlikte, yeterli maaş ve sosyal haklara 
sahip olamaması da sektörün tercih edilme 
oranını düşürüyor.

Pandemi, turizmde istihdamı önemli 
ölçüde etkiledi
Gerek krizlerin yaşattığı istikrarsızlık gerekse 
sosyal haklarla ilgili hayal kırıklıkları, eğitimli 
ve belli süre sektörde çalışıp deneyim 
kazanmış kalifiye personelin sektörden 
uzaklaşmasına sebep oluyor. Son yılların 
en büyük sağlık krizi olan Koronavirüs 
pandemisi, sektörden kaçışı körükler hale 
geldi. Seyahat yasakları, uzun süre kapalı 
kalan ve açıldığında düşük sayılarda misafir 
ağırlayan konaklama tesisleri, kalifiye 
personelini yitirdi. Her şirket ve her tesis 

için aynı durum geçerli olmasa da sektörün 
genelinde, turizmden kaçış hamleleri 
pandemi koşulları dolayısıyla arttı. Kalifiye 
personel eksiğinin en net hissedildiği 
nokta ise, kısıtlamaların tamamen 
kalkıp, normalleşme sürecinin başladığı 
dönem oldu. Kaybedilen personelin 
yerini deneyimsiz, daha düşük maaşlarla 
çalıştırılabilen yabancı iş gücü aldı. Bu 
noktada, pandemiyle birlikte kalifiye turizm 
personelinin önemi daha da fazla ortaya 
çıktı. 

İstihdam krizi nasıl çözülür?
Turizm profesyonellerinin, sektördeki 
istihdam krizini çözme noktasında birtakım 
çözüm önerileri bulunuyor. Turizm eğitimi 
geliştirilmeli, meslek yasası çıkarılmalı, 
otellerde belirli sayılarda okuldan yeni mezun 
personel çalıştırılma zorunluluğu bulunmalı, 
personelin hakları korunmalı, personellere 
uygun sosyal imkânlar sunulmalı, lojmanlar 
geliştirilmeli, alanında ve birebir eğitim 
ile sonuçları gözlemlenebilen programlar 
üzerinden eğitimler verilmeli vb. öneriler 
öne çıkıyor. 

Başarılı turizmciler, eğitim ve deneyimin 
birlikteliğiyle yetişebilir
Sektör profesyonelleri, turizm eğitimi 
almış kişilerin sektörde çalışmama eğilimi 
olduğunu vurguluyor.  Staj döneminde 
kendisi ile yeterince ilgilenilmeyen gençler, 

mesleğe karşı soğuma eğilimi gösteriyor. 
Profesyoneller, eğitim esnasında zorunlu 
staj sürecinin yatırımcı tarafından çok 
farklı değerlendirildiğini ifade ediyor. 
Otelciliğin eğitim ve tecrübe birlikteliği 
ile yönetilebileceği gerçeği, sektör 
profesyonelleri tarafından vurgulanıyor. 

Fiziki şartlardan ziyade, hizmet 
sunuş şekli önem taşıyor
Dünyanın her yerindeki oteller, 
resepsiyondan temizliğe, mutfaktan 
servise kadar, operasyonlarının tüm 
departmanları için yetenekli profesyoneller 
arıyor. Günümüzde artık otel konsepti, 
avantajları, hizmetlerinin yanı sıra otellerin 
hizmeti sunuş şekli de önem taşıyor. Öyle 
ki otel tercihi yapılırken artık çalışanların 
ilgisi, anlayışı, sunumu, nezaketi ve güler 
yüzlülüğü de kriterler arasında göz önünde 
tutuluyor. Sektör profesyonelleri, hizmet 
sektörünün ana malzemesinin insan 
olduğunu belirtiyor. İnsan olmayınca hizmet 
üretilemediğini ifade eden profesyoneller, 
günümüzde mekanın fiziki şartlarından daha 
çok hizmet sunuş şeklinin önem taşıdığına 
dikkat çekiyor. 
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Özellikle hizmete dayalı ve tamamen insan odaklı turizm 
sektöründe profesyonel çalışanların görev yaptığı tesise artılardan 
başka bir etkisi olamaz zira personel yoksa hizmet de yoktur, 
otel de yoktur… Bir karşılaştırma yaparsak, acenteler otellere 
nazaran daha az personelle çalıştıklarından ayrıca personelinin 
büyük bir bölümü otellerde olduğu gibi 24 saat misafirle bir 
arada olmadığından gerek personel temini gerekse kısa sürede 
yetiştirilebilmeleri açısından daha şanslılar, ancak otellerde durum 
bunun tam aksi noktada. Aynı zamanda eksi istihdam ve eğitim 
sorunu bulunan konaklama sektörü büyük sıkıntı yaşamaktadır. 
Yapılan bir araştırmaya göre konaklama sektöründe çalışanların 
yüzde 84,7’si seyahat acenteciliğinde, yüzde 78,6’sı yiyecek 
içecek sektöründe, yüzde 81,6’sı ise eğitimsiz. Buna ilaveten, 
ülkemizde pandemi öncesi 250 bin eksi istihdamla sürdürülen bir 
hizmetin sonuçları düşünülecek olursa özellikle yiyecek içecek 
ve konaklama sektöründe durumun ne kadar vahim noktalarda 
olduğu görülecektir. Ayrıca turizm çalışanı maaş ve sosyal haklar 
konusunda diplerde diyebiliriz.

Göstermelik eğitim sistemleri ile 
gerçek birer turizmci yetiştiremezsiniz
Yukarıda açıkladığım araştırma verileri ile turizm sektöründeki 
personel kaybı, eksikliği konusuna geçtiğimiz 20 yılda el 
atmalıydık. Benim bu süreçte defalarca verdiğim röportajlar, 
yazdığım makaleler ile tarihe düştüğüm notlar incelenecek 
olursa bu konuyu defalarca dile getirdiğim ve işin ne kadar acil 
ve önemli olduğu açıklamalarımdan da görülecektir ki hiç vakit 
kaybetmeden, hızlandırılmış eğitim sistemleri ile derhal turizm 
personeli yetiştirilmesi konusu ele alınmalıdır. Bu hususta 
uygulanacak bu eğitim sistemi çok önemlidir. Altını özellikle 
çiziyorum, Türkiye'deki Milli Eğitim müfredatı ile yetiştirdiğiniz 
hiçbir elemandan verimli bir sonuç alamazsınız. Göstermelik 
eğitim sistemleri ile gerçek birer turizmci yetiştiremezsiniz; 
sorun çözelim derken boşa para ve zaman kaybı ile karşı karşıya 
kalırken sorunlar katlanarak devam eder. O nedenle bu konu çok 
dikkatli irdelenmelidir. Bu konuda başkanı olduğum BOYD’un 90’lı 
yıllar sonlarında Bodrum’da uyguladığı “İsviçre Turizm Eğitim 
Sisteminin” mini bir modeli olan, otel ortamında gerçekleştirilen, 
kursiyerlerin hizmet alan ile verenin bir senaryo içerisinde teorik 
ve pratiğinin yapıldığı sistem çok başarılı olmuş, bu yolla Muğla 
ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinin kırsalından işsiz gençlerimiz 
beş buçuk aylık (kışın ve kapalı oteller kullanılarak) eğitimlerle 
sektöre kazandırılmıştır. Van depreminden ve Soma faciasında 
etkilenen gençlerimize Bodrum’da bu sistemle eğitim verdik ve 
hemen hepsi halen sektörde görev yapıyor. 4 binin üzerinde kişiyi 
yetiştirdiğimiz bu sistem mutlaka incelenmelidir. Biz bu sistemi 
bu konuda tecrübeli alt yapımız ile sektörün menfaatlerine 
vermeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz… Turizm eğitimi almış 
kişilerin sektörde çalışmama eğilimi var. Bunu iki çok önemli 
nedenle değerlendirebiliriz. İlk olarak; dört yıllık Turizm Yüksek 
Okullarından mezun olan gençlerimiz mezuniyetlerinin hemen 
ardından Genel Müdür olmayı hedefliyorlar ve ne yazık ki 
otelciliğin Eğitim + Tecrübe birlikteliği ile yönetilebileceği 
gerçeğine eğitim sürecinde eğitmenler tarafından açıklık 
getirilmiyor. Kişi otellerin genel müdürlük pozisyonuna müracaat 
ettiğinde kendisine en alt kadro gösterilince küsüyor ve farklı 
sektör arayışları başlıyor. İkincisi; eğitim esnasında zorunlu “staj” 
süreci yatırımcı tarafından çok farklı değerlendirildiği ve gerekli 
ilgi ve staj gereklilikleri uygulanmadığından gençler daha staj 
dönemlerinde mesleğe karşı soğuma eğilimi gösteriyorlar.

Profesyonel turizmcinin gösterdiği yollardan gitmeyen 
yatırımcı politikaları çökmeye mahkum olacaktır
Pandemi döneminde otel personeline hiçbir eğitim verilmediği 
gibi Bakanlığın uygulama zorunluluğu getirdiği pandemi önlemleri 
ile ilgili kriterlerin ve tüm uyarılarımıza rağmen diretilen açık büfe 
sisteminin sahada hiçbir uygulanabilirliği olmadı ve bundadır 
ki yerli ve yabancı turistler daha bireysel ve butik tatillere 
yöneldiler… Pandemiyle birlikte turizm personelinin özellikle 
ara eleman boyutunun ne kadar önemli olduğu görüldü ve bu 
konunun ne kadar hassas olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra 
personeline önem vermeyen, profesyonel turizmcinin gösterdiği 
yollardan gitmeyen kendi bildiğini okuyan yatırımcı politikaları 
çökmeye mahkum olacaktır. Pandemi sürecinde oteller ve 
acenteler kalifiye personelini ne yazık ki koruyamadı. Halen 
gerek açık olan otellerin sayısı ve gerekse kısa süreli olarak 
gerçekleşen doluluklarla personel eksikliği çok büyük boyutta 
hissedilmedi ancak biz profesyonel turizmciler bugünü değil 
ileriyi görüp hissedebildiğimizden ve sektör profesyonellerinden 
yükselen seslerin duyulmaya başlandığı ümidiyle, umarım 
bugüne kadar kulağının üzerine yatmış, başını kuma gömmüş 
Ankara da uyanır, hiç değilse bu günden itibaren bu konulara 
el atar. Şimdiye kadar bütün uyarılarımıza rağmen hiçbir adım 
atılmadı, bundan sonra atılacak bir adımın da kısa sürede fayda 
sağlayacağını düşünmüyorum; giden gitti geri dönüşler çok zor 
olur… Sorun tespitinde yanlış politikalar nedeniyle her şeye 
sıfırdan başlayacağız.

Hiç vakit kaybetmeden, hızlandırılmış eğitim sistemleri ile 
turizm personeli yetiştirilmesi konusu ele alınmalıdır

Serdar Karcılıoğlu / BOYD (Bodrum Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği) Başkanı
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Malum, hizmet sektörünün ana malzemesi insan. İnsan 
olmayınca hizmeti üretemiyorsunuz. Artık günümüzde mekanın 
fiziki şartlarından daha çok hizmetin kalitesi ve hizmet sunuş 
şekli tercihlerde daha fazla önem kazanıyor. Bu da satış ve 
pazarlamada ön plana çıkartılan durumların başında geliyor. 
Sonuç olarak çalışanların, tesisin imajına ve cirosuna direkt etkisi 
var diyebiliriz. Tabii olumsuz durumda da bunların tam tersi 
yaşanıyor. Acentelerdeki arkadaşlarımız ise müşterilerini tatile 
yollarken, tatil mekanındaki personele oranla çok daha az süre 
kendileriyle iletişim halinde kalıyorlar. Ayrıca müşteri, acentelerde 
hizmet alırken çok fazla personelle muhatap olmazken, otellerde 
onlarca farklı personelden hizmet alıyor. Otel ve acente açısından 
en büyük fark bu olsa gerek.

Üniversitelerle ilgili yapılan çalışmalar ve belirlenen pilot 
uygulamalar orta vadede bizi çok rahatlatacak
Birçok tesis ilk önce eski çalışanlarını davet etti ama yeterli 
gelmedi. Bu yüzden daha evvel deneyimi olmayan birçok çalışan şu 
an turizm sektöründe... Bu yeni arkadaşlarımızdan sektöre uygun 
olanlar yetiştirilip sektörde kalması sağlanacaktır. Şunu eklemek 
gerekir ki, turizm eğitimi almış kişilerin sektörde çalışmama eğilimi 
var. Ben de bir üniversitenin turizm fakültesinde ders veriyorum. 
Net söyleyebilirim ki birçok öğrenci son tercihlerinde bölümüne 
girmiş. Bunun nedeni de turizmin bir sektör olarak görülmemesi, 
geleceğinin olmadığının düşünülmesi. Ne yazık ki en büyük sıkıntı 
istihdam edilmek üzere aranan nitelikte ve eğitimde personel 
bulunabilme noktasında yaşanıyor. Bu sorunu sadece hizmet 
sektörüne indirgemek de yanlış olur. Bütün sektörlerde aynı 
sorun yaşanıyor. Özellikle pandemi döneminde yetişmiş sektör 
çalışanlarının bir kısmını başka sektörlere kaptırdık ve şimdi 
toparlayamıyoruz. En büyük tehlike ise dünya turizminde hizmet 
standartlarının yüksekliği ile fark yaratan Türk turizminin önlem 
alınmaması halinde bu unvanının biraz risk altında olması. Turizm 
Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un geçen sene Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte turizm liseleriyle ilgili yapmış olduğu protokol 
ve sonrasında üniversitelerle ilgili yapılan çalışmalar ve belirlenen 
pilot uygulamalar orta vadede bizi çok rahatlatacak. 

Pandemiyle birlikte kaybedilen personeli yerine koymak için 
öncelikle eski personele yönelim oldu
Pandemi sonrası kalifiye eleman yetersizliğinden dolayı ne 
yazık ki beklenti ve hizmet standartlarında biraz gevşeme oldu. 
Ayrıca personel alımındaki standartlarda da düşme gözlemlendi. 
Şimdi var olan kalifiye personeli elde tutabilmek adına bazı 
sosyal imkanlarda iyileşme görüyoruz. Bu konudaki gelişmeler 
sektörü düşünen gençlerin sayısının da artmasına neden 
olacaktır. Pandemi sürecinde birçok otel kalifiye personelini 
koruyamadı. Koruyanlar da yıllardır profesyonelce yönetilen, 
yatırımcısından yöneticisine kadar oyunu doğru oynayan tesisler. 
Onların da hizmet standardı ve satış rakamları ortada. Krizden 
en az etkilenen tesisler olarak karşımıza çıkıyorlar. Pandemiyle 
birlikte kaybedilen personeli yerine koymak için öncelikle eski 
personele bir yönelim oldu. Lakin bir kısmı geri dönmeyince iş 
arayan ve tecrübesi olmayan personelle sezona devam edildi. 
Birçok yabancı uyruklu personel de sektöre çalıştırıldı. Sezonun 
uzun olmayacağı endişesi ile çok kısa dönemli sezonluk çalışan 
sayısı da eskiye oranla yükseldi. Yapılması gereken tek şey, meslek 
yasasının çıkarılması... Aksi takdirde bu sıkıntı her yıl büyüyerek 
devam edecek. Biz sektör olarak çok kriz gördük çok zor günlerden 
geçtik, bunu da atlatacağız. Ancak personel konusunu mutlaka 

çözmemiz gerekiyor. Kaliteli hizmetin olmazsa olmazı kalifiye 
personel ve iş gücüdür. Bunu kaybetmemek adına mutlaka meslek 
yasasının çıkması lazım... Bununla birlikte otellerde yıldızına göre 
belli bir sayıda okuldan mezun personel çalıştırılma zorunluluğu 
getirilmeli ve hakları korunmalı.

Personelden çok şey beklerken ona uygun bir 
maaş politikası belirlemiyoruz
Ne yazık ki hizmet sektöründe diğer sektörler göre maaşlar 
çok düşük. Personelden çok şey beklerken ona uygun bir maaş 
politikası belirlemiyoruz. İki yabancı dil bilsin, prezantablı olsun, 
müşteri ilişkileri kuvvetli olsun, maaş da asgari ücretin biraz üstü 
olsun... Böyle olunca olmuyor. Özellikle sezonluk tesislerin bir 
kısmı ne yazı ki personeline hala uygun sosyal imkânlar sunmuyor. 
Özellikle lojmanların durumu çok zayıf. Bu da sektöre iş gücü 
çekmemizi çok etkiliyor. Eğitimler noktasında bakarsak; tesislerin 
pek çoğu personeline klasik eğitimleri veremedi, verecek vakti 
de olmadı. Malum, 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlayınca 
ciddi bir hareketlilik oluştu. Süreç de buna çok elverişli değildi. 
Sadece yoğun bir şekilde hijyen ve Covid önlem eğitimleri alındı. 
İstisnasız bütün tesisler personelini bu eğitimlerden geçirdi. Bir 
de Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması bizleri çok rahatlattı. 
Dikkat ederseniz, otellerde hijyenden kaynaklı bir sıkıntıya 
rastlanmadı. Bu konudaki hassasiyetimiz dış basında da olumlu 
yankılandı ve turizm sektöründe örnek ülke olarak gösterildik. 
Şu an için pandemiyle ilgili eğitimler ağırlıkta olsa da genel 
olarak satış pazarlama ve müşteri ilişkileri eğitimi en çok verilen 
eğitimler arasındadır.

Yapılması gereken, meslek yasasının çıkarılması

Murat Toktaş / TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi &
North Point Hotel Koordinatörü
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İnsanın insana hizmet ettiği ve yoğun emek harcanan bir sektör 
olan otelcilikte otelin konumu ve şartlarının olumlu olması kadar 
personelin de katkısı göz ardı edilemez. İyi bir personel otelin yüz 
akı olmasını sağlayacağı gibi, otelin hizmetleri bağlamında çok 
kötü puanlar almasına da neden olabilecektir. Otellerdeki personel 
politikaları 24 saat hizmet esasına göre planlanmakta ve otelcilikte çok 
farklı konularda ve kültürde çalışan personel çeşitliliği bulunmaktadır. 
Bu personelin bir kısmı her ne kadar misafirle yüz yüze çalışmasa dahi 
yolu otel içerisinde bir şekilde misafir ile kesişmektedir. Acentelerde 
ise eğer online seyahat acentesi ise transfer yapan rehberlerin dışında 
misafir ile yüz yüze hizmet veren kişi sayısı oldukça azdır. 

2000’li yıllarda yeterli ve tecrübeli personel 
sıkıntısı sorunlarının ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır
Turizm sektöründe 1980’li yıllarda başlayan teşvikler ve üniversiteler 
bünyesinde açılan turizm fakülteleri ile kalifiye personel alanındaki 
açık kapatılmaya çalışılmıştır. Turizmin de olumlu gitmesi ile bu 
sektörde ciddi bir istihdam oluşmuş, birçok değerli yönetici yetişmiş 
ve bu insanlar da birçok hevesli gence rol model olmuşlardır. 2000’li 
yıllarda ise hızla artan gerek yabancı zincir gerekse Türk yatırımcıların 
açmış olduğu oteller neticesinde yeterli ve tecrübeli personel sıkıntısı 
sorunlarının ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Devamında ise üst 
üste yaşanan turizm krizleri ile 2020 yılında yaşanan global pandemi 
krizi önemli sayıda yetişmiş otel personelinin farklı sektörlere 
geçmesine neden olmuştur. Bu krizlerde durum, gençlerin turizm 
fakültelerini tercih etmemesine hatta bazı turizm fakültelerinin tek 

bir öğrenci tarafından dahi tercih edilmemesine kadar gitmiştir. 
Pandemi süreci otelcilikte birçok çalışanın sektörden ve meslekten 
uzaklaşmasına neden olmuş, gelirde yaşanan kayıplar ve ücret 
politikaları ile birlikte ciddi kayıplar yaşanmıştır. Pandemi sürecinde 
oteller ve acenteler kalifiye personelini kesinlikle koruyamadı. Sektörel 
bazda ciddi bir kalifiye personel kaybı yaşanmış olup, hala bu personel 
kaybı telafi edilememiştir. Tüm krizlerde olduğu gibi yatırımcının 
ilk tasarruf yapma çaresi personel ücretlerine zam yapmamak 
veya personeli işten çıkararak, iyi günde yanında olan kişileri kötü 
günlerinde yalnız bırakmak olmuştur. Bundan dolayı da otelcilik 
sektöründeki yetişmiş insan gücü, eşit ücret alabilecekleri ve daha 
stabil çalışabilecekleri sektörlere kaymıştır. Son dönemlerde ülkemize 
yaşanan mülteci akını birçok sektördeki çalışan sayısını ucuz ve kalifiye 
olmayan işçi dolayısıyla ciddi olarak negatif yönde etkilemektedir. Bu 
çerçeveden baktığımızda biraz daha kalifiye olan gerek bu göçmen 
kişilerin turizme katılımı gerekse Uzak Doğu’dan gelen ucuz işçilik 
politikaları izlenerek kaybedilen yetenekli ve eğitimli iş gücü yerine 
konulmaya çalışılmaktadır. Bu kayıpların telafisi noktasında, kısa 
vadede ciddi ücret politikaları ile eski personelin otelciliğe dönüşü, 
devamında ise otelciliğe hevesli gençlerin kazanımıyla uzun vadede 
personel yetiştirilmesi sağlanabilir.  

Yaşanan istikrarsızlıklar personelin 
turizmden uzaklaşmasına neden olmakta
Turizm eğitimi almış kişilerin sektörde çalışmama eğiliminin sebebi ise 
istikrarsızlık. Son yıllara baktığımızda bir çırpıda söyleyebileceğimiz, 
ulusal ve uluslararası ölçekte turizmi doğrudan etkileyen birçok 
olay sayabiliriz. Yaşanan bu istikrarsızlıklar da personelin turizmden 
uzaklaşmasına neden olmakta. Geçmiş yıllarda olan krizler ile 
sarsılan çalışanların turizme olan inancı, pandemi ile iyice kayboldu. 
Uygulanan ücret politikaları da çalışanların aynı ücretleri alabileceği 
daha stabil sektörlere kaymasına neden oldu. Turizme tekrar istikrar 
kazandırılması ve ücret politikalarında yapılacak düzeltmelerle bir 
kısım kalifiye çalışanların sektöre geri döneceğini düşünüyorum. Maaş 
ve sosyal haklar konusunda diğer sektörler ile kıyasladığımızda turizm 
çalışanlarının çok avantajlı olduğunu zannetmiyorum. Asgari ücret 
civarında olan maaş haklarının dışında özel haklar da bulunmamakta.

Yapılan eğitimlerin oteller özelinde virüs 
dağılımında negatif etkilerinin olduğunu düşünüyorum
Otellerde genel anlamda takım çalışması ve benzeri eğitimler ile 
birlikte hizmet içi eğitimler şeklinde organiz edilen, her departman 
yetkilileri tarafından düzenlenen nazari ve pratik iş başı eğitimleri 
ağırlıklı olmaktadır. Pandemi sürecinde işletmelerin almış ve uygulamış 
oldukları eğitimlerin başında pandemi koşullarının iyileştirilmesi yer 
alıyor. Virüs bulaşlarının nasıl en aza indirileceği konuları başta olmak 
üzere mümkün olduğunca az temas ile çok hizmet vermek odaklı 
olmuştur. Yapılan bu eğitimlerin en azından oteller özelinde virüs 
dağılımında negatif etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Pandemi 
bugüne kadar süregelen birçok alışkanlığı biraz farklılaştırarak, 
mümkün olduğunca temassız eğitim ve toplantılara doğru kaymış 
ve kaymaya devam etmektedir. Bu değişim de özellikle teknoloji 
kullanılarak yapılan eğitimlerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. 
Bu eğilim her ne kadar turizmi negatif etkilemiş olsa da birçok 
teknolojik ürünün çıkmasında, yeni yaklaşımların oluşmasında etkili 
olmaktadır. Tek temennimiz ülkemizde son dönemlerde yaşanan 
ulusal krizlerinin tekrar yaşanmaması, pandemi ve pandemi benzeri 
uluslararası düzeyde krizlerin ise bir an önce bitmesi olacaktır. 

Turizme tekrar istikrar kazandırılması ve ücret politikalarında yapılacak 
düzeltmelerle bir kısım kalifiye çalışanların sektöre geri döneceğini düşünüyorum

Mehmet Ağıllı / HOTECH 360 Genel Müdürü,
Danışman, Öğretim Üyesi
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Konaklama sektörünün temelinde misafirlere unutulmaz deneyimler 
sunmak yatıyor ve insan etkileşimi de bu deneyimin en önemli 
unsurunu oluşturuyor. Teknoloji, mimari, dekorasyon gibi faktörlerin 
her biri konaklama deneyiminin elbette birer parçası; ancak nihai olarak 
gerçek bir konaklama deneyimi bu parçaları bir araya getiren insanların 
adanmışlıklarıyla ortaya çıkıyor ve işletmelerin başarısını belirliyor. Bu 
sebeple, ekip üyeleriyle etkileşimin de misafir etkileşimi kadar önemli 
olduğuna inanıyoruz. Wyndham Hotels & Resorts olarak yetenekli 
profesyoneller yetiştirmeye, birlikte çalışmaya olan ilgilerini artırmaya ve 
ekipte kalmalarını sağlamaya yönelik kaynak ve araçlar sunmak, franchise 
iş modelimiz çerçevesinde otel ortaklarımıza sağladığımız desteğin 
her zaman çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Otellerimiz, eğitim 
ve geliştirme sistemimizdeki (Wyndham University) binlerce içerikten 
yararlanmalarına yardımcı olan ve kendilerine destek sağlayan, öğrenim ve 
gelişimden sorumlu ekip arkadaşlarımızla her zaman irtibata geçebiliyor. 
Pandemiyle birlikte, sağladığımız bu desteği daha da güçlendirecek 
bir dizi adım attık ve taleplere daha hızlı bir şekilde yanıt verebilir hale 
geldik. Attığımız bu adımlar arasında, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz 
ve mevcut ekip üyelerimizin yanı sıra muhtemel ekip üyesi adaylarımızla 
etkileşimde en iyi uygulamaları öne çıkaran katılım araçları da yer alıyor.

Franchise sahiplerimiz ve ekip üyelerimizin yeni zorluklarla 
mücadele edebilmesine yardımcı olmak için eğitim 
programlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz
Pandeminin henüz başındayken hayata geçirdiğimiz Count on Us (Bize 
Güvenin) girişimimiz ve diğer girişimlerimizin birer parçası olarak, 

otel ortaklarımıza sağladığımız desteği güçlendirmeye yönelik bir dizi 
adım attık. Bunların arasında, otellerimize ve misafirlerini yeniden 
ağırlamaya hazırlanan ekiplere yardımcı olan, hijyen ve operasyonel 
standartları güçlendirmeye yönelik yönergeler, webinarlar ve 
Wyndham University platformumuzda verdiğimiz eğitim oturumları 
vardı. Bunların hepsi uzun vadeli girişimler. Bu kapsamda biz de 
franchise sahiplerimiz ve ekip üyelerimizin yeni zorluklarla mücadele 
edebilmesine yardımcı olmak için eğitim programlarımızı geliştirmeye, 
adapte etmeye ve güncellemeye devam ediyoruz. Türkiye’deki 
90’a yakın franchise sahibimize ve dünya genelindeki yaklaşık 9 bin 
otelimize verdiğimiz destek, Wyndham’ın dünyanın çeşitli yerlerinde 
görev alan, işlerine adanmış ekipleri sayesinde mümkün oluyor. 
İstanbul’da bulunan bölgesel merkez ofisimizdeki güçlü ekibimiz 
2021 yılında büyümeye devam etti. Üç yeni üyenin ekibe katılmasıyla, 
burada görev alan arkadaşlarımızın sayısı 20’ye ulaştı. Bütünlük, 
hesap verebilirlik, kapsayıcılık, önemseme ve çalışırken eğlenebilme 
unsurları Count on Me (Bana Güven) kültürümüzün birer parçasını 
oluşturuyor ve dünya genelindeki faaliyetlerimizin tamamında 
benimseniyor. Bununla ilişkili olarak, ABD merkezli Newsweek 
dergisi yakın zamanda Wyndham Hotels & Resorts’u 2021’nin “En 
Çok Sevilen İş Yerleri” arasında sıraladı. Bu gibi örnekler, yetenekli 
profesyonellerin bizimle çalışmaya ilgisinin 2022 yılı ve sonrasında da 
devam edeceği inancımızı destekliyor.

Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkeler, politikalarını istihdam 
pazarındaki değişimlere cevap verecek şekilde düzenleyebilmek 
açısından eşsiz bir fırsata sahip
İş gücü, konaklama sektörünün tamamı açısından dünya genelinde 
bir gündem konusu olmayı sürdürüyor. Dünyanın her yerindeki 
oteller, resepsiyondan temizliğe, mutfaktan servise kadar, 
operasyonlarının tüm departmanları için yetenekli profesyoneller 
arıyor. Turizmin aynı zamanda çok sayıda ürün ve hizmeti birbirine 
bağlayan bir sektör olduğunu ve otellerin, pandemiyle birlikte 
çok farklı yönlerden dönüşüm geçirmeye devam eden seyahat 
deneyiminin yalnızca bir parçasını oluşturduğunu da göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Covid-19’un en büyük etkilerinden biri 
de insanların çalışma biçimleri üzerinde oldu. Dünyanın dört bir 
yanındaki şirketler ve kurumlar, pandemiyle birlikte mümkün olan 
her alanda uzaktan çalışma yöntemlerini benimsedi ve pek çok kişi 
de bu dönemi yeni şeyler denemek ve farklı iş alanlarını tecrübe 
etmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Pandeminin dünyanın 
farklı bölgelerinde, yeni çözümler gerektiren yeni zorluklar ortaya 
çıkarmayı sürdürdüğü bir dönemde, konaklama da dahil olmak 
üzere tüm sektörler uygulamalarını yeniden düzenlemeye ve adapte 
etmeye devam ediyor. İstihdam piyasasının küresel ölçekte içinden 
geçmeye devam ettiği bir dönüşüm sürecinden bahsediyoruz ve bu 
piyasadaki dengeler nihai olarak yerine oturacaktır. Türkiye gibi genç 
nüfusa sahip ülkeler, politikalarını istihdam pazarındaki değişimlere 
cevap verecek şekilde düzenleyebilmek açısından eşsiz bir fırsata 
sahip. Meslek tercihinde bulunurken yalnızca maddi kaygılar değil, 
bir hedef sahibi olmak da büyük önem taşıyor. Wyndham olarak 
konaklama sektörünün, çalışılabilecek en heyecan verici sektörlerden 
biri olmayı sürdürdüğüne ve bu sektörde çalışmaya yönelik ilginin 
devam edeceğine inanıyoruz.

Gerçek bir konaklama deneyimi parçaları bir araya getiren insanların 
adanmışlıklarıyla ortaya çıkıyor ve işletmelerin başarısını belirliyor

Ayça Beslen / Wyndham Hotels & Resorts 
EMEA Türkiye Bölge Direktörü
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Hizmet sektöründe çalışma arkadaşlarımız 
bizim için olmazsa olmaz. Bizce bunun temel 
sebebi de insana dokunan ve insan için katma 
değerli işler yapıyor olmamızdır. Bundan dolayı 
da şirketimizde tüm çalışma arkadaşlarımız 
her zaman odağımızdadır. Setur olarak işe 
alımlarda tüm adaylarımızı değerlendirirken 
eğitim durumu ve İngilizce dil bilgisi gibi 
temel kriterlerin yanı sıra adayların pozisyona 
uygunluklarını değerlendirmek için genel 
yetenek testi uyguluyoruz. Ayrıca adayların 
iş ortamında sergilemelerini beklediğimiz 
yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek 
amacıyla da yetkinlik envanteri uyguluyoruz. 
İlanlarımıza gelen tüm başvuruları bu 
kriterler üzerinden değerlendiriyor ve çalışma 
arkadaşlarımızı bu çerçevede seçiyoruz. 
Önümüzdeki dönemde turizm profesyonelleri 
arasında bu kriterleri sağlayan kişilerin daha 
da artmasını diliyoruz. Personel konusunda 
pandemi öncesinde ve sonrasındaki dönemde 
ortak olan en önemli sıkıntımızı nitelikli adayları 
istihdam edebilmek olarak ifade edebiliriz. 
Buna ek olarak pandemi dönemiyle birlikte 
çalışma arkadaşlarımızın fiziksel ve psikolojik 
sağlığını korumak, motivasyonunu korumak 
ve artırmak, maddi-manevi olarak kendilerini 
güvende hissetmelerini sağlamak gibi yeni 
gündemlerimiz oldu. Pandemi döneminde 
yansıyabilecek olumsuz etkileri en aza 
indirmek ve çalışama arkadaşlarımıza iyi bir 
deneyim yaşatmak amacıyla pek çok iyi ve yeni 
uygulamayı hayata geçirdik.

Çalışma arkadaşlarımızın üzerindeki 
pandemi döneminin olumsuz etkilerini 
en aza indirmek için birçok çalışma 
gerçekleştirdik 
Pandemi öncesinde her zaman olduğu 
gibi, pandemiyle birlikte de en önemli 
önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın 
deneyimi oldu. İçinde bulunduğumuz 
dönemde çalışma arkadaşlarımızın üzerindeki 
pandemi döneminin olumsuz etkilerini en 
aza indirmek, maddi ve manevi anlamda 
yanlarında olduğumuzu hissettirmek, dijital 
araç ve uygulamalar ile Türkiye’nin farklı 
lokasyonlarında çalışma arkadaşlarımıza 
ulaşarak etkileşim sağlamak, bunlarla beraber, 
psikolojik ve fiziksel sağlıklarını korumak ve 
fayda ile değer yaratmak için birçok çalışma 

gerçekleştirdik ve mevcut uygulamalarımızı 
pandemi koşullarına uyarladık. Örneğin; çalışma 
arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığı için 
çalışma düzenimizi değiştirerek iş tanımı uygun 
olan lokasyonlarımızda dönüşümlü çalışma 
ve uzaktan çalışma modellerini başlattık. 
Pandeminin ardından da hibrit çalışma modelini 
kalıcı hale getireceğiz. Bir araya gelerek keyifli 
vakit geçirdiğimiz sosyal aktivitelerimizi dijital 
ortama taşıdık ve içinde bulunduğumuz sürece 
de fayda sağlayacak şekilde çeşitlendirdik. 
Tüm çalışma arkadaşlarımızla fiziki olarak bir 
araya gelecek şekilde kurguladığımız ve belli 
periyodlarla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 
Setur İletişim Toplantılarımızı online 
ortamda yapmaya başladık ve iletişimimiz 
sürekli olarak devam etti. Daha önce yüz 
yüze gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimlerimizi 
dijital ortama taşıdık ve eğitim sayımızı ve 
çeşitlerimizi artırdık. Gerçekleştirdiğimiz 
iletişim çalışmalarımızı pandemi dönemine 
uyarladık ve her an çalışma arkadaşlarımızın 
yanında olduğumuzu hissettirebilmek için 
içeriklerimizi bu bakış açısıyla zenginleştirdik 
ve planlı olarak gerçekleştirdik. Şirket olarak 
bu süreçte tüm işyerlerimiz için istihdamın 
ve refahın korunmasına yönelik en önemli 
araçlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneği 
uygulamasından yararlandık. Ayrıca, çalışma 
arkadaşlarımızın gelir kaybı olmaması adına 
şirket olarak eksik kalan kısmı tamamlayarak 
ekonomik anlamda zorlanmalarını engelledik. 
Setur olarak şirketimizin genç yetenek istihdam 
sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak için 
pandemi ile birlikte staj sürecimizi güncelledik 
ve staj programımız olan Benim Rotam 
Setur'u online olarak gerçekleştirdik. Bununla 
birlikte üniversitelerde düzenlenen ve genç 
yeteneklerle bir araya geldiğimiz kariyer 
buluşmalarını dijital ortamda gerçekleştirmeye 
devam ettik.

Ne yazık ki her zaman meslek seçimi 
bireylerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi 
sonrasında belirlenemiyor
Pandemi dönemi ile birlikte işten ayrılma 
oranlarımız azaldı ve ekiplerimizin devamlılığını 
çok büyük oranda koruduk. Ekiplerimizin 
devamlılığını çok büyük oranda koruduğumuz 
için de ayrılan arkadaşlarımızın yerini 
doldurma sürecini mevcut işe alım politikamız 
doğrultusunda devam ettirdik. Bu sürece özgü 
yeni bir politika tasarlama ihtiyacımız olmadı. 
Meslek seçimi her bireyin hayatını etkileyen 
en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. 
Ne yazık ki her zaman meslek seçimi bireylerin 
ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi sonrasında 
belirlenemiyor. İnsanlar, iş yaşamlarına eğitim 
aldıkları alan dışındaki sektörlerde devam 
edebiliyorlar. Pek çok başka alanda olduğu gibi 
bizim sektörümüzde de eğitim almış kişilerin bir 
kısmı bu eğitimi aldıktan sonra çeşitli nedenler 
veya farklı fırsatları değerlendirebilmek için 
başka alanlara kayabiliyor. Pandemi dönemi, 
kapanmalar ya da kısıtlamalar nedeniyle pek 
çok sektörü ama özellikle de hizmet sektörünü 
etkiledi. Öte yandan insanların öncelikleri de 

değişti. Sadece turizm sektöründe değil pek 
çok alanda iş yaşamlarında köklü değişiklikler 
yapanlar oldu. Pandeminin etkilerinin 
azalmasıyla taşların tekrar yerine oturacağını 
düşünüyoruz. Tüm dünyada sektörde 
beklenen canlanmanın yanı sıra turizme 
yönelik politikaların geliştirilmesi, yatırımların 
artması eğitimli ve kalifiye iş gücünün sektörde 
kalmasını sağlayacaktır. 

Son dönemde projelerimizle 
büyük başarılar ve ödüller kazandık
Setur olarak verdiğimiz hizmetlerin 
odağına “insan”ı koymayı görev edindik 
ve hem misafirlerimize hem de çalışma 
arkadaşlarımıza bu vizyon ile yaklaşarak son 
dönemde projelerimizle büyük başarılar ve 
ödüller kazandık. İnsan Kaynakları ve Yönetim 
Danışmanlığı alanında dünyaca tanımış 
Kincentric’in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla 
yaptığı ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği 
araştırmalarla hazırlanan Kincentric Türkiye 
Best Employers Araştırması kapsamında, 2020 
“En İyi İş Yeri Ödülü”nü kazandık. 2019 Best 
Employers Programı’nda da “Çalışan Bağlılığı 
Başarı Ödülünü” de almaya hak kazanmıştık. 
İş dünyasının saygın ödülleri arasında kabul 
edilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen The 
Stevie® Awards'ta İK departmanı olarak iki ödül 
birden kazandık. Setur İnsan Kaynakları ekibi 
olarak, çalışan deneyimini odağına alan insan 
kaynakları uygulamalarımız ile International 
Business Awards® (IBA) ® kapsamında “Human 
Resources Department of the Year” (Yılın İnsan 
Kaynakları Departmanı) kategorisinde gümüş 
ödüle ve kendini geliştirmeyi hedefleyen, 
yaratıcı,  yenilikçi ve kariyerlerinde güçlü bir 
başlangıç yapmak isteyen genç yetenekler için 
tasarlanan “Benim Rotam Setur” staj programı 
ile 2021 Stevie® Awards for Great Employers 
kapsamında “Best Talent Acquisition 
Process” (En İyi Yetenek Kazanımı Süreci) 
kategorisinde de bronz ödüle layık bulunduk. 
Bir diğer ödülümüzü de 2021 Brandon Hall 
Group'un gerçekleştirdiği Brandon Hall Group 
HCM Mükemmellik Ödülleri’nde elde ettik. 
Yöneticilerin insan kaynağı yönetimi konusunda 
geliştirilmesi için hayata geçirilen” HR Boot 
Camp” yönetici gelişim programımız “Best Use 
of Performance Support” (En İyi Performans 
Desteği) kategorisinde gümüş ödül kazandı. 
“Benim Rotam Setur” programı ile de “Best 
Unique or Innovative Talent Management 
Program” (En İyi Özgün/İnovatif Yetenek 
Yönetimi Programı) ve “Best Advance Talent 
Acquisition Process” (En Gelişmiş Yetenek 
Edinme Süreci) kategorilerinde iki gümüş ödül 
aldık. Son olarak da SIA Insight tarafından 
yapılan turizmde müşteri memnuniyeti 
araştırmasındaki sonuçlarımıza değinmek 
isterim. Setur olarak iki yıl üst üste sektörde 
en yüksek memnuniyeti sağlayan şirket olduk. 
2021 yılı için yapılan değerlendirmede, 79,7 
olarak belirlenen sektör endeks değerinin çok 
üzerinde olan %86’lık değere ulaştık. Bu değer 
ile 2020 yılında bize yine birincilik getiren 
84,05’lik değerin de üzerine çıkmış olduk.

Sektörde beklenen canlanmanın yanı sıra turizme 
yönelik politikaların geliştirilmesi, yatırımların 
artması eğitimli ve kalifiye iş gücünün sektörde 
kalmasını sağlayacaktır

Batur Aksoy / Setur İnsan Kaynakları
 & İdari İşler Direktörü 
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Her sektörde olduğu gibi, hizmet sektöründe de insan kaynağının 
etkileri her şeyin başında gelmenin yanında, eğitim anlamında 
da ulaşabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz tek kaynaktır.  Bilgiyi 
aktarmanın ve süreci izlemenin kişiye göre ve koşullara göre 
değiştiği insan kaynağının kurumlara yansıması da kaçınılmaz 
olmaktadır. Ekibiniz markanızın yüzü, tanımı ve hedefine giden 
yoldaki en etkin kaynak olmakla birlikte, vizyon ve misyonunuzun 
tartışılmaz aynasıdır. Bu tanımdan yola çıkarak, turizm sektöründeki 
hizmet anlayışının, paha biçilemez yansımasının memnuniyet 
olduğunu düşündüğümüzde, bu artısı ve eksisiyle direkt iletişimde 
olan ekip ile doğru orantılıdır. Pazarlama parametreleri açısından 
yinelemek gerekirse marka değerine katkıda bulunan insan kaynağı; 
büyüme, sürdürülebilirlik, değer ve ölçülebilirlik artıları için önemli 
etkiler içerir. Eğitim her şeyin başında gelebilir ancak gelişmeyi 
hedeflediğiniz birey ya da kurumun, dönemsel, çevresel ve finansal 
faktörlerini kontrol ederek bilgiyi yönetmesi en vazgeçilmez gelişim 
ve sürdürebilirlik parametresidir.

Şehir otelciliğinde daha eğitimli, dinlence turizminde dönemsel ve 
ekonomik personelden yana tercih kullanılıyor
Otellerde personel politikası, bölgesel olarak ve konumlanmaya göre 
değişkenlik gösterebiliyor. Şehir otelciliğinde daha eğitimli personel 
tercih ediliyorken, dinlence turizminde dönemsel ve ekonomik 
personelden yana tercih kullanılıyor. Geneli dahil edemesek de 
büyük çoğunluğu seçimlerini bu şekilde kullanıyor. Özellikle son 
yıllardaki gözlemlerimde yabancı personel çalıştırma oranları çok 
yüksek ki bununla ilgili bir ajans sektörü de oluşturulmuş durumda. 
Büyük şehirlerdeki eğitim kaynakları (okullar, atölyeler)  ve kariyer 
planlamaları, kurum kültürleri ve güncel parametreler dönemsel 
çalışan dinlence otellerine göre personelin çalışmak isteme 
kararını etkiliyor. Bu da her dönem farklı bir politika ile bizi karşı 
karşıya bırakabiliyor. Gerekli eğitimleri karşılayan, lise ve üniversite 
eğitimlerini alan personeller güncel kariyer kararlarını mesleki 
olarak kullanmamayı tercih ediyor ki bu da eğitimli personelin 
tedariğini zorlaştırıyor. İç eğitimle desteklemek istenildiğinde 
zaman yönetimi devreye girerken, bunu göze alan işletmeler eğitim 
açığını ekibi çalıştırırken karşılamaya çalışıyor. Yine maaş ve sosyal 
haklar kavramları ve yönetim kararları da kuruma göre değişkenlik 
gösteriyor. Marka değerinin ön planda olduğu otellerde bu 
politikadan çok personel o marka bünyesinde olmayı tercih ederken, 
kendi becerisini markanın önüne geçirmiş ekip, tercihlerini kendi 
belirliyor. Artık durumu yöneten bir insan kaynağı ve bunu tercih 
etmeyi bilen bir personel duruşu ile karşılaşıyoruz.

Kaybedilen personelin telafisi noktasında kesinlikle tecrübeli 
personel ile devam edilmelidir
Personele yönelik politikalarda pandemiyle oluşan değişikliğe 
bakarsak, rekabet kültürü dijital alana devrolurken, bütün pazarlama 
faaliyetleri teknolojik argümanlar ile yapıldı. Yatırımlar daha ekonomik 
seçimlere göre yapıldı. Yeterliliklerinden daha ziyade kurumda 
personelde ekonomik değişim politikalarına önem verildi. Pandemi 
sürecinde oteller ve acentelerin kalifiye personelini koruyabilmesi 
durumu, kurum planlama ve süreçten etkilenme oranlarına göre 
değişti. Zorunlu personel azaltmaya gitmek durumunda kalanlar 
tekrar eski ekibini yitirme gerçeği ile karşı karşıya kalırken, bir kısmı da 
sadece ekiplerini korumak adına önlemler aldı. Kaybedilen personelin 
telafisi noktasında kesinlikle tecrübeli personel ile devam edilmelidir. 
Çünkü eğitim süreci tekrar başlatılan bir ekipte adaptasyon ve 
kazanım ciddi bir düşüş ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle misafirlerin 
alışık olduğu hizmet ve kurum kültürü hızlı bir değişikliğe uğrarsa 
bu bir pazarlama değişim maliyeti de oluşturabilir. Pandemiyle 
birlikte kaybedilen personeli yerine koyma noktasında izlenen 
yollara bakarsak; öncelikle ekonomik düzeyin değiştiği bu dönemde, 
yüksek maaş beklentilerine karşılık vermeye çalıştıkları personellerini 
desteklediler. Kurum bağlılıklarına dikkat ederek birlikte yol alım 
politikasını izlediler. Yabancı personel çalıştırma konusunda yükseliş 
gösterdiler. Personellerin görev tanımlarını değiştirerek, küçülme ya 
da bu değişim sürecinde kendilerine bir yol çizmeye çalıştılar.

Eğitimi tercih ettikleri dönemde aktif ve kararlı oldukları meslek 
grupları eğitim bitiminde istediklerini karşılamayınca kaçış 
başlıyor
Dönemin vermiş olduğu ekonomik tercihler, kariyer planlamaları, 
teknolojik gelişim ve bütün yoğunluğun dijital dünyada gerçekleşmesi 
mesleki gelişimi ekliyor. Bu da bireylerin sektör tercihlerini değiştiriyor. 
Turizm eğitimi almış kişilerin sektörde çalışmama eğilimini buna 
bağlıyorum. Pandemi sonrasında eğitimli ve kalifiye personelin 
turizmden uzaklaşıp diğer sektörlere geçme eğilimi var ancak bunu 
pandemiden önce de yoğun bir şekilde gözlemliyorduk. Günümüz 
kararları değer ve ekonomik tercihleri üzerine kuruluyken iş verenler 
bunu baz almadıkları için eğitimli personel farklı alanlara yöneliyor. 
En büyük etkenlerin başında da eğitimi tercih ettikleri dönemde aktif 
ve kararlı oldukları meslek grupları eğitim bitiminde istediklerini 
karşılamaması geliyor. Bu durumda bir kaçış süreci başlıyor. Kuşağın 
getirmiş olduğu bir döngü bu maalesef, hızlı değişim ve tüketim.

Şahsımın savunduğu,  alanında ve birebir eğitim ile sonuçlarını 
gözlemleyip yönetebildiğiniz programlardır
Turizm işletmelerinde çoğunlukla mesleki gelişim eğitimlerine 
önem veriliyor çünkü denetleme süreci burada daha etkin ilerliyor. 
Aldırılan eğitimler içerisindeki en belirgin eleştirim, eğitim başlığının 
pozisyona göre değişkenlik göstermesi. Oysa işletmede her alanda 
her konuda bütün ekip bir parça yetkin olmalıdır. Örneğin, resepsiyon 
personeli iletişim eğitimi alırken, mutfakta görev yapan biri de bunu 
almalı, iletişim becerisi sadece misafir ile gelişmemeli ekip arasında 
da doğru biçimde yer almalı ki her alanda sonuç versin. Pandemi 
sürecinde, zorunlu olan hijyen eğitimi, denetlemenin yoğunlaşması 
ile ekstra arttı. Hijyen ve pandemi kuralları eğitimleri koşulsuz ve 
eksiksiz verilmiştir kanaatindeyim ancak yerini buldu mu, denetleme 
ile gözlemlenebilir. Ayrıca, değişen misafir ilişkileri ve pazarlama 
süreçleri ile ilgili eğitimler verildi, buna dikkat eden kurumlar süreci 
daha az negatiflik ile yönetiyor. Kısaca özetlersek; denetlenebilir 
kavramlarla ilgili eğitimler artış gösterirken, yetkinlik değişimlerinde 
büyük bir artış olmadı. Üzerinde çalıştığımız turizm akademilerinin 
online eğitimler bu süreçte artış gösterdi. Şahsımın savunduğu ise,  
alanında ve birebir eğitim ile sonuçlarını gözlemleyip yönetebildiğiniz 
programlardır.

Marka değerine katkıda bulunan insan kaynağı; büyüme, sürdürülebilirlik, 
değer ve ölçülebilirlik artıları için önemli etkiler içerir

Esra Baş / Venta Professional, Eğitmen & Danışman
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Hizmet sektörünün işleyişi bir saatin çalışma mekanizmasına 
birebir benzerlik taşır, saatin çalışması için mekanizmasında 
bulunan çarkı düşünelim, personel de hizmet sektörünün en 
mühim dişlisini oluşturmaktadır ve bu mekanizma ne kadar 
sağlam ve güvenilir olursa işleyiş o kadar kusursuz ilerlemektedir. 
Personel olmazsa olmazımızdır. Kalifiye personel yetiştirmeli ve 
sektöre kazandırmalıyız. Personele verdiğimiz değer başarımıza 
katma değer katar. 

Tesisimizde istihdamın sürekliliği için 
verimliliğin sürekliliği esastır
Tesis olarak personel sirkülasyonunun yoğun yaşanmadığı bir 
alan oluşturmaktayız, istihdam edilecek personel çalışacağı 
departman gözetilmeksizin özenle seçilmekte ve çalışma 
prensiplerimize uyum gösterdiği takdirde bizlerle devam 
etmektedir. Büyük zorluklar olmamakla birlikte, istediğimiz 
nitelikte ve eğitimde personel bulunması hususunda zaman 
zaman zorluk yaşanmaktadır. Bu tesisimizin bulunduğu bölge 
dışında da  tüm bölgelerde gözlemlenen bir durumdur. 

Tesisimizde istihdamın sürekliliği için
verimliliğin sürekliliği esastır
Turizm çalışanlarının tüm özel sektör çalışanları ile eşit 
gelir ve sosyal hakları mevcuttur. Bu hususta turizm sektörü 
çalışanlarının diğer sektör çalışanlarından daha düşük seyreden 
olumsuz bir portföyü bulunmamaktadır. Otelimizde de ortalama 
maaşlar departmanların alt ve üst kadro çalışanları bazında 
değerlendirilmekte ve birçok farklı gelir skalası belirlenmektedir. 
Tesisimizde istihdamın sürekliliği için verimliliğin sürekliliği 
esastır, bu esas doğrultusunda personelin mesleki ve kişisel 
gelişimlerini destekleyecek eğitim programları ile sürekli olarak 
bir dönüşüm süreci içindeyiz. 

Pandemi süreciyle birlikte gereklilik arz eden
 tüm önlemleri kapsayan eğitimlerle başladık
Pandemi sonrası dönemde, otel personeline verdiğimiz  
eğitimlerin seyrinde ciddi oranda pandemi durumu yer aldı 
ve almaya devam etmekte. Bu süreç öncesinde alınan tüm 
eğitimler genel işleyiş konularındaydı, pandemi ile birlikte 
hiçbirimizin hakkında bilgi sahibi olmadığı ve maksimum 
bilinçle, dikkatle ilerlememiz gerektiği bir dönemi hep birlikte 
başarı ile yönettik. Pandemi süreciyle birlikte başta personelin 
kendi sıhhi güvenliğini sağlamaya yönelik olmak üzere, pandemi 
sürecinin gereklilik arz eden tüm önlemlerini kapsayan 
eğitimlere başladık. Devam eden süreçte tüm personellerimizin 
gözlem ve önerilerini baz alarak farklı hususlarla ilgili eğitimleri 
de programlarımıza dahil ettik ve hala eğitimlerimizi aynı 
dikkatle sürdürmekteyiz. Personellerimizin pandemi sürecine 
adapte olması ve bu hususta almış oldukları eğitimlerin teorikte 
kalmayıp pratik olarak da uygulanabilir olduğuna, verimli 
olduğuna emin olana dek sıkı bir takip süreci geçirdik. Bu 
hususta gururla ifade edebiliriz ki personelimizi ve işleyişimizi 
koruduk ve korumayı sürdüreceğiz. 

Personelin sektörden uzaklaşması ve diğer sektörlere 
geçme eğiliminde sektörün içinde değişmeyen 
birtakım yaklaşım hatalarının etkili olduğunu düşünüyorum
Turizm eğitimi almış kişilerin sektörde çalışmama eğilimi var. 
Son yıllarda tüm özel sektör alanlarında hakim olan ekonomik 
birtakım handikapların da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Genele yayılan turizm sektöründeki çalışma sürelerinin 
sezonluk olması fikri de bunu tetiklemektedir. Pandemi 
sonrasında eğitimli ve kalifiye personelin turizmden uzaklaşıp 
diğer sektörlere geçme eğilimi olduğuna kısmen katılıyorum, 
bunda etkili olan birçok bileşen var ve tamamen pandemi 
koşullarına bağlanamaz. Turizm sektörü dışında birçok alanda 
sıkıntılar yaşandı ve personellerin iş tercihinde yönü değişti, 
bu konuda turizm sektörü yalnız değildir, tüm özel sektör 
alanları yaşanan krizden payını aldı. Fakat personelin sektörden 
uzaklaşması ve diğer sektörlere geçme eğiliminde pandemiden 
çok sektörün içinde değişmeyen birtakım yaklaşım hatalarının 
etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle turizm sektörü için bu 
durum böyledir. 

Personele verdiğimiz değer başarımıza katma değer katar

Orhan Belge / Boyalık Beach Hotel Spa & 
Çeşme Genel Müdürü 



İnsan faktörü, hizmet sektöründe büyük önem taşımaktadır. 
Çalışanlar, işinden ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha 
verimli olmakta ve misafir memnuniyetini üst seviyeye çıkarmaktadır. 
Biz Tatilsepeti ailesi olarak, toplumun ve çalışanların beklentileriyle 
uyumlu olarak mutluluğu sağlayan, sağlık, güvenlik ve çevreye 
karşı duyarlı bir anlayışla çalışıyoruz. Sektörü kendisine meslek ve 
gelecek olarak gören kişi sayısında her geçen yıl aşağı yönlü eğilim 
bulunmakta. Geçmiş yıllarda yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle, 
sektörün büyük bir kısmı, sezonluk olarak istihdam ihtiyacını 
karşılamada sıkıntı yaşamakta. Sektöre özgü olan kritik pozisyonların 
yanı sıra, son dönemde şirketlerin dijitale dönüş yolculuğunda ihtiyacı 
olan yazılım pozisyonlarının istihdam etmek çok daha önemli hale 
geldi. Maalesef, bu pozisyonlarda personel bulmakta zorlanıyoruz. 

Problem olan konu, mevsimsellik ve sektörün son dönemlerde 
yaşadığı kendine özgü krizler nedeni ile sürekli istihdam 
sağlamakta yaşadığı sıkıntılardır
Her kurumun, kendine özgü ücret ve yan hakları modeli bulunmakta. 
Ayrıca turizm dediğimizde otelcilik, acentecilik, havayolu taşımacılığı 
gibi pek çok farklı iş alanı tarif etmekteyiz. Bu alanların hepsinde, farklı 

dinamikler görüyoruz. Genel olarak, turizm çalışanı temel maaş ve 
yan haklar konusunda diğer sektörlerden belirgin şekilde ayrışmıyor. 
Problem olan konu, mevsimsellik ve sektörün son dönemlerde 
yaşadığı kendine özgü krizler nedeni ile sürekli istihdam sağlamakta 
yaşadığı sıkıntılardır. Geçmiş yıllarda yapılan hatalı uygulamalar, krizler 
ve çalışma şartları nedeniyle, sektöre olan ilgi ve talep de her geçen 
yıl azalmakta. Bu anlamda turizm eğitimi almış kişilerin sektörde 
çalışmama eğilimi olduğu görülüyor. Özellikle pandemi döneminde 
en çok etkilenen ve zarar gören sektör turizm oldu. Birçok oyuncu 
piyasadan çekildi, farklı alanlara geçiş yaptı. Aynı zamanda çalışanlar 
da yaşadıkları maddi ve manevi sıkıntılar nedeniyle, farklı sektörlere 
geçiş yapmak durumunda kaldı. Turizm gelirleri, GSMH içinde önemli 
bir paya sahiptir. Bu nedenle, hem kurumları hem de çalışanları 
koruyacak, yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak, çalışanların 
ve kurumların teşvik paketleri ile destekleneceği modellerin 
oluşturulması gerekiyor.

Teknolojik alt yapı eksikliği olan kurumların pandemi ile birlikte 
yazılım kadrolarına ihtiyaçları doğdu
Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektör, turizm oldu. Pandemi 
dönemi ile birlikte, toplum ve çalışma hayatı bu süreci atlatana kadar 
bir uyum sürecine girdi. Bu sürecin beraberinde, yepyeni sorular ve 
sorunlar karşımıza çıktı; çözümler aramaya başladık. Durum böyle 
olunca, mevcut çalışanı elde tutma ve yeni istihdam sağlama ile 
ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle teknolojik alt yapı eksikliği olan 
kurumların pandemi ile birlikte bu eksikliklerini fazlasıyla hissetmeleri 
nedeniyle, yazılım kadrolarına ihtiyaçları doğdu. Bu kadroları elde 
tutma ve istihdam etmekte de birtakım zorluklar başladı. 

Normale dönme süreciyle birlikte kayıpları toparlıyor, yeni 
personel istihdam etmeye devam ediyoruz
Pandemiyle birlikte çalışma sistemimizde değişiklikler meydana geldi. 
Pandemi öncesinde, tüm ekipler çalışmalarını ve toplantılarını ofiste 
yapıyordu. Saha ziyaretleri, düzenli olarak gerçekleşiyordu. Pandemi 
ile birlikte, esnek çalışma koşullarının ön plana çıkan bileşenlerinden 
biri olan “uzaktan çalışma” modeline geçiş yaptık. Bu sürece geçerken 
de, güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde herhangi bir olumsuz 
durum ile karşılaşmadık. Bununla birlikte, tüm süreçlerimizi dijital 
platformlar üzerinden uygulamaya ve takip etmeye başladık. Pandemi 
sürecinde, salgından kaynaklı olarak sektörde yaşanan sıkıntılar, 
sağlıkla ilgili problemler ve diğer kurumların dijital dönüşüme hazır 
olmamasından kaynaklı kalifiye personeli elde tutma konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu dönemde, ekibi koruyarak günümüze 
kadar geldik. Normale dönme süreciyle birlikte kayıpları toparlıyor, 
yeni personel istihdam etmeye devam ediyoruz. Personel kayıplarına 
yönelik, kritik ve önemli pozisyonlar için, yedekleme planlaması 
yapıyoruz. Herhangi bir kayıp durumunda, sistemde yer alan kişiler 
süreci yürütüyor. Bir yol kazasına uğramadan süreç kaldığı yerden 
devam ediyor. Uzaktan çalışma modeline geçiş yaptığımız pandemi 
döneminde motivasyonu, aidiyeti ve konsantrasyonu sağlamak için, 
departman yöneticileri düzenli olarak ekipleri ile online iletişim 
kurdu. Bununla birlikte, Covid-19 hakkında bilgilendirme, kaygıların 
giderilmesi için uzman konukların yer aldığı online oturumlar organize 
edildi. Sadece iş değil, günlük hayatın akışı ile ilgili paylaşımlar da 
yapıldı.

Hem kurumları hem de çalışanları koruyacak, yeni yatırımların yapılmasını 
sağlayacak modellerin oluşturulması gerekiyor

Koray Küçükyılmaz / Tatil Sepeti Genel Müdürü 
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Hizmet sektöründe en önemli faktörlerden biri personelimiz. 
Misafiri karşılayanlar, sorununu çözenler, konforlu ve iyi 
hissetmesini sağlayanlar tamamen onlar. Sadece binaya, 
lüks malzemeye, içi dolu olmayan reklam ve tanıtıma yatırım 
yapan işletmeler görüyoruz ki başarılı olamıyorlar. Biz gerek 
uzun yıllardır iyi ve tanınmış bir marka olmamız gerekse de 
İK departmanımızın titiz çalışmaları neticesinde genellikle 
otelimizde istihdam edilmek üzere istediğimiz nitelikte ve 
eğitimde personel bulabiliyoruz. Turizm eğitimi noktasında 
şunu söylemek isterim; bir otel içinde birçok farklı departman 
bulunuyor ve herkesin ilgi alanına göre eğitimlerin özelleşmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki aynı üniversiteye giriş sınavı 
ile makine mühendisi, biyolog, diş hekimi seçmek yanlışsa, aynı 
turizm ve otelcilik eğitimini almış mezunları satış, pazarlama, 
toplantı & kongre yönetimi, mutfak gibi departmanlara 
yerleştirmek de hata. Her departmana yönelik eğitim okul 
döneminde özelleştiği zaman hem kalifiye personel artacak 
hem de herkes ilgi alanı olan yönde ilerleyebilecektir. Maaş 
ve sosyal haklar konusunda ise diğer sektörler ile kıyaslandığı 
zaman ortalamanın altında değil diyebiliriz. Yorucu olmasına 
rağmen kişinin sürekli öğrenmesine, kendini geliştirmesine 

ve yükselmesine açık bir sektör. Ayrıca yıl içerisinde maaş 
dışında farklı yan haklar ile çalışanlarımıza destek olup aidiyet 
duygularını artırmaya çalışıyoruz.

Pandemi döneminde kapanan oteller ve birçok 
turizm çalışanın işsiz olması turizmcileri 
bir dönem sektöre küstürdü
Pandemi sonrasında eğitimli ve kalifiye personelin turizmden 
uzaklaşıp diğer sektörlere geçme eğilimi olduğu söyleniyor. 
Buna kısmen katılabilirim, zaten pandemi öncesi de ülkemizde 
kendi aldığı eğitim veya uzmanlık dışında çalışan çok insan 
vardı. Kaldı ki bizim sektörümüzde de turizm kökenli olmayan 
çok çalışanımız bulunuyor. Bu konuda ‘diğer sektörler‘ kısmını 
araştırmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, ilaç şirketinde 
etkinlik yöneticisi olarak çalışmaya başlayan eski bir acenteci, 
turizmden kopmamıştır. Onu ilaç sektöründe değil, etkinlik 
yönetimi sektöründe değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte, 
pandemi döneminde kapanan oteller ve birçok turizm çalışanın 
işsiz olması turizmcileri bir dönem sektöre küstürdü. 

Pandemi sonrası eski personelimizin tamamına 
yakını mutlu bir şekilde bizimle çalışmaya devam etmekte. 
Sektörün hareketlenmesi ile ekibimize kattığımız yeni personeller 
hali hazırda çalışan Gezi Hotel Bosphorus personellerinin 
enerjisi ile heyecanlarını geri kazandılar. Ekibimizi büyütmede 
çok zorluk çekmedik, ailemize kattığımız her aday kıymetli ve 
Gezi Hotel Bosphorus zincirinin bir halkası. Pandemi sürecinde 
otelimizi hizmete kapattık ve çalışanlarımızı evlerine gönderdik. 
Pandemi öncesinde çalışanlarımız için sağladığımız gerek yan 
hakları gerekse sosyal yardımları, pandemi sürecinde iki katına 
çıkartarak uygulamaya devam ettik.  Bu süreçte ana kadromuzu 
koruyabildik. Kendilerine gerekli tüm destekler ve eğitimler 
verildi, psikolojik olarak da desteklendiği için pandemi sonrası 
eski personelimizin tamamına yakını mutlu bir şekilde bizimle 
çalışmaya devam etmekte. 

Personel ile gerek bireysel gerekse grup ortamında 
sürekli iletişim halinde kaldık
Pandemi öncesi ve pandemi sonrası personele yönelik sosyal 
yardım uygulamalarımız hiçbir değişime uğramadı. Pandemi 
ile birlikte ekstra olarak hayatımıza kattığımız uygulamalar 
oldu. İletişimimizi güçlendirmek için tüm personelin yer aldığı 
gruplar kuruldu. Eğitim, bilgilendirme, haklar, ödenekler, 
psikolojik destek alanlarında detaylı olarak personel ile gerek 
bireysel gerekse grup ortamında sürekli iletişim halinde 
kaldık. Bu süreçte birbirimizden bedenen uzaklaşmış olsak da 
iletişim kanallarımızı güçlendirdik. Personel eğitimi noktasında 
ilk zamanlar online olarak aldığımız eğitimlerimize ilerleyen 
pandemi süreci ile sosyal mesafe, oturma düzeni ve maske 
kurallarına uyum sağlayıp, eğitim süreçlerimize kısa süreli 
oturum ile devam ettik. Otelimize istihdam süreçlerinde 
ise pandemi öncesinde aşamalı olan mülakat tekniklerini 
de kaldırdık. Pandemi dolayısıyla verilen eğitimlere ise tüm 
işletmelerin önceliği olan ve pandemi olmasa da önemsenmesi 
gereken hijyen eğitimleri ile başlandı. Sonrasında pandemi 
ile gerek bireysel gerekse de işletme olarak nasıl yaşamamız 
gerektiği konusunda eğitimlerimiz oldu. Pandemi haricinde 
de çeşitli eğitimler ve workshoplar ile hem çalışanların 
bilgilendirilmesi sağlandı hem de iş hayatından kopmadan 
psikolojilerinin düzeltilmesi hedeflendi. 

Her departmana yönelik eğitim okul döneminde özelleştiği zaman hem kalifiye 
personel artacak hem de herkes ilgi alanı olan yönde ilerleyebilecektir

Kemal Erim / Gezi Hotel Bosphorus
Genel Müdürü
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Farklı ülkelerde Dünya Turizm Teşkilatı tarafından yapılan “Otelcilik 
Endüstrisinin Temel Sorunları” konulu bir araştırmada “Mesleki Eğitim” 
konusunun turizm sektörünün birinci derecede temel sorunu olduğu 
ortaya çıkmıştır. Türkiye’de değişik düzeylerde turizm eğitimi veren 
kurumların varlığına rağmen, yetiştirilen öğrencilerin sayısındaki 
yetersizliklere ve yetiştirilen öğrenciler arasındaki nitelik farklılıklarına 
dikkat çekmek gerekiyor. Yeterli düzeyde kalifiye eleman yetiştirilmemesi 
sonucu sektörde büyük ölçüde kalifiye olmayan sezonluk işçi çalıştırılması 
yoluna gidildiğini gözlemliyoruz. Diğer yandan turizm eğitiminden 
geçmemiş yönetici ya da işverenin, eğitimli işgücü yerine çekirdekten 
yetişme eleman çalıştırma eğiliminde olması, eğitimli elemanı istihdam 
etmede çekimser davranması ya da daha ekonomik olduğu için 
eğitimsiz işgücünü tercih etmesi sektördeki eğitimsiz istihdamın payını 
büyütmektedir.

Pandemiyle birlikte turizm sektöründe meydana gelen 
belirsizlik, deneyimli ve yetkin çalışanların farklı sektörlere 
yönelmesine sebep oldu
Pandemi ve pandeminin yarattığı durumların  hizmet sektörünü oldukça 
etkilediği aşikâr. Turizm sektörü ve çalışanları ise bu gelişmelerden en 
fazla etkilenen sektörlerin başında gelmekte. Belirsizliğin yaratmış olduğu 
ortam nedeniyle turizm sektöründeki hizmetlerde öngörülemeyen 
dönemsel artış ve azalış olmakta. Pandemiyle birlikte turizm sektöründe 
meydana gelen belirsizlik, deneyimli ve yetkin çalışanların farklı sektörlere 

yönelmesine sebep oldu. Bu tür kayıpları minimize etmek ve çalışanları 
elde tutmak adına bazı iş ortaklarımız için çalışanlarının yetkinliklerinin 
değerlendirmesine yönelik özel projeler geliştirdik ve uyguladık. Bu 
sayede iş ortaklarımızın elde tutmak istedikleri kaynaklara yönelik özel 
gelişim, eğitim ve kariyer planlaması yaptık. Bu tür çözümlerimiz yetkin 
kaynaklarının diğer sektörlere gitmemesi ve çalışan bağlılığının artması 
açısından oldukça etkili oldu. İş ortaklarımıza gelen talebi karşılayabilmeleri 
ve operasyonlarının sürekliliğini, verimliliğini koruyabilmeleri için geçici 
personel ile esnek işgücü çözümü sunduk. Bu sayede sabit maliyetlerin 
azalması ve artan iş talebinin karşılanmasını sağladık. Sektör genelinde 
gözlemimiz sezonluk ya da yarı zamanlı çalışma ile işgücü ihtiyaçlarını 
karşılama yönündedir. Bunun yanı sıra, belirli görevlerde yabancı çalışan 
kullanımının da yoğunlukta olduğunu gözlemliyoruz.

Turizm fakültesi mezunlarının yüzde 60’a yakınının 
sektörde istihdam edilememekte 
Turizmci gençlerin başka sektörlerde çalışma eğiliminde olduğunu 
gözlemliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise, mezun olduktan sonra iş 
arayan gençlerin sektöre küstürülmesi. Üniversitelerin turizm fakültesi 
mezunları başvurdukları pozisyonlarda “tecrübe” dolayısıyla yer 
bulamadıkları için, mezun olduktan sonra uzun bir süreyi işsiz olarak 
geçirmek zorunda kalabiliyorlar. Turizm fakültesi mezunlarının yüzde 
60’a yakınının sektörde istihdam edilememekte olduğunu biliyoruz. 
Bunun yanı sıra, turizm yatırımcılarının yetiştirmek ve eğitmek üzere 
personel almak yerine hazır sektörde yetişmiş adayları tercih etmesi, 
gençlerin sektörden uzaklaşmasının temel sebeplerden bir tanesi. Diğer 
bir sebep ise mevsimsellik ve turizm eğitimi almamış kişilerin de bir süre 
sonra dönemsel değil, kalıcı işleri tercih etmesi ve bunun için sektörün 
dışına yönleniyor olması. Maaş seviyeleri ve sosyal haklar noktasında 
ise turizm sektörünün özel sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların 
gerisinde olduklarını söylemek mümkün. Bu nedenle çalışan sadakatini 
yakalamak ve sürdürülebilirliğini korumak çok zor. Sektörde çok düşük 
maaş artışlarıyla dahi iş değişikliği yapma eğiliminde pek çok çalışan var 
diyebilirim.

Turizm eğitimi veren kurumların varlığına rağmen, öğrencilerin sayısındaki 
yetersizliklere ve nitelik farklılıklarına dikkat çekmek gerekiyor

Feyza Narlı / ManpowerGroup Türkiye, CEO
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Bu yıl turizm sektöründe 
rekorlar sezonu yaşanabilir

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yeni yılla birlikte yeni 
hedeflere odaklanılacağına, sektörün daha iyi yarınlara hazırlanması 
gereken bir sürece girdiğine değinerek; ülkemizde 2022 yılında 
45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini 
belirtmektedir. Bu düşüncenin gerçekleşmesi ve hatta aşılması 
durumunda bu senenin rekorlar sezonu olarak ifade edilebileceğini 
öngörebiliriz. Böylesine iyimser ve pozitif tabloları görmeye 
ekonomik olarak da motivasyon açısından da çok ihtiyacımız var. 
İnşallah beklentilerin üzerinde veriler elde edebileceğimiz bir sene 
bizi bekliyordur. 

Başlangıç itibariyle temel olarak sorulması gereken bir soru varsa 
o da “Bu sezona turizm sektörümüz ne kadar hazır?” olacaktır. 
Evet gerçekten bu seneki turizm sektörü açısından hazırlığımız 
motivasyonumuz kadar yüksek mi? Bir durup düşünelim ve vakit 
kaybetmeden güncel ve doğru iş planları hazırlayalım.

Dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde her ne kadar delta, alfa, 
beta, omikron gibi varyantların endişe yaratmasına rağmen aşının 
yaygınlaşması ve ayrıca da Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek 
ilaçların kullanım izinlerinin alınmaya başlamasıyla birlikte önceye 
kıyasla 2022'nin daha iyi bir yıl olacağı konusunda umutlanıyoruz.

Son iki yıldır insanların istedikleri standartlarda tatil yapamadıklarını, 
ülkelerde yaşanan kapanmalardan dolayı birikmiş bir duygusal 
yoğunluk olduğunu, ekonomik gelişmelerle birlikte döviz bazında 
ülkemizde çok uygun tatil şartları oluşmasından dolayı bu sezon 
yabancı turistlerin ülkemize çok yoğun ilgisinin olacağını, turizm 
sektöründeki yatırımların bu süreçte pandemi sonrası döneme iyi 
hazırlama imkanına sahip olmasını entegre şekilde değerlendirecek 
olursak 2022’nin rekorlarla geçebileceğini söyleyebiliriz.

Stratejik öneme sahip bu öngörüden yola çıkacak olursak mevcut 
potansiyeli daha büyük fırsatlara çevirmek iş insanları olarak bizim 
elimizde. Turizmde sadece sayısal çoğunluğa oynamanın çok da 
doğru olmadığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Nitelikli hizmet 
ve turizmin sürdürülebilirliği açısından misafir memnuniyetiyle 
birlikte sektör çeşitliliğini de maksimize etmemiz gerekiyor.

Genç kuşağın beklentileri, yaşam tarzları ve teknolojinin gelişmesiyle 
sektörde önemli değişiklikler yaşanıyor. Dünyada metaverse 
kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte bu durum tavan seviyeye ulaştı 
diyebiliriz. Sanal gerçeklik, artırılmış ve karma gerçeklik kavramlarının 
turizmde de yoğunlukla kullanılacağı bir dönemi yaşıyoruz. Fiziki 
kalabalıklar açısından sayısal çoğunluğa kolayca ulaşabileceğimiz 
bu dönemi sanal ortama da aktarabilme başarısını elde edecek 
işletmeler veya girişimler çok daha büyük potansiyel getiriler elde 
edebileceklerdir.

Son dönemde turizm sektöründe hijyen ve güvenliğin ilk sıralarda yer 
aldığının, doğa tatillerinin ön plana çıktığının, küçük ve butik otellerin 
tercih edildiğinin, kamp-çadır-karavan tatillerine ilginin artarak 
devam ettiğinin, pandemi sürecinde tatillerde konaklama sürelerinin 
uzadığının, yaz sezonuna ek olarak kış ve termal turizm başta olmak 
üzere gastronomi, kültür turizmi ve kongre turizmi gibi alanların da 
ön planda olduğunun bilincinde olarak turizm sektöründe stratejik 
adımlarımızı atmak önemli olacaktır.

Pandemi öncesi dönemde dünya ekonomisinin yaklaşık %10’luk 
(9,2 trilyon dolar) bölümünü oluşturan turizm sektörü, pandemi 
sürecinde yarı yarıya hacim kaybetti. Bu yeni dönemle birlikte 
umuyoruz ki dünya ortalamalarına geri dönüş yaşanır ise bu 

gelişmeyle birlikte sektörde iki kattan fazla artış yaşanacak demektir. 
Bu potansiyeli ıskalamadan geleceğin inşasına da katkı sağlayacak 
şekilde doğru planlamalar yapmamız gerekiyor. Bir şeyin niceliğinden 
çok niteliğinin daha önemli olduğunu hemen hemen her platformda 
dile getiriyoruz. Turist sayısının fazlalığı tabi ki iyi bir gösterge ama 
nitelikli etkileşimde bulunmadan, gelecek yılların da altyapısını 
kurmadan sadece dönemsel verilere bakmak, sürdürülebilir bir 
ekonomik sistemin önünde engel olabilir. Doğru planlamayla ve 
organizasyon becerileriyle katma değeri maksimize etmek ülke 
ekonomimiz açısından çok önemli.

Tatil yörelerinin en büyük sorunu, turizm faaliyetlerinin sadece 
yaz aylarına sıkıştırılarak kapasitelerin çok üzerinde bir yoğunluk 
yaşanması ve akabinde kış aylarında herhangi bir etkinlik 
yapılamaması sonucu dengesizlik olarak karışıma çıkıyor. Nitelikli bir 
turizm politikasıyla bu problemi de ortadan kaldırabiliriz. Çeşitlilik ve 
sezonun seneye yayılması sadece ve sadece doğru master plan ve iş 
organizasyonlarıyla mümkün.

2022 yılı, içerisinde çok sayıda potansiyel barındıran bir sürece sahip 
ve girişimcilerin bir oyun sahası olacak gibi duruyor. Pandemi sonrası 
teknolojik yeniliklerle de birlikte oyunun kuralları yeniden yazılıyorken 
kendimizi doğru şekilde konumlandırıp çıtayı yükseğe taşıyacak 
planlar geliştirmemiz faydalı olacaktır.. Bu amaca ele aldığımız her işe 
proje süreç yönetimi mantığıyla bakarak ulaşabileceğimizin bilincinde 
olmalıyız. Hedefe doğru gitmiyorsak ne kadar yol gittiğimizin de bir 
önemi kalmayacaktır.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl dilerim…
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Firuz Bağlıkaya: “10 milyon 
erken rezervasyon bekliyoruz”

Kasım’da en yüksek artış, 
lokanta ve otellerde

UNWTO, turizmde en az kayıp 
yaşayan 3 ülkeyi açıkladı

Antalya Havalimanı'na yeni 
tesisler ve yatırımlar yapılacak

Turizm sektörü EMITT’te 
buluşmaya hazırlanıyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda 
sona gelindi

Hollanda’da artan vakalar 
nedeniyle Utrecht Fuarı iptal edildi

Serdar Karcılıoğlu, Kosifler Grup 
bünyesinde yeni görevine başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde 2022 yılı için 
10 milyon civarında erken rezervasyon beklendiğini 
açıkladı. Bağlıkaya, "2022'yi umutla bekliyoruz ve 
çok hazırlıklıyız. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 
2019'dan sonraki en iyi yılımızı yaşayacağız” dedi. 
Erken rezervasyon kampanyalarının olumlu ilerlediğini 
aktaran Bağlıkaya, şunları söyledi; “İngiltere, Almanya, 
Ukrayna, Rusya başta olmak üzere hemen hemen 
her yerden rezervasyonlar devam ediyor. Gelecek sezon bu seneye göre 
iyi gözüküyor. Yurt dışından beklentilerimiz yüksek. Yerli turistin de erken 
rezervasyon imkanlarından faydalanmaları için yaklaşık 15 gün önce 
kampanya dönemi başlattık. Seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle 2022 
yılında 10 milyon civarında erken rezervasyon bekliyoruz.”

Kasım ayına ait enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK'in verilere göre yıllık en 
yüksek artış yüzde 28,90 ile lokanta ve otellerde gerçekleşirken, onu yüzde 
27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 25,14 ile ev eşyası izledi. Kasım 
ayında lokanta ve otellerde enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,10, bir 
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,26, bir önceki yılın aynı ayına göre 
28,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,12 artış gösterdi.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna göre turizmde 2019’a kıyasla en az 
kayıp yaşayan 3 ülke, Meksika, Hırvatistan ve Türkiye oldu. Antalya ise 2021 
yılında dünya birincisi oldu. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, resmi 
verilerin birkaç ay içinde açıklanacağını ifade ederken, “Antalya 2021 yılının 
dünya birincisi olurken Türkiye 27 milyon turist ile Akdeniz’de birinci, dünya 
genelinde ise ilk 3’te yer alacak” dedi.

2022 bütçe görüşmeleri sırasında konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
bakanlığın ve bağlı kuruluşları hakkında 
milletvekillerine bilgiler verdi. Karaismailoğlu, 
şunları söyledi: “Yakın zamanda ihalesini yaptığımız Antalya Havalimanı 
projesi ile mevcut durumda yaşanan uçak park sahası ve terminal binaları 
ile otoparkların kapasite yetersizliği, ilave yapılacak tesisler ve yatırımlarla 
giderilecek. 8 milyar 555 milyon avroluk ihale bedeli son yıllarda ülkemiz 
hazinesine kazandırılan rekor düzeyde bir kamu kazancıdır. İhale bedeli 
üzerinden alınacak 2 milyar 138 milyon 750 bin avroluk peşinat tutarı ile 
pandemi döneminde olunmasına rağmen, son yılların rekor seviyesinde 
likidite imkânı da kamunun hizmetine sunulacak ve ciddi bir kaynak 
oluşturacak. Proje yatırım tutarı 765,3 milyon avro olup, kamu kaynağı 
kullanılmadan yapılan tesis 25 yıl işletme süresi sonunda bedelsiz olarak 
devredilecektir. Ayrıca proje kapsamında yolcu ve Hazine garantisi 
verilmemiştir. Yani sıfırdır.”

Düzenlediği fuarlar ile her yıl 
binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş 
ortakları ile bir araya getiren Hyve 
Group, 9-12 Şubat 2022 tarihleri 
arasında turizm profesyonelleri 
ile tatil tüketicilerini 25’inci kez 
EMITT Fuarı’nda ağırlayacak. 
EMITT Fuar Direktörü Hacer 
Aydın, 2022 yılındaki turizm 

beklentilerine değinerek, “Salgının etkilerine rağmen 2021 yılını, 29 milyon 
turist sayısı ve 24 milyar doları aşan bir turizm geliriyle kapattık. Turizmde 
önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelirde yüzde 100'lük bir artış 
sağlandığını görüyoruz. 2022 yılında ülke genelinde 40 milyon turist sayısının 
üzerinde bir sonuç alacağımızı ve bununla beraber 35 milyar dolar civarında 
turizm geliri öngörümüz bulunuyor. Son olarak, kurumsal seyahat trendleri 
fuarlar için önemli sacayaklarından biridir. Genel olarak fuar turizminin pozitif 
yönde dönüşümü için bazı kriterlerin sağlanması gerekiyor. 2019 yılındaki fuar 
turizmi rakamlarının yakalanabilmesi için, ülkelerin aşı seviyelerini yükseltmesi, 
kapanmadan sonra ülkelerin verdiği seyahat izinlerinin açılmış olması ve 
yeniden çalışılan bütçe yapılarının olumlu olması gerekiyor. İki yıllık belirsizlik 
ortamından sonra, seyahatin geleceğinin nasıl göründüğü konusunda hala 
yüzde 100 net olamayız, ancak ufukta daha fazla ışık görebiliriz” şeklinde 
konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz 
dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-
Artvin Havalimanı'nın en önemli kısmı olan taş 
dolgunun tamamlandığını söyledi. Karaismailoğlu, 
havalimanının bölge ekonomisi için önemine işaret 
ederek, “Proje, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm 
potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu 
Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticari ilişkilerin 
artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na 
yedek meydan olması özelliğiyle de Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşımının 
kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek” ifadelerini kullandı. 

12-16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan Utrecht Fuarı, Hollanda’ da artan vakalar 
nedeni ile iptal edildi. Fuar yönetimi Royal Dutch 
Jaarbeurs CEO'su Albert Arp, şu açıklamayı yaptı: 
“12-16 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi 
planlanan ve etkinliğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gereken bütün 
önlemleri alınmasına rağmen artan enfeksiyonlarla nedeniyle fuarın iptal 
edilmesine karar verildi. Vakantiebeurs Turizm Fuarı 11-15 Ocak 2023’e 
ertelendi. Vakantiebeurs'den bir gün önce geleneksel olarak düzenlenen 
seyahat endüstrisi için işletmeler arası etkinlik olan Seyahat Kongresi ise 
çevrimiçi olarak gerçekleşecek.” 

Serdar Karcılıoğlu, Kosifler Grup’ta Turizm 
Yatırımlarından Sorumlu Genel Koordinatör olarak 
göreve başladı. Kosifler Grup’un Konya, Kütahya, 
Şanlıurfa ve Mardin’deki Hilton Garden Inn markalı 
yatırımlarından sorumlu olan Karcılıoğlu, İber 
Otel ve Bodrum Princess Otel'de, ardından 11 
yıl boyunca Hilton Bodrum'da genel koordinatör 
görevlerinde bulundu. Karcılıoğlu, son olarak Hilton 
İstanbul Kozyatağı’nda Executive Consultant olarak 
görev almaktaydı. 

Adil Karaismailoğlu
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İlk 9 ayda turizm geliri 
20 milyar doları aştı

Cari açığa sağlık turizmi ilacı

Corendon Hotels ile Falez 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden eğitimde iş birliği

Çanakkale Konak Otel, 
şubat ayında açılıyor

Turizmde Nitelikli Eğitim 
Çalıştayı gerçekleştirildi

Sarıkamış’ta kar kalınlığı 50 
santime ulaştı, kış sezonu başladı

Radisson Blu Hotel, 
Mount Erciyes açıldı

Merkez Bankası Ekim ayına ait ödemeler dengesi raporunu açıkladı. Merkez 
Bankasının açıkladığı ödemeler dengesi raporunda turizm faktörü öne çıktı. 
Hizmetler dengesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyar 83 milyon 
dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında 
seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1 milyar 336 milyar dolar artarak 3 milyar 25 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Merkez Bankasının açıkladığı ödemeler dengesi raporuna göre, 
2020 yılının 9 aylık döneminde 15,8 milyon olan ziyaretçi sayısı, bu yılın 
aynı döneminde 20,3 milyona yükseldi. Benzer şekilde, geçtiğimiz yılın ilk 3 
çeyreğinde (ocak-eylül) 10,2 milyar dolar olan turizm geliri de bu yılın aynı 
döneminde 14 milyar 294 milyon dolar olarak gerçekleşti. Verilere göre, 
2021 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi 
sayısı yüzde 28,4, turizm geliri ise yüzde 29,19 arttı.

Türkiye’nin en önemli döviz sağlayan sektörlerinin başında 
gelen sağlık turizmi, 2022 yılında 100 milyar dolarlık küresel 
pastadan, yüksek bir pay almayı hedefliyor. Türkiye’deki 
sağlık sektörünün teknolojik yatırımları, hekim kalitesi, 
ülkemizin coğrafi güzellikleri medikal turist sayısını 
artırırken, ülkemizin tanıtımının her geçen gün artması 
da sağlık turizminde Türkiye’yi dünyada parlayan yıldız 
haline getiriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan 
Oğuz, sağlık turizminin genel turizme kıyasla daha çok getirisi olacak bir 
potansiyele sahip olduğunu fakat bunun yeteri kadar değerlendirilmediğini 
söyledi.  Globalleşmeyle ve teknolojik gelişmelerle birlikte sağlık turizminin 
aslında yeni yeni değeri anlaşılmaya başlanan bir sektör olduğuna dikkat 
çeken Oğuzhan Oğuz, “Sağlık turizmi teşvik alıyor olmasına rağmen bu 
teşviklerin daha da artırılabileceğini düşünüyorum. Türkiye sağlık turizmi 
resort turizminin getirisine baktığımızda daha yüksek getiri potansiyeline 
sahip” dedi.  

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Falez Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Corendon Hotels & 
Resorts, okul terki yaşayan aynı zamanda sektörde 
birebir eğitim almak isteyen öğrencilerin mesleki 
eğitim programlarında eğitimlerini tamamlamaları 
için bir araya geldi. Corendon Hotels & Resorts İnsan Kaynakları Direktörü 
Yılmaz Taştan; “Lise eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış 
öğrenciler, bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayıp lise diplomalarını, 
ustalık belgelerini ve işyeri açma belgelerini aynı anda alabilecekler, bu 
protokol ile Corendon Hotels & Resorts eğitim sürecinin tamamına dahil 
olacak. Öğrencilerimizin Corendon Hotels & Resorts’teki beceri eğitimlerini 
birlikte planlıyoruz” dedi. 

Çanakkale Bayramiç Belediyesi'nin işleteceği Çanakkale Konak Otel’in açılış 
tarihi belli oldu. 20 odası ve 40 yatak kapasitesi bulanan otelin şubat ayında 
hizmete girmesi planlanıyor. Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 
bin 600 metrekarelik arsa üzerine iki katlı olarak inşa edilen Mehmet Lütfi 
Gökhan İş Merkezi ve üst katında bulunan Konak Oteli’nin inşaatı geçtiğimiz 
yıl tamamlanmıştı.

Turizm Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi Turizmde Nitelikli Eğitim 
Çalıştayı, Atatürk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 
Turizm Fakülteleri Dekanlar 

Konseyi (TURDEK) iş birliğiyle düzenlendi. Çalıştayda; yapılan çalışmalardan 
verilen eğitimin yeterli olup olmamasına, turizm eğitiminin yapısal 
sorunlarından turizm eğitiminin gelişmesi için yapılması gerekenlere kadar 
alanla ilgili birçok konu ele alındı. Programa dair konuşmalarını gerçekleştiren 
Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Şule Aydın ve Prof. Dr. Vildan Satık’tan sonra 
Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı 
Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayı kapsamında gerçekleşen Turizm Eğitiminde 
Kalite konulu panele, Prof. Dr. Celil Çakıcı, İsa Satar, Prof. Dr. Muharrem Tuna 
panelist olarak katıldı. İki gün boyunca süren program, Turizm Eğitimine 
ve Turizmde Nitelikli Eğitim Çalıştayına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı 
katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Ülkemizin en güzel kayak merkezlerinden Sarıkamış’ta 
kar yağışının beklenen seviyeye ulaşmasıyla pistler açıldı, 
kış turizm sezonu başladı. Bölgenin öne çıkan konaklama 
tesislerinden Sarıkamış Habitat Otel’de de sezon başladı. 
Sarıkamış Habitat Otel Sahibi ve İşletmecisi Kürşat 
Gemalmaz, yeni sezon hakkında şu bilgileri verdi: “Geçen 
sene sezona çok az bir dolulukla, 150-200 civarında 

rezervasyonla başlamıştık. Bu sene ise şu an itibariyle ise yaklaşık yüzde70 
doluluğa ulaşmış durumdayız. Sarıkamış’ta sezon genellikle Mart sonuna kadar 
devam eder fakat son yıllarda Nisan ortalarına kadar uzuyor.” Sarıkamış’ın 
ve Habitat Otel’in ziyaretçi profili hakkında da bilgi veren Kürşat Gemalmaz, 
“Misafirlerimiz genelde büyük şehirlerden geliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, 
Bursa’dan, Karadeniz bölgesinden gelen var. Yabancı misafirlerimiz de var. 
Gürcistan, Azerbaycan, Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna’dan gelen misafirlerimiz 
oluyor. Noel tatili döneminde özellikle Rusya ve Ukrayna’dan çok sayıda 
misafirimiz geliyor. Ağırlıklı olarak rezervasyonlarımız yurt içinden geliyor” 
dedi. “Sarıkamış hem doğal güzellikleri hem de kar tesisleriyle Türkiye’nin 
sayılı tesislerinden biri” diyen Gemalmaz, şöyle devam etti: “Sarıkamış’ta 
kristal toz kar dediğimiz kardan bulunuyor. Sezon sonuna kadar kalitesini korur. 
Burası orman içinde yer aldığı için de pistler oldukça geniş ve rahat özellikte. 
Hem kayağa yeni başlayanlar için hem de ileri seviyede kayakçılar için farklı 
seviyelerde pistlerimiz var. Snowboard’cularımız genelde orman içerisinden 
giderek kendilerine yeni yollar açıyorlar. Bu özellik başka bir tesiste de yok.”

Radisson Hotel Group, Erciyes Dağı'ndaki 
ilk kayak oteli ve Kayseri şehrindeki ikinci 
otelinin açılışını yaptı. Radisson Blu Hotel, 
Mount Erciyes, en iyi dağ teleferikleri, 
kayak pistleri ve kayak sonrası tesislere 
doğrudan erişim sunan Erciyes Dağı 
kayak bölgesinin merkezindeki pistlerin 
hemen çevresinde yer alıyor. Otel 

aynı zamanda, 40 kişiye kadar olan toplantılara ev sahipliği yapabiliyor. 
Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Başkanı 
Yılmaz Yıldırımlar otel açılışıyla ilgili: “Kayseri şehrindeki ilk kayak otelimizi 
açmaktan memnuniyet duyuyoruz. Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes 
hem Türkiye’deki büyümemize hem de genişleyen marka yelpazemize 
mükemmel bir katkı sağlıyor. Otel sahiplerimize Radisson Otel Grubu’na 
duydukları güven için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Oğuzhan Oğuz
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Kilit Grubu, Land Of Paradise 
Otel'i satın aldı

Quiet Otelleri projesi ile 
Kastamonu, glamping 
turizmine adım atıyor

İzmir’de 2022 için 49 kruvaziyer 
rezervasyon yaptırdı

Türkiye, ilk 10 ayda 
Akdeniz'de lider oldu

Termal turizm işletmecileri 
2022 yılından umutlu

Rus turistlerin tur tercihlerinin 
yüzde 45’ini Türkiye oluşturdu

MSC Cruises, 2022 yazında 
Türkiye’ye geri dönüyor

Sarıkamış’ta 50 yataklı otel 
hizmete girdi

Anitta Otel,
4 milyon dolara satıldı

Kilit Hospitality Group, Land Of Paradise Oteli 
satın alarak otel sayısını 20'ye çıkardı. Crystal 
Hotels CEO'su Umman Çetinbaş, Land Of 
Paradise Otelin bundan sonra Crystal Land Of 
Paradise Otel olarak hizmet vereceğini belirtti. 
Çetinbaş, 250 oda ve 650 yatağa sahip olan 
otelin, Crystal otelleri konseptine uygun hale getirildiğini ve yeni sezona 
açılacağını aktarırken, Kilit Hospitality Group'un satın alınan otel ile birlikte 17 
Crystal, 3 Nirvana olmak üzere toplam 20 oteli olduğunu ifade etti.

Şehre büyük bir yatırımla giren Quiet Otelleri, 
Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Abana ilçelerinde 
inşaatı devam eden iki büyük projesine, göz 
alıcı güzellikte hazırlanan ve her türlü konforu 
sunan lüks glamping çadırları da ekledi. 
Abana’da yer alacak olan 30 glamping çadırın 
ilk 15’i kurularak 2022 yılı Mayıs’ında misafir 
ağırlamaya başlayacak. Abana ve Pınarbaşı’nda kurulacak tesislerin önemli bir 
yatırım olduğunu vurgulayan Kastamonu Quiet Otelleri Genel Koordinatörü 
Hacıoğlu, şehrin pandemi sonrasında geleneksel doğa turizmine ek olarak 
lüks doğa tatili alanında da kendine uluslararası platformda çok daha iddialı 
bir kulvar açmaya hazırlandığını söyledi.

Kruvaziyer turizminin yeniden canlandırılması 
için yürütülen çalışmalar sonucu İzmir 
Limanı'na 2022 yılı için 49 kruvaziyer 
rezervasyon yaptırdı. Böylelikle 6 yıllık aranın 
ardından gemilerle gelecek turistlerin, kent 
merkezinin yanı sıra Efes, Meryemana ve Bergama gibi tarihi ören yerlerinde 
turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Galataport İstanbul'un devreye 
girmesinin İzmir limanını da hareketlendirdiğini söyledi. Öztürk "Çünkü 
kruvaziyerin kesilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de Galataport'un 
inşa halinde olmasıydı. Orası ekimde ilk yolcu gemisini kabul etti. 2022'de 
250'ye yakın rezervasyon aldı Galataport. Bu limana giden veya gelen gemiler 
için İzmir uğrak liman oldu” dedi.

Dünyanın en yoğun turizm trafiğine sahip 
Akdeniz'de yılın 10 aylık döneminde Türkiye, 
ziyaretçi sayısında Fransa, İspanya ve İtalya'yı 
geride bıraktı. Dünya Gazetesi'nde yer alan 
habere göre, Türkiye ziyaretçi sayısında en büyük 
rakiplerini geçerek bölgede lider oldu. Ancak kişi 
başına turizm gelirinde; Türkiye 10 ayda yalnız yabancılarla 21 milyon, buna 
yurtdışında ikamet eden yurttaşların da eklenmesiyle ziyaretçi sayısında 25,3 
milyonu aşarken İspanya ve Fransa 24 milyon, İtalya da 21 milyonda kaldı. Bu 
dönemde Yunanistan 15 ve Hırvatistan 10 milyon, Mısır da 5 milyon ziyaretçi 
aldı.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı 
Yavuz Yılık, pandeminin turizm sektörüne yaşattığı 
sıkıntıların ardından termal turizm işletmecilerinin 
2022 yılından umutlu olduklarını belirtti. Aşılamanın 
yaygınlaşması ve COVID-19'un seyrinin yavaşlamasının 
doluluk oranlarını olumlu yönde etkilediği ifade eden Yavuz Yılık, önümüzdeki 
yıldan beklentilerinin yüksek olduğunu, 2022 yılının termal turizm açısından 
2021'e göre daha iyi olacağını kaydetti.

Rus turistlerin 2021 yılında en çok tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Travelata.
ru'nun verilerini haberleştiren Kommersant gazetesi, satılan paket turların 
yüzde 45'inin Türkiye turlarından oluştuğunu yazdı. İkinci sırada ise Mısır 
yer aldı. Gazete, 2019'da Türkiye'nin tur pastasındaki payının yine yüzde 45 
olduğunu, ancak pandemi yılı 2020'de yüzde 53'e yükseldiğini hatırlattı. Rusya 
Tur Endüstrisi Birliği yetkilileri de 2019'da Türkiye'yi 6,9 milyon Rus turist ziyaret 
ederken 2021'de bu sayınının 4,9 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye, 2022 yazında MSC Cruises’ın Akdeniz 
seyahat programına geri dönecek. Kuşadası, deniz 
tatili yapan misafirlerin ilk kez biniş limanı olacak. 
MSC Lirica, Nisan-Ekim 2022 arasında Kuşadası 

limanından yeni planlanmış 7 gecelik güzergahı sunacak. Kuşadası’ndan 
İsrail’in Haifa kentine; Kuşadası’na geri dönmeden önce Kıbrıs’ta Limasol; 
Yunanistan’da Rodos ve Santorini adaları ve Atina’da Pire limanına uğrayacak. 
2022 sonbahar itibari ile MSC Fantasia’nın 11 gecelik programında İstanbul ve 
İzmir limanı da yer alıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak 
Merkezi'nde yapımı tamamlanan 25 oda, 50 
yatak kapasiteli otel hizmete girdi. Sarıkamış 
Belediye Başkanı Harun Hayali, açılıştaki 
konuşmasında, Sarıkamış'ın turizme yönelik 
yatırımlarla gün geçtikçe potansiyelinin arttığını 

söyledi. Hayali, bölgede yatırım yapacak müteşebbislere her konuda destek 
vereceklerini belirterek, "İlçemize sosyoekonomik ve istihdam bakımından 
değer katan, ilçemizin turizmle kalkınmasına katkı sunan otel sahibi Yakup 
Demir’e teşekkür ediyor, bol bereketli kazançlarla hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz” dedi.

Çorum'da bulunan 5 yıldızlı Anitta Otel’in banka 
tarafından satışı açık arttırma yoluyla gerçekleştirildi. 
503 yataklı otel, 4 milyon 250 bin dolara Irmakçılar Proje 
İnş. Enerji San. ve Tic. AŞ'ye satıldı. Çorumlu iş insanı 
Uğur Barlık'a ait Anitta Otel, önce Ziraat Bankasının 
eline geçti sonrasında ise açık artırmayla satıldı. 60 
milyon 825 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan 
İnönü Caddesi üzerindeki 27 bin metrekare kapalı 

alana sahip 503 yataklı otel, 4 milyon 250 bin dolara (58 milyon 336 bin TL) 
Irmakçılar Proje İnş, Enerji San. ve Tic. AŞ'ye satıldı. Irmakçılar Proje'nin inşaat, 
enerji, alt yapı, madencilik gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyor.

Yavuz Yılık
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Kürşat Tüzmen: “Türkiye ihracat 
ve turizmle şaha kalkacak”

Gelecek Turizmde programına 
“Sosyo-Ekonomik Kalkınma” 
ödülü

BM'nin en iyi turizm köyleri 
listesine Türkiye'den iki yer girdi

Haydarpaşa Lisesinin 
doğal sit statüsü değiştirildi

Safranbolu'daki kaya mezarları 
turizme kazandırılacak

Beşinci İstanbul Ekonomi Zirvesi "Yeşil Ekonomi" ana temasıyla Kalyon PV 
ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Zirveye Devlet Eski 
Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, 
İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ev sahipliği 
yaptı. İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Devlet Eski Bakanı 
Kürşad Tüzmen gelişmekte olan ülkelerin kolay kolay Yeşil Ekonomi bilincine 
geçemediğini aktararak, “Müsteşarlık dönemimde dolar bizim paramız 
ama sizin sorununuz denmişti. Bugün geldiğimiz noktada bunun gerçek 
olduğunu görüyoruz. Ama inanıyorum ki hükümetimiz elinden geleni 
yaparak, bu sorunları aşacak. 2015’te imza atılan Paris Anlaşması’nda, 1,5 
derece emisyon sıcaklık artışı sınırlandırılması getirildi. Ancak Glasgow’da 
yapılan toplantıda bu hedefe ulaşmak için yüzde 80 uzakta olduğumuz fark 
edildi. Gelişmiş ülkeler de bu taahhütleri yerine getiremedi. Ülkeler özveri ile 
bu konuya ağırlık verirse bu konunun üstesinden gelebiliriz. Türkiye olarak 
iki şahlanan atımız var bunlar; ihracat ve turizm. Bizler ekonomide, ihracat 
ve turizm kaynaklarımızı kullanarak Yeşil Ekonomi’ye kaynak sağlayabiliriz” 
açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin tek sürdürülebilir turizm programı 
olan Gelecek Turizmde, yarattığı sosyal etkiyle 
ulusal ve uluslararası alanda ödül almaya 
devam ediyor. Anadolu Efes’in, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 
hayata geçirdiği Gelecek Turizmde programı, 
UN Global Compact Ukrayna tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik İçin 
Ortaklık Ödülleri’nde, “Sosyo-Ekonomik Kalkınma” kategorisinde ödüle layık 
görüldü. Organizasyon kapsamında, Doğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık 100 
başvuru, gezegen, insanlar, barış ve sosyo-ekonomik kalkınma kategorileri 
için değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen 
kurumlar için ödül töreni, 2 Aralık Perşembe günü Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de gerçekleşti. 

Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü 2021 yılındaki 
en iyi turizm köyleri listesini 
açıkladı. Dünyanın farklı 
yerlerindeki 32 ülkeden 
44 köyün yer aldığı listede 
Türkiye'den de 2 köy bulunuyor. 
İspanya’nın başkenti Madrid’de 
düzenlenen örgütün 24’üncü 
genel kurulunda, Nevşehir’in 
Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa 
(Sinasos) köyü, Dünya Turizm 
Örgütü tarafından “En İyi 
Turizm Köyü” ilan edildi. 
Kurula katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ödülü Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili’nin elinden 
aldı. UNWTO'nun listesinde Sakarya'ya bağlı Osmanlı döneminden kalma 
bir kasaba olan Taraklı da yer aldı. Taraklı, 10 yıl önce yapılan restorasyon 
çalışmaları sayesinde Marmara Bölgesi'nin popüler turizm merkezlerinden 
birisi haline geldi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı; 

Altunizade’de bulunan 
Haydarpaşa Lisesinin 

bulunduğu alanın statüsünü, 
doğal sit alanından 

“sürdürülebilir koruma ve 
kontrollü kullanım alanına dönüştürdü. Cumhuriyet’te yayınlanan haberde, 
Bakanlığın 2019 yılında yayımlanan ilke kararlarında bu alanlara ilişkin, 
“Barındırdığı silüet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak 
doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve 
yerleşimlere izin veren alanlardır” ifadeleri yer alıyor.  Bu alanlara ilişkin “Koruma 
bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olup düşük yoğunluklu 
yerleşim yerleri olarak planlanabilir” denilirken, inşaat mühendisi İbrahim 
Doğan, lise arazisine ne yapılmak istendiği hakkında “Yeni yapılaşmanın önü 
açılmış oluyor. Bakanlık tarafından yapılan bu düzenleme yasalara ve şehircilik 
ilkelerine aykırıdır. Haydarpaşa Lisesinin arazisine sahip çıkalım” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 
bulunan tarihi evleriyle ünlü 
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 
Roma dönemine ait kaya 
mezarları turizme kazandırılacak. 
Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye 
bağlı Üçbölük ve Aşağı Güney 

köyleri sınırları içinde kalan vadi boyunca uzanan dağlardaki kaya mezarlarını 
inceledi. Vali Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük'ün, doğal güzelliklerinin 
yanında tarihi zenginliklere de sahip olduğunu belirtti. Soğanlı Vadisi'nde bazı 
çalışmalar yaparak bölgeyi turizme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gürel, 
"Çalışmalar tamamlandığında arkeopark olarak ülke turizmine kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Özellikle vadinin yamaçlarında bulunan çok sayıda kaya 
mezarı, görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık 
tutmaktadır” ifadelerini kullandı.



87

 İSTATİSTİKLER

Kasım ayında 1 milyon 700 bin, 11 ay toplamında ise 
22 milyon 800 bin yabancı Türkiye'ye seyahat etti

TÜRKİYE'YE GELEN 
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (KASIM)

TÜRKİYE'YE GELEN 
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK- KASIM)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM (%)

Rusya Fed. 127.116 192.809 51,68

Bulgaristan 143.269 159.237 11,15

Almanya 34.489 152.026 340,80

İran 33.512 136.950 308,66

Irak 48.748 67.797 39,08

İngiltere (Birleşik Krallık) 16.242 61.439 278,27

Azerbaycan 16.899 47.556 181,41

Ukrayna 37.098 47.351 27,64

İsrail 13.074 47.309 261,86

Fransa 15.525 42.890 176,26

Amerika Birleşik Devletleri 12.606 37.219 195,25

Romanya 24.035 36.802 53,12

Hollanda 16.014 34.662 116,45

Gürcistan 10.997 30.216 174,77

Özbekistan 13.522 28.205 108,59

Yunanistan 2.546 25.481 900,82

Kuveyt 9.288 21.720 133,85

Belçika 10.937 21.386 95,54

Lübnan 11.986 20.233 68,81

Sırbistan 9.755 19.160 96,41

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 9.309 16.180 73,81

Polonya 6.238 15.983 156,22

İsveç 7.003 14.789 111,18

İtalya 4.403 14.246 223,55

Pakistan 7.803 14.029 79,79

Mısır 8.402 13.647 62,43

İspanya 3.387 13.461 297,43

Avusturya 5.746 12.758 122,03

Kosova 7.280 12.298 68,93

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1.008 9.729 865,18

Arnavutluk 5.543 9.065 63,54

Kanada 2.500 7.988 219,52

Danimarka 2.227 7.626 242,43

Hindistan 2.012 7.465 271,02

Bahreyn 636 7.311 1049,53

Meksika 399 5.227 1210,03

Beyaz Rusya (Belarus) 4.129 5.137 24,41

Birleşik Arap Emirlikleri 231 4.976 2054,11

Kolombiya 720 4.558 533,06

Norveç 1.222 4.494 267,76

Çin Halk Cumhuriyeti 1.188 3.482 193,10

Macaristan 960 3.456 260,00

Çek Cumhuriyeti (Çekya) 1.422 3.189 124,26

Güney Kore 572 2.937 413,46

Türkmenistan 633 2.592 309,48

Avustralya 558 2.292 310,75

Yemen 1.296 2.231 72,15

Slovakya 552 1.984 259,42

Slovenya 342 1.982 479,53

Japonya 745 924 24,03

Güney Afrika Cumhuriyeti 884 781 -11,65

Diğer 136.983 306.717 123,90

YABANCI TOPLAM 833.991 1.763.982 111,51

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM (%)

Rusya Fed. 2.038.380 4.555.047 123,46

Almanya 1.071.782 2.897.069 170,30

Ukrayna 965.203 2.018.812 109,16

Bulgaristan 1.140.739 1.136.866 -0,34

İran 352.577 1.001.405 184,02

Irak 351.273 760.894 116,61

Hollanda 254.625 593.998 133,28

Polonya 140.472 576.547 310,44

Fransa 287.827 574.450 99,58

Romanya 257.055 470.012 82,84

Azerbaycan 220.403 413.420 87,57

İngiltere (Birleşik Krallık) 803.782 339.612 -57,75

Amerika Birleşik Devletleri 136.646 335.205 145,31

Belçika 128.458 314.557 144,87

Avusturya 104.410 256.685 145,84

Özbekistan 92.013 247.740 169,24

Gürcistan 399.944 240.434 -39,88

Kuveyt 117.071 224.636 91,88

Sırbistan 123.529 222.201 79,88

Beyaz Rusya (Belarus) 103.967 216.212 107,96

İsrail 123.663 198.438 60,47

İsveç 86.487 175.846 103,32

Lübnan 81.945 172.880 110,97

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 108.597 167.863 54,57

Kosova 65.672 135.627 106,52

Yunanistan 134.019 130.336 -2,75

Mısır 62.690 108.893 73,70

İtalya 68.637 104.919 52,86

Danimarka 42.829 103.776 142,30

İspanya 51.217 88.714 73,21

Çek Cumhuriyeti (Çekya) 14.610 87.576 499,43

Arnavutluk 45.920 82.725 80,15

Pakistan 46.071 77.317 67,82

Macaristan 15.747 73.689 367,96

Kanada 31.490 64.323 104,26

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 56.912 57.964 1,85

Bahreyn 17.478 50.444 188,61

Norveç 23.788 49.434 107,81

Hindistan 42.635 42.624 -0,03

Slovakya 8.072 36.862 356,67

Birleşik Arap Emirlikleri 3.412 36.275 963,16

Meksika 11.826 30.400 157,06

Çin Halk Cumhuriyeti 37.890 29.611 -21,85

Kolombiya 9.647 24.720 156,25

Yemen 12.281 19.423 58,15

Slovenya 7.766 16.921 117,89

Türkmenistan 42.519 16.751 -60,60

Güney Kore 36.095 12.756 -64,66

Avustralya 14.645 12.267 -16,24

Japonya 18.776 6.260 -66,66

Güney Afrika Cumhuriyeti 11.468 5.523 -51,84

Diğer 1.609.923 3.202.787 85,16

YABANCI TOPLAM 12.034.883 22.819.746 89,61



www.daikin.com.tr/vrv5s

VRV 5-S ile Sektöre Öncülük Eden Çözümler
Yıl boyunca yüksek performans gösteren yeni VRV5-S tüm mini VRV ihtiyaçlarınızı Daikin’in 

en sürdürülebilir çözümüyle karşılıyor.

› Çevre dostu yeni nesil soğutucu akışkan R-32 ve sektöre yön veren gerçek sezonsal 

verimlilik sayesinde üstün sürdürülebilirlik

› 10m2’ye kadar odalarda montaj olanağı ile maksimum esneklik

› Tek fan gövdesinin içindeki bileşenlere kolayca ulaşmayı sağlayan geniş erişim alanıyla, 

ergonomi ve kullanım kolaylığı

› Yeni fan tasarımı ile 39db(A)‘ya kadar düşen ses basıncı seviyesi ve 45 Pa’ya kadar 

otomatik olarak ayarlanan ESP değerinin sağladığı tasarım çeşitliliği

› Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden kolay kullanılan online ve sesli 
kontrollerin yanı sıra küçük odalarda kullanıma olanak sağlayan yeni 1.1 kW’lık iç ünite

› IEC 60335-2-40 standardına uygun gelişmiş soğutucu akışkan sızdırmazlık gereksinimleri 

için fabrika çıkışlı güvenlik önlemleri ile yüksek güvenilirlik

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz:

Çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız ve 2050 yılında CO2 Nötr olmayı hede� iyoruz.
Döngüsel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım; hede� mize giden yolda temel 
taşlarımız olacak. Şimdi harekete geçme zamanı, bize katılın!

Gelecek
için tasarlandı

Daha düşük
CO2 eşdeğeri

ErP 2021
UYUMLU

ErP 2021
UYUMLU






