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Sektörümüze ilişkin yeni umutlarla, yeni bir yıla adım attık. 2022’ye fuarlarla ve yeni 
beklentilerle başlarken, 2021’in turizm verileri de açıklandı.

2021’in turizm istatistiklerine göre ülkemizi 24,47 milyon yabancı ziyaret etti. Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Aralık ayında turizm verilerine ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, 2021 için koyulan 24 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldığını, 
2022 için 34,5 milyar dolarla 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini 

kaydetmişti.

Önemli bir nokta da, 2021 turizm istatistiklerine göre Bulgaristan’dan gelen 1,4 
milyon ziyaretçinin konaklama yapmadan ülkelerine dönmesi… Bulgaristan’dan gelen 
ziyaretçiler günübirlik Türkiye’ye geliyor, uygun fiyatla alış verişlerini yapıp ülkemizi 
terk ediyor. Tek bir kentin çarşısından yapılan bu alış veriş, tek şehirden alınan benzin, 
otele adım atmadan yapılan bir turizm faaliyeti, ülkemizin turizm gerilerine ne kadar 

yansıyor? Turizm gelirinde aslan payını konaklama geliri almıyor mu?

Bu bilgilerden hareketle, Sayın Bakan’ın belirttiği gibi turizmde V çıkışı yaşansa dahi bu 
durum turizm gelirlerine ne oranda yansıyacak, konaklama gelirleri ne kadar artacak, 
döviz kuru çift hanelere ulaşmışken,  2022 için 34,5 milyar dolarlık gelir hedefi ne 

kadar gerçekçi, bekleyip göreceğiz… 

Turizm sektörü yeniden fuarlarda buluşuyor…
Her sene sabırsızlıkla beklenen, firmaların önemli hazırlıklarla katıldığı, dünyanın 
en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – 
EMITT, iki sene aradan sonra tekrar kapılarını açıyor. Başlangıcından bu yana turizm 
bileşenlerinin buluşma noktası olan EMITT, bu sene de otellerden tur operatörlerine, 
tedarikçi firmalardan alternatif ve inovatif turizm trendlerine her alandan temsilcileri 
aynı çatı altında bir araya getirecek. EMITT Fuarı ile ilgili detaylara ve sektör 
temsilcilerinin gelecek sezona ilişkin görüş ve değerlendirmelerine yer verdiğimiz 

Turizmin Bileşenleri 2022 Özel Bölümü’nü sayfalarımızda görebilirsiniz…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı yatırım teşvikleri, önümüzdeki dönemde 
hayata geçirilecek yeni yatırım ve renovasyona girecek tesislerle ilgili bilgi sağlaması 
yönünden önem taşıyor. Bu noktada bizler de Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak 
yeni sayımızda 2021’de alınan turizm yatırımı amaçlı teşvikleri inceledik. Geçtiğimiz 
sene farklı kategorilerde 199 adet proje için yeni otel ve modernizasyon yatırımı 
teşviklerinden yararlanıldığı bilgisine ulaştık. Habere ilişkin detayları ve teşvik alan 

firmalara dair bilgileri haberimizde siz okuyucularımızın dikkatinize sunuyoruz.

Yeni senenin başlamasıyla, turizm fuarları açısından da yoğun bir döneme adım 
attık. Antalya’da düzenlenen 32. ANFAŞ Hotel Equipment ve 28. ANFAŞ Food Product 
fuarları, turizm ve gıda endüstrisinin bileşenlerini bir araya getirdi. Katılımcı firmaların 
değerlendirmeleri ile zenginleştirdiğimiz ANFAŞ Özel Bölümü, dergimizin ilerleyen 

sayfalarında… 

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Turizm sektörü, 2022 yılında
2019’u yakalar mı?
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Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında 
yer alan EMITT, sektör stratejisini 

desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, 
inovasyonu teşvik etmek ve turizm sektörünün 
kamu, özel sektör ve akademik boyutları 
arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin 
tanıtılmasını sağlamak adına iş geliştirmeye 
yönelik etkinlikler içeren programıyla turizm 
gündemine ışık tutacak. Gerçekleştirdiği 
fuarlar ile yabancı yatırımcıları potansiyel iş 
ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 
25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Türkiye’nin 
farklı özellikleriyle markalaşmış turizm 
destinasyonlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

51 ülkeden 200’ün üstünde yabancı alıcı…
EMITT Fuarı, her sene devlet organları, 
sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat 
acentaları ile otellerin yanı sıra havayolları, 
konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim 

teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe 
yer alan profesyonellerin buluşma noktası 
oluyor. EMITT, 2020 yılında 103 ülkeden 
44 bini aşkın ziyaretçiyi aynı çatı altında 
buluşturdu. Bu sene ise bu rakamların üstüne 
çıkmayı hedefleyen fuarda hibrit modellerin 
sunduğu imkanlarla hem fiziksel olarak hem 
de sanal ticaret platformu Hyve Connect 
aracılığı ile ağırlanacak. Ayıca, başta Fransa, 
İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, 
Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır 
ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler olmak üzere 
toplam 51 ülkeden gelen 200’ün üstünde 
yabancı alıcı EMITT’te buluşacak.

EMITT Konferans Sahnesi turizm sektörüne 
yön veren isimleri ağırlıyor
EMITT’te dört gün boyunca katılımcılar ve 
ziyaretçiler; sektör lideri konuk ve konuşmacılar 
turizm gündemi, alternatif turizm trendleri ve 
sürdürülebilir inovatif turizm uygulamalarının 

ipuçlarını konuşacak. Teknoloji, iklim kaygıları, 
pandemi gibi faktörlerin köklü değişikliklere 
yol açtığı, değişime uyum sağlamanın 
sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu bu yeni 
dönemde, turizm sektörüne yön veren uzman 
isimler EMITT Konferans Sahnesi’nde olacak. 

DOSYA

Turizmin bileşenleri, yeniden
EMITT Fuarı’nda buluşuyor

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl aradan sonra, 
9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Turizm sektörünün farklı alanlarındaki 
pek çok bileşenini bir araya getiren EMITT, kapsamlı konferans programıyla turizm gündemine, alternatif turizm 
trendlerine ve sürdürülebilir inovatif turizm uygulamalarına ev sahipliği yapacak. 51 ülkeden gelen 200’ün üstünde 
yabancı alıcının beklendiği fuarda bu sene ilk kez sağlık turizmi profesyonelleri de yer alacak.

TURİZMİN BİLEŞENLERİ 2022

EMITT ÖZEL BÖLÜMÜ
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Sektör profesyonelleri, 10 farklı oturumda 
Turizm Sektörünün Geleceği’ni konuşacak 
• Başkanlar Oturumu: Fikir Önderleri 2022 
Turizm Öngörülerini Açıklıyor
Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın 
moderatörlüğünde, TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Yönetim Kurulu 
Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır Başkanlar 
Oturumu’nda yer alacak. Sektöre yön veren 
son gelişmeleri gündeme taşıyacak.

• İklim Dostu Gastronomi Turizmi
Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan 
Boztepe moderatörlüğünde, TV programcısı, 
Yazar ve Gezgin Burak Akkul ile ünlü şefler 
Jale Balcı ve Murat Bozok “İklim Dostu 
Gastronomi Rotaları”nın peşine düşecek. 

• Gıda Dostu Turizmin İşletmelere 
Kazandırdıkları
Turuncu Bayrak iş birliğindeki oturumda, iklim 
aktivisti Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünde 
gıda dostu turizmin işletmelere 
kazandırdıklarından bahsedilecek. “Karbon 
ayak izini gideren ve İsraf azaltan işletmeler, 
kalite, güvenilirlik ve kazanç sağlar” diyecek 
oturumda, günümüzün iklim ve gıda 
aktivistleri, eko etiket ve kalite uzmanları ile 
uygulayıcı işletmeler yer alacak. Ülkemizde 
iklim duyarlılığı ile önemli çalışmalar yapan 
genç kuşağın yeni temsilcilerinden Atlas 
Sarrafoğlu turizmi yönlendirecek tespit ve 
önerilerini paylaşarak tüm tüketici ve hizmet 
sağlayıcılara ilham olacak. 

• Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde 
"Influencer" Pazarlama ve Pandeminin 
Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve 
Sıradışı Rotalar
Seyahat Yazarı ve Gazeteci Bahar Akıncı, 
Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Z. Özbilgi, 
@Travelcomic hesabıyla dikkat çeken Almanya’dan 
Franziska Niehus, Hindistan’dan girişimci Harjinder 
Kukreja gibi turizmi heyecanlandıran paylaşımları 
olan ve dijital içerikleriyle global iş birliklerine 
imza atan isimler EMITT Konferans Sahnesi’nde 

yer alacak. Azerbaycan, Küba ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nden uzmanların katılımıyla da 
“sağlık” ön planda tutularak pandemi döneminde 
öğrenilen fırsatlar irdelenecek. 

• Kültür Turizminde Eve Dönüş: Tarihi 
Eser ve Miras Alanlarının Ülkemize 
Kazandırılması
Konferansta tarihi eser ve miras alanlarının 
ülkemize ve Turizme kazandırılması konusu 
konuşulacak. Moderatör koltuğunda 
Ahmet Yeşiltepe oturacak. Konferansın 
konuşmacıları ise Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık, İBB Kültür Varlıkları Projeler 
Müdür Yardımcı İrem Bülbül, Jolly Tur Yurtiçi 
Turlar Direktörü Kerem Gökçe, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire 
Başkanı Zeynep Boz olacak. 

• Turizmde #şimdineleroluyor? 
Dijitalleşme, Yapay Zeka, Metaverse
Turizmde #şimdineleroluyor? diye 
soran fuarın üçüncü gününde, turizmde 
dijitalleşme, yapay zekâ ve metaverse 
konuları işlenirken moderatörlüğünü Age 
Provocateur Kurucu Ortakları Duygu Birecikli 
ve Gülşah Akın yapacak. Konuşmacı olarak 
ise Hotel Runner Acentelerden Sorumlu 
Satış ve İş Geliştirme Direktörü Rıza Kaynak, 
B2Metric CEO’su Murat Hacıoğlu ve 
Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Erdem Erkul yer alacak.   

• Kitlesel Dönüşüm Yaratan Seyahat 
Manifestosu: Ulaşım, Konaklama ve 
İletişim Trendleri Üzerine
Doğayla uyumlu, kültürle dönüşen, sorumlu 
seyahat bilincini benimseyen, yeni dönem 
konaklama eğilimleri ile de müşterilere 
alternatifler sunan işletmeler Dr. Cem 
Kınay moderatörlüğünde biraraya gelecek. 
Anatolity iş birliğindeki “Kitlesel Dönüşüm 
Yaratan Seyahat Manifestosu: Ulaşım, 
Konaklama ve İletişim Trendleri Üzerine” 
başlıklı konferansta, Tatilsepeti Genel 
Müdürü Koray Küçükyılmaz, Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, 

Swissotel Genel Müdürü Uğur Talayhan, 
Longosphere Glamping CEO’su Yiğit 
Küçükkınay konferansta konuşmacı olarak 
yer alacak.

• Tarih, Kültür ve Gastronomi Turizmini 
Buluşturan Bir Şehrin Marka Hikayesi
EXPO 2021 Hatay işbirliğiyle gerçekleşecek 
“Bir Şehrin Marka Hikayesi” oturumu Hatay'ın 
tarih, kültür ve gastronomi turizmi üçgeninde 
gelişen marka hikayesini İBB İstanbul 
Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer 
moderatörlüğünde EMITT ziyaretçileriyle 
buluşturacak. Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla 
düzenlenecek panelde diğer konuşmacılar 
ise Beykent Üni. Güzel Sanatlar Fak. 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Bşk. 
Esat Özata, EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri 
İhsan Çakar ve TURSAB Bölge  Temsil Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Aycıl olacak. 

EMITT, bu sene interaktif aktivitelere ev 
sahipliği yapıyor
Turizm sektörüne yön veren uzmanlar, 
EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini 
kapsayan oldukça zengin bir etkinlik 
programı çatısında sektörle buluşacak. 
Dört gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak 
gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında 
bu sene EMITT, konferanslara, özel fuar 
turlarına, influencer sunumlarına, girişimci 
buluşmalarına ve kültürel performanslar 
gibi farklı formatta interaktif aktivitelere 
ev sahipliği yapacak. 25. yıla özel birçok 
farklı format, konu ve uzmanlığı entegre 
ederek “Sürdürülebilir ve Verimli Turizmin 
Geleceği”, “İklim, Gıda ve Kültür Dostu 
Turizm”, “Ulaşım, Konaklama ve İletişimde 
Yeni Eğilimler” ve “Müşteri Deneyiminde 
Yeni Nesil Teknolojiler“ başlıklı 4 ana temada 
oturumlar düzenleyecek. 
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EMITT ÖZEL BÖLÜMÜRÖPORTAJ

Öncelikle, EMITT Fuarı hakkında genel bilgi 
alabilir miyiz? Geçmişten bugüne EMITT’in 
yolculuğu nasıl gerçekleşti? 
Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında 
yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı – EMITT, Hyve Group tarafından 
organize ediliyor. EMITT fuarımız bu yıl 9–12 
Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın 
kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında 
düzenleniyor. Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, turizm profesyonellerini, 
turizm beldelerini ve kuruluşlarını, yerli-
yabancı ziyaretçilerle buluşturan EMITT’te bu 
yıl çok önemli gündem konuları var. 25. yılında 
EMITT olarak sektörden öğrendiklerimizi 
tecrübelerimizle geliştirerek sektöre geri 
vermeyi hedeflediğimiz kapsamlı bir konferans 
programıyla turizm gündemini, alternatif 
turizm trendleri ve sürdürülebilir inovatif 
turizm uygulamalarını konuşacağız.

25. EMITT Fuarı’nda katılımcı ve ziyaretçileri 
bekleyen yenilikler olacak mı? Detay 
verebilir misiniz?
EMITT’in bu seneki yeniliği olan, bölgedeki en 
yeni ürün ve hizmetlerin sergilenmesi ve takip 
edilmesi için olanak sağlamasının yanında, 
içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında 
köprü oluşturan aktiviteleri destekleyen EMITT 
Tech Garage’da Metaverse’den artırılmış 
gerçekliğe dijitalleşmenin ve teknolojinin 
getirdiği en yeni uygulamalarıyla start-uplar 
sektör ile buluşacak. Aynı zamanda EMITT 
Master Class Özel Fuar Turları ile uzmanlarımız, 
gezginler, influencerlar ve şeflerle birlikte 
katılımcılarımızı stantlarında bire bir ziyaret 
ederek, israftan nasıl kaçınacaklarını, 
sürdürülebilirliğin ipuçlarını ve iklim dostu 
turizm uygulamalarını konferans sahnesinden 
fuar koridorlarına taşıyacağız. EMITT Fuar 
Katılımcıları Stant Etkinlikleri & EMITT Ana 

Fuaye Sahne Etkinlikleri ile katılımcılarımız 
görünürlüklerini artırırken, ziyaretçiler arasında 
marka bilinirliklerini güçlendirecek ve kültürel 
zenginliklerini hem kendi stantlarında hem 
de Ana Fuayede kurulacak olan sahnede özel 
aktiviteler ile yansıtabilecek.

Bu sene EMITT’te hangi konular 
konuşulacak? Düzenlenecek panellerde 
hangi isimleri dinleyeceğiz?
25. yılında EMITT olarak sektörden 
öğrendiklerimizi tecrübelerimizle geliştirerek 
sektöre geri vermeyi hedeflediğimiz kapsamlı 
bir konferans programıyla turizm gündemini, 
alternatif turizm trendleri ve sürdürülebilir 
inovatif turizm uygulamalarının ipuçlarını 
konuşacağız. Fuarın ilk gününde Turizm 
Danışmanı Osman Ayık’ın moderatörlüğünde, 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 
TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin 
ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Suriri 
Çorabatır Başkanlar Oturumu’nda yer alacak. 
Sektöre yön veren son gelişmeleri gündeme 
taşıyacak. Fuarın ikinci gününde “İklim Dostu 
Gastronomi Turizmi” başlıklı konferansta 
Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan 
Boztepe moderatör koltuğunda oturacak, Burak 

Akkul, Jale Balcı ve Murat Bozok konuşmacı 
olarak yer alacak. Daha sonra ise iklim aktivisti 
Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünde gıda 
dostu turizmin işletmelere kazandırdıklarından 
bahsedilecek. İkinci günün son programında 
ise “Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde 
Influencer Etkisi” başlıklı konferansta Seyahat 
Yazarı ve Gazeteci Bahar Akıncı katılacak. 

EMITT Fuarı’nda bu sene hangi ülkelerden 
ziyaretçiler ve hosted buyer’lar yer alacak?
2020 yılında 24’üncüsü gerçekleştirilen, 
Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat 
Fuarı – EMITT’te 103 ülkeden 44 bini aşkın 
ziyaretçi ağırladık. Bu yıl da dünyanın farklı 
coğrafyalarından ziyaretçi kayıtları almaya 
devam ediyoruz. Bu durum; bizim doğru 
bir iş yaptığımızı gösteriyor ve ülkemize 
daha da yararlı olmak için çalışmalarımızı 
hızlandırmaya teşvik ediyor.  Her yıl bir önceki 
EMITT’te gösterdiğimiz başarının üstüne 
çıkmayı hedefliyoruz. Hyve Group olarak 2018 
yılından bu yana Türkiye’deki tüm fuarlarımızda 
sanal ticaret platformumuz Hyve Connect’i 
kullanıyoruz. Hyve Connect, EMITT’e katılan 
tüm katılımcılar, satın almacılar ve ziyaretçiler 
için ücretsiz bir hizmettir. Akıllı telefon ve 

Hacer Aydın / EMITT Fuar Direktörü 

“Toplam 51 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcıyı 
fuarımızda hem fiziksel olarak hem de sanal ticaret platformumuz 

Hyve Connect aracılığı ile ağırlayacağız”
Bu sene 25’inci kez düzenlenen, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer bulan EMITT Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, turizm gündemini, alternatif turizm trendleri ve sürdürülebilir inovatif turizm 
uygulamalarını aynı çatı altında buluşturacak. 51 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcının beklendiği fuarda 
bu sene ilk kez sağlık turizmi profesyonelleri de yer alacak. EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, EMITT Fuarı’na ilişkin 
sorularımızı yanıtlarken, turizm sektörüne yönelik değerlendirme ve 2022 beklentilerini aktardı.

“EMITT Fuarı’nda, Türkiye’nin 
sağlık turizminin de dünyaya 
açılan kapısı olmayı 
hedefliyoruz.”
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internet uygulaması üzerinden ulaşabilen 
araç, katılımcıların hızlı ve etkili bir şekilde 
networking yapabilmeleri, doğru müşterilerle 
ve tedarikçilerle bağlantı kurabilmeleri ve 
etkinlik alanında ağlarını genişletebilmeleri 
için mükemmel bir yöntem. Salgından yaklaşık 
1,5 yıl önce uygulamaya başladığımız hibrit 
yaklaşımlarla amacımız, fuarlarımızın verimliliğini 
artırmak ve satın almacı ya da ziyaretçilerimizin 
herhangi bir fuarımıza katılamaması halinde 
yine de katılımcılarımız ile uzaktan buluşmalarını 
sağlamaktı. “Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” 
anlayışımızı hayata geçirerek, katılımcılarımızı, 
uluslararası alıcılar ile fuar dışındaki dönemlerde 
de bir araya getirip, iş birliklerinin tüm yıla 
yayılmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. 
Şu ana kadar Hyve Connect platformumuzu 
kullanan katılımcılardan da alıcılardan da çok 
güçlü ve olumlu geri bildirimler alıyoruz. VIP 
Alım Heyeti programımız da keza her sene 
çok ilgili gören bir bölümümüz. Bu yıl Fransa, 
İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, 
Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır 
ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak 
üzere toplam 51 ülkeden gelen 200’ün üstünde 
yabancı alıcıyı fuarımızda, yine hibrit modellerin 
sunduğu imkanlarla hem fiziksel olarak hem 
de sanal ticaret platformumuz Hyve Connect 
aracılığı ile ağırlayacağız. 

Pandemi koşulları dolayısıyla EMITT, 2021’de 
düzenlenmedi. İki yıl aranın ardından fuar 
tekrar kapılarını açıyor. Bu aranın katılımcı ve 
ziyaretçiler açısından yansıması nasıl oldu? 
Fuara yönelik nasıl bir yaklaşım söz konusu?
Pandemi sürecinde fuarın yerli ve uluslararası 
tüm paydaşlar için daha verimli bir şekilde 
gerçekleşmesi için erteleme kararı aldık. İki 
senelik aradan sonra 25. EMITT Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nı 9- 12 
Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz için hem 
biz hem de katılımcılarımız çok heyecanlı. 
Bu heyecan ile iş birliklerimizi her zaman 

olduğundan daha kapsamlı ve güçlü bir şekilde 
hayata geçirmeyi ve hedefliyoruz. 2020 yılında 
düzenlediğimiz EMITT’te 103 ülkeden 44 bini 
aşkın ziyaretçi ve 1000’e yakın katılımcı ağırladık. 
Fuar, 20 ülkeden 200 tur operatörünü katılımcı 
ve ziyaretçilerle buluştururken, 4 bin 476 
randevulu iş görüşmesine de ev sahipliği yaptı. 
Bu yıl da Bulgaristan, Malta, Seyşeller, Belgrad, 
Ürdün, Kosova, Kıbrıs, Filistin ve Azerbaycan 
gibi ülkeler yer alırken dünyanın her tarafından 
katılım talepleri aldık. İki yıllık aranın ardından 
turizm sektörünün EMITT’e gösterdiği ilgi bizi 
çok mutlu etti. 

Fuarın turizm sektörüne katkıları hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
EMITT Fuarı, 25 yıl önce ilk yola çıkışından itibaren 
“turizm” kavramının anlaşılmasına ve tatil 
alışkanlıklarının gelişimine çok katkıda bulundu. 
Tatil yapmayı, deniz, kum, güneşten ibaret 
gören tatil tüketicisine, kış tatili, kültür turları, 
gastronomi turları, karavan tatilleri, ekstrem 
spor tatilleri, doğa tatilleri gibi yeni seçenekler 
sundu. Yurtdışı tatil seçeneklerini erişilebilir 
hale getirdi. Bütün yenilikleri zamanında 
EMITT aracılığı ile duyurduk ve EMITT’te lanse 
edip sektör geneline yaydık. Diğer yandan 
EMITT’in sektöre en büyük katkılarından biri ise 
Türkiye’nin kültürel ve tarihsel varlıklarını gün 
yüzüne çıkarması ve markalaştırması olmuştur. 
Bu yaklaşım Türkiye’nin dünyada bir kültür 
turizmi rotası olmasını sağlarken aynı zamanda 
yerli turizmimizi de zenginleştirdi. İllerimizi ve 
turistik yörelerimizi EMITT Fuarı’na katılmalarını 
sağlayarak, onları dünyaya tanıttık. Yemek 
kültürümüzü, inanç turizmi açısından tüm 
dünyadan turist çeken noktalarımızı, arkeolojik 
kazıların devam ettiği alanlarımızı ve mimari 
zenginliklerimizi anlatarak turizm alanında oyun 
alanımızı genişlettik. 

Turizm Bakanı’nın açıklamalarına göre, 
2022’de turist sayısı ve turizm gelirlerinde 
önemli ölçüde artış bekleniyor. Sizin 2022 
turizm sezonuna ilişkin beklentileriniz 
nelerdir? Bir değerlendirme alabilir miyiz?
Turizm 2020 yılında KOVİD-19 salgınından 
olumsuz etkilense de 2021 yılının özellikle ikinci 
yarısında açılmalar ve uçuşların başlaması ile 
toparlanma başladı. 2022 yılında ise yeniden 
hızlı bir büyüme hedefi ve beklentisi bulunuyor. 
Önümüzdeki yıl Türkiye turizminde genel 
hedefler gelen turist sayısının 21,8 milyondan 32 
milyona çıkması, turizm gelirlerinin ise 17 milyar 
dolardan 25 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 
Sağlık turizmi de gelirlerimizin artması için 
önemli bir kalem. 25. EMITT Fuarı’nda bir ilke ev 
sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine 
yer vermeye başlayacağız. Yabancı alıcılara ve 
ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği 
imkanlarını çeşitlendirdiğimiz EMITT Fuarı’nda, 
Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya 

açılan kapısı olmayı hedefliyoruz. Bu sebeple 
Türkiye’nin sağlık turizmi rakamlarından da 
bahsetmek istiyorum. 2019 yılında Türkiye’ye 
sağlık turizmi için gelen toplam turist sayısı 662 
bin 87 kişi olarak kayda geçti. Sağlık turizminden 
1,07 milyar dolar gelir elde edildi ve en yüksek 
yıllık gelire ulaşıldı. Sağlık turizmi 2020 yılında 
KOVİD-19 salgınından olumsuz etkilense de 
2021 yılının TÜİK verilerine göre sektörde 
belirgin bir toparlanma ve yükseliş yaşanıyor. 
Sağlık turizmi için 2021 yılının ilk 6 ayında gelen 
hasta sayısı 218 bin 895 olurken, turizm geliri ise 
393,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı 
ise sağlık turizmi için de yeniden hızlı bir büyüme 
hedefi ve beklentisi bulunuyor ve 600 bin hasta 
ve 750 milyon dolar gelir hedefleniyor.

Eklemek istedikleriniz?
Yerel turizm de bizim için çok kıymetli bir 
değerimiz. Bayramiç Belediyesi, Çorum 
Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 
Lüleburgaz Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Ayvalık 
Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, Bandırma 
Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kütahya 
Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Bodrum Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Kuşadası 
Belediyesi gibi daha pek çok il ve ilçe belediyemiz 
destinasyonlarının tanıtımı için fuarımızda yer 
alacak. Belediyelerimizle beraber Valiliklerimiz, 
Kaymakamlıklarımız ve İl Kültür Müdürlüklerimiz 
de şehirlerimizin dünyaya tanıtımı için fuarımıza 
katılım sağlayacak. Bunlar; Zonguldak Valiliği, 
Gaziantep Valiliği, Sakarya Valiliği, Adıyaman 
Valiliği, Karabük Valiliği, Kemah Kaymakamlığı, 
Kemaliye Kaymakamlığı, Trabzon İl Kültür, 
Giresun İl Kültür, Rize İl Kültür ve Ankara İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’dür. Son olarak, tüketici 
için EMITT’ten tatil satın almanın avantajlarından 
bahsetmek istiyorum. EMITT, uygun fiyatlı ve 
uygun ödeme seçenekleri bulunan avantajlı 
tatiller satın almaya imkan sağlıyor. Diğer yandan 
farklı tatil türlerinden seçenekleri bir arada 
görmek, bilmediği destinasyonlar hakkında 
bilgi sahibi olmak için de benzersiz bir platform 
konumunda bulunuyor. 
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2020 yılının ardından, bütün dünyayı küresel 
ölçekte etkileyen pandeminin gölgesinde 
geçen bir yılı daha geride bıraktık. Turizm 
sektörü salgından en olumsuz etkilenen 
sektör olarak bu süreçten çok dersler alıp 
olumsuzluklara karşı mücadele yöntemlerini 
de geliştirdi. 2020 yılında Türkiye’de ve 
dünyada turizm açısından tarihin en kötü 
dönemi yaşanırken, daha önce birçok 
krizden tecrübesi olan sektörümüz çok da 
fazla şikayet veya yakınmada bulunmadan 
kolları sıvayıp  sektör kuruluşlarının 
değişen sürece uyum sağlaması ve 
yönetmesine yönelik kamu-özel sektör 
birlikteliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Güvenli 
Turizm Sertifikası’, sektör kuruluşlarımızın 
bireysel çabalarının yanında Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın tanıtım ve 
farkındalık yaratma çalışmalarının neticesi 
olarak, 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle 
harekete geçen olumlu talebin geleceğe 
yönelik umut verdiğini söyleyebiliriz. Bunun 
yanında, turizm sektörü çalışanlarının 
aşılanan ilk grup içerisinde yer alması ve 
Türkiye’nin yeterli orandaki sağlık ve hastane 
altyapısı  diğer ülkeler karşısında önemli bir 
rekabet avantajı olarak karşımıza çıkmıştır.  
Yurtdışında, başta Avrupa pazarları olmak 
üzere birçok ülke pandemiye bağlı olarak 
dönem dönem kapalı kaldı. Birçok yeni 
uygulama misafirlerin seyahat taleplerini 
ertelemesine yol açtı. İngiltere’nin Türkiye’yi 
‘Kırmızı Liste’den çıkarmasının hemen 
akabinde çok hızlı şekilde talep yönünde 
artış kaydedilmesi, gerek Türkiye’nin 
tüketici tercihlerindeki sağlam konumunu 
gerekse kısıtlamaların kaldırılması ile 
talebin süratle ortaya çıkabileceğinin çok 
önemli bir göstergesi oldu. Türkiye’nin 
gerekli önlemleri alarak Rusya, Ukrayna, 
Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri başta 
olmak üzere bütün dünya ile sınırlarını açık 
tutmasının olumlu sonuçlarını tüm sektör 
olarak yaşadık. Yakın vadede Latin Amerika, 

Japonya ve Asya Pasifik ülkelerinin seyahat 
etmeye başlamasıyla şehir otellerinin önemli 
oranda taleple karşılaşmasını bekliyoruz. 
2021 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
öngörülerine paralel olarak yaklaşık 30 
milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar turizm geliri 
elde edilmesini bekliyoruz. Turizmde zirve 
olarak yaşadığımız 2019 yılı verilerine henüz 
ulaşamadık ancak sevindirici bir gelişme 
olarak 2019 yılındaki ivmeye yaklaştığımızı 
söyleyebiliriz. 

Aşılama 2022 için güven veriyor
Pandemi veya mutasyon yüzünden yeniden 
kapanmalar ve kısıtlamaların olmaması 
halinde 2022 yılının ikinci yarısında 2019 
yılı verilerine ulaşmayı hedefliyoruz.  
Bütün dünya artık Covid ile yaşamayı 
öğrendi. Salgının ilk dönemlerinde yaşanan 
kısıtlamalar, sağlık, ekonomik ve sosyal 
etkileşimleri dikkate alınarak büyük ölçekte 
kaldırıldı. Aşılamanın toplumun tüm 
kesimlerine yaygınlaştırılması artık dünyada 
ortak hedef. Aşılama oranlarındaki artış 
insanlara yeniden seyahat planları yapmak 
konusunda güven ve motivasyon veriyor. 
Türkiye’ye olan talebi de gördüğümüz 
için 2022’nin ikinci yarısından itibaren 
olumlu bir beklenti içindeyiz. Turizmde 
çift haneli büyüme hedeflerimiz devam 
ediyor. Uluslararası düzeyde 2022 yılına 
talep alıyoruz. 2022 yılının başarılı bir yıl 
olmasının önünde; döviz kurlarında ve emtia 
fiyatlarındaki dalgalanmalar, pandeminin 
yeniden ortaya çıkan varyantlarının etkisinin 
azalması gibi konular önem taşımakta. 
Mevcut koşulların “iyileşerek” devam 
etmesi durumunda 2022 yılında 2019’u 
yakalayabiliriz, 2023 yılında da turizmde 
yine rekor sayılara ulaşabiliriz.

Doluluklar gelirlere yansımadı
Otellerimizin hemen hemen hepsi 2020 
yılından ve 2021 yılının ilk yarısından farklı 
olarak açık. 2021 yılında ortalama doluluklar 
yılın son 2-3 ayında yüzde 60-70’lere 
yükselse de yıl genelinde Türkiye’de 
ortalama yüzde 52, İstanbul’da yüzde  54’te 
kaldı. Ortalama oda gelirleri ise Türkiye 
genelinde 42 Euro, İstanbul’da 49.6 Euro 
oldu. Geldiğimiz noktada biz konaklama 
sektöründe 2020 verilerini tamamen yok 
saymak durumundayız zaten ve o nedenle 
karşılaştırmaları yaparken, 2021 yılını 2020 
yılıyla değil, 2019 yılıyla kıyaslama yapmak 
daha uygun olacaktır. 2019 yılında Türkiye 
genelinde ortalama doluluklar yüzde 68, 
İstanbul’da yüzde 74 olmuştu, 2019 yılında 

oda başı gelirler ise Türkiye genelinde 
52 Euro, İstanbul’da 66 Euro olarak 
gerçekleşmişti. Yani Türkiye ortalamasında 
2019 yılına göre hâlâ doluluklarda yüzde 25, 
oda başı gelirlerde ise yüzde 20 civarında 
gerideyiz maalesef. 

Fuarlardan olumlu sinyaller 
Avrupa’da yeniden fiziki olarak başlayan 
fuarlardan olumlu sinyaller alıyoruz. Fiziki 
olarak gerçekleştirilen WTM Londra, 
IBTM Barselona, ILTM Cannes ve Madrid 
FITUR fuarlarında İstanbul, Antalya, 
Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak 
üzere Türkiye’nin tüm destinasyonları öne 
çıkıyordu. Tatil, kültür, sağlık ve lüks turizm 
talebinin 2019 yılı seviyesine ulaşacağını 
öngörüyoruz. Pandemi sürecinde seyahat 
edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş 
ülke vatandaşlarının harcayamadıkları 
tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını 
hızla artırıyor, bu duruma tek engel ise 
pandemi. Son olarak katıldığımız Madrid 
FITUR Turizm Fuarı’nda beklentimizin çok 
üzerinde yoğunlukla karşılaştık. Bu fuarın 
olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında 
almayı umut ediyoruz. İspanya ve Latin 
Amerika’dan turist girişlerimizin geçmiş 
yıllarda olduğu gibi farkedilir şekilde 
artmasını umuyoruz. Tabii bu söylediklerimiz 
şartların daha kötüye gitmeden en azından 
günümüzle aynı şekilde devam etmesi 
halinde geçerli. Yılın ikinci yarısı itibariyle 
umudumuz; aşılama oranın artmasıyla 
birlikte etkisini kaybetmeye başlayan 
pandeminin etkisiyle seyahat eden turist 
sayılarının artan ivmeyle hareketlenmesi 
ve sektörümüzün rahat bir nefes alacağı 
yoğunluk ve hedeflenen ortalama oda 
fiyatlarına erişmesi yönündedir. Diğer 
yönden, pandemi süreci, Türkiye’nin başta 
İstanbul ve Ankara olmak üzere kültür ve 
sanat altyapısını geliştirdiği bir dönem 
olarak tarih sayfalarında yerini alacaktır.  
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 
Binası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Atlas 
Sineması, Galata Kulesi, Beyoğlu Kültür 
Rotası ve adını sayamadığımız birçok eser, 
festival ve projenin önümüzdeki dönemde 
turizmin çeşitlendirilmesine önemli katkılar 
sunmasını bekliyoruz. Galataport’un hizmete 
açılması ile kruvaziyer turizminde İstanbul 
ve Türkiye’nin yakın geçmişteki parlak 
günlerine kavuşması artık çok uzağımızda 
değil. 2022 yılında kültür, gastronomi, MICE 
ve sağlık turizminin ürün çeşitliliği ve talepte 
olumlu etkisinin hissedilmeye başlayacağını 
umuyoruz. 

Müberra Eresin / Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB) Başkanı 

Mevcut koşulların “iyileşerek” devam etmesi 
durumunda 2022 yılında 2019’u yakalayabiliriz, 
2023'te turizmde yine rekor sayılara ulaşabiliriz



Boyalık
Bırakın kalbiniz

‘ta kalsın.
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Tesisimiz, Çeşme merkeze 2 kilometre 
uzaklıkta, konum itibariyle bölgenin en 
iyi özelliklerini bünyesinde barındıran bir 
alanda yer almaktadır. Gerek bölgenin doğal 
güzellikleri gerekse bulunulan konumun 
bölgedeki diğer önemli merkezlere yakınlığı 
tesisi ayrıca değerli kılmaktadır. Açılış yılı itibari 
ile HB / Yarım Pansiyon konseptte, toplam 
253 odası ile hizmet vermektedir. Thermal ve 
plaj özellikleri ile yaz ya da kış fark etmeksizin 
misafirlerimize konforlu ve güvenli bir tatil 
sunmaktayız. Her yıl olduğu üzere 2022 yılında 
da kendi bünyemizde birtakım düzenlemeler, 
yeni projeler mevcut. Misafirlerimiz için 
gerek genel alanlarımızda gerek iç dizaynda 
birçok yenilik ve değişim gerçekleştirdik, 
gerçekleştirmeyi de sürdüreceğiz.  Bölgemizde 

dış pazar misafir portföyü son beş yılda artış 
göstermekteydi ki pandemi süreci ile karşılaştık. 
Pandemi dönemi engellerinin ve endişelerinin 
azalma gösterdiği 2021 yılında bu durum 
bariz bir farkla doluluk oranlarına yansıdı. 
Normalleşme sürecinin adım adım yaşandığı 
ve hep birlikte sürece adapte olduğumuz 2021 
yılında hedeflediğimizin üzerinde bir skalada 
ilerledik. Yüksek sezonu ifade eden Haziran 
2021-Eylül 2021 tarihlerinde doluluk oranımız 
yüzde 85-95 oranında ilerledi, Ekim 2021 
doluluk oranları ise yüzde 60-65 bandında 
seyretti. Bölgemizde ağırlıklı bir iç pazar talebi 
söz konusu fakat son yıllarda büyük oranda 
artış gösteren dış pazar talebinin 2021 yılında 
da yüksek oranda seyrettiğini söyleyebiliriz, 
bu hususta en fazla öne çıkan, en yüksek 
oranda talep alınan ülke Almanya’dır. Ayrıca 
yükselişe geçen pazarlar İngiltere, Azerbaycan, 
Çin ve BDT pazarıdır. Tesisimiz açısından 
değerlendirmemiz ise dış pazar grafiğinde 
2021 yılının 2020 yılından yüksek bir profil 
çizdiği yönündedir. 2022 yılı için de yine iç pazar 
başta olmak üzere önemli ölçüde artış gösteren 
bir dış pazar talebi oluşacağını öngörmekteyiz. 
2021’de rezervasyon talebi açısından ise 
erken rezervasyon seçeneğinden çok son 
dakika rezervasyon tercihi üzerinden ilerleme 
sağlandığı söylenebilir. 2022 için ise EB (Erken 

Rezervasyon) dönemi 1 Aralık 2021 itibariyle 
başlamıştır. 15 Aralık 2021 rezervasyon verileri 
2022 iç pazar ve dış pazar toplam rakamlarının 
geçtiğimiz yıla kıyasla dört misli arttığını ifade 
edebiliriz. 

Fuar katılımında hedef ve beklentilerimiz 
2022 yılı için önceki yıllardan daha fazla
EMITT Fuarına tesisimiz hizmet vermeye 
başladığından beridir katılım göstermekteyiz. 
Bu yıl sekizinci kez katılım gösteriyor 
olacağız. Oteller ve destinasyon açısından 
değerlendirdiğimizde de fuar tüm katılımcılara, 
profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere 
yeni iş ve iş birliği sunan bir platform olarak öne 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda fuar katılımında 
sağlanan iş birliği ve yeni oluşumlar açısından 
hedef ve beklentilerimiz 2022 yılı için önceki 
yıllardan daha fazladır. Fuarda tesisimizin 
tanıtımı, bölgede hangi destinasyonda yer 
aldığı, sunulan hizmet içeriği ve imkanları 
üzerine tanıtım gerçekleştirmekteyiz. Tesisle 
birlikte aynı zamanda bölgenin de bir tanıtımını 
sağlamaktayız.  Turizm fuarlarının yurt içi ya 
da yurt dışı fark etmeksizin, tartışmasız olarak 
sektörün nabzının tutulduğu bir platform 
oluşturulduğunu ve bu buluşmanın tüm katılım 
gösteren tesislerin bir sonraki atılımına yön 
verdiği kanaatindeyim.  

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. Aynı 
zamanda otel, restoran ve ödeme çözümleri 
gibi sunduğumuz tüm çözümlere 7 gün 24 saat 
destek operasyonumuzla öne çıkıyoruz. Protel, 
konaklama ve yeme-içme sektörlerine yazılım 
ve donanım altyapısı sağlarken, uçtan uca 
yönetim ve operasyon çözümleri sunmaktadır. 
Bugün Türkiye genelinde, 7 bin aktif müşteri, 
100 binden fazla otel odası, 14 bin POS 
terminali ve indirilme sayısı toplamda 700 
bini bulan mobil uygulamalar, Protel garantisi 
altındadır. Bu büyük aile sayesinde, gelecekten 
ilham alarak Protel’i her geçen gün geliştirmeye 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
yeni çözümler üretmeye devam ediyoruz. 
Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesi 
için ihtiyaç duyulan inovasyon yapılarak, 
teknolojinin geliştirilmesi ve işletmelere 
uygulanması, en önemli hedeflerimiz arasında 
yer almakta. 33 yıl önce sadece otel ön büro 
yazılımı ile çıktığımız bu yola, bugün 20 farklı 
ürünle devam ediyoruz. Geniş ürün yelpazemiz 
ile restoran otomasyonundan QR menüye, 
SPA yönetim sistemlerinden temassız ödeme 

çözümlerine, özel entegratörlük hizmetinden 
muhasebe çözümlerine kadar, her türlü 
teknolojiyi ve destek hizmetini sağlıyoruz. 

2022 yılında teknolojik çözümler hayatımızda 
çok daha fazla yer almaya devam edecek
Pandemi sebebi ile durgun geçen 2020 yılından 
sonra, son derece dinamik ve hedeflerimize 
ulaştığımız bir 2021 yılı geçirdik. 2020 yılında 
gerçekleştirdiğimiz, yapısal ve organizasyonel 
iyileştirmelerin de meyvelerini 2021 yılında 
topladık.  İşletmelere, teknolojiye yapılan 
yatırımın zor günlerde kendilerine nasıl 
geri dönüş sağlayacağını gösterdik. Yurtdışı 
uçuşlarının da normale dönmesiyle turizm 
sektörünün eski günlerine döneceğine 
inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi tabii ki 
bizi de çok etkiledi, ancak bazı çözümlerimizin 
de daha fazla öne çıkmasını sağladı.  Pandemi 
döneminde de sürece uygun çözümleri çok 
hızlı bir şekilde hayata geçirip sektöre katkıda 
bulunduk.  Özellikle temassız çözümlerimiz 
sektöre önemli katkılar sağladı. Bir önceki 
yıla göre ciromuzu yüzde 50 artırarak, 2021 
yılı için koyduğumuz hedeflerimize ulaşmış 
durumdayız. Yine bu yıl içinde, Dubai ve 
Londra'da proje kuruluşları yaptık. Böylece 
ulusal firma konumundan, turizm sektöründe 
teknoloji hizmeti veren global bir firma 
konumuna geçmenin ilk adımlarını atmış 

bulunuyoruz. 2022 yılında teknolojik çözümler 
hayatımızda çok daha fazla yer almaya devam 
edecek. İşletmelerin kârlılıklarını artırmasına 
yönelik gelir yönetimi çözümlerini, hızlı ve 
güvenli ödeme altyapıları ile birleştirerek 
sektöre sunmaya başladık. Bununla beraber 
işletmelerin, misafirlerine kişiselleştirilmiş 
bir deneyim sunmasını sağlayan operasyon 
çözümleri ve CRM uygulamaları ile müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalarını 
sağlıyoruz. 2022 yılından beklentimiz, 2021 
yılındaki ivmenin devam etmesi yönünde. 
2022 yılı, Türkiye’deki yeni turizm paydaşlarının 
yaptığı yatırımların etkisini daha çok 
göreceğimiz bir yıl olacak. Bu nedenle, hem 
otel yatırımlarının hem de yerli yabancı turist 
sayısının beklentileri fazlasıyla karşılayacağını 
düşünüyoruz.

Orhan Belge / Boyalık Beach Hotel & 
Spa Çeşme Genel Müdürü

Alican Akınay / Protel Marmara 
Bölgesi Satış Yöneticisi

2022 yılı için önemli ölçüde artış gösteren bir dış 
pazar talebi oluşacağını öngörüyoruz

Protel’i her geçen gün geliştirmeye yeni çözümler 
üretmeye devam ediyoruz

SPA & WELLNESS

MANAGEMENT

Spaların ve Wellness merkezler�n�n daha ver�ml� ve
profesyonel b�r şek�lde yönet�lmes� �ç�n; kapsamlı b�r
�ş planı kurgulayarak, personel �şe alım / yönlend�rme

, kadro kurma ve eğ�t�m konuları �le �lg�l� yönet�m &
danışmanlık h�zmet� sunarak  performanslarını en üst

düzeye çıkarıyoruz. 

SPA  & WELLNESS  MERKEZLERİNİZİN

PERFORMANSINI  EN  ÜST  DÜZEYE  ÇIKARIN!
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Sarıkamış Habitat Otel, Sarıkamış Kayak 
Merkezi’nin içinde, pistlere sıfır konumda ski-in, 
ski-out imkanı veren 4 yıldızlı bir kayak otelidir. 
Otelimizde üç adet süit, 16 adet dubleks olmak 
üzere, toplam 73 oda bulunmaktadır. Kapalı 
ısıtmalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, Sauna 
ve Masaj odalarından oluşan Spa merkezimiz 
otelimizde faal durumdadır. Kayak odamız 
ve kayak okulumuz, kayak ve diğer ekipman 
kiralaması hizmeti vermekte, ayrıca lisanslı 
kayak öğretmenlerimiz ile her düzeydeki 
kayakçılara kayak dersi hizmeti sunmaktayız. 
2022 yılı için yeni bir projemiz bulunuyor. 
Bu yıl içinde Sarıkamış’ta kayak merkezinin 
yakınında bulunan arsamız üzerinde 22 adet 
süit residence inşaatına başlamayı planlıyoruz. 

Turist rakamlarına bakarsak, bu sezon özellikle 
Noel döneminde Avrupa’dan gelen turistler 
tarafında ilgi gördük. Yılbaşı sonrası ise eski 
Sovyet ülkeleri, ağırlıklı Rusya ve Ukrayna’dan 
olmak üzere taleple karşılaştık. Yüksek kaliteli 
hizmet ile karşıladığımız bu misafirlerin, ileride  
artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 2020-
2021 kış sezonu, ilk başlarında ilan edilen 
pandemi yasakları nedeniyle hemen hemen 
sıfır rezervasyon ile başladı. Gelen misafirlerin 
büyük çoğunluğu konaklama tarihine 10 
gün veya daha az süre kala rezervasyonlarını 
gerçekleştirdiler. Sömestre tatili ve sonrasında 
ise yüksek bir talep oldu. Ancak sezonun ilk 
ayının boş geçmesi nedeniyle toplamda arzu 
ettiğimiz konaklama sayılarına ulaşamadık. 
Toplam konaklamamızın yaklaşık yüzde 95’i ise 
yerli turistlerden oluştu. Önümüzdeki yıllarda 
yabancı turist oranının artarak yüzde 20’lere 
ulaşacağını düşünüyoruz. Ancak bunun olması 
için ulaşım (özellikle uçak) alternatiflerinin 
artması ve Kars’a yurt dışından direkt charter 
uçuşlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Otelimiz kayak oteli olduğu için şu an 2022 
yılı için sezonun ortasındayız. Bu sene erken 
rezervasyonlarda bir önceki sezona göre büyük 
oranda artış oldu. Bir önceki sezon pandeminin 

ilk senesi olduğu ve belirsizlikler yoğun olarak 
yaşandığı için erken rezervasyon alamamıştık.

Amacımız öncelikle Sarıkamış Kayak Merkezi 
ve özelde otelimizin gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı pazara tanıtımının yapılması
Emitt Fuarı’na Sarıkamış Turizm Derneği 
(Saturder) olarak yaklaşık 10 otel birlikte 
stand kurarak katılıyoruz. Amacımız öncelikle 
Sarıkamış Kayak Merkezi ve özelde otelimizin 
gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazara tanıtımının 
yapılmasıdır. Fuarda en önemli hedefimiz, 
dünyada sadece Sarıkamış’ta bulunan kristal 
toz karı ve sarıçam ormanlarının içindeki 
pistleri ile gittikçe artan bir ilgi ile karşılanan 
Sarıkamış Kayak Merkezi’nin tanıtımını yapmak 
olacaktır. Bunun yanında, ilçemizden geçen 
Doğu Ekspresi ve Kars yöresi yiyecek kültürü 
(Kars kazı, Kars Kaşarı) tanıtacağımız ürünler 
arasında yer alacaktır. Ayrıca, yaz turizmine 
yönelik trekking, dağ bisikleti ve doğa turizmi 
tanıtacağımız diğer ürünler arasındadır. Turizm 
fuarları, tanınırlık ve bilinirlik açısından oldukça 
yararlı faaliyetlerdir. Bütün paydaşların bir 
arada olması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi 
açısından eşsiz yerlerdir.

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher 
tarafından kurulan Kärcher, temizlik 
teknolojileri alanında lider ve öncü bir şirkettir. 
Bu tanım kapsamında temizlik makine, 
ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra temizlik 
kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi 
devidir. Kullanıcılarına 67 ülkede, 110 şirketi, 
13 bini aşkın çalışanı ile hizmet veren Kärcher, 
bugün tüm dünyada hem profesyonel 
kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi 
temizlik çözümleri sunmakta. Kärcher Türkiye 
olarak 20 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor,  
ürünlerimizle tüketicilerimizi buluşturuyoruz. 
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 sağladık. 2022 yılı ise bizim için atılım 
ve büyüme yılı olacak. Kärcher’de 4 bini aşkın 
ürün bulunmakta. Basınçlı yıkama makineleri, 
süpürücüler, buharlı temizlik makineleri, yüzey 
temizleyiciler, cam temizleyiciler ve elektrikli 
süpürge gibi birçok farklı ürünü turizmcilerimize 
sunmaktayız. Dezenfeksiyonun sağlanması 
gerektiği alanlarda geniş ürün portföyü 
sayesinde pek çok Kärcher çözümü mevcut. 
Bugün 1 metrekarelik alandan 1 şehri, yatay ya 
da dikey mimarileri, tekstil ya da sert yüzeylerin 
temizlenmesini sağlayacak tüm ekipmanları 

bünyemizde bulunduruyoruz. Sessiz ve temiz 
bir oda, bakımlı genel alanlara ek olarak 
pandemi ile birlikte konaklama alanında 
hijyen bizlerin önemli kriterleri arasında girdi. 
Buhar makinemiz hijyen denince akla ilk gelen 
ürünlerimiz arasında, sessizlik denildiğinde ise 
çevreye duyarlı sessiz elektrik süpürgelerimiz 
ön plana çıkıyor. Zeminlerin bakımı için zemin 
otomatlarımız, kiri kaynağında yok etmek için 
dış alan çevre makinelerimiz, otonom sistem 
robotlarımız ve daha birçok yenilikçi ürünlerimiz 
ise konaklama sektörünün ihtiyaçlarını tüm 
boyutları ile karşılıyoruz. 

Sektörün nabzını tutan ve gelişmeleri yakın 
takip eden EMITT Fuarının başarılı olacağının 
inanıyoruz
Global markalar ve Türkiye'deki lokal zincir 
oteller ile yoğun ve artarak devam eden iş 
ortaklıklarımız mevcut. 2021 yılında limitli 
sayıda renovasyona giren ve yeni açılış yapılan 
otellerin yüzde 80'i Kärcher markasını tercih 
etmiştir.  Bir kaç örnek ile desteklemek gerekirse 
Rixos Grup, Marriott, Hilton, Mövenpick, 
Emaar Address Residence Istanbul ve Radisson 
önde gelen projlerimiz ve iş ortaklarımızdır. 
Küresel boyutta pandemiye adapte olmak ile 
birlikte turizm sektörünün 2022 ve 2023 yılında 

hareketleneceğini görüyoruz. Bunula 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. 
Bununla birlikte, turizm fuarlarının sektöre 
yön verdiği ve pozitif kazanımlar sağladığı bir 
gerçektir. Yenilikler, teknoloji ve sürdürülebilir 
ürünlerin her daim ön plana çıkarıldığı ve 
gerek global gerekse Türkiye'deki büyük 
şirketlerin, üreticilerin iş ortaklıkları ile bir araya 
geleceği bu organizasyonun önemli bir değer 
olduğunun farkındayız. Her ne kadar pandemi 
toplu organizasyonları olumlu etkilememiş olsa 
da sektörün nabzını tutan ve gelişmeleri yakın 
takip eden EMITT Fuarının başarılı olacağına 
inanıyoruz.

Kürşat Gemalmaz / Sarıkamış 
Habitat Otel İşletme sahibi

İsmail Korkmaz / Kärcher Türkiye 
Profesyonel Ürünler Doğrudan 

Satış Kanalı Satış Direktörü

Sarıkamış’ta kayak merkezinin yakınında bulunan 
arsamız üzerinde 22 adet süit residence inşaatına 
başlamayı planlıyoruz

Dezenfeksiyonun sağlanması gerektiği alanlarda 
geniş ürün portföyü sayesinde pek çok Kärcher 
çözümü mevcut
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Şehre ve bölgeye yapılacak yatırımlarla 2022 
yılında misafirlerin ilk tercihi olacağımıza inancımız 
tam Grubumuzun yüksek yıldız ve lüks segmente 
hitaben 2015 yılında faaliyete geçen, Erzincan’da 
11 bin metrekare alan üzerinde 122 odalı, 152 
yatak kapasiteli Hilton Garden Inn Oteli ve daha 
sonra faaliyete geçen Eskişehir’de 12 bin 870 
metrekare alan üzerinde 126 odalı, 186 yatak 
kapasiteli Hilton Garden Inn Oteli bulunmaktadır. 
Hilton Garden Inn Erzincan adıyla Erzincan ilinin 
ilk ve tek Hilton markalı oteli olarak 2015 yılının 
Eylül ayında şirketimiz Reysaş Yatırım Holding-
Rey Otel bünyesinde kapılarımızı açtık. Otelimiz 
Munzur ve Keşiş dağlarına bakan manzarası, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun ikinci kayak pisti 
olan Ergan dağına 15 km ve Girlevik şelalesine 
35 km uzaklıkta yine Erzincan havaalanına ise 10 
dakika mesafededir. Bir diğer otelimiz olan Hilton 
Garden Inn Eskişehir ise konaklama ve kahvaltı 
hizmetlerimiz dışında, lobi alanında bulunan mini 
marketimiz 24 saat boyunca misafirlerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere açıktır. Hem tatil 
hem de iş ziyaretlerini göz önünde bulundurarak 
odalarımızda bulunan çalışma masası ve çalışma 
sandalyesi ile misafirlerimize çalışma ortamı 
da sunmaktayız. Bununla birlikte toplantı 
salonlarımızda özel yemek ya da 50 kişiye kadar 
toplantılar için hizmet verebilmektedir.

2022 yılında şehrimizde iyi bir ivme kazanan kış 
turizmiyle, otelimizde yoğun bir sezona başladık
Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezine 
gelecek olan misafirlerimiz için yeni bir proje 
oluşturduk; havaalanından karşılama ile başlayan 
günlük kayak merkezine gidiş-dönüş transfer ve 
akşam yemeği dahil konaklama kampanyamız 
uygun fiyatlarla müşterilerimizi beklemekte. 
2022 yılında şehrimizde iyi bir ivme kazanan 
kış turizmiyle, otelimizde yoğun bir sezona 
başladık. Şehrimizin göz bebeği Avrupa’nın en 
uzun ikinci kayak pisti olan Ergan Dağı Kayak 
Pisti, müsabakalarla kayakçıları çekmeye başladı. 
Toplamda 18 km pist ile ülkemiz ve dünya kayak 
turizmi açısından geleceği parlak bir nokta 
olacak, yine yerli ve yabancı birçok kayakçı için 
destinasyon haline gelecektir. Devletimiz ve 

federasyon işbirliğiyle kış turizmi yatırımları 
hızlandırılmış durumda. Ocak ayından itibaren 
kayakçılarımızı ağırlamaya başladığımız otelimizde 
yaşadığımız doluluk bizleri heyecanlandırıyor. 
Şimdiden kayakçılarımızı otelimizde ağırlamaya 
başladık. Yine Eskişehir otelimizdeki misafirlerimiz 
için bölgenin yapısına eğlence anlayışına uygun 
çeşitli dans geceleri, canlı müzik akşamları gibi 
konseptler ekleyerek normalleşme sürecine 
tamamen girebilmeyi umuyoruz. Ayrıca fiziki 
olarak misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek 
için otelimiz içerisinde bazı ekipmanlarımızda ve 
kullanım alanlarımızda revizeler yapmaya başladık, 
bunları tamamlayarak misafirlerimiz için daha 
keyifli bir konaklama ortamı hedefliyoruz. Yabancı 
turist hedefimiz, deniz kum güneş turizmi dışında 
doğu bölgesinde dünyaca ünlü ticaret ağı olan ve 
tarihi çağlardan beri doğu ile batı arasında köprü 
görevi gören İpek Yolu’nu tercih eden her ülkeden 
maceraperest gezginleri bölgemize çekmek 
ve bu güzergah üzerinde dinlenmek için gelen 
gezginlerin ilk tercihi olmaktır. 

İlkbahar-yaz-sonbahar dönemleri için doğa 
sporları program paketleri hazırlayacağız
2021, ülkemizi ve tüm dünyayı küresel boyutta 
olumsuz etkileyen pandemi süreci dolayısıyla biz 
turizmciler için oldukça zor bir yıldı. Yasakların 
kaldırılmasıyla Mayıs sonu gibi Erzincan otelimizde 
yoğun bir yaz sezonu geçirdik. Yurtdışından 
şehrimize gelen gurbetçi misafirlerin, bölgedeki 
projelerde çalışan personellerin, bürokrasinin 
ilk tercihi otel konumunda olduk. Pandemi 
dolayısıyla nevruz turizmini yaşayamadık. 2021 
yılında ülkemiz ve tüm dünyayı küresel boyutta 
olumsuz etkileyen pandemi süreci biz turizmcileri 
oldukça zorladı. Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 
Mayıs sonunda Erzincan otelimiz adına yoğun bir 
yaz sezonu yaşadık. Yurtdışından şehrimize gelen 
gurbetçi misafirlerin, bölgedeki projelerde çalışan 
personellerin ve bürokrasinin ilk tercihi haline 
geldik. Şehre ve bölgeye yapılacak yatırımlarla 
2022 yılında misafirlerin ilk tercihi olacağımıza 
inancımız tam. İlkbahar-yaz-sonbahar dönemleri 
için doğa sporları program paketleri hazırlayacağız. 
Ayrıca atlı doğa yürüyüşü, atv motorlarla yine 

doğa içinde parkur turları, diğer bir yandan da 
bölgedeki paraşüt noktalarına yerli-yabancı 
birçok paraşütçüyü çekmeyi amaçlıyoruz. Kemah 
ilçemizin tarihsel dokusunu keşfiyle başlayan 
turumuzu, Kemaliye ilçemizdeki Karanlık Kanyon 
turuyla sonlandırarak müşterilerimize farklı bir 
deneyim yaşatmak istiyoruz.  Sonbaharın gelişi 
ile sadece şehrimizde yetişen Erzincan üzümlerini 
misafirlerimizle buluşturarak doğrudan turlarla 
üzüm bağları gezileri düzenleyip yine Gastro 
turizm konusunda üzüm bağlarında yöresel 
lezzetlerle doğa içinde lezzetleri tadarken 
misafirleri Erzincan’ımızla buluşturarak keyifli vakit 
geçirmelerini sağlamaktayız. Eskişehir otelimizde 
ise yurtiçinden misafir sayımız daha fazla olmakla 
birlikte yurt dışından gelen konaklamalarımız da 
azımsanmayacak ölçüde. Bölgemizdeki sanayi 
kuruluşlarının yabancı yönetici ve çalışanlarının 
da çok fazla konaklaması oluyor. Bu yıl daha çok 
Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, Kuveyt ve Rusya 
gibi ülkelerden misafirler ağırladık. İç pazar 
konaklamalarının pandemi nedeniyle azaldığı 
son 2 yılı düşünürsek, 2022’de bu durumun 
toparlanacağını ve iç pazarın da hareketleneceğini 
düşünmekteyiz. Genel anlamda 2022 yılında 
henüz erken rezervasyon hareketliliği başlamış 
değil. Her yıl olduğu gibi, yılın ilk aylarında düşük 
doluluklar ve netleşmeyen tablolar görüyoruz. 
Bu yılın başındaki tabloda genel yaşam, ekonomi 
ve piyasalardaki belirsizlik nedeniyle şimdiden 
önümüzdeki ayların planlanmadığını gösteriyor. 

Mert Döven / Rey Otel Turizm A.Ş 
Koordinatörü & Hilton Garden Inn 

Erzincan Genel Müdürü

Şehre ve bölgeye yapılacak yatırımlarla
2022 yılında misafirlerin ilk tercihi 
olacağımıza inancımız tam

Şirketimiz Titan Tekstil, 1993 yılında kurulmuş 
olup konaklama tesisleri, restoran, SPA 
işletmeleri ve benzeri kuruluşlara her türlü 
tekstil ürününü sunmaktadır. Ürünlerimiz 
ana kalemler olarak  çarşaf-nevresim grubu, 
havlu-bornoz grubu, F&B tekstili ve perde-
döşemelikler  olarak dört  gruptur. Bunların 
yanı sıra tamamlayıcı ürünler de (torbalar, 
terlik, SPA tekstili, yastık, yorgan vs.) 
mevcuttur. Firma prensibimiz, yatırımcıyı 
doğru yönlendirmek ve tesisi için en 
uygun kalite ve miktarda alım yapması için 
bilgilendirmektir.

2022 ve 2023 yenilenme, 
büyüme yılları olacak
Firmamız açısından 2021 yılı, Şubat ayından 
itibaren oldukça verimli geçti. 2020 yılındaki 
olağanüstü durgunluktan sonra hızla yükselen 
bir ivme yakaladık. Hem ülkemiz içinde hem 
de ihracatta birçok yeni projede çalışma 
imkanımız oldu. 2021’de ağırlıklı olarak Türki 
Cumhuriyetlere ihracat yaptık. 2021 yılı 
sonunda aldığımız yurt dışından ve yurtiçinden 
birkaç yeni açılış projesini Mart ayında teslim 
edeceğiz. Tabii bunların dışında ilgilendiğimiz 
ve üzerinde çalıştığımız birçok yeni yatırım var. 

Ayrıca ürün çeşitlerimizi her yıl biraz artırmaya, 
ürün gamımıza yenilerini eklemeye gayret 
ediyoruz.  Turizmin geneline bakarsak, pandemi 
sonrası 2021 yılı turizmde ancak toparlanma 
yılı oldu. Dolayısıyla 2022 ve 2023 yenilenme, 
büyüme yılları olacak düşüncesindeyim. Yeni 
bir beklenmeyen durum olmadığı sürece 
yatırımlar artacaktır. Ülkemiz turizm adına 
çok zengin bir alt yapıya sahip, Türkiye’nin 
tercih edilme sırasında her yıl daha yukarılara 
çıkacağını ve yabancı turist sayısında artışın 
süreceğini umuyorum.

Mürvet Sütçüoğlu / Titan Tekstil, Yönetici Ortak

Firma prensibimiz, yatırımcıyı doğru yönlendirmek ve tesisi için en uygun 
kalite ve miktarda alım yapması için bilgilendirmektir
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Otelimiz, 105 dönüm arazi üzerine 
kurulmuş ve 19 Mayıs 2021’de açılmış bir 
termal oteldir. 246 oda ve 3 villa ile hizmet 
vermekteyiz. Aynı zamanda içilebilen şifalı 
termal suyumuz, kaynağından çıktığı şekilde 
41 derece olarak havuzlara dökülmektedir. 
Suyumuz, litrede 6268 mineral değeri ile 
termomineralli kaynak suyudur. 11.500 
m2’lik SPA alanımız Türkiye’deki en büyük 
spa alanlarından biridir. Ayrıca 6.000 m2’lik 
aqua parkımız özellikle yaz aylarında ailelerin 
vazgeçilmezidir. Otelimiz, yarım pansiyon 
şeklinde hizmet vermektedir. 2022 yılının 
başında Alman Sağlık Wellness Kurumu 
(German Medical Wellness Association) 
tarafından EU standartlarında hizmet veren 
spa olarak ödüllendirildik. 2022 yılında 
özellikle wellness anlamında yeni programları 

hizmete sunmayı planlıyoruz. Detoks, sağlıklı 
beslenme programları, sağlık kampları, 
cilt ve vücut bakım programları, safari ve 
‘tarımla yaşa’ programları planlıyoruz. Çok 
yeni bir oteliz ve varlığımızı tüm Türkiye’ye 
duyurmak için çok çalışıyoruz. 2021 yılında 
Türkiye genelindeki yabancı turist sayısındaki 
artış bizlere yansımadı. Daha çok bölgeden 
gelen misafirlerimize hizmet verdik. Ancak 
son aldığımız sertifika bizim yurt dışından 
misafir getirme hedefimizin ilk adımıdır. 
Bu hedefe ulaşmak için de 2022 yılında 
çalışmalarımızı planlamış bulunuyoruz. 
2021’i değerlendirecek olursak, çok 
yeni bir otel olmamıza rağmen servis 
kalitemiz, hizmetimiz çevre şehirlerden 
gelen ve termal kültürü çok yüksek olan 
misafirlerimiz tarafından kabul gördü ve 
çok olumlu geri dönüşler aldık. 2021 yılı 
için koymuş olduğumuz hedeflere ulaştık. 
Ağırlamış olduğumuz misafirlerin çok büyük 
bir çoğunluğu yerli pazardan gelen talepler 
doğrultusundaydı. 2022 yılında katılmayı 
planladığımız uluslararası ve ulusal fuarlar 
ile hem yurt dışından hem de Türkiye’mizin 
diğer bölgelerinden misafirleri otelimize 
getirmeyi amaçlıyoruz. 2022 yılında açılması 
planlanan Mersin Uluslararası Havaalanı 

ile ulaşımın da kolaylaşacak olması, bizleri 
daha da umutlandırıyor. 2021’de son dakika 
rezervasyonları ön plandaydı. 2022 yılında 
da aynı trendin devam edeceğini tahmin 
ediyorum. Erken rezervasyon hareketliliğinin 
bizim otelimiz için ağırlıkta olacağını 
düşünmüyorum. Çevre şehirlere 2-3 saatlik 
bir mesafede olduğumuz için son dakika 
rezervasyonların bu sene de öne çıkacağını 
düşünüyorum.

Covid döneminde yaşanan kapanmalar 
sonrası bu seneki EMITT’in çok faydalı ve 
üretken olacağına inanıyorum
Bu sene EMITT Fuarı’na ziyaretçi olarak 
katılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, 
güzel Mersin’de böylesine donanımlı bir 
termal otel olduğunu özellikle turizm 
acentelerine ve diğer katılımcılara anlatmak. 
Fuarda tanıtmak istediğimiz en önemli 
ürünümüz otelimiz, termal suyumuzun 
kalitesi, sunmakta olduğumuz hizmet 
çeşitlerimiz… Özellikle Covid döneminde 
yaşanan kapanmalar sonrası bu seneki 
EMITT’in çok faydalı ve üretken olacağına 
inanıyorum. Turizm fuarları tabii ki, hem 
ürününüzü tanıtmak hem de network ağınızı 
genişletmek için çok önemli.

Anadolu’nun ilk sünger fabrikası olarak 
1976 yılında başlayan yolculuğumuz bugün, 
bünyemizde bulunan Yataş Bedding, Enza 
Home, Divanev, Puffy, Yataş Projects, Yataş 
Foam markaları olmak üzere toplam 6 
markayla devam ediyor. 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 misyonuyla 
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. Ayrıca aralarında 
Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, 
Hollanda, Avusturya, Türki Cumhuriyetler ve 
Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 
70 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Markalarımıza olan talep beklenenin 
üzerinde gerçekleşti
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. 2021 senesinde, 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. 
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.  

Alp Atilla / BN Hotel Mersin 
Genel Müdürü 

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

Grup Yöneticisi 

2022'de katılmayı planladığımız fuarlar ile hem yurt 
dışından hem de Türkiye’mizin diğer bölgelerinden 
misafirleri otelimize getirmeyi amaçlıyoruz

Türkiye’nin yedi bölgesinde yaygın olarak 
faaliyet gösteriyoruz





20

GÖRÜŞLER
TURIZMIN BILEŞENLERI 2022

EMITT ÖZEL BÖLÜMÜ

Akdem Travel olarak yaklaşık 30 yıldır 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. A grubu, 
incoming servisi veren bir seyahat 
acentesiyiz. Ağırlıklı olarak Orta Avrupa 
pazarı ile çalışmaktayız. Pandemiden 
kaynaklı birçok ülkenin kapandığı ve turizmin 
durma noktasına geldiği 2020 yaz sezonuna 
göre, 2021 yaz sezonunda turist sayılarında 
ciddi bir artış gerçekleşti. Ancak kıyaslama 
yaparsak 2021 yaz sezonu, normal, iyi 
geçen bir 2019 sezonunun yüzde 50 altında 
kaldı. BDT pazarları için rakam bu kadar 
vahim olmasa da bizim çalıştığımız Orta 
Avrupa pazarlarında (Romanya, Slovenya, 
Macaristan, Çek cumhuriyeti, Sırbistan 
vb.) maalesef durum bu şekilde. Akdem 
Travel açısından 2021’de az da olsa karlılık 
mevcuttu ancak 2020 sezonunun zararını 
karşılamaya yettiğini söyleyemem. En yoğun 
çalıştığımız pazar olan Romanya’da 2020’ye 
göre 10 kat artış gerçekleşti ancak bu suni bir 
artış çünkü 2020 sezonu neredeyse yoktu. 
2020’de Romanya operasyonu temmuz 
sonuna doğru başladı, normal kapasitenin 
yüzde 10’u ile 2-2,5 süren bir operasyon 

oldu. 2020 sezonunda diğer pazarlardan 
hiç operasyon gerçekleşmediği için 2021’de 
gelen her bir pax artış anlamına geldi. 2021 
tamamen son dakika satışları ile gerçekleşti. 
Bu sebeple birçok operatör full charter 
veya blok koltuk almak yerine satışa göre 
koltuk alarak satış gerçekleştirmeye çalıştı. 
Genel olarak 2020’de yaşanan olumsuzluk 
ve devam eden pandemiden dolayı 
minimum hesaplanan hedeflere ulaştığımızı 
söyleyebiliriz.

Pazarlara göre erken rezervasyon satışının 
yüzde 10 ila 30 arasında değişeceğini 
düşünüyoruz
2022 için erken rezervasyon satışları başladı, 
ancak Romanya dışında diğer pazarlarda 
pek hareket yok. Diğer pazarlarımız Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya, 
Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Cezayir 
ise tamamıyla olmasa da kapasitenin 
neredeyse yüzde 90’ını son dakika satışları 
ile gerçekleştirmeye çalışacak. Koltuk 
planlaması birçok partnerimiz tarafından 
yapılmış durumda, pazarlara göre erken 

rezervasyon satışının yüzde 10 ila 30 
arasında değişeceğini düşünüyoruz. Şu an 
için birçok operatörümüz full charter ve 
blok koltuk alımları ile 2022 kapasitelerini 
belirledi. Ancak pandemiden kaynaklı 
belirsizlikten dolayı planlama ve uçak ile 
ilgili satın alımlar opsiyonlu yapıldığı için 
pandemi gidişatı ve satışlara göre koltuk 
kapasiteleri yeniden şekillenebilecek. 

İBEM Bilgisayar, 34 senelik tecrübe ve bilgi 
birikimi sayesinde konaklama ve yiyecek 
içecek işletmelerine yazılım ve donanım 
desteği sağlayan bir firmadır. İBEM’in 
geçmişi 1987 yıllarına dayanıyor. Bu 
anlamda, en tecrübeli yazılım firmalarından 
biriyiz. Yılların bilgi ve tecrübesi ile birçok 
ürün geliştirdik. İBEM; LOGGIA ve WINPOS 
markaları ile önbüro, muhasebe, restaurant 
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 sunuyor. Otellere 
sunduğumuz avantajlardan öncelikle en 

önemlisi paket çözümler sunmamızdır. Otel 
yazılımlarımızın kullanımı hızlı ve kolaydır. 
Check-in, grup girişleri, rezervasyon girişleri 
tek tuşla yapılabilmektedir. Kullanıcılarımız 
sayesinde boş yatak, odalar, blokeli 
rezervasyon, rezerveli odalar, toplam 
dolu odaları görüntüleyebilir. Balance 
raporlarında ise konaklama ve restaurant 
ile elde edilen gelirleri detaylı bir şekilde 
görüntüleyebilir. Muhasebe programımız 
önbüro ile entegre olduğu için önburo da 
c/out edilen bir oda sonrasında otomatik 
mahsuplaştırır ya da winpos kısmında 
yapılan bir restaurant minibar kullanımı 
sonrası stok modülünden kendisi düşümleri 
yapabilmektedir. Hotelrunner ve Reseliva ile 
entegre çalışmamız müşterilerimize büyük 
ölçüde kolaylık sağlamaktadır.  Pandemi 
ile birlikte konaklama ve yiyecek içecek 
işletmeleri teknolojiyi daha da etkin bir 
şekilde kullanmak zorunda kaldı diyebiliriz. 
Dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda 
temassız check-in/check-outlar, QR menü 
ile sipariş alma, sipariş verme, HES kodu 
uygulamasını konaklama bilgilerine 
dahil etme gibi bir çok olanak sağladık. 
Yazılımımız tamamıyla otonom çalışan bir 
sistem olduğu için pandemi döneminde 

müşterilerimize büyük avantaj sağladı. 
Temassız check-in/check-out, içecek 
siparişleri için dijital menüler, ödemelerin 
mobilden yapılabilmesi, çalışanlara verilen 
tabletler üzerinden hızlıca odaları kirliye/
temize çekme, minibar kontrol ve düşümleri 
yapmak müşterilerimizin iş gücünü de 
hafifletti.

Hedefimiz 2021 yılından daha yüksek 
cirolar elde edip, müşteri kapasitemizi 
daha da artırmak
2021, bizim açımızdan güzel, başarılarla dolu 
bir yıl oldu.  Mevcut müşteri kapasitemizi 
yüzde 30 oranında artırdık. 2022’ye dönük 
birçok hedefimiz var. Takip ettiğimiz pek 
çok otel ve restaurant projeleri bulunuyor. 
Hedefimiz 2021 yılından daha yüksek cirolar 
elde edip, müşteri kapasitemizi daha da 
artırmak. Pandemiyle birlikte insanların 
daha çok tatile ihtiyaç duyduğu aşikar. 
Türkiye’de eskiden tatil bir ihtiyaç değildi, 
lükstü. Şimdilerde ise insanlar en ufak 
ara tatili nerede değerlendirsem diye tatil 
arayışına giriyor. Türkiye doğal güzellikleri 
dolayısıyla turistlerin de ilgi odağı zaten… Bu 
yıl turizmin daha iyi olacağını düşünüyorum. 

Serdar Demirkan / Akdem Travel 
Bölge Müdürü

Gizem Tümen / İBEM A.Ş.

2021 yaz sezonu, iyi geçen bir 2019 sezonunun 
yüzde 50 altında kaldı

Yazılımımız tamamıyla otonom çalışan bir sistem 
olduğu için pandemi döneminde müşterilerimize 
büyük avantaj sağladı
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2019 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayan 
Fatih bölgesindeki otelimiz Ottoman’s 
Life Hotel Deluxe’da 192 misafir odası 
(teraslı odalarımız, bağlantılı odalarımız 
ve ailelerin özellikle tercih ettiği bir ve iki 
yatak odalı odalarımız) ile hizmet veriyoruz. 
860 metrekare balo salonumuzda yuvarlak 
masa düzeninde 500 kişi ağırlayabiliyor, 
düğün, nişan, kına gibi organizasyonlar ile 
misafirlerimizin en unutulmaz anlarına eşlik 
ediyoruz. Ayrıca, 3 toplantı salonumuz ile 
konferans, seminer, eğitim ve Vip toplantılara 
ev sahipliği yapıyoruz. Winter Garden’da 
misafirlerimiz için ödüllü şeflerimiz 
tarafından özenle hazırlanmış yiyecek ve 
içecek seçenekleri yer alıyor. Toplam 3 bin 
metrekarelik alana sahip Sağlık Kulübümüz, 
bayanlara özel ve unisex hizmet veren 
bölüm olarak ayrılmıştır. İki alanda da en 
son teknoloji ile Life Fitness ve Technogym 
ekipmanlarından oluşan kardiyo, egzersiz 
alanı, serbest ağırlık bölümü, spinning 
odası, yarı olimpik yüzme havuzu, biri VIP 
olmak üzere iki adet Türk hamamı, masaj 
odaları, buhar odaları, kar çeşmesi, duş 
alanları mevcuttur. Bizler için misafirlerimizin 
memnuniyeti, kendilerini evlerindeki gibi 
huzurlu, mutlu hissetmeleri çok önemlidir. 
Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımız titizlikle 

seçiliyor, güler yüzlü hizmet anlayışı ile 
profesyonel bakış açımızı misafirlerimize 
yansıtmaya çalışıyoruz. Restoranımızda yaz 
ve kış dönemlerine özel menüler çalışıyoruz. 
Ayrıca, reformer pilates, cilt bakımı, 
medikal masaj gibi yeni hizmetlerimiz ile 
misafirlerimizi ağırlayacağız.
 
Toplantı grupları olarak 
değerlendirdiğimizde talepte artış 
olduğunu söyleyebiliriz
Pandemi sebebi ile uzun süre seyahat 
edilememesinden kaynaklı, 2021’de talepte 
artış oldu. Buna rağmen, kapanan/ertelen 
uçuşlar nedeniyle önümüzü görerek hareket 
edemedik. Ancak geriye dönüp baktığımızda 
pastadan payımızı aldığımızı söyleyebiliriz. 
1 Mayıs 2021’e kadar maalesef otelimiz 
kapalıydı. Bu nedenle bizim için 6 ay hizmet 
verdiğimiz bir yıl oldu. Bu 6 aylık süreçte 
beklentilerimiz doğrultusunda doluluk ve 
gelirlerimiz gerçekleşti. Özellikle bölgemizi 
severek tercih eden İsrail ve Irak pazarından 
misafirlerimiz oluyor. Ürdün, Suriye, Almanya, 
Hollanda, Belçika, Danimarka, Fransa, Rusya, 
İngiltere, Amerika, Kanada, İspanya’dan 
yoğun ilgi görüyoruz. Dünyada aşılamanın 
yüzde 50 oranında tamamlanmış olmasının, 
ülkemize talebi artıracağını ve yaklaşık iki 

yıldır seyahat edemeyen özellikle Uzak 
Doğu pazarının yeniden ülkemize geleceğini 
düşünüyoruz. Hedef pazarlarımız Güney 
Kore ve Çin olacaktır. Geçtiğimiz sene 
kişilerin sağlıkları ile ilgili endişeleri, uçuş 
planlarındaki değişiklikler/iptaller gibi pek 
çok sebepten dolayı son dakika rezervasyon 
talepleri daha fazlaydı. Havalimanındayken 
rezervasyon yaptıran misafirlerimiz oldu. 
2022 yılı için ise iyimser ve pozitifiz. Erken 
rezervasyonun biz şehir otelleri için çok büyük 
yansıması olmasa da toplantı grupları olarak 
değerlendirdiğimizde talepte artış olduğunu 
söyleyebiliriz. Plan yapılamayan bir ortamda 
olmamız sebebiyle iptal edilebilir rezervasyon 
oranında artış olduğunu bir gerçektir. 2019 
verilerini yakalayabildiğimiz hatta üzerine 
çıkabildiğimiz bir sezon olması dileğiyle…

Ruijie Networks, 2000 yılından bu yana 
ürettiği teknoloji ve ürünlerle tüm sektörlerde 
kullanılabilecek switch, kablosuz erişim noktası 
(AP) gibi ağ ürünleri üretiyor. Çin firması olan 
Ruijie senaryo bazlı ürünler ve çözümler 
geliştirmesi nedeniyle Çin’de ve uluslararası 
pazarda hızla yükseliyor. Türkiye ofisimiz altı 
yıl 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. 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. 

Ürünün teknolojik ömrü, kapasitesi otelin 
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile 
örtüşmeli
Bir otel projesine dahil olduğumuzda yaptığımız 
ilk eylem; bilgi işlem departmanı yardımıyla 
ihtiyaçları ve problemleri analiz etmek oluyor. 
Amacımız, problemleri çözecek ve ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde ürünleri belirlemektir. 
Ardından iş ortağımız sistem entagratörü ile 
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 geldiğinde 
ise ürünün teknoloji olarak geride kalması. 
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. 

Didem Karzan / Ottoman’s Life Hotel 
Deluxe Satış müdürü

Alp Tolga Kilimcigöldelioğlu / 
Ruijie Networks Ülke

Müdür Yardımcısı

Yaklaşık iki yıldır seyahat edemeyen Uzak Doğu 
pazarının yeniden ülkemize geleceğini düşünüyoruz

Türkiye ofisimiz altı yıl önce açıldı ve her yıl 
yükselen bir pazar payımız var
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Otelimiz, 2019 Aralık ayında açılmış olup, 9 
adet suit, 9 adet aile odası, 108 adet modern 
ve şık tasarımlı odalarıyla, kadın-erkek ayrı 
Spa, hamam, sauna, buhar banyosu ve ortak 
kullanım kapalı havuzuyla, son teknoloji 
ile dizayn edilmiş, 120 kişi ve 300 kişilik 
iki adet salonuyla hizmet veren Marriott 
International grubuna bağlı 5 yıldızlı bir otel 
olarak hizmet vermektedir. Premium marka 
kategorisinde yer alan Delta Hotels by 
Marriott Haliç, tüm Marriott standartlarına 
uygun olarak hizmet vermekte, ayrıca 

Güvenli Turizm Sertifikasına sahip bir iş 
otelidir. Yeni planlamakta olduğumuz 
Lounge, PUB, Çağdaş Sanatlar Akademisi 
gibi kültürel ve sanatsal aktivitelerin artışta 
olduğu bir yıl olacak şekilde uygulamalarımıza 
başlıyoruz. Yakın süreçte misafirlerimiz bu 
ayrıcalıklardan faydalanabilecek. 

2021’de son dakika rezervasyonları ön 
plandaydı; aynı durumun 2023 yılı da 
dahil devam edeceğini öngörmekteyiz
Yeni bir otel olmamıza rağmen, profosyonel 
ekip üyelerimizle bu süreçte tahmin 
ettiğimiz doluluklarda devam etmekteyiz. 
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turist 
verileri dikkate alındığında ise ortalama 
pazar payında ilerlediğimiz gözlenmektedir. 
Otelimiz sektörden gerekli paydasını almış 
ve üzerine koyarak devam etmektedir. Bu 
anlamda 2021’de ortalama doluluğumuz 
tahmin ettiğimiz ve kriz planlamasını 
yaptığımız şekilde gerçekleşti. Doluluk 

olarak güzel bir ivmede olmasına karşın 
piyasa şartları sebebiyle ilk etapta istenilen 
satış fiyatını yakalayamadık. Yaşanan 
pandemi koşulları ve kısıtlamalar sebebiyle 
yapmış olduğumuz öngörü revizeler dikkate 
alındığında otelimiz seneyi yüzde 70 doluluk 
ile kapattı. Geçtiğimiz yıl otelimiz, Almanya 
ve Almanca konuşulan ülkeler başta 
olmak üzere ABD, İran, Kuveyt ve iç pazar 
olarak yoğunlaşmış olarak görünmektedir. 
2022 yılı için bu yelpazenin genişleyerek 
devam edeceğini öngörmekteyiz. 2021’de 
son dakika rezervasyonları ön plandaydı; 
aynı durumun 2023 yılı da dahil devam 
edeceğini öngörmekteyiz. Bununla birlikte, 
rezervasyonlarda oluşan son güne kadar 
iptal hakkı ister istemez risk oluşturmaktadır. 
Bu süreçte erken rezervasyonların şişirme 
dediğimiz bir ön ödemeli akış oluşturduğunu 
düşünmekteyiz. Otelimiz açısından rezervasyon 
akışlarının gerçekleşme süreci son iki gün 
olarak gözlenmektedir.

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 
yeniliklerimiz, 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. 
Ege ve Akdeniz kadar Anadolu’da yapılan 
otel yatırımlarını bölgede görev alan satış 
ekibimiz ile her daim takip ediyoruz. 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. Geride kalan yıla bakacak olursak; 
2021 beklediğimizden de iyi geçti. Ciro 
olarak yüzde 100’e ulaşıp ciddi bir oranda 
üstüne de geçtik. Bu Türkiye içi satışlar ile 
olduğu kadar ihracat ile de başarıldı.  

Turizm tesislerine tam bir çözüm yelpazesi 
sunuyor, geniş renk skalamız ile mimari 
özgürlük tanıyoruz
Müşteri memnuniyeti odaklı yatırım 
yapan firmalar, tesisin en önemli konfor 
kısımlarından olan doğramalar söz konusu 
olduğunda en kaliteli ürün ve uygulama 
sunan markaları aradıklarında, karşılarına 
elbette Schüco çıkıyor ve bize ulaşıyorlar. 
Satış ekibimiz de kendi bölgesinde yeni 
yatırımlar duyup kontağa geçiyor. 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. 
Yeni ürün gamımızda sesi içeri sokmadan 
havalandırma sağlayan akustik pencere 
sisteminden eşiksiz yani zeminle hemyüz 

geçiş olanağı sağlayan sistemlerimize kadar 
birçok yenilik var. Oteller her yıl binlerce 
kişinin ağırlandığı ve çevreye büyük etkisi 
olan alanlar. Bir oteli sürdürülebilirlik 
konusunda öne geçirebilecek, düşünülmesi 
gereken pek çok madde bulunuyor. Bu 
noktada otel yöneticilerine naçizane önerim 
doğru pencere, kapı, cephe ya da kış bahçesi 
sistemleri kullanarak hem çevreye hem de 
uzun yıllar dayanacak kalitede malzeme 
seçerek bütçelerine katkı sağlamalarıdır. 
Dünyanın içinde bulunduğu dönemde bazı 
lojistik sorunları olduğu doğru, bu noktada 
tedarik sürecindeki 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. 

Kemal Karataş / Delta Hotels by 
Marriott Haliç Genel Müdürü

Zeynep İnsel Muratoğlu / Schüco 
Pazarlama & Kurumsal İletişim 

Müdürü 

2021’de ortalama doluluğumuz tahmin ettiğimiz 
ve kriz planlamasını yaptığımız şekilde gerçekleşti

Sistemi oluşturan tüm bileşenleriyle birlikte 
taleplere uygun, yüksek kalite ve standartlarda, 
komple çözümler üretiyoruz 
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Banketci Mobilya olarak, 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 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye, Avrupa ve 
Asya’nın en büyük kongre merkezlerinin 
banket mobilyalarında Banketci Mobilya 
imzası bulunuyor. Türkiye’de sadece 
banket ekipmanları üretimi yapan tek 
profesyonel firma olmamız dolayısıyla, 
müşterimizin istediği yorumu kolaylıkla 
ürüne uygulayabiliyoruz. Aylık 8 bin 
adet banket sandalye, 2 bin adet banket 
masa üretim kapasitesine çıkabiliyoruz, 
bu da müşterinin istediği sürede, hatta 
daha erken zamanda ürünleri teslim 
edebilmemizi sağlıyor. Tüm hammadde 
grubunda birinci sınıf hammadde 
kullanıyoruz. Bununla birlikte aylık 
üretim ortalamamız çok yüksek olduğu 
için müşterimize en uygun fiyatı 
verebiliyoruz. Turizm tesislerine yönelik 
ürünlerimiz arasında toplantı, balo, 
seminer vb. salonlarında 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 yer alıyor.

Turizm yatırımcılarına en önemli 
tavsiyemiz, firmalardan istedikleri 
ürünlerle ilgili numune talep etmeleri, 
üretim yerlerini ziyaret etmeleridir 
Banketci Mobilya için 2021, güzel bir 
yıl oldu. 12 milyon TL’nin üzerinde ciro 
elde ettik. 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 
planlıyoruz. Ürün gruplarımızda da 
mevcuttaki 50’den fazla banket sandalye 
modelimizi artırmayı planlıyoruz. 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.

Mustafa Şahin / Banketci Mobilya 
PR ve Pazarlama Müdürü 

Aylık 8 bin adet banket sandalye, 2 bin adet 
banket masa üretim kapasitesine çıkabiliyoruz 

POM Otel Danışmanlığı ve Proje Yönetimi, 
yatırımcının otel yatırım kararı vermesi ile 
başlayan ve otel açılıncaya kadarki sürede 
yatırımcının yanında yer alan bir firmadır. 
Otel projelerinin planlama aşamasından, 
otelin açılışına kadar olan süreçte, otel 
danışmanlığı, tasarım yönetimi, inşaat 
yönetimi, yangın danışmanlığı hizmetleri 

sunuyoruz. Otel danışmanlığı hizmetlerinde; 
lokasyon analizi, ön fizibilite çalışmaları, 
işletme markası bulma, konsept geliştirme, 
tasarım yönetimi hizmetlerinde; işletme 
markası ya da işverenin taleplerinin tüm 
projelere doğru şekilde aktarılması, proje 
koordinasyonunun sağlanması, projelerin 
süperpoze edilmesi, FF&E ve OS&E 
malzemelerinin satın alma danışmanlığı, 
inşaat aşamasında ise; yapım yönetimi, 
ihale ve satın alma yönetimi, kalite kontrol 
yönetimi, zaman yönetimi, sözleşme 
yönetimi, hakediş ve bütçe yönetimi, test ve 
devreye alma hizmetleri vermekteyiz. 

Doğru planlamayla yapılacak yatırımlar 
hem yatırımcılar hem de turizm sektörü 
açısından olumlu olacaktır
2021 yılı turizm yatırımları açısından 
güzel geçti. Yılın ilk yarısında daha çok 
otel renovasyonları ve 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. Yılın 2’nci çeyreğinde ise yeni 
yatırımları konuşmaya başladık. Böylelikle, 
ertelenen veya duran projemiz olmadı. 
2021 yılında yurt dışında Karadağ’da 
çalıştığımız bir projemiz oldu. 2022 yılında 
pandemi sonrasında artmaya başlayan turist 
sayısının daha da çok artışı bekleniyor. Hem 
bu olumlu veriler hem de yatırımcıların 
yatırımlarına devam etme isteğiyle beraber, 
otel yatırımlarının 2022’de artacağını 
öngörüyoruz. Otel yatırımlarının uzun 
soluklu yatırımlar olması sebebiyle, doğru 
planlamayla yapılacak bu yatırımların 
hem yatırımcılar hem de turizm sektörü 
açısından olumlu olacağını söyleyebiliriz. 
Turizm fuarlarının sektörü ve yeni yatırımları 
destekleyici ve geliştirici katkıları olduğunu 
düşünüyoruz. Fuardaki yerli ve yabancı 
katılımcılarla, üreten veya tüketen tarafın 
bir araya gelmesi ekonomik ve sosyal açıdan 
ciddi bir değer yaratmaktadır. Sektördeki 
birçok insanın bir araya gelmesinin sektörün 
ilerleyişinde büyük bir rolü olmaktadır. 

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

Olumlu veriler ve yatırımcıların yatırımlarına 
devam etme isteğiyle, otel yatırımlarının 2022’de 
artacağını öngörüyoruz



Delta Hotels by Marriott
İstanbul Haliç

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Kağıthane’de 
yer alan Delta Hotels by Marriott İstanbul 
Haliç, şehrin hem iş hem turistik merkezlerine 
yakın konumuyla dikkat çekiyor. 126 konforlu 
odasında, 248 yatak kapasitesiyle konuklarını 
ağırlayan otel, ayrıca 60 kişiden 300 kişiye 
kadar, toplantı ve diğer organizasyonlara da ev 
sahipliği yapıyor.

Toplantı & Organizasyon
Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç’te yer alan iki adet toplantı salonu, 60 kişiden 300 kişiye kadarki 
etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. İstanbul Balo Salonu; tiyatro düzeninde 300, sınıf 
düzeninde 280, kabare düzeninde 110, banket düzeninde 200, U düzende 150 kişiye hizmet verebiliyor. Gün 
ışığı alan Panorama Toplantı Salonu ise tiyatro düzeninde 160, sınıf düzeninde 110, kabare düzeninde 60, 
banket düzeninde 110, U düzende 130 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Son teknoloji ile donatılmış toplantı 
salonlarında fiziksel toplantıların yanı sıra, son dönemde öne çıkan hybrid etkinlikler de gerçekleştirilebiliyor.

Odalar
Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç’te farklı 

özelliklerde, her biri misafirin konforu gözetilerek 
dizayn edilmiş 126 adet lüks oda yer alıyor. 

Otelde 45 adet 23 metrekarelik Deluxe oda, 53 
adet 25 metrekarelik Superior oda, 18 adet 45 

metrekarelik aile odası, bir adet 25 metrekarelik 
engelli odası ve 9 adet 40 metrekarelik Suite 
bulunuyor. Odalarda su, HD LED TV, çalışma 
masası, klima, kablosuz internet erişimi, saç 
kurutma makinası, ütü ve ütü masası, çay ve 
kahve ikramı, mini bar, telefon, laptop kasası 

ve buklet malzemesi standart olarak misafirin 
kullanımına sunuluyor.
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Yiyecek & İçecek
Otel içerisinde yer alan People’s Restaurant 
Bar’ın yanı sıra 24 saat hizmet veren oda 
servisi imkanından yararlanmak da mümkün. 
Konukların rahat bir atmosferde lezzetli 
sunumların tadını çıkarabildiği restoranda 
kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri alınabiliyor. 
Güne başlarken açık büfe, geleneksel veya 
Amerikan kahvaltı tercih edilebiliyor.

Spa & Fitness
Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç’te, Oasis Spa & 
Fitness Center içerisinde yer alan Türk hamamı, sauna, 
buhar banyosu kapalı yüzme havuzu ve masaj odaları ile 
gün boyu süren toplantıların ardından veya uzun bir şehir 
gezisinin ardından dinlenme ve rahatlama imkanı sağlıyor. 
24 saat açık olan fitness salonu ise 50 metrekarelik alanda 
yer alan kardiyo ekipmanları ve serbest ağırlıklarla, seyahat 
esnasında antrenmanlarını aksatmak istemeyenlerden tam 
not alıyor.

Tasarım ödüllü tesis...
Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç, A’DESIGN Award 
& Competition Ağırlama, Rekreasyon, Seyahat ve Turizm 
Tasarım Yarışmasında dalında ödüle layık görüldü. Özellikle 
konaklama, restoranlar, tema parkları, eğlence merkezleri, 
barlar, turizm için ulaşım, kruvaziyer hattı, havayolları ve 
turizm endüstrisindeki ek alanları içeren konaklama, turizm 
ve seyahat sektörlerinde tasarımdaki mükemmelliğe verilen 
bu ödül; her yıl milyonlarca ürün ve tasarımın lansmanının 
yapıldığı bir dünyada, en iyi tasarımların ve iyi tasarlanmış 
ürünlere dikkat çekme hedefiyle doğdu. Ödüllü ürünler 
ve tasarımlar, İtalya'daki A' Design Award Gala Gecesi ve 
Sergisi aracılığıyla uluslararası kamuoyuna duyuruluyor 
ve dünya çapında ilgili tüm basına iletiliyor. A 'Award 
and Competition'ın misyonu, tüm tasarım alanlarından 
farklı deneyim seviyelerine, farklı disiplinlere ve rekabet 
edebilecekleri pazar odağına sahip şirketler, tasarımcılar ve 
yenilikçiler için adil, etik ve rekabetçi bir platform sağlamak 
ve onlara küresel bir izleyici kitlesi sunmak...

Kentin Sarıyer-Maslak, Levent, Şişli gibi iş alanlarına, Beşiktaş, Beyoğlu-Sütlüce, Sultanahmet-Laleli gibi 
turistik bölgelerine yakın ve rahat ulaşılabilir bir lokasyoda yer alan Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç, 
bu özelliğiyle hem iş seyahatlerinde hem şehir gezilerinde tercih edilen bir konaklama alternatifi yaratıyor. 
Tesis, E-5 ve TEM otoyolları ile Vadi İstanbul Yaşam Merkezine 2 kilometre, Turk Telekom Stadyumu’na 
2,4 kilometre, Haliç Kongre Merkezi’ne 4 kilometre, Levent & Kanyon AVM’ye 4 kilometre, Miniaturk’e 5 
kilometre, Taksim-Nişantaşı’na 5 kilometre, Mısır Çarşısı’na, Ayasofya -Sultanahmet’e ve Topkapı Sarayı’na 
8 kilometre, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne 9 kilometre, İstanbul Kongre Merkezi’ne 10 kilometre, 
Galata Port’a 11 kilometre, Istanbul Havalimanı’na 28 kilometre ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 43 
kilometrelik bir konumda yer alıyor.
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Hotelya, 2010 yılında, mobilya sektörünün 
öncü ve güçlü oyuncularından biri olan 
Kolsan Koltuk’un grup şirketi olarak 
kuruldu ve markalaşma, projelendirme 
ve satış konularında yapmış olduğu 
başarılı çalışmalar sayesinde sektörün 
önemli firmalarından biri haline geldi. Ana 
faaliyet alanımız otellerin dışında AVM, 
havaalanları, hastaneler, mağazalar, ofisler, 
restoranlar, kafe ve rezidanslar için mobilya 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Hareketli ve 
sabit mobilya üretiminde 45 yılı aşkın bir 
tecrübeyi sermaye edindik.  Projelerimizin 
yüzde 80’ini oteller, yüzde 2’sini hastaneler, 
yüzde 10’unu restoran ve kafeler ve yüzde 
8’lik bir kısmını karışık projeler oluşturuyor. 
Bugüne kadar yerli ve yabancı birçok 
mimar ve mihendisin çözüm ortağı olduk 
ve dünya üzerinde 800’ün üzerinde projeye 
Türk ismini taşıdık. 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 çalışıyorlar; 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.

2022 yılı itibarıyla Almanya ofisimizi 
hizmete alarak, sektörel hakimiyetimizi 
artırmayı hedefliyoruz
Çoğunlukla yurtdışı projelere imza atan 
bir firma olarak pandeminin olumsuz 
etkilerinin seyreldiği 2021’de yurtiçinden 
gelen yoğun taleplere de 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 30 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 
hiç ara vermeden devam ediyoruz. Son 3 
senede yapmış olduğumuz çalışmalarla 
birlikte ihracat oranımızı ve uluslararası 
marka bilinirliğimizi üst seviyelere çıkarmayı 
başardık. Avrupa pazarında daha güçlü bir 
duruş sergileyebilmek adına yaptığımız 
yatırımlar ile birlikte 2022 yılı itibarıyla 
Almanya ofisimizi hizmete alarak, sektörel 
hakimiyetimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Kuzey Amerika ve Afrika bölgelerinde 

ise sektörlerinin önde gelen firmalarıyla 
yeni anlaşmalar yaptık. Bu çalışmaların 
sonuçlarını önümüzdeki dönemde sektörel 
yatırımlardaki varlığımızı artırarak ve Hotelya 
ismini daha geniş bir kitleye duyurarak almayı 
umuyoruz. Bu yıl da bir dünya markası olma 
yolundaki yolculuğumuzda, üretim ve ihracat 
gücümüzle hem sektörümüze hem de ülke 
ekonomisine katma değer sağlamak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Turizmle paralel ilerleyen çalışmalarımız 
daha da hız kazanacak
2022 yılında turizm sezonunun 2021’den 
çok daha iyi olacağını öngörüyoruz. 
Sektör, aşılanmanın hızlanması ve seyahat 
kısıtlamalarının hafiflemesiyle birlikte 2021 
yılının ikinci yarısında yeniden bir ivme yakaldı. 
Bu yıl, özellikle yaza doğru pandeminin 
seyrinin daha da yavaşlayacağı öngörüsü ve 
aşılama sürecindeki kapasite artışı insanların 
ertelediği seyahat programlarında talep 
akımı yaratacaktır. Bu durum da turizm için 
pozitif bir dönüşü tetikleyecek. Turizmle 
paralel ilerleyen çalışmalarımız daha da 
hız kazanacak. Öngörümüz bu döneme 
hazırlıklı olmak ve üretim kabiliyetimizi daha 
da güçlendirmek.  Yatırım politikamız bizi 
ihracatta güçlendirecek üretim teknolojileri 
üzerine. 2022 yılında öncelikli ilgimiz bu 
süreç boyunca henüz varlık göstermediğimiz 
ülkeler de dahil olmak üzere, dünya 
çapında marka bilinirliğimizi artırmak ve 
normalleşme sürecinde tekrar hız kazanan 
projelerin hareketli ve sabit mobilyalar adına 
ilk başvurulan adresi haline gelmek. 

Zümrüt Doyran / Hotelya Kurucu Ortağı 
ve Genel Müdürü, Yüksek Mimar 

Dünya üzerinde 800’ün üzerinde projeye 
Türk ismini taşıdık

Antalya Belek, Kundu, Tekirova, Bodrum 
ve Didim’de olmak üzere toplam 7 
otelimiz Selectum ve Asteria markaları ile 
misafirlerimize hizmet vermektedir. 5 yıldızlı 
olan tesislerimizde, lüks ve konforu yaşamak 
isteyen ailelere yönelik çok kapsamlı 
hizmetler sunmaktayız: Özel çocuk konsept 
ve alanları, her yaşa uygun aktivite ve eğlence 
imkanları, zengin çeşitli mutfaklarımız 
bulunuyor. İş amaçlı toplantı grupları için 
donanımlı ve yüksek kapasiteli toplantı 
salonlarımızda yurt dışı ve yurt içi talepleri 
karşılamaktayız. Futbol sahalarımızda gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı kafileleri ağırlıyoruz. 
2022 yılında bünyemize kattığımız yeni 
tesisler ile misafirlerimizin alıştığı kaliteli 
hizmet anlayışındaki seçenekleri artırıyoruz. 
Özel ve farklı yeni event organizasyonlarımız 
olacak. Ayrıca tesislerimizin çoğunda ilave 
yeni yiyecek içecek üniteleri açıyoruz. 

Rusya’dan ve iç pazardan ciddi bir erken 
rezervasyon talebi alıyoruz
2021 sezonuna covid kaynaklı ülke 
kapanışlarından, karantina prosedürlerinden 
dolayı belirsizlikler ile başladık. İlk aşamada 
üç tesisimizi açtık. Açık pazarlar ile belli 
dolulukları yakalamaya çalıştık. Yaz aylarının 
başlaması ve önemli kaynak pazar Rusya’nın 
da açılması ile tüm tesislerimiz hizmet 
vermeye başladı. Hızlı bir şekilde yüksek 
doluluklara ulaştık. Ağustos ayında yaşanan 
yangınlar belli oranda iptaller almamıza yol 
açsa da yeni rezervasyonlar ile telafi ettik. 
2021 yılı için öngördüğümüz hedeflerimizi 
yakaladık. 2020 verilerinin yüzde 60 
üzerinde bir ciro sağladık. 2021 yılı içerisinde 
BDT pazarları, Almanya, Balkanlar, Ortadoğu 
ve iç pazardan misafir talebimiz oluştu. 
2022 sezonu için artık İngiltere dahil tüm 
pazarlarımızın açık olacağını ve buralardan 

talep alacağımızı öngörüyoruz. 2021 son 
dakika rezervasyonlarının ön planda olduğu 
bir yıldı. 2022 için ise özellikle Rusya’dan ve 
iç pazardan ciddi bir erken rezervasyon 
talebi alıyoruz. Diğer pazarlardaki 
akışımız daha ağır ilerliyor. Avrupa’da aşı 
uygulamalarının netleşmesi ile beraber 
Mart ayı itibarı ile rezervasyonlarda ciddi 
bir artışın olacağını öngörüyoruz. 

Oya Erdoğan / ATG Hotels Satış 
Pazarlama Direktörü

Yaz aylarının başlaması ve Rusya’nın açılması ile 
2021'de tüm tesislerimiz hizmet vermeye başladı



Yeni Nesil

Mobil Misafir Deneyimi

Daha Fazla Bilgi İçin 

+9 212  483 71 76 

info@getwebee.com 
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Divan Otelleri olarak Türkiye’de 14, 
yurtdışında 3 olmak üzere toplamda 17 
otelimizi, 1956 yılından bu yana süregelen 
yüksek standartlardaki hizmet kalitesi 
ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla 
misafirlerimizle buluşturuyoruz. Özellikle 
pandemi döneminde önemi daha da fazla 
anlaşılan temiz ve hijyenik servisimizi 
Divan Güven mottomuzla sunmaya devam 
ediyoruz. Birbirinden farklı destinasyonlarda 
butik, 4 ve 5 yıldızlı otellerimizle turizm 
pazarında hem iş amaçlı hem de tatil amaçlı 
seyahatler yapan misafirlerimize hizmet 
ediyoruz. Sadece konaklama amaçlı değil 
aynı zamanda hem kurumsal toplantılar ve 
etkinliklere, hem de tüm sosyal davetlere 
10 kişiden 1.000 kişiye kadar ev sahipliği 
yapabilen teknolojik donanımlı ve konforlu 
otellerimizle etkinlik sektöründe de söz 
sahibiyiz. Misafirlerimizle hizmetlerimizi ve 

kampanyalarımızı daha yoğun bir şekilde 
paylaşmak ve marka bağlılığımızı artırmak 
için iki yıldır üzerinde çalıştığımız yeni 
sadakat programımız hayata geçiyor. Aynı 
zamanda web sitemiz üzerinden daha fazla 
direkt rezervasyon almamızı sağlayacak 
çeşitli yazılımlarla sitemizi hem hızlandırıyor 
hem de online gelirlerimizi artırıyoruz. 
Geçtiğimiz yılı değerlendirecek olursak; 
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 
rakamlara göre 2021’de ülkemize gelen 
yabancı turist sayısında önemli oranda artış 
gerçekleşti. 2021 yılının tamamına bakarsak 
bizim otellerimizde de 2020 yılına göre 
neredeyse 2 katına yakın oranda bir doluluk 
artışı yaşadık. Tabii ki 2019 pandemi dönemi 
öncesi son rakamlarımıza halen yaklaşamadık 
ama bu doluluklar özgüvenimizi artırdı, 
umutlarımızı yeniledi. Bu anlamda 2021 
yılı yeniden turizme sarıldığımız bir yıl oldu 
diyebilirim. Tüm oteller ortalamamızda bir 
önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlarken, 
ortalama oda fiyatlarımızı da yaklaşık yüzde 
20 oranında artırma imkanı bulduk. Aynı 
şekilde 2020 yılında neredeyse durma 
noktasına gelen kurumsal etkinlikler ve 
sosyal davetlerimiz, düğünlerimiz, müzik 
ve sanat organizasyonlarımız da tekrar 
otellerimizde yer bulmaya başladı. 2021 
yılı tüm otellerimizde ağırlıklı olarak yerli 
turist dediğimiz iç pazar misafirlerimiz 

doluluklarımızı sağladı. Otellerimizin tüm yıl 
ortalamasında yüzde 65 oranında iç pazar, 
yüzde 35 başta Ortadoğu ve Körfez pazarı 
olmak üzere yabancı misafirlerimiz yer aldı.

Yeni dönemde grup konaklamaları 
veya banket etkinlikleri bile 
son birkaç günde dönüyor
2021’de son dakika satışlarımız tüm 
satışlarımızın neredeyse yüzde 80’ini buldu. 
Hatta son dakika satışları turizm sektöründe 
sadece münferit oda satışlarını akla getirse 
de yeni dönemde grup konaklamaları, 
turlar veya banket etkinlikleri bile son 
birkaç günde teklif alma sürecine ve satışa 
dönüyor diyebilirim. 2022 için ise iş amaçlı 
otellerimizdeki kurumsal seyahatler veya 
kurumsal etkinlikler maksimum son 1 ay 
içerisinde rezervasyona dönüşüyor, ancak 
tatil amaçlı seyahat veya sosyal davet ihtiyacı 
olanlar için olabildiğince erken rezervasyon 
talebi görüyoruz. Özellikle Divan Bodrum 
otelimizde yaz rezervasyonlarında yüzde 
30’lara şimdiden vardık. Bu da bizim bu 
yazı neredeyse yüzde 100 doluluklar ile 
geçireceğimizi gösteriyor. Aynı şekilde 
düğün taleplerimizde de şimdiden Haziran-
Temmuz ve Eylül-Ekim aylarımızda Cuma, 
Cumartesi günleri balo salonlarımız 
dolmaya başladı. 

Firmamız Spa-Edition, hizmete girdiği 1998 
yılından bu yana estetik, kozmetik ve Spa-
Wellness sektöründe faaliyet gösteriyor. 
Sektörde önce gelen ülkelerden 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 sunuyoruz. Ayrıca proje 
danışmanlığı, salonların yerleşimi, mimari 
tasarım, Avrupa normlarının uygulanması, 
dekorasyon vb. hizmetler de firmamız 
tarafından sağlanıyor. 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.

Spa ekipmanları tedarik etmenin 
yanı sıra birçok danışmanlık, 
projelendirme işlemi de yaptık
Tüm ülkeyi olduğu gibi pandemi bizi de bazı 
noktalarda olumlu ve olumsuz etkiledi. Biz 
bu süreçte konfor alanımızın dışına çıkarak, 
üretim ağımızı gelen taleplere göre genişlettik. 
İthalatta yeni ortaklıklar yaparak, bireysel 
yatırımcılara destek olduk. Biz Spa Edition 
olarak, çalıştığımız tüm proje yetkilileriyle sık 
sık bir araya gelerek kendilerinin neye ihtiyacı 
olduğunu, Spa sektöründeki trendlerde 
gündemde nelerin bulunduğunu vb. istişare 
edip bir program yapıyoruz. Böylelikle Spa 
ekipmanları tedarik etmenin yanı sıra birçok 
danışmanlık, projelendirme işlemi de yapmış 
olduk. 2021’de, aldığımız talep büyük ölçüde 
arttığından, ithalat 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. 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. 

Deniz Dikkaya / Divan Otelleri 
Satış Direktörü

Oğuzcan Solhan / Spa-Edition
Proje & Satış Müdürü  

Yeniliklerimizle misafirlerimize çok daha hızlı ve 
kaliteli servis sunma sözümüzü yerine getireceğiz

Yurt dışından gelen projeler önemli ölçüde arttığı 
için ağımızı daha da genişletme kararı aldık 
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Otellerimiz şehir merkezlerinde bulunmaktadır. 
Şehre gelenleri ve yazları da kültür turizmine çıkan 
misafirleri ağırlamaktadır. 2004 yılında Samsun’da 
açtığımız ilk otelimizde sloganımız “Business Hotel” 
idi. Otelimiz Türkiye’de bu sloganı ilk kullanandır, 
daha sonra da halk arasında ve sektörde “iş oteli” 
ya da “Business Hotel” olarak anılan konseptin 
yaratıcısıdır. 2004 yılında oda ikramlarını su, çay ve 
kahveyi ilk veren otel olarak yine fark yaratmıştır. 
Ayrıca sürekli gelen müşterilerimize isimli özel 
eşyalar yapıp (havlu, bornoz vs.) her gelişlerinde 
odalarına kendi özel eşyalarını koyup okudukları 
gazeteleri de gelmeden odalarına bırakıyoruz. 
Bunların bir kısmı şu an birçok otelde yapılıyor. 
Bunu 2004 yılı için düşündüğünüzde o dönem için 
ilk olan, ses getiren hizmetlerdi. Pandemi dönemini 
tesislerin ihtiyaç duyduğu yenilikleri yaparak 
geçirdik. Alınan eğitimlerle birlikte misafirlerimiz 
için hem fiziki hem de hizmet anlamında farklılıklar 
yaratacağız. 2021 yılı rakiplerimize göre gayet iyi 
bir şekilde geçti. Özellikle Akdeniz çanağı bunun 
etkisini gördü. Bizim tesislerimiz şehir otelleri 
olduğu için ne biz ne de bizim konumumuzda 
olan diğer tesisler bunu tam olarak hissedemedi. 

Bizi en çok etkileyen faktör, ekonomideki 
hareketlilikler oluyor. Temmuz ayı itibari ile ciddi 
bir hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz yılı ikiye ayırarak 
değerlendirmek gerekir; ilk 6 ay ve ikinci 6 ay… 
Kısmi rahatlamanın başladığı 1 Temmuz’a kadar 
son derece düşük, 2020 yılının devamı şeklinde 
bir dönem geçirildi. Yasakların kısmen kalkması ve 
yeni normal denen sürecin başlamasıyla son altı ay 
çok daha hareketliydi. İki dönem arasında siyah ve 
beyaz gibi fark var. İlk dönemin yaklaşık 3 katı kadar 
bir müşteri potansiyeliyle son altı ay geçildi. 

Kültür turlarında bu sene erken 
rezervasyonlar gelmeye başladı 
2022’de otellerimizde yine iç pazar ağırlıkta 
olacaktır. Bizim konumumuzdaki tesisler yaz 
aylarında şehir dışından gelen yerli turistle, diğer 
aylarda ise şehirdeki ekonomik hareketlilikle iş 
yapar. Samsun’daki otelimiz yaz aylarında bir 
miktar Körfez ülkeleri pazarı, Denizli’deki tesisimiz 
ise pandemi etkisinin geçmesi halinde Uzak Doğu 
pazarından misafir ağırlayacaktır. Biz de şehir 
otelleri olarak 2022 yılından umutluyuz. 2021 
yılı son dakika rezervasyonları ile geçti. Her an 

kısıtlamanın olma ihtimali, bir de virüse yakalanma 
riskinden dolayı seyahat etmeyi planlayanlar son 
dakika rezervasyon yaptırdı. Kültür turlarında ise 
bu sene önceki seneler gibi erken rezervasyonlar 
gelmeye başladı. Şubat ayında çok daha fazla 
rezervasyonun kültür turlarından geleceğini 
tahmin ediyorum. Sektör olarak her 4-5 yılda 
bir kriz yaşayarak yolumuza devam ediyoruz. 
Şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu süreci geride 
bırakmak üzereyiz. Türk turizmi uzun bir süre 
sıkıntısız şekilde yoluna devam ederse hak etiğimiz 
yerde hem kişi sayısı hem de kişi başı gelir olarak 
yerini alacaktır. 

Turizm sektöründe tüm dünyada otellere 
misafirleri ile tüm iletişimlerini kolaylaştıran ve 
misafir memnuniyetini arttıran WeBee çözümünü 
sunuyoruz. Sıra dışı temassız konuk deneyimleri 
sunmak için mesajlaşmayı, konsiyerj ve 
otomasyonla birleştiren 360 derecelik bir misafir 
etkileşim ve deneyim platformuyuz. Amacımız, 
otel sahiplerinin iletişimini, pazarlamasını 
ve otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek 
hayatlarını kolaylaştırmak. Platformumuz, misafir 
yolculuğunun tüm aşamalarında otel misafirlerinin 
anlamlı etkileşimine ve misafir memnuniyetini 
en üst noktaya taşımaya odaklanıyor. Bu sayede 
hem otelcilerin iş akışlarına hem de misafirlerinin 
konaklama deneyimine artı değer katıyoruz.  Otel 
misafirleri WeBee teknolojisi ile geliştirilen ve 
otelin markası altında sunulan mobil uygulamayı 
cep telefonlarına indiriyorlar ve otelde konaklama 
öncesi, konaklama esnasında veya sonrasına 
oluşan tüm taleplerini ve ihtiyaçlarını cep 
telefonları sayesinde giderebiliyorlar. Turizmde 
pandemi döneminde tedbir çok önemliydi. Biz de 
WeBee olarak hem oteller hem misafir açısından 
önemli bir alanda yer aldık. Tedbir, güven ve her 
şeyi hızlı çözebilen otelle entegre olmuş bir sistem 
kurduk. Otellerin aldığı geri bildirim ve puanlama 
sistemleriyle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı 
gördük. Turizm verilerine göre 2021’de Türkiye 29 

milyon turist ziyareti ile 24 milyar dolar gelir elde 
etti. Biz 2022’de bu sayının artacağı görüşündeyiz. 
Şunu belirtmek gerekir ki, dijitalleşen dünyada 
pandeminden de önce otel misafirleri artık 
tüm işlemleri kendi cep telefonları üzerinden 
yürütmek istiyorlardı. Fakat pandemi ile hızlanan 
dijitalleşme ve güvenli konaklama ihtiyacı artık 
misafir deneyim ve etkileşim platformlarını oteller 
için olmazsa olmaz bir zorunluluk haline getirdi. 
Otelcilerin bizim platformumuza yaptığı yatırımın 
30 ile 60 katı geliri geri kazanmalarını sağlayacak 
bir iş modelimiz mevcut. Otellerimizden en çok 
aldığımız yorumlardan biri daha önce misafirlerine 
satmakta zorlandıkları oda dışı servisleri artık 
kolaylıkla sattıkları yönünde oluyor. Ayrıca otel 
partnerlerimizin TripAdvisor yorumlarında App’ten 
bahseden yorumlar görünce ne kadar doğru bir 
iş modeli ile partnerlerimize katkı sağladığımızı 
görüyoruz. Ayrıca WeBee, otelcilerin platformdan 
7 gün 24 saat tam kapasite yararlanmalarını 
sağlayan ve sektörde bir ilk olan "Müşteri Başarı 
Programı" na sahip.

EaSee’in kolay ara yüzleri ile misafir 
memnuniyeti ve iş verimliliği hızlıca artar
2022’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. 
Dubai’de iş ortaklıklarımız devam ediyor. Oradaki 
operasyonlarımızı büyütüyoruz. WeBee sürekli 
kendini yenileyen bir marka. Bu konuda en çok 
aldığımız geri bildirim otelcilerin takımlarının 
çalışma performanslarını görmeleri, ayrı ayrı 
departmanlar yerine tek bir takım şeklinde 
çalışmak istedikleri ve işlerinin daha derin şekilde 
ölçümlenebilirliği ile verimliliğin arttırma istekleri 

idi. Biz de EaSee ürünümüz geliştirdik. EaSee’in 
otel operasyonlarının yönetimini ve izlenmesini 
kolaylaştıran kullanımı çok kolay ara yüzleri ile 
misafir memnuniyeti ve iş verimliliği hızlıca artar. 
Easee, otel ekiplerinin başarısını garanti eder 
ve hizmetlerini mükemmellik standartlarına 
yükseltir. EaSee ile departmanların iletişimini ve 
operasyonlarını otomatize ederken verimliliği 
arttırmayı hedefliyoruz. Pandeminin en çok 
etkilediği, aynı zamanda misafir taleplerinin çok 
hızlı değiştirdiği sektörlerden biri olan konaklama 
endüstrisinin tekrar eskisi gibi daha da dinamik 
bir şekilde geri dönüşünü yaşayacağı çok 
anlamlı bir senede EMITT Fuarı’nın bir parçası 
olmamak bizim için imkansızdı. Eski dostları, 
iş ortaklarımızı görmek ve yeni partnerlikler 
kurmak için EMITT’e katılıyoruz. Biz WeBee 
olarak otellerin gelirlerini misafir yorumlarını ve 
günlük iş akışlarını maksimize etmek için misafir 
etkileşim platformu üreten bir SaaS firmasıyız. 
Türkiye’de sektörün en büyük otellerinden butik 
otellere kadar birçok otel ile çalışıyoruz. Bu yüzden 
yeni otel partnerlerimizle tanışmak ve onların 
işlerine nasıl değer katacağımızı anlatmak için 
sabırsızlanıyoruz. Fuarda WeBee Suit’in yanı sıra 
bir personel ve operasyon yönetim sistemi olan 
EaSee’i tanıtıyor olacağız. EaSee’i planlarken çok 
fazla otelci ile görüştük ve dünyadan rakiplerini 
inceledik. Dünya standartlarında bir ürün yarattık 
diyebiliriz. Pandeminin ardından tüm sektörün 
beklediği büyük geri dönüşün heyecanının en 
çok hissedileceği etkinlik olduğunu düşünüyoruz 
EMITT’in. Bomba gibi bir etkinlik bizleri bekliyor. 
Son iki senede çok şey değişti. Eski konaklama 
talepleri ve ihtiyaçları değişti. Covid hayatımıza 
hızla artan bir dijitalleşme ve yepyeni misafir 
talepleri getirdi. Bu yüzden eski yıllardan çok farklı 
bir EMITT bizleri bekliyor.

Murat Toktaş / North Point Hotel 
Koordinatörü

Banu Bedenlier / WeBee 
Pazarlama Müdürü

Yasakların kısmen kalkması ve yeni normal denen 
sürecin başlamasıyla son altı ay çok daha hareketliydi

Amacımız, otel sahiplerinin iletişimini, 
pazarlamasını ve otel personelinin iş akışını 
dijitalleştirerek hayatlarını kolaylaştırmak
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Türkiye’de turizmin köklü ve öncü kurumlarından 
Tatilbudur.com olarak sektördeki 25’inci 
yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 
1997’den bu yana  “Daha fazla tatil”mottosu 
ile misafirlerimize beklentilerinden fazlasını 
sunarak; daha fazla memnuniyet yaratmayı 
ve sektörün önde gelen oyuncularından biri 
haline gelmemiz ile birlikte turizm sektöründe 
liderliği hedefliyoruz. Kurulduğumuz ilk günden 
beri hizmet kalitesinden ödün vermeyen yapı 
ve müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısı ile 
misafirlerimizin harika, renkli ve unutulmaz 
anılar biriktirmesine aracılık ediyoruz. Yurt 
içinde ve yurt dışında anlaşmalı binlerce otel 
ve tatil köyü ile Yaz Otelleri ve Tatil Köyleri, 
Şehir Otelleri, Termal Oteller, Yurt dışı Turlar, 
Cruise Seyahatleri, Kıbrıs paketleri, Butik 
Oteller, Uçak Bileti ve Ulaşım Hizmetleri, 
Kültür Turları, Mavi Yolculuk, Kayak Otelleri, 
Vize Hizmetleri gibi geniş bir yelpazede hizmet 
veriyoruz. Bu yıl sektördeki 25’inci yılımız, 
bu bize ayrı bir enerji ve coşku veriyor. Artık 
tümüyle dijital bir dünyada yaşıyoruz. Her 
şeyin dijitale döndüğü yeni dünya düzeninde 
bizim de öncelikli hedefimiz dijital projelere 
ağırlık vermek.  2021 yılında iş ortaklarımızla 
yoğunlaştığımız dijital dönüşüm projelerini bu 
sene içinde farklı konseptlerde müşterilerimizle 

buluşturacağız. Blokzincir çözümlerinden 
müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik 
yapay zeka uygulamalarını hayata geçiriyoruz. 
Bu gibi birçok projemizi yılın ilk çeyreğinde 
paylaşmayı hedefliyoruz. 

Sanıyorum ki, tüketicimiz 2022 sezonu 
için Erken Rezervasyonu en iyi şekilde 
değerlendirecektir
TatilBudur olarak 2021 sezonu bizim için 
birçok alanda rekorların kırıldığı ve uzun süre 
unutulmayacak kadar değerli büyümelerin 
sağlandığı bir yıl oldu. Şöyle ki 2021 yılı 
için bütçelediğimiz ciro, Ağustos ayının ilk 
haftasının sonunda gerçekleşti.  Buna bağı 
olarak beklentilerimizin çok üzerinde bir sezon 
geçirdik. 2020’den beri devam eden salgın 
sürecinin en ciddi etkileri turizm sektöründe 
görüldü, süreç 2021’de de devam ettiği için 
pandemi koşulları, belirsizlikler ve yasaklara 
bağlı olarak 2021’de turizm sezonu Mayıs ayı 
ortalarında hareketlenmeye başladı. Erken 
rezervasyon talep görmedi, son dakika planları 
yapıldı. 2022 Erken Rezervasyon kampanyamızı 
12 Kasım’da başlattık. Şu an itibarıyla 
gerçekleşen rezervasyon sayımız, son 3 yılımızla 
kıyaslandığında oldukça yukarıda görünüyor 
fakat bu senenin dinamikleri düşünüldüğünde 

Son Dakika için alışkın olduğumuz kadar 
müsaitlikler beklemiyoruz, dolayısıyla mevcut 
talebi yorumlamak için henüz erken ancak 
öyle sanıyorum ki, tüketicimiz 2022 sezonu 
için Erken Rezervasyonu en iyi şekilde 
değerlendirecektir. Bizler, tüketicinin bu 
anlamda işini kolaylaştırmak için gereken her 
şeyi yapıyoruz. Şöyle ki, bu yıl otellerin dış pazar 
talepleri ile erken tarihlerde dolacağına dair bir 
öngörümüz var. Sektör genelinde hakim olan, 
tüketicinin bu günden tatilini satın alması için 
indirim her ne kadar en belirleyici unsur gibi 
görünse de bazı durumlarda tek başına yeterli 
olmayabiliyor. Bunun dışında 5 aya varan taksit 
ertelemeleri hayatımıza girdi. Buna kesintisiz 
iptal hakkını da eklediğinizde bence herkesin 
muhtemel tatilini şimdiden alıp bir kenara 
koyması önemli.

Senkron Yazılım olarak, 25 yılı aşkın süredir 
hem yurt içinde hem yurt dışında dikey 
sektörlere yönelik yazılım ve donanım 
çözümleri geliştiren bir firma olarak ön plana 
çıkmaktayız. Çeşitli sektörlerin yönetim yazılımı 
ihtiyaçlarını giderme noktasında geliştirmeler 
yaparak; ürün ve çözümler sunuyoruz. Son 15 
yıldır, diğer işlerimizin yanında, en önemli odak 
noktalarımızdan birisi de “leisure” dediğimiz 
sosyal işlerin yönetilmesi olmuştur. Bu 
bağlamda oteller, su parkları, golf işletmeleri, 
fitness merkezleri ve egzersiz stüdyolarının 
çözüm ortağı konumundayız. Diğer taraftan, 
e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişin 
yükselen bir hızla artması, Kargopark adını 
verdiğimiz bir ürün geliştirmemizi sağladı. Bir 
de Senyonet adını verdiğimiz,  site yönetim 
yazılımımız da dikkat çeken ürünlerimiz 
arasında yer alıyor. Turizm tesislerine yönelik, 
onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte geniş kapsamlı yönetim yazılımı 

hizmetleri vermekteyiz. Uzun yıllardır Lapis 
Yazılımımız ile SPA, Golf, su parkları ve diğer 
sosyal alanlarda kullanılmak üzere rezervasyon, 
biletleme, geçiş kontrol ve POS hizmetleri; 
Havlumat isimli ürünümüzle de havlu takip 
sistemleri sunmaktayız. Ön büro yazılımları 
ile bütünleşik çalışan sistemlerimiz ile otel 
misafirlerinin ve dış müşterilerin bu alanlardaki 
aktivitelerinin takibini yapmak son derece kolay 
hale gelmektedir.

Pandeminin sonrasında havlu hizmetlerinin 
sınırlanması ve kontrol ihtiyacının öne 
çıkmasıyla ürünümüze olan ilgi arttı
2021 yılı bütün zorluk ve yer yer imkânsızlıklarına 
rağmen beklentimizin ötesinde iyi bir yıl oldu. 
Bir önceki yıla göre genel değerlendirmede 
yüzde 70; ihracat olarak ise yüzde 85 büyüme 
gerçekleştirdik. Özellikle ihracat tarafında 
yerli bir yazılım üreticisi olarak hatırı sayılır 
büyümemizin, Türkiye ekonomisi açısından da 
önemli bir değer teşkil ettiğini düşünüyorum. 
Bu değerlerin 2022 yılının iyi geçeceğinin 
habercisi olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl 
hem Lapis hem de Havlumat ürünlerimizle, 
yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da daha 
geniş kitlelere ulaşma hedefimiz var. Lapis 
yazılımımızın alt yapısını dört yıla yakın süredir 
devam eden büyük bir yatırım ve çalışma ile 
sektör ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek 
üzere geliştirdik. Aynı şekilde Havlumat 

ürünümüze özellikle yurt dışında ilgi çok büyük. 
Pandeminin sonrasında havlu hizmetlerinin 
sınırlanması, maliyetlerinin artması ve kontrol 
ihtiyacının öne çıkmasıyla, ürünümüze olan 
ilgi de arttı. 2022 yılında turizm tesislerine 
Senotel markası altında yeni yazılım çözümleri 
sunacağız. Bu çözümler; Otellere özel CRM 
çözümü, Operasyon yönetim yazılımı, IK Bütçe 
yönetim yazılımı, Gelir Bütçe yönetim yazılımı, 
Stok ve Satınalma yönetimi.

Fuarlar ürünlerimizin tanıtılması için en çok 
güvendiğimiz iletişim araçlarından
Sürekli Ar-Ge yatırımı yaparak turizm sektörüne 
sunduğumuz ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Bu 
anlamda EMITT Fuarı, yurt içi müşterilerimize 
ürünlerimizdeki yenilikleri tanıttığımız tek ve 
bu açıdan da önemli bir etkinliktir. Bu sene 
fuarda, sektör için yeni ve inovatif bir ürün 
olan Havlumat’ı, yaklaşık 4 yıllık yatırım ile 
yenilen Lapis ürünümüzü ve sektöre yeni 
sunduğumuz Senotel yazılımımızın tanıtım 
ve iletişimini yapacağız. Fuarlar ürünlerimizin 
tanıtılması için en çok güvendiğimiz iletişim 
araçlarından. EMITT Fuarına uzun bir aradan 
sonra tekrar katılıyoruz. Sonuçlarının da iyi 
olacağına inanıyoruz. Her yıl Almanya’da üç 
ve Dubai’de bir olmak üzere her sene 4 fuara 
katılıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 
artırma hedefindeyiz.

Mustafa Kemal Çubuk / TatilBudur 
Genel Müdür Yardımcısı

Erdal Özkan / Senkron 
Yazılım CEO’su 

Pandemi koşulları, belirsizlikler ve yasaklara 
bağlı olarak 2021’de turizm sezonu Mayıs ayı 
ortalarında hareketlenmeye başladı

Senkron Yazılım, turizm ve sosyal hizmetler 
sektörlerine odaklanarak istikrarlı 
büyümesini sürdürüyor
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Setur olarak 1965 yılında Koç Holding 
şirketlerinden biri olarak kurulduk. Turizm 
alanında yurt içi ve yurt dışına dönük 
tur operatörlüğü ile otel satışı, IATA uçak 
bileti satışı, vize hizmetleri, kongre ve 
seminer organizasyonları ve yurt dışı 
eğitim başlıklarında hizmetler sunuyoruz. 
Aynı zamanda Setair Hava Taşımacılığı ve 
Hizmetleri ile ticari hava taksi faaliyetleri 
sunuyoruz. Genel olarak baktığımızda 
2021 sezonunda özellikle aşının daha da 
yaygınlaşmasıyla birlikte iç pazarda olumlu 
yönde hareketlilik gördük. 2021 yılı bir önceki 
yılın pandemi etkisinin ardından hareketliliğin 
yeniden başladığı ancak seyahat tercihlerinin 
değişiklik gösterdiği bir yıl oldu. Misafirlerimiz 
seyahat programlarını bu süreçte önce sağlık 
ve güven düşüncesiyle planlamaya başladı. 
Doğaya yakın, kalabalığın az ve daha güvenli 
olduğu düşünülen bölgeler hem yurt içinde 
hem de yurt dışında tercih edildi. Zaten son 
birkaç yıldır yıldızı parlayan bireysel seyahat 
deneyimi, içinde bulunduğumuz koşullar 
nedeniyle de grup seyahatine göre daha 
çok tercih edilir hale geldi ve bu eğilimin 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğini 
öngörüyoruz. Ayrıca dijital dönüşüm sürecinin 
turizm sektöründe de köklü bir değişime yol 
açtığını ve bunun 2021 yılında ağırlıklı olarak 
hissedildiğini söyleyebiliriz. Butik bir anlayış 

ile verilen hizmet, veri odaklı yaklaşım, mobil 
deneyimler, eş zamanlı pazarlama, kişiye özel 
pazarlama, yapay zeka ve CRM programlarına 
yatırım bu süreçte ön plana çıkıyor. 

2021 yaz sezonu için ‘son dakikacılar’ın 
oranının geçen yıla göre daha fazla 
olduğunu söyleyebiliriz
2021’de iç pazarda en ekonomik üründen, 
en pahalı ürüne kadar her segment için 
yoğun talepler oluştu. Pandemi yasaklarının 
hafiflemesi sonrası oluşan rahatlama, 
sosyalleşme ihtiyacı ve elbette erişilebilir 
fiyatlar sayesinde yurt içi oteller bu yıl 
temmuz ve ağustos aylarını dolu geçirdiler. 
Sezon, iklimin ve kampanyaların etkisi 
ile ekim ayının sonuna kadar devam etti. 
2021’de hedeflediğimiz rakamların üzerinde 
rezervasyon alırken, pandemi öncesi 
2019 sezonuna kıyasla yüzde 30 oranında 
daha fazla tatilciyi misafir ettik. Elimizdeki 
verilerden yola çıktığımızda, geçtiğimiz 
yıllarda toplam tüketicinin yüzde 45’e 
yakınının erken rezervasyonu tercih ettiğini, 
yüzde 25 gibi bir kesimin ise tatil planları 
için son dakikayı beklediğini söyleyebiliriz. 
Geri kalan kesim ise sürekli takipte kalıp, 
genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde 
rezervasyonlarını gerçekleştiriyordu. 2020’de 
yaşadığımız istisnai durumlar nedeniyle 2021 

yaz sezonu için ‘son dakikacılar’ın oranının 
geçen yıla göre daha fazla olduğunu, geçen 
yıllardaki yüzde 25’lik oranın yüzde 35-40’lara 
vardığını söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak, 
2020 yılının ilk 10 ayında ülkemizde yaklaşık 
10 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlandı 
ve güvenle ülkelerine dönmeleri sağlandı. 
Bu çok önemli bir referans. 2022 için erken 
rezervasyon kampanyamızı Kasım’ın ikinci 
haftasında yüzde 50’ye varan indirimlerle 
başlattık. Misafirlerimize 72 saate kadar 
iptal iade güvencesini sunmaya devam 
ediyoruz. 2022 yılında ülkemiz için turizmin 
ivmeleneceği bir dönem olmasını bekliyoruz. 
Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm 
Avrupalı seyahat severler Türkiye’ye gelmeyi 
bekliyor. Doluluk oranıyla beraber fiyatlarda 
da artış yaşayacağımızı öngörüyoruz. 

İDA Danışmanlık; turizm sektörüne birçok 
alanda hizmet veriyor. İşimiz gereği, 
bizim hakkımızda en detaylı bilgiye web 
adresimizden ulaşılabilecektir. ‘Ainesi iştir 
kişinin, lafa bakılmaz’ sözüyle birlikte belirtmek 
isterim ki, bizi en çok ön plana çıkaran 20 yılı 
aşkın tecrübemiz ve buna istinaden oluşan 
referanslarımızdır. İDA Danışmanlık olarak 
otellere, zincir otellere genel anlamda Dijital 
Medya hizmetleri veriyoruz. “Tek noktadan 
çözüm” sloganımız ile web tasarım-yazılım, 
online rezervasyon, sosyal medya yönetimi, 
Internet reklamları yönetimi, kurumsal 
kimlik tasarım, özel yazılımlar bizim yıllardır 

bıkmadan, usanmadan ve büyük özveriler ile 
sunduğumuz hizmetlerin başında geliyor. 2022 
yılı için öne çıkan ürünlerimiz/konularımız ise, 
KVKK danışmanlığı, mobil uygulama yazılım, 
otel gayrimenkul danışmanlığı ve tabii ki 
lokomotifimiz olan dijital medya işlerimizdir. 
Her bölgede, belirli otellerde renovasyon 
çalışmaları mevcut. Yeni açılacak tesisler 
de var. Yeni otel yatırımına, yeni yataklar 
eklenmesine bence hiç gerek yok. Öncelikli 
olarak mevcut tesislerimizin sürdürülebilir 
şekilde doluluğunun artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması, geceleme fiyatlarının 
kaliteli hizmet ile artış sağlaması gerekiyor. 
Bu da tesis yatırımcılarının yeni tesis için 
yatırım yapması yerine, buraya harcayacakları 
bedelleri mevcut tesislerinin “tanıtım-
reklam” giderlerine harcaması ve “nitelikli 
personel istihdamı” ile gerçekleşebilir. 

Her fuardan iş çıkarmaya, her fuarda 
“network” genişletmeye odaklanmalıyız
Her fuara hedefli ve randevulu gideriz. 
Danışmanlığını üstlendiğimiz firmalara da 

hep bu eksende hedefleme yapar, başarıyı 
elde ederiz. EMITT 2022 fuarında da 
hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Fuarda 
SKAL Antalya Güç Birliği Platformu olarak, 
SKAL Internatıonal üyesi turizm firmalarımız 
ile ortaklaşa bir stand açacağız ve her birimiz 
yeni ürünlerimizi tanıtacağız. Her zaman 
söylüyoruz, her zaman da söylemeye devam 
edeceğiz: Fuarlar turizm sektörümüzün 
vazgeçilmez bir dinamiğidir, gelir kaynağıdır 
ve en önemli tanıtım kaynaklarından 
birisidir. Ülkemizde ne kadar çok ve nitelikli 
fuar yapılır ise, ülke ekonomisine katkısı olur, 
turizme katkısı olur. Hele konu “turizm fuarı” 
ise bunun önemi iki kat daha artar. Bırakalım 
artık şu klasik lafları: “Körlerle sağırlar, 
birbirini ağırlar… Ne yapıyoruz ki fuarda? 
Ne oluyor ki fuarda?” Bunu diyenler, geride 
kalmış, fuarlardan kendi sorunları gereği 
hiçbir sonuç alamamış, gezmeye, tozmaya 
doymuş kişilerdir. Artık bu ve bunun gibi 
kokuşmuş zihniyetleri bırakmalı, önümüze 
bakmalı, her fuardan iş çıkarmaya, her fuarda 
“network” genişletmeye odaklanmalıyız. 

Oktay Temeller / Setur Turizm 
Operasyon Direktörü 

Uğursal Uğur / İDA Danışmanlık 
Kurucu Ortağı & SKAL Antalya 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Doğaya yakın, kalabalığın az olduğu bölgeler hem 
yurt içinde hem yurt dışında tercih edildi

Öncelikli olarak mevcut tesislerimizin 
sürdürülebilir şekilde doluluğunun artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor
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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 kuruldu. Yatak ve 
uyku konforu alanında geliştirdiği yüksek 
teknolojili ürünleriyle sektöre yeni bir 
kulvar kazandıran İşbir Yatak, inovasyona 
dayalı üretim felsefesiyle yola çıkarken, 
vücutlarımızdaki basıncı indirgemek 
için viskoelastik malzemeyi yataklarda 
kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına 
taşıdı. Ayrıca, Türkiye mobilya sanayisinin 
başrol oyuncularından biri olan İşbir 
Sünger’in know-how’ına sahip... Tüm 
bu özellikler, İşbir Yatak’ı sektörde 
ayrıştırırken ona güç katıyor. 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. 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 
yılsonunda cirosal bağlamda yüzde 50 
büyümeye ulaştık. Üretim tesislerimizde 
yalın üretim süreçleri ve sürekli gelişim 
modelimiz sonucunda toplam verim artışı 
da 2021 yılı itibarıyla yüzde 43 seviyesine 
çıkmıştır. 

Turizm yatırımcısının hizmet 
kalitesinden ödün vermeyen markalara 
yönelmesini tavsiye ediyoruz
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 atlatabiliyoruz. Bu süreçteki 
geliştirmelerimiz de devam ediyor. Bu 
anlamda turizm yatırımcısının hizmet 
kalitesinden ödün vermeyen markalara 
yönelmesini tavsiye ediyoruz. 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. 

Spa Luxury;  23 yıl önce kurulan ve sektörde 
Spa ekipmanları ithalat & üretim konusunda 
lider olan Cansu Kozmetik / Spa Edition 
şirketler grubunun bir kuruluşudur. 2017 
yılında Cansu Kozmetik / Spa Edition 
Grubu’nun Spa Yönetim & Danışmanlık 
konularının profesyonelce kurgulanması 
için hayat geçirilmiş olup, global birçok 
otel markasına Spa & Fitness danışmanlığı, 
tedarik ve işletme gibi konularda hizmet 
sunmaktadır. Spa Luxury; otellerin Spa 
ve Wellness merkezlerinin daha verimli 
ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi 
için; kapsamlı bir iş planı kurgulayarak, 
personel işe alım/ yönlendirme, kadro 
kurma ve eğitim konuları ile ilgili kontrolü 
otel ile birlikte kurgulayarak hizmet 
veren Yönetim & Danışmanlık hizmeti 
sunan bir markadır.

Bütçe hedeflerimizin yüzde 20 
üzerinde cirolar elde ettik
2021‘in ilk 6 ayında pandemiden 
dolayı uzun süre SPA merkezleri 
kapalı kaldı. Sadece yeni açılacak 
otellerin yatırımcılarına Spa yönetimi 
ve danışmanlığı yaptık. Ancak Haziran 
ayından itibaren artan oda doluluklarıyla 
beraber bütçe hedeflerimizin yüzde 20 
üzerinde cirolar elde ettik. 2022 yılında 
turizmden beklenti oldukça yüksek; 
bu sebeple iş modelimiz sayesinde 
mevcut işletmelerimizin,   çalıştığımız 
otel markalarının doluluk hedefleri 
doğrultusunda performansını kaliteli 
hizmet ve sunum ilkemizle üst düzeye 
çıkarmayı planlıyoruz. Unutulmaz 
deneyimler sunan SPA menülerimiz 
sayesinde, beklentilerin üzerinde 

fark yaratmak ve bu çözümlerle Spa 
işletmesinin sorunsuz kurgulanmasını 
sağlayan yeni markalarla iş birliği yaparak 
proje sayımızı arttırmayı hedefliyoruz.

İşbir Holding / Metin Gültepe, CEO

Berrak Akkoç / Spa Luxury
Firma Sahibi 

Pandemi döneminde üretim tesisi yatırımından 
insan kaynağına kadar her noktada gelişimlerimiz 
aksaksız devam etti

Yeni markalarla iş birliği yaparak proje sayımızı 
arttırmayı hedefliyoruz
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Viravira.co, Türkiye’nin yüzde 100 online 
ilk ve tek tekne kiralama platformu olarak 
tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyenleri 
bir araya getirmek amacıyla 2016 yılında 
kuruldu. Deniz turizmini seyahat edenler için 
önde gelen tatil seçeneği yapma ve tekne 
rezervasyon süreçlerini daha güvenli, şeffaf ve 
kolay hale getirme hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Online deniz deneyimleri 
pazarında dünyanın lider oyuncusu olmak en 
büyük hedefimiz. Sitemize giren kullanıcılar 
diledikleri tekne tipini ve tarih aralığını 
belirleyerek 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda 
bulunan 11 bin doğrulanmış tekne arasından 
kendilerine en uygun olanı seçerek tatillerini 
planlayabiliyor, kaptanlı veya kaptansız 
kiralama seçenekleri ile kolay ve hızlı bir şekilde 
rezervasyonlarını yapabiliyorlar. 2022 sonunda 

toplam yıllık ziyaretçi sayımızı iki milyonun 
üzerine çıkarmayı ve 50 bin kayıtlı yerli kullanıcı 
sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Ciro anlamında 
ise hedefimiz yüzde 400 büyümek. Türkiye’de 
yer alan Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 2 bin 
civarındaki mavi tur teknesinin yüzde 85’i 
sistemimizde kayıtlı. Bu rakamı 2022 sezonu 
sonunda yüzde 95 seviyesine, toplam tekne 
sayımızı ise 12 bin seviyesinin üzerine çıkarmayı 
planlıyoruz. 

2021 yılında, koronavirüs salgını ile başlayan 
tekne tatili trendinin artık alışkanlığa 
dönüşmeye başladığını gördük
Uçuşların sınırlandırılması ve seyahat yasakları 
gibi nedenlerle özellikle Avrupalı turistler 
Türkiye’deki teknelere ulaşmakta zorluk 
çekti. Ülkeye dönüşte uygulanan karantina 
uygulaması bu durumu daha da zorlaştırdı. 
Ancak yurtiçi pazarın artan ilgisi ve Rusya 
ile Ukrayna gibi alternatif pazarlardan gelen 
talep, Avrupa kaynaklı zayıflığı telafi etti. Bu 
yıl sektör, yüksek sezonda yüzde 90’a yakın 
bir kapasite kullanım oranına yaklaştı. Tarihsel 
olarak baktığımızda yat turizmi sektörüne gelen 
talebin yüzde 60-70’i yurtdışından geliyordu. 
2021 yılında yurtiçi talep yurtdışı talepten 

daha fazla oldu. 2021 yılında, koronavirüs 
salgını ile başlayan tekne tatili trendinin artık 
alışkanlığa dönüşmeye başladığını gördük. 
Bu dönemde viravira.co olarak yüzde 225 
olan büyüme hedefimizi aştık. 2021 yılı 
içerisinde ciromuz yüzde 264 artış kaydetti; 
yüzde 92 artan ziyaretçi sayımız ise 1 milyon 
seviyesinin üzerine çıktı. 2021 yılında erken 
rezervasyon ciddi anlamda ön plandaydı. 
Sektör, pandemi nedeniyle tatilini 2021 yılına 
öteleyen misafirlerin etkisiyle zaten yüzde 
15-20’lik bir doluluk oranı ile yıla başlamıştı. 
2020 Kasım, Aralık ve 2021 ilk çeyrekte gelen 
talepler ile birlikte doluluk oranı yüzde 50’yi 
aştı. Özellikle Kurban Bayramı haftasının 
doluluk oranı yüzde 100 seviyesine yaklaştı. 
Pandeminin gündemdeki ağırlığının azalması 
ve aşılamanın da etkisiyle 2022 yılında turizm 
sektöründe büyük bir yoğunluk bekliyoruz. 
2022 Ocak ayında, 2022 yaz sezonu için gelen 
erken rezervasyon talepleri geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde 2021 yaz sezonuna yönelik gelen 
taleplerin çok üzerinde seyrediyor. Özellikle 
yurt dışından gelen talepten yurt içindeki 
vatandaşlarımızın etkilenmemesi için erken 
rezervasyon seçeneği hesaplı bir tatil yapmanın 
püf noktasını oluşturuyor. 

Yurtiçi pazarın artan ilgisi ve Rusya ile Ukrayna 
gibi alternatif pazarlardan gelen talep, Avrupa 
kaynaklı zayıflığı telafi etti

Baran Yıldırım / Viravira.co 
Kurucu Ortağı ve Ceo’su

Firmamız yaklaşık 35 yıldır Incoming hizmeti 
vermektedir. Kış operasyonları, golf, futbol 
takımları kampı, sejour ve kültür turları 
sunmakta ve bunların ülkesel hizmetlerini 
vermekteyiz. Ana pazarımız Batı ve Orta 
Avrupa’dır.  Ülkemiz ve tüm dünyanın pandemi 
sebebi ile yaşadığı sıkıntılar tabii ki en fazla 
sektörümüzü olumsuz etkilemiştir. Pandeminin 
başladığı yıla bakılırsa, 2021 sezonu ileriki yıllar 
için bizleri ümitlendirecek artış göstermiştir, 
ancak pandemi öncesine kıyasla hala olması 
gereken ve sektörümüzü tatmin edecek 
sayının çok gerisindeyiz. Sektörümüz 2021 
sayıları ile geçmişin zarar ve yaralarını 
kapatabilmiş değildir. Bu artış hizmet veren 
tüm sektör çalışanlarının adeta bir kış uykusu 
veya kabustan uyanıp tekrardan bir yaşamın 
olduğunu fark etmesini sağlamıştır. Ümitsizlik 
ve karamsarlık  yavaş yavaş bizleri terk ederken, 
sektörün geçmiş yıllarda olduğu gibi dinamik 
bir şekilde yeniden canlanacağına inancımızı 
artırmıştır. 2021’de ağırlıklı olarak Macaristan, 
Slovakya, Balkanlar ve Batı Avrupa’dan 
müşterilerimiz gelmiştir. Geçmiş yıllardaki 
rakam ve oranların maalesef ancak yüzde 30-

40’ı seviyesinde bir müşteri sayısına hizmet 
vermiş bulunmaktayız. Pandemi öncesi yıllarda 
100 bin - 130 bin arası müşteri getirmekte iken, 
bu sayının maalesef çok gerisinde kalınmıştır. 
Ancak burada önemli olan sayı veya kıyaslama 
değildir. Tüm çalışanlarımız ve sektörümüz 
sıkıntılı günlerin yavaş yavaş geride kaldığına 
ve geleceğin tekrardan daha iyi ve istenilen 
sayılarla gerçekleşeceğine inancını tazelemiştir. 

Sektörümüzün geçmişte yaşadığımız 
krizlerde olduğu gibi gerçeklerden uzak 
beklentilere girmemesi doğru olacaktır
Belirsizliklerin çok yoğun yaşandığı şu dönemde 
son dakika rezervasyonları ağırlıktaydı. Aslında 
buna son dakika demek de yanlış olur. Genelde 
konaklama tarihinden 1 -1,5 ay öncesi gelen 
rezervasyonlar ağırlıktaydı. Sanıyorum erken 
rezervasyon kavramı geçen sezon olduğu gibi 
bu sezon da aynı şekilde olacaktır. Ülkelerin 
seyahat kurallarında her an yeni bir uygulama 
olabileceğinden dolayı rezervasyonların 2021 
yılında olduğu şekli ile olacağını düşünmekteyiz. 
Pandeminin hala bitmediğini unutmamak 
gerekir. 2021 yılı sayılarına rahatlıkla 2022’de 

ulaşacağımızı hatta bunun yüzde 10-15 
üstünde gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. 
Bu oranın BDT ülkelerinde ise daha yüksek 
olacağını tahmin ediyoruz. Ancak şunu 
özellikle belirtmekte yarar var; sektörümüzün 
ve yetkililerin geçmişte yaşadığımız krizlerde 
olduğu gibi gerçeklerden uzak beklentilere 
girmemesi daha doğru olacaktır. Zira bizler 
maalesef kriz ve kötü sezonlar sonrası ufacık 
bir pozitif gelişme olduğunda yeni sezonda 
rezervasyonlarda patlamaların yaşanacağını 
düşünerek hatalar yapıyoruz. Bunları yapmayıp 
sağlıklı ve mantıklı düşünüp buna göre 
hazırlıklarımızı, planlarımızı ve uygulamalarımızı 
yapmalıyız. 

Murat Çoban / DE&HA Turizm A.Ş. 
Şirket Ortağı - Genel Müdür Yardımcısı 

2021 sezonu bizleri ümitlendirecek artışı gösterdi,  
ancak pandemi öncesine kıyasla olması gereken 
sayının çok gerisindeyiz
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O N U  Ş E B E K E  D E R E C E S İ N D E  E L E K T R İ Ğ E  

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. 
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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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Öncelikle otelimizin tarihinden bahsetmek 
isterim. 1922 yılında, Milano'nun ünlü 
"palazzo"larından esinlenen İtalyan mimar 
Guilio Mongeri tarafından Maçka Palas olarak 
inşa edilmiştir ve birçok ünlü isme ev sahipliği 
yapmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan bu ünlü 
isimlerden birisidir, kendisi bilindiği üzere 
Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarındandır. 
Tarihe tanıklık eden binamız ve otelin ruhu 
bizi diğer şehir otellerinden de ayırıyor. Şehrin 
en seçkin alışveriş ve yerleşim merkezlerinden 
Nişantaşı'nda misafirlerimizi ağırlıyoruz. 
Otelimizde Türkiye için çok değerli eserler 
bırakmış vizyoner fotoğrafçı Ara Güler imzalı 
eski İstanbul fotoğraflarının yer aldığı toplam 
90 delüks oda ve süit yer almaktadır. Süit 
odalarımız dışında spa odalarımız da en çok 
tercih edilen oda kategorilerimizdendir. Ayrıca 
Presidential Süit’imizden de bahsetmek 
isterim. Büyüklüğü, ihtişamı ve aldığınız 
özelleştirilmiş hizmet ile kendinizi saraylarda 

hissedeceksiniz. Süitimizin en önemli 
noktası ise kişiye özel mahremiyeti sağlayan 
özel girişidir. Ayrıca, büyüleyici panaromik 
manzarası ile misafirlerimiz İstanbul’un 
güzelliklerini seyredebilirler. Otele gelen her 
misafirimizin unutmayacakları bir konaklama 
deneyimiyle ayrılması bizim için çok önemli, 
çünkü otelimizde konaklayan misafirlerimiz 
aslında oda yerine bu deneyimi satın 
alıyorlar. Türk misafirperverliğini, kültürünü 
daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Biz 
misafirlerimize zamansız lüksü yaşatma fırsatı 
veriyoruz. Her yerde lüks zincir bulabilirsiniz 
fakat bizim otelimizde duygusal bir dokunuş 
da söz konusu. Park Hyatt’ın kapısından 
içeri girer girmez misafirlerimiz ailemizin bir 
parçası oluyor, zamansız ve duygusal lüks 
deneyimleri başlıyor. Bu zamansız deneyimde, 
misafirlerimize isimleriyle hitap ediyor, onlarla 
özel olarak ilgileniyoruz, onlar da kendilerini 
evlerinde hissediyor. 1922 yılında inşa edilen ve 
tarihe tanıklık eden Park Hyatt Istanbul Maçka 
Palas’ın bu yıl ihtişamlı bir şekilde 100’üncü 
yılını kutlayacağız. 100’üncü yılına özel olarak 
misafirlerimizi de birbirinden özel sürprizler 
bekliyor. Bu yılın en çok heyecanlandıran bir 
diğer konusu ise şehrin kalbinde modern 
Türk mutfağının öne çıktığı ve ülkemizin yedi 
bölgesinden esinlenerek Mehmet Oğurtan 
Şef’in yemeklerde imzasını taşıyan Turquaz 
Restaurant oluyor. Misafirlerimizi 2022 yılında 
Nusret Gökçe Bey’in de resmi olarak açıkladığı 
Italyan lezzetlerinin en ünlü zincirlerinden 
olan Cipriani’nin açılışı bekliyor. Cipriani hem 

otelimize hem de İstanbul’a bambaşka bir soluk 
getirecek.

Covid-19’un azalmasıyla Amerika pazarının 
ve Avrupa pazarının canlanmasını bekliyoruz
2021’de Türkiye’ye olan talebin artmasıyla ve 
başarılı ekibimizle birlikte Park Hyatt Istanbul 
Maçka Palas 13 yıl sonra en iyi yılını her alanda 
yaşadı. Bununla beraber Park Hyatt Istanbul 
Maçka Palas, tüm Park Hyatt markasında 
da üç ay üst üste rekor kırdı. 51 Park Hyatt 
arasından İstanbul’u en güzel şekilde temsil 
etmenin gururunu yaşadık. Doluluğun ve 
talebin en üst seviyeye çıktığı 2021 yılını, 
2022’de de devam ettirerek başarılı bir yıl 
daha geçirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde gerçekleşen kapanmalar ve ülke 
kısıtlamalarıyla birlikte Latin Amerika ve Orta 
Doğu pazarlarından misafirlerimiz ağırlıktaydı. 
Kapanmaların azaldığı dönemlerde ise Avrupa 
ve Rusya ülkelerinden misafirlerimizi ağırladık. 
2022 için ise Covid-19’un azalmasıyla Amerika 
pazarının ve Avrupa pazarının daha fazla 
canlanmasını bekliyoruz. Genel olarak virüs, 
insanların seyahat etme alışkanlıklarında bazı 
değişiklikler meydana getirdi. Bu değişikler ise 
son dakika rezervasyon yapmayı ön plana taşıdı. 
Virüsün değiştirdiği seyahat etme alışkanlığı ve 
yeni varyantların da çıkmasıyla birlikte 2022 
yılında da öngörümüz son dakika rezervasyon 
alma yönünde gelişiyor. Erken rezervasyon 
konusunda misafirlerimizin seyahat öncesi 
erken davranacağını düşünmüyoruz.

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

Otellere sunduğumuz ürünlerde bireysel 
kullanıma uygun Spa ürünleri tercih 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. Otellere sunduğumuz 
Spa ürünlerinde, Spa terapilerine uygun ürünler 
kullanarak, bireysel kullanıma uygun Spa ürünleri 
tercih ediyoruz. Son dönemlerde her cilt tipi için 
ayrı ürün kategorisi olan aroma terapi cilt yağları ile 
hem rahatlamak hem sağlığa kavuşmak mümkün 
ve keyifli oluyor. Navitas Spa olarak otel projelerine 
önem veriyoruz çünkü otellerle çalışmanın, kendi 
yüzümüzü oluşturmak adına atılmış sağlam 
adımlar olduğuna inanıyoruz. 

Ali Can Demirok / Park Hyatt 
Istanbul Maçka Palas Satış ve 

Pazarlama Direktörü

Serdar Ergün / Navitas - Sun Spor 
İşletmeleri ve Danışmanlık Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarıyı
2022 yılında da sürdürmeyi planlıyoruz

Mevcut durumumuzu korumayı ve gelen talepleri 
değerlendirerek büyümeyi hedefliyoruz
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TÜİK: Seyahat sayısı yüzde 
6,4 arttı

SKAL Antalya Kulübü’nden 
“Akdeniz Bahçeleri” projesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 
3'üncü çeyreğe ilişkin yurt içi seyahat verilerini açıkladı. Seyahate 
çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları 
toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,4 
artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti. Yerli 
turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının 
III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %58 artarak 29 
milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların 
%89,1'ini 26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, 
%10,9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile paket tur 
harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 
ise 1.289 TL oldu. Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat 
harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla 
paya %32,4 ile yeme ve içme harcamaları, %23,1 ile ulaştırma 
harcamaları ve %15,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. 
Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim 
oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %41, 
ulaştırma harcamalarında %37,8 ve konaklama harcamalarında 
ise %63,6'lık artış görüldü.

SKAL Antalya Kulübü, Antalya'daki otellerin bölge ekosistemine 
yabancı olan bitki türleri yerine Akdeniz'e özgü türlerin peyzajlarda 
kullanımını sağlamak için 'Akdeniz Bahçeleri' projeyi hayata geçiriyor. 
Son yıllarda iklim değişikliğinin en önemli gündem haline geldiğine 
işaret eden SKAL Antalya Kulübü Başkanı Uğursal Uğur, “Şimdi de 
2022 yılının yeni projesi olan Akdeniz Bahçeleri projesini başlatıyoruz. 
Turizmciler olarak iklim değişikliğine adaptasyon konusunda üzerimize 
düşeni yaparak harekete geçiyoruz. Otellerimizin bahçelerinde 
Akdeniz'e özgü türlerden oluşan peyzaj türleri seçerek otel içi 
ekosistemleri kuvvetlendireceğiz. Böylece sulama, gübreleme ve ilaç 
istemeyen, bize özgü hikayeleri olan türler ile bölge turizmine, marka 
değerlerine katkı sunacağız" dedi. SKAL Antalya Çevre Komitesi'nden 
proje yürütücüsü Hüseyin Çağlar İnce, Akdeniz'in benzersiz doğal 
zenginliklerine dikkati çekerek, küresel iklim krizi ile su kaynaklarının 
korunmasının her zamankinden çok daha önemli hale geldiğini söyledi. 
Her geçen gün ciddi anlamda biyolojik çeşitlilik kaybı yaşandığını 
belirten İnce, “Antalya biyolojik çeşitlilik açısından Avrupa'nın en 
önemli şehirlerinden birisi. Aynı zamanda iklim değişikliğinden de 
ciddi zararlar görmeye şimdiden başlamıştır. Akdeniz Bahçeleri 
Projesi ile bölgenin kendi doğal bitki örtüsünden türlerin kullanılması 
hedeflenmektedir" dedi. 

Korugöl Tabiat Parkı, TÜRSAB
iş birliği ile sürdürülebilir 
turizme kazandırılıyor

Elif Balcı Fisunoğlu, Dünya 
Turizm Örgütünde TGA’yı temsil 
edecek

Düzce’de bulunan 
Korugöl Tabiat Parkı, 
Düzce Belediyesi, 
Tarım ve Orman 
Bölge Müdürlüğü, 
Turizm ve Seyahat 
Acentaları Vakfı ve 
TÜRSAB iş birliğinde, 
sürdürülebilir turizme 
kazandırılıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarihi, kültürü, mutfağı 
ile önemli bir potansiyeli barındıran Düzce’nin turizmdeki gelişimine 
katkıda bulunacak proje ile ilgili şunları kaydetti: “Düzce hem sahip 
olduğu doğal güzelliklerle hem de büyük şehirlere yakın olmasından 
dolayı kolay ulaşılabilirliğinin verdiği konum avantajıyla öne çıkan 
turizm destinasyonlarımız arasında yer alıyor. Türk turizminin 
gelişimini kendisine misyon edinmiş Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı 
(TURSAV), turizm potansiyeli yüksek ilimiz Düzce’de gerçekleştireceği 
çalışmalarla hem bölge hem de ülkemiz turizmine katkı sağlamayı 
hedefliyor. Bugün imzalayacağımız protokolle birlikte, daha önce 
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Düzce Belediyesi’ne bağlı 
Beltaş’a kiralanan Düzce Korugöl Tabiat Parkı’ndaki yaklaşık 32 hektar 
arazinin kullanım hakkına Orman Bakanlığımızın izni ile TURSAV da 
ortak olacak.”

TGA, Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü 
(BMDTÖ) Genel Sekreteri 
Zurab Pololikashvili 
tarafından 2022-2025 
döneminde Afiliye Üyeler 
Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevlendirildi. 
Afiliye Üyeler Yönetim 
Kurulunun 2022-2025 
döneminde, TGA’yı 
temsil edecek isim ise 
Turizm Operasyonları ve 
Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı
Elif Balcı Fisunoğlu oldu. Seyahat ve turizm alanında 25 yılı aşkın 
deneyime sahip olan Fisunoğlu, TGA’da Ocak 2020’den beri görev 
alıyor. BMDTÖ’nün Afiliye Üyeleri; turizm sektöründe faaliyet 
gösteren 500’den fazla şirket, eğitim kurumu, destinasyon ve sivil 
toplum kuruluşundan oluşuyor.
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Sağlık turizmi faaliyetlerinde 
kayıt dışılığa hapis cezası

Fairmont Quasar Istanbul’un 
Finans Direktörlüğü’ne Işık 
Filiztekin getirildiTürkiye’de son dönemlerde 

gündemde olan sağlıkta dönüşüm 
programı ile sağlık sektöründe birçok 
alanda gelişim yaşandı. Bu dönüşüm 
projesi kapsamında dünyada her 
geçen gün popülerliğini arttıran 
sağlık turizmi içinde güncellemeler 
yapıldı. TC. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yerlere 28.12.2021 
tarihinde gönderdiği genelgeye göre sağlık turizmi yetki belgesi 
olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyetleri yapmaması adına 
denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildi. Sağlık turizmi yapmak 
için gerekli niteliklere sahip olmayan doktor ve sağlık kuruluşlarının 
bu alanda faaliyet göstermesi Türk sağlık turizmine oldukça zarar 
verebiliyor. Buna ek olarak yasa dışı gerçekleştirilen sağlık turizmi 
faaliyetleri bu sektörün kayıt altına alınmasına da engel olarak 
gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasına da engel oluyor. TC. 
Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi belgesinin yaygınlaştırılması 
ile Türk sağlık turizminde nitelikli ve verimli hizmet anlayışı da 
yaygınlaşacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın il Sağlık Müdürlükleri’ne 
gönderdiği yazıda sağlık turizmi faaliyetlerinin denetlenme 
işleminin sıkılaştırılmasına karar verildi. Artık sağlık hizmeti 
gösteren kurum ve aracı kuruluşlar yasa dışı faaliyet göstermeleri 
durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. 
İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 
”Sağlık turizmi yetki belgesinin önemini yıllardır vurguluyoruz. 
13 Temmuz genelgesi ile başlayan süreçte kontrolsüzlük sadece 
son 6 ayda 5 ex vakası ile sonuçlandı. Birçok kişinin işin ciddiyetini 
anlamaması ve sağlık hizmetlerinde girişimci refleksi ile sorumsuz 
ve hukuksuz hareket etmenin cezasını sağlık turizminde tüm ülke 
ve Türkiye markası olarak çekmeden önlem alındı. Bu kararın 
hızla uygulanması çok önemlidir. Bu cezalar kesilip takibi yapılıp 
kontrol sıklaştırılmalıdır. Bu şekilde sağlık turizmin de markamızı 
inşa edebiliriz” dedi.

Fairmont markasının Türkiye’deki 
ilk oteli olan Fairmont Quasar 
Istanbul’un Finans Direktörlüğü 
görevine Işık Filiztekin atandı. 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun olan Işık 
Filiztekin, akademik hayatına 
Harvard Üniversite’sinde İşletme Yönetimi bölümünde devam 
etti. 27 yıllık finans deneyime sahip olan Işık Filiztekin, turizm 
sektörüne ilk adımını 2002 yılında Marmaris Martı Hotel’de attı. 
Ardından Hilton Istanbul Bosphorus & Hilton ParkSA’da Finans 
Direktör Yardımcısı olarak çalışan Işık Filiztekin, aynı zamanda 
Hilton Türkiye otellerinin Finans Projelerini yürüttü. Son olarak 
Hilton Türkiye SSC Finans Direktörlüğü görevini yürüten sektörün 
deneyimli ismi Işık Filiztekin, Ocak 2022’de Fairmont Quasar 
Istanbul’un Finans Direktörlüğü görevini üstlendi.

Fairmont Quasar Istanbul’dan Patili Elçi Programı   
Hayvan dostu bir otel olan Fairmont Quasar Istanbul, Patili 
Elçi programını hayata geçirdi. Yerel bir hayvan barınağından 
sahiplenilen sevimli köpek Gofret’in sahibiyle birlikte işe gelerek 
otelin Patili Elçisi olarak görev aldığı bu program kapsamında 
HAYTAP yararına bir sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor.  Evcil 
hayvan kabul eden Fairmont Quasar Istanbul, otelde ağırlanan 
can dostlarımızın konaklamasından elde edilen tüm geliri HAYTAP 
ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için 
kullanıyor. Oyun oynamayı ve sosyalleşmeyi seven en şirin otelci 
Gofret’i sık sık otelin lobisinde görebilirsiniz. Fairmont Quasar 
Istanbul, evcil hayvanların rahat hissetmesini sağlamak için onlara 
mama kabı ve konforlu minder yatak gibi olanaklar da sunuyor. 
Rehber ve hizmet köpeklerinin konaklamasından herhangi bir 
ücret alınmıyor.

Accor, Yiyecek ve İçecek Operasyonları Başkan 
Yardımcılığı Görevine Philip Mahoney'i getirdi

Eresin Hotels’de
üst düzey atamalar

Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de 420'yi aşkın otel işleten, dünyanın lider 
artırılmış ağırlama grubu Accor, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesi 
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevine Philip Mahoney'i getirdi. 
Mahoney'nin ana sorumluluğu, bölgede grubun yiyecek ve içecek hizmetlerini 
Accor bünyesindeki her otelin ayrılmaz bir parçası haline getirme stratejisini 
uygulamak olacak.  30 yıllık kariyeri boyunca Malmaison, Lonrho, De Vere Deluxe, 
Radisson Blu ve Regent Hotels bünyesinde İngiltere, Hırvatistan ve Mauritius'ta 
çeşitli otelleri yöneten Philip, sonrasında İngiltere ve İrlanda'da Radisson Blu 
ve Hotel Missoni bölge sorumlusu olarak görev aldı. Daha sonra 6 yıl boyunca 

Belçika'nın Brüksel şehrinde Radisson Oteller Grubu’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, aynı zamanda ABD ve Asya-Pasifik bölgesi için 
denetim rolü üstlendi. Son olarak İngiltere, Londra'da lüks daireler ve konaklama deneyimleri geliştiren 
bir Goldman Sachs portföy şirketi olan Riverstone'un Baş Operasyon Yöneticiliğini (COO) üstlenen 
Mahoney'nin son görev yeri ise Dubai olacak. Philip Mahoney'in grup için belirlediği stratejinin 
temelinde, Accor bünyesindeki markaların konukları için yeni ve yenilenen otellerde restoran, bar 
ve etkinlik alanı tasarımının denetlenmesi dahil olmak üzere ürün ve konsept geliştirme yoluyla 
vaat ettiklerinin yerine getirilmesi yatıyor. Mahoney ayrıca, pazarlama, fiyat belirleme ve maliyet 
optimizasyonu girişimleriyle otel sahipleri için katma değer yaratmak, Accor'un restoran markaları ve 
işletme ortakları portföyü üzerinden konsept uygulama fırsatlarını değerlendirmek ve son olarak, çok 
çeşitli eğitim programları ve bölgenin sunduğu gelişim fırsatlarıyla Accor çalışanlarının yeteneklerinden 
faydalanmak için çalışacak.

Konaklama sektörünün önemli 
markalarından Eresin Hotels zincirinde 
yeni atamalar yapıldı. Sektörün tecrübeli 
iki ismi Aysun Özkara ve Semih Altun, 
Eresin Hotels’de üst düzey görevlere 
getirildi. Semih Altun, Eresin Hotels Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı. Aysun Özkara 
ise Eresin Hotels Grup İnsan Kaynakları 
Direktörü olarak görevlendirildi.

Aysun Özkara Semih Altun
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
turistik turlar düzenleyecek

Erciyes’te dört yeni otel daha 
hizmete açıldı

THY’nin yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Bolat oldu 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin 30 kilometrelik 
mesafede turistik turlar düzenlemeye başlayacağı bildirildi. 
İBB’ye ait otobüsler 30 km’lik mesafede yaklaşık 2 saatlik turistik 
turlar düzenleyecek. 17 Ocak 2022 itibari ile İstanbul Ulaşım 
AŞ’ye ait otobüsler hizmet vermeye başladı. İstanbul Ulaşım AŞ 
otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde, 
Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe 
Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim 
Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak 
şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. Turistlerin ulaşım için 
kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe 
başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. 
Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim’in “İstanbul 
Kart” özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information 
deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Erciyes, son yıllarda 

yerli ve yabancı turist 
sayısında yaşanan 
artışla birlikte dağdaki 
konaklama talebinin 
yetersiz kalması, otel 
yatırımcılarını bölgeye 
çevirdi. Türk turizmine 
değer katacak kalitede 
otellerin yapıldığı Erciyes 
Kayak Merkezi’nde 
4 yeni otel daha 
tamamlanarak 2021-2022 kayak sezonunda hizmet vermeye 
başladı. Artaş İnşaat tarafından yapılan ve dünyaca ünlü zincir 
otellerinden Radisson markasının ilk kayak oteli olma özelliğini 
taşıyan Radisson Blu Mount Erciyes, Kayseri turizmine kazandırıldı. 
Turizmdeki ilk yatırımını Erciyes’e yapan KKT Otelcilik Hizmetleri 
AŞ, Türkiye’de ilk kütüphane otel konseptini kar ve kış sporları ile 
bütünleştirerek dizayn ettirdiği Library Hotel Erciyes’i Develi Kapı 
bölgesinde hizmete sundu.  Antalya merkezli Xperia oteller zinciri, 
Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Kapı bölgesindeki tek otel tesisini 
restore ederek X-Mountain Lodge Erciyes olarak misafir kabul 
etmeye başladı. Erciyes’in yeni otellerinden olan Zümrüt Palas 
Otel de Tekir Kapı bölgesinde kayak severleri ağırlıyor. Yapılan 
yatırımlar ile birlikte Erciyes Dağı’nda faaliyet gösteren otel sayısı 
13 olurken yatak kapasitesi de 2 binin üzerine çıktı. Erciyes’teki 
mevcut yatak kapasitesi 3 yıl içinde 3 bin 500’e, 6 yıllık bir sürede 
ise 8 bine çıkması hedefleniyor. Şimdiye kadar 650 milyon liralık 
otel yatırımının yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’ne 5 yıl içinde 1,2 
milyar liralık ek yeni yatırım alınması bekleniyor.  

Türk Hava Yolları’nda İlker Aycı’nın 
istifasının ardından Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapan Ahmet Bolat 
getirildi. İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız 
yönetim kurulu üyesi oldu.

Corendon Airlines, “IATA Travel 
Pass” uygulamasını hayata 
geçirdi

THY Antalya ve Dalaman’dan 
Manchester’a aktarmasız sefer 
gerçekleştirecek

Corendon Airlines, 
2021 yılının kasım 
ayından bu yana 
süren deneme 
çalışmalarını 
başarıyla 
tamamlayarak 
IATA Travel Pass’ı 
uçuşlarına entegre
eden ilk Avrupa 
hava yolu şirketi oldu. Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, 
hava yolu seyahatlerinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi adına 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen IATA 
Travel Pass uygulaması, artık Corendon Airlines yolcuları tarafından 
belirli hatlardaki uçuşlarda kullanılabilecek. IATA Travel Pass sayesinde 
yolcular artık Kovid-19 ile ilgili tüm test ve aşı dokümanlarını dijital 
platformda saklayabilecek ve yolculukları öncesinde bu belgelerini 
elektronik ortamda, temassız şekilde ibraz edebilecek. Uygulamanın 
sunduğu bu imkanlar ile havalimanlarındaki doküman kontrolü 
prosedürlerini hızlandırılması ve uzun sıraların oluşması önlenerek 
sosyal mesafenin korunması da amaçlanıyor.

THY Manchester destinasyonuna direkt uçuşlarda Antalya ve 
Dalaman varış rotalarını da ekleyerek tatil şehirlerine kesintisiz 
uçmayı hedefliyor. Ayrıca Antalya’daki golf faaliyetlerini desteklemeyi 
hedefleyen THY, yolcuların tüm uçuşlarda bir adet golf çantasını 
ücretsiz olarak uçurabileceğini açıkladı. Haber Aero’da yer alan 
habere göre Manchester’dan günlük uçuşlar; 1 Nisan’da Antalya’ya, 
2 Nisan’da Dalaman’a başlayacak. Britanyalı şirket British Airways ise 
Nisan ayından Eylül ayının sonuna kadar Londra Gatwick’ten Antalya’ya 
ve Londra Heathrow’dan Dalaman’a uçuşlar gerçekleştirecek.
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Abdurrahman Tezel / T.E.Z.E.L İnşaat Firma Sahibi 

İş planıyla maliyetleri azaltma yaklaşımına sahip bir firmayla
çalışmak yatırımcıya önemli ölçüde katkı sağlayacaktır

Türkiye çapında inşaat sektöründe 16 yıllık deneyimi bulunan, öncelikli bina ve otel projelerinde önemli 
referanslara sahip olan T.E.Z.E.L İnşaat, bu süre boyunca değişken ve zorlu koşullarda modern çağın bina 

ve otel projelerinin mühendisliğini yapmış, yönetmiş ve inşa etmiştir. Çalışmalarımızın karşılığı olarak 
bu inşaatların birçoğu sektör araştırmalarında kendi bölgelerinde alanının en iyisi seçilmiştir. Şirketimiz 

eğitimli ve deneyimli personel kadrosuyla, yaptığı çalışmalarda önce iş güvenliği ve çevre prensibi ile 
disiplinli, kontrollü ve programlı bir sistem oluşturmuştur.

Faaliyet alanımız, Proje ve Üst Yapı İşleri olmak üzere iki alana ayrılıyor. 
Detay vermek gerekirse;

Proje kapsamında
• Mimari
• Statik
• 3 Boyutlu Görsel uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Üst Yapı İşleri kapsamında ise,
• Betonarme İnşaatları
• Ahşap ve Taş Yapı İnşaatları
• Otel ve Ticari Tesisler İnşaatı
• Hizmet Binaları ve Depo İnşaatları işlerimiz bulunuyor.

Hedefimiz Türkiye’ye değer katacak çözümleri sunmak, 
öncü projeler gerçekleştirmektir
T.E.Z.E.L İnşaat olarak teknolojiyi yakından takip ediyor; insan 
hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümler uygulamanın yanı sıra, 
yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslararası standartlarda 
hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; Türkiye’nin mühendislik ve 
taahhüt sektöründe önde gelen firmalarından biri olmak, yenilikleri 
çok yakından takip ederek, müşterimize ve Türkiye’ye değer katacak 
çözümleri sunmak, öncü projeler gerçekleştirmektir.

Verdiğimiz müteahhitlik hizmetini yatırımcılara daha az 
maliyet çıkaracak şekilde uyguluyoruz
Bizi piyasada öne çıkaran yönümüz; öncelikle programlı ve disiplinli 
çalışma standardımız, sonrasında iş alanlarında yapılacak imalatların 
doğru bir yöntemle uygulanması ve verdiğimiz müteahhitlik hizmetini  
yatırımcılara daha az maliyet çıkaracak şekilde uygulamamızdır. 

Bu da müşterilerimizin 
bütçesine ciddi anlamda katkı 
sağlıyor. Bilindiği üzere inşaat 
sektöründe maliyetlerde 
ciddi anlamda bir yükseliş 
söz konusu. Piyasayı tanıyan, 
iş planı maliyetlerini azaltma 
yaklaşımına sahip bir firmayla 
çalışmak yatırımcıya önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Bugünkü piyasa şartlarında bir otelin metrekare maliyeti ortalama 13 
bin TL iken, daire metrekare maliyeti 6 bin, bir villa maliyeti 9 bin TL’ye 
dayanmaktadır. Tabii, bu rakamlar inşaat bölgesinin değer durumuna 
ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Sektörün içinde olup, 
yatırımcılarla ilgili ‘ekonomi boyutu’ düşüncesini taşıyan bir firma 
statüsünde olmak ayrıca bizi çok mutlu ediyor.  

Müşterilerimiz fizibilite raporu doğrultusunda hem uygun 
maliyetli hem de sağlıklı bir yapıya sahip oluyor
Yatırımlarda firmamız tercih edildiği takdirde proje başlangıcından 
sonuna dek verdiğimiz müteahhitlik hizmetinde kendi branşımızdaki 
işlerde her alanda sağlıklı bir çalışma statiğiyle, detaylı bir maliyet 
çalışması sunuyoruz. Müşterilerimiz bu fizibilite raporu doğrultusunda 
hem uygun maliyetli hem de sağlıklı bir yapıya sahip oluyor. 

YAŞAM KENT EVLERİ

T.E.Z.E.L İNŞAATT.E.Z.E.L İNŞAAT

BİTİRİLEN PROJELER

T.E.Z.E.L İNŞAAT

İşveren
Yüklenici
Lokasyon
Yapım Yılı
Yapı
Kat Sayısı
Yüksekliği

T.e.z.e.l İnşaat
T.e.z.e.l İnşaat
İpekyolu/Van
2018/2019
Konut 14 Adet 3+1 Daire
8
25 Metre

T.E.Z.E.L İNŞAAT



Bitirdiğimiz bazı projelere Mercure Hotel, The Craton Hotel, Yaşam Kent Evleri, Mehmet Rüştü Habaş Villaları, 
Elit Lotus Villaları, Novron Ardesco Villaları, Opus Villaları ve Novron Azure Villaları’nı örnek verebiliriz. 

Gayemiz, temelden başlayan inşaat hikayesini; kaliteli, gelişen teknolojiler ışığında hatasız ve uzun ömürlü yapılar 
imal ederek, yazmaktır. Siz değerli müşterilerimize güvenli, uzun ömürlü ve kaliteli bir yaşam alanı sunacağımızdan 
kuşkunuz olmasın...

İstanbul Cevizlibağ’da yer alan Mercure Hotel, Niziplioğlu Grup 
yatırımıyla hayata geçirildi. Yapım yılı 2013-2014 olan tesiste 204 
oda yer alıyor.

Bodrum, Turgutresi’te yer alan Elit Lotus Villaları projesini 2007-
2008’de tamamladık. Niziplioğlu Group İnşaat yatırımı olan proje 
kapsamında, 46 adet 2 katlı villanın yapımını tamamladık. 

Yatırımcı ve yüklenicisi olduğumuz Yaşam Kent Evleri; Van, 
İpekyolu lokasyonunda yer alıyor.  2020-2021’de tamamladığımız 
projede 50 adet konut yer alıyor.

Yüklenicisi olduğumuz Opus Villaları projesini 2006-2007’de 
tamamladık. Lambda İzolasyon yatırımı olan ve 2 katlı villaların yer 
aldığı proje Bodrum, Gümüşlük’te bulunuyor.

Yükleniciliğini üstlendiğimiz bir diğer otel projesi The Craton Hotel 
ise İstanbul Mecidiyeköy’de yer alıyor. Niziplioğlu Grup yatırımı 
olan otel, 127 odasıyla hizmet veriyor. Proje, 2018-2019’da hayata 
geçirildi. 

Novron Gayrimenkul’ün yatırımı olan Bodrum, Yalıkavak’taki 
Novron Ardesco Villaları projesinin yükleniciliğini üstlendik. 
2007-2008’de tamamladığımız projesi 2 katlı villalardan oluşuyor.

Habaş Firması tarafından hayata geçirilen Mehmet Rüştü Habaş 
Villaları, 6 adet 2 katlı villadan oluşuyor. Yüklenicisi olduğumuz 
ve 2013-2014’te tamamladığımız proje, Bodrum, Gölköy’de yer 
alıyor. 

27 adet villadan oluşan Novron Azure Villaları projesi, 
Novron Gayrimenkul yatırımıyla 2006-2007’de hayata geçirildi. 
Yükleniciliğini üstlendiğimiz bu proje, Bodrum, Yalıkavak’ta yer 
alıyor.

İletişim:  abdurrahman82tezel@gmail.com / tezelinsaat@hotmail.com
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Jet2 Holidays: “Rezervasyonlar 
yüzde 150 arttı”

Hilton 2021’de büyümeyi 
sürdürdü

Radisson Hotel Group, kurumsal 
sorumluluk hedeflerine ulaşma 
yolunda ilerliyor

Jet2 Holidays, İngiliz 
hükümetinin istenmeyen 
kısıtlamaları kaldırmasının 
ardından müşterilerin yarısının
yurt dışı tatil rezervasyonu yapacağını açıkladı. Müşterileri ile bir 
anket yapan Jet2 Holidays, "Kısıtlamaların kalkması rezervasyon 
yapma olasılığınızı nasıl etkiledi?" sorusuna yüzde 47 oranında, 
"Kısıtlamalar kalktığı için rezervasyon yapacağım" yanıtını aldı. 
Şirket ayrıca, kısıtlamaların kalkmasının ardından haftalık müşteri 
güven endeksinde sıçrama olduğuna dikkat çekti. Jet2 Holidays'in 
araştırmasına katılanların yüzde 56'sı "seyahat etme konusunda 
kendimi güvende hissediyorum" dedi. Bu oran, 2021 yılının 
ocak ayından bu yana ölçülen en yüksek seviye. Kısıtlamaların 
kalkmasının ardından rezervasyonlarda yüzde 150 artış olduğunu 
kaydeden Jet2 Holidays, en çok satan destinasyonların ise 
Yunanistan, Türkiye, İspanya, Kanarya-Balear Adaları, Malta ve 
Portekiz olduğunu açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant 
Shapps, 11 Şubat'tan itibaren tam aşılı yolculardan PCR testi 
istemeyeceğini duyurmuştu.

Hilton, sürekli değişimin yaşandığı 2021 yılında açılışını yaptığı 
yeni otellerle büyümesini sürdürerek gözde destinasyonlarda 
yeni markalarını faaliyete geçirdi. Tüm dünyayı etkileyen pandemi 
sürecinden daha da güçlenerek çıkan Hilton, 2021 yılını rekor 
büyümeyle kapatarak büyük bir başarıya imza attı. Halihazırda 
dünyanın en büyük otel işletmecilerinden biri olan Hilton, 
toplamda 414 tesis açarak sistemine 67 bin 100'ü aşkın oda ekledi. 
Hilton böylece geniş portföyünü, dünya genelindeki varlığını ve 
küresel ölçekteki lider marka kimliğini daha da güçlendirdi.

Radisson Hotel Group’un, 2020 
Sorumlu İşletme Raporunda 
açıklanan kurumsal sorumluluk 
hedeflerine ulaşma kararlılığı 
devam ediyor. Grup, 2021 
yılında önemli başarılara ve üç 
temel ilke olan İnsanları Düşün, 
Toplumu Düşün ve Gezegeni 
Düşün çerçevesinde yenilikçi girişimlere imza attı. Radisson 
Hotel Group Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve Kurumsal İletişimden 
Sorumlu Global Kıdemli Başkanı Inge Huijbrecht şu açıklamayı 
yaptı: “Pandemi süresince, sürdürülebilir seyahat seçenekleri 
arayışı devam etti. COP26 zirvesinden bu yana iklim değişikliğinin 
azaltılması hem işletme stratejilerinde hem de insanların zihninde 
daha önemli hale geldi. Sürdürülebilirlik konusu sektörümüz ve 
müşterilerimiz için birincil öncelik teşkil ediyor. Radisson Hotel 
Group olarak, net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda 
çalışmaya devam ediyoruz ve sektörümüz için zorlu geçen bu yılda 
elde ettiğimiz önemli başarılarla gurur duyuyoruz. 2021 yılı, hem 
Grubumuza hem de ağırlama sektörünün geneline, odaklandığımız 
sorumlu işletmecilik girişimlerimiz üzerinde daha çok çalışma fırsatı 
sundu. 2022’nin seyahat sektörünün güçlü stratejik ortaklıklar 
kurarak yeniden toparlanması ve sorumlu bir şekilde faaliyetlerine 
devam etmesi için hep birlikte çalıştığımız bir yıl olmasını diliyoruz.”

Avrupa Birliği, seyahat 
kurallarını yeniden düzenliyor

Nashira Resort Hotel satıldı

Almanya, Türkler için vize 
şartlarını güncelledi

Avrupa Birliği, Covid-19 
ile mücadele kapsamında 
seyahatlerde ülke değil 
kişi bazlı seyahat kuralları 
dönemine geçiş yapıyor. 
Bakanların üzerinde 
anlaştığı teklif hakkında 
basın toplantısında konuşan 
Avrupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Maros Sefcovic, 
“Eğer tamamen aşı olduysanız 

ve bir aşı pasaportunuz varsa bu sizin AB ülkelerine daha kolay seyahat 
etmenizi sağlayacaktır. Ülkelerden ya da bölgelerden ziyade kişilerin 
durumunu temel alan bir yaklaşım benimsemeye karar verdik” dedi. 
Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, AB üyesi 27 ülkenin ilgili 
bakanları Brüksel'de Genel İşler Konseyi kapsamında bir araya gelerek AB 
Komisyonu'nun önerdiği kişi odaklı seyahat düzenlemesi teklifini ele aldı. 
Söz konusu öneriye göre Covid-19 aşılarını olmuş bir kişi için 9 ay, PCR testi 
yaptıranlar için 3 gün ve kendi test yapanlar için de 1 gün geçerliliği olacak 
pasaportlarla AB ülkelerine giriş yapılabilecek. 

Azura Hotels markasıyla otelcilikte faaliyet 
gösteren Cebeci Group’un Manavgat 
Sorgun'daki Nashira Resort Hoteli satın aldığı 
bildirildi. Cebeci Global Turizm A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Cebeci, 
Azura Deluxe Hotelleri'nin büyümesini 
sürdürdüğünü belirterek "Ülkemiz ve 

bölgemiz turizmine en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. 
Azura Deluxe Sorgun, Manavgat'ın Side Mahallesi, Sorgun Mevkii'nde 90 
bin metrekare alana kurulu dev bir tesis. 500 oda, 1000 yatak kapasitesi 
mevcut. 8 çocuk, 10 büyük, 4 jakuzi havuza sahip tesisin 400 metre 
uzunluğunda plajı bulunuyor. 27 kollu büyük aquapark, çocuklar için havuz 
korsan gemisine sahip. 11 adet tenis kortuyla hizmet veren tesiste ayrıca 
masa tenisi, kano, plaj voleybolu gibi aktiviteler de bulunuyor.

Almanya, Türkler'e vize şartlarını 
güncelledi. Almanya'da geçerli sayılan 
aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı 
olmayanlar; negatif testi olsa bile ülkeye 
alınmayacak. Aşılarını yaptırmamış olanlar, 
vize başvurusunda bulunabilecek ancak 
vizesi olsa bile Moderna, BioNTech,
AstraZeneca ya da Johnson&Johnson 
aşısı olmamışsa, Almanya'ya alınmayacak. Açıklamada bu, “Zorunlu 
seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye 
girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek” diye özetlendi.





HABERLER

48

OTELLER & ACENTELER

ANEX Tour, Rusya’dan zengin 
turistleri Bodrum’a getirecek

Sirene Davras Otel, eşsiz 
kış manzaralarıyla kayak 
severleri bekliyor

ANEX Tour, geçtiğimiz yılın eylül ayında başlattığı Black Jet 
operasyonlarını yaz sezonunda da devam ettireceğini belirtti. 
Firmanın 2022 yaz sezonunda Lujo Black Jet Boeing-757'nin 
Kazan, Krasnodar, Yekaterinburg, Irkutsk, Mineralnye Vody, St. 
Petersburg, Tyumen ve Novosibirsk olmak üzere 8 şehirden 
Bodrum'a turist getireceği açıklandı. ANEX Tour, geçtiğimiz yılın 
eylül ayında başlattığı ve Rusya'da bir ilk olan özel jet uçuşlarıyla 
Moskova, Krasnodar, Yekaterinburg ve Kazan'dan Bodrum'a çok 
sayıda turist getirdi. Bu çerçevede 3 Mayıs'ta St. Petersburg-
Bodrum uçuşuyla başlayacak olan seferler 8 şehirden 20 Ekim'e 
kadar devam edecek. Şehirlerden yapılacak uçuş sayısı ise talebe 
göre belirlenecek. Bu lüks turun fiyatı ise 2 kişi 9 gece her şey dahil 
557 bin rubleden (7 bin 100 dolar) başlayacak.

Davraz Kayak Merkezinin tek resortü Sirene Davras Otel, tam 
donanımlı kayak odası, profesyonel eğitmenleri ve kendine 
ait eğitim pisti ile kayak severleri konuk ediyor. Isparta’ya 26 
kilometre mesafedeki Davraz Kayak Merkezinin tek resort oteli 
olan Sirene Davras Otel, aynı zamanda bölgenin en çok tercih 
edilen oteli olma özelliği taşıyor. Kar manzaralı 121 odası ve 
319 yatak kapasitesiyle tesis, kayak severleri eğlenceli atmosferi 
içerisinde ağırlıyor. Akkanat Holding Turizm Grubu yatırımı olan 
Sirene Davras Otel, mükemmel kayak pistleri, doğa harikası kış 
manzarasına bakan odaları, vazgeçilmez şömine başı sohbetleri 
ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile misafirlerine mükemmel bir 
kış tatili deneyimi sunuyor. Kayak tutkunlarının bölgedeki tercihi 
Sirene Davras Otel, tam donanımlı kayak odası, profesyonel 
eğitmenleri ve kendine ait eğitim pisti ile tüm misafirlerine 
eğlenceli bir deneyim sunuyor. Sirene Davras Otel, kış mevsiminin 
romantik ve eğlenceli dolu atmosferinde konuklarını bekliyor.

Aydın Erdemir: "2022’de 
Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer 
gemi sayısı bini aşacaktır"

Rusya'da tur operatörleri 
Türkiye'ye aşı turları satmaya 
başladı 

Deniz taşımacılığında 2021 yılını değerlendiren ve veriler paylaşan 
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın 
Erdemir, 2021 yılında Türk limancılık sektörünün çok başarılı bir 
yıl geçirdiğini söyledi. Kruvaziyer gemilerin turizme katkısından da 
bahseden Erdemir, "Şu anda Türkiye kruvaziyer gemilerin uğradığı bir 
durak konumunda. Homeport dediğimiz ilk başlangıç limanı 
olmamız gerekiyor. Turistler ilk çıkış ‘homeport’ limanlarda daha 
çok harcama yapıyor, duraklarda ise çok daha az harcama yapıyor. 
Turizm gelirlerimizi artırmamız için ‘homeport’ limanı olmamız 
gerekiyor. Türkiye’de 25’e yakın kuruvaziyer gemisinin yanaşacağı 
liman var. İstanbul’u homeport liman haline getirmemiz gerekiyor" 
diye konuştu. 2022 yılında Galataport’un da aktif olmasıyla birlikte 1 
buçuk milyonu aşkın turistin ülkemize gelmesini beklediklerini aktaran 
Erdemir, "550 civarı geminin Kuşadası’na geleceğini, Galataport’a da 
450 geminin geleceğini düşünüyoruz. Bu sayı pandemi koşullarının 
ortadan kalkmasıyla daha da artacaktır’’ dedi.

Rus tur operatörü Russian Express, 18 Ocak itibariyle turları satışa açtı. 
Türkiye; Sırbistan, Ermenistan, Hırvatistan ve Yunanistan'ın ardından 
Rusların aşı yaptırabildiği beşinci ülke oldu. Rusların yerli aşı Sputnik 
V'ye güvenmedikleri için değil, Sputnik V aşı sertifikasını kabul etmek 
istemeyen ülkelere gidebilmek için yurt dışında aşı olduğu belirtildi. 
Türkiye'de verilen aşı sertifikasının Avrupa veya Amerika vizesi almak 
için geçerli olduğunu belirten Russian Express, Türkiye'ye ulaşımın kolay 
ve nispeten ucuz olması nedeniyle bu ülkede aşı olmaya ilişkin ilginin 
arttığını açıkladı. Russian Express, İstanbul varışlı aşı turlarının fiyatının kişi 
başı 46 bin 400 rubleden başladığını belirtti. Bu fiyata, Moskova-İstanbul, 
İstanbul-Moskova uçuşu, 3 yıldızlı otelde 2 gece oda-kahvaltı konaklama 
ve havalimanı transferleri dahil. 
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Antalya, turizme hızlı bir 
giriş yaptı

Pegasus, Erivan seferleri için 
onayı aldı

Sianji Hotels, Sianji marka zinciriyle dünyaya açılıyor 
Bodrum’da, yedi farklı konsept ile yılın 12 ayı hizmet veren Sianji Well-
Being & Thermal Resort, uzun süren görüşmeler sonucu deneyimli 
turizmci Can Özer’i Sianji Hotels’in genel müdürü görevine getirdi. Can 
Özer, Sianji Hotel grubu bünyesindeki başta Sianji Well-Being & Thermal 
Resort Bodrum olmak üzere Sianji Stay & Go Hotel, Sianji Dry Hotels & 
Resort, Sianji Suits & Villas & Residence, Elani Beach ve Restaurant, 
Meşealtı Otantik Kebap Restaurant gibi değerli markalarının zincirleşmesi 
ve yurtdışı yatırımlarına açılması için ekibiyle birlikte yoğun tempolu 
bir çalışma süreci başlattı. Yurtiçinde ve yurtdışında Sianji Konsept 
Markalarını, dünya çapında bilinir hale getirerek Türkiye’yi ve Türk turizm 
anlayışını temsil etmek için çalışmaları yürüttüklerini ve yakın tarihlerde 
projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Can Özer, şu ana kadar bu 
projelerle ilgili önemli adımlar atarak tamamlama aşamasına ulaştıklarını 
belirtti. 

Yerli ve yabancı turistlerin en 
çok tercih ettiği kentlerden 
dünyanın gözbebeği Antalya, 
turizme bu yıl hızlı bir giriş 
yaptı. Antalya Dış Hatlar 
Terminaline 1-16 Ocak 
tarihleri arasında 808 uçakla 
78 bin 538 turist geldi. 2021 
yılının aynı dönemini 
neredeyse üçe katlayan verilerde, Rus ve Alman turistlerin başı 
çekti.  Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali 
verilerine göre, kente 1-16 Ocak tarihleri arasında 808 uçakla 
78 bin 538 turist giriş yaptı. Gelen turistlerin milletlere göre 
dağılımında ilk 5 ülke, 30 bin 830’la Rusya, 20 bini Almanya, 4 bin 
35’i İngiltere, 2 bin 871 Polonya, 2 bin 704 ile de KKTC’den oluştu. 
2021 yılı ocak ayının aynı döneminde ise dış hatlar terminaline 353 
uçakla 31 bin 370 turist indi. Milletlere göre dağılıma bakıldığında 
da yine Rus turistler 25 bin 381 turistle başı çekmiş, ikinci sıradaki 
Alman turistlerdeki sayı 2 bin 102 olarak kayıtlara yansımıştı.

Pegasus 
Havayollarının yeni 
yurtdışı rotası için 
yaptığı başvuruya izin 
çıktı. Ermenistan
Altyapı Bakanlığı, Pegasus Havayolları’nın başkent Erivan’a 
sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu. Ermenistan Bölgesel 
Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus 
Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni 
Sivil Havacılık Komitesi’ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin 
açıklamada bulundu. Harutyunyan, “Pegasus Havayolları’na 
haftada 2 uçuş yapma izni verildi” ifadelerini kullandı. 

Flyone Armenia havayolu, 
uçuş için Türkiye'den izni aldı

Onur Air çalışanları, 
sendikalaşma faaliyetlerine 
başladı

Sağlık turizminde önemli atılım

Flyone Armenia 
havayolu şirketinin 
icra kurulu başkanı 
Aram Ananyan, 
Türkiye'nin şirkete 
2 Şubat'tan itibaren 
Erivan ile İstanbul 
arasında sefer 
yapmasına izin 
verdiğini duyurdu.
Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, 30 Aralık'ta Türk sivil havacılık 
kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere aldığı izne 
olumlu yanıt geldiğini açıkladı. Şirketin icra kurulu başkanı Aram 
Ananyan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Türk makamları, (Erivan'dan 
İstanbul'a) uçuşların yapılmasına izin verdi. İlk sefer 2 Şubat'ta 
yapılacak. Uçuşlar haftada 2 kez gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. 

İki yıldır maaşlarını 
alamayan, protestolar 
yapan yaklaşık 1.600 
Onur Air çalışanı, 
mağduriyetlerini 
örgütlenerek çözmek
için harekete geçti. 
2020 Şubat ayından bu yana hak ettikleri maaşı alamayan çalışanlar 
7 Kasım 2021 tarihinde Öz Taşıma İş Sendikası temsilcileri ile yapılan 
görüşme sonucunda sendikalaşma faaliyetlerine başladı. Sözcü'de 
yer alan habere göre, çalışanlar adına yapılan açıklama yapan Onur 
Air pilotlarından Esra Alp, şu değerlendirmeyi yaptı: “En önemli 
kazanım TİS imzalandıktan sonra çalışanlar Borçlar kanununa tabi 
olmaktan çıkıyor, İş Kanunu’na tabi oluyorlar ve işverenden alacak 
sıralamasında birinci sırayı alıyorlar.”

Türkiye’nin önemli destinasyon merkezlerinden olan Bodrum’u sağlık 
turizminde şu ana kadar uluslararası 31 ödül alarak temsil eden ve 
Bodrum’un tek zengin mineralli kaplıcasına sahip olan Sianji Well-Being 
Resort, özellikle pandemiden sonra büyük ilgi kazanan sağlık turizmine 
daha fazla yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sianji Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Recai Çakır, “Gerekli anlaşmaları tamamlamış olduğumuz 
ünlü bir klinik ve sağlık turizm acentesi ile saç ekimi, diş kliniği, plastik 
cerrahi gibi birçok hizmet vereceğiz. Bu sebeple hem Bodrum’un sağlık 
turizminden payı almasını sağlayacak hem de ülke turizmine önemli 
katkılarda bulunacağız” açıklamasını yaptı. Çakır, zengin mineralli kaplıca 
suyu, fizik tedavi, kişiye özel sağlıklı beslenme ve detoks programları ile 
kış turizminde etkin bir şekilde faaliyet gösteren Sianji Well-Being Resort 
Hotel’de olduğu gibi Sianji Hotels markalarının büyümesi için yatırımcıların 
önünü açtıklarının altını çizdi.



HABERLER

50

OTELLER & ACENTELER

Wyndham Rewards anket sonuçları 2022’deki 
seyahat yaklaşımlarına ışık tutuyor
Wyndham Rewards’un yakın zamanda 
düzenlediği anketin sonuçları, 2022’de Türkiye 
ve Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) 
bölgesi genelinde seyahate damga vuracak 
eğilimlere ışık tutuyor. Wyndham Rewards’un 
17-21 Kasım 2021 tarihleri arasında, 644’ü 
Türkiye’den olmak üzere EMEA bölgesindeki 
4 bin 800 üyesinin katılımıyla düzenlediği 
anketin sonuçları, Covid-19’un seyahat 
sektörü üzerindeki büyük etkisine rağmen 
ziyaretçilerin zamanı geldiğinde yeniden 
seyahat etmeye olumlu baktığını gösteriyor. 
Ankete Türkiye’den katılanların yüzde 
64’ü Covid-19’un seyahat alışkanlıklarında 
değişikliğe yol açtığını söylerken, yüzde 96’sının 
gelecek 12 ay içinde bir seyahat planlıyor 
olması da bu eğilimi yansıtıyor. Bölge geneliyle 

kıyaslandığında, EMEA toplamında Covid-
19’un seyahat alışkanlıklarını değiştirdiğini 
söyleyenlerin oranı ise yüzde 70 olarak 
ortaya çıkıyor. Türkiye’deki katılımcıların çoğu, 
uluslararası seyahat yerine yurt içi ve kısa 
mesafeli seyahati tercih ettiğini belirtiyor. İş 
seyahatleri ve doğa tatilleri listenin başında İş 
amaçlı seyahatlerin Türkiye’deki katılımcıların 
yüzde 55’i açısından öncelik listesinin başında 
yer alması, anketin en dikkat çekici bulguları 
arasında yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 17 
ile doğa ve dinlenme odaklı tatiller yer alıyor. 
Devam eden uzaktan çalışma modellerinin, 
Wyndham Rewards’un Türkiye’deki üyelerinin 
seyahat alışkanlıkları üzerinde de önemli bir 
etkiye sahip olduğu görülüyor. Türkiye’deki 
katılımcıların yüzde 52’si uzaktan çalışmanın 

seyahat alışkanlıklarını etkilediğini söylerken, 
bu yönde görüş bildirenlerin oranı EMEA 
genelinde yüzde 37 seviyesinde bulunuyor. 
Türkiye’deki katılımcıların yüzde 34’ü esnek 
çalışma planları sayesinde daha sık seyahat 
edebildiğini söylerken, tüm katılımcıların 
yüzde 29’u uzaktan çalışma sayesinde iş ve 
tatil seyahatlerini bir arada yapabildiğini ifade 
ediyor.

Hikmet Arabacı duyurdu: ATG HOTELS ve ANEX TOUR’a 
tazminat davaları açıldı

ATG Hotels'in eski CEO'su Hikmet Arabacı, ATG 
HOTELS ve ANEX TOURS ile yaşanan ihtilafın 
ardından ilgili kurumlara tazminat davası açıldığını 
duyurdu. Bir basın açıklaması yayınlayan Hikmet 
Arabacı, ATG HOTELS ve ANEX TOURS’un kendisi 
hakkında suç duyurusunda bulunduğunu 
fakat Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nın konu 
hakkında takipsizlik kararı verdiğini belirterek, 
ATG HOTELS ve ANEX TOUR’a maddi tazminat 

davaları açıldığını, Neşet Koçkar ve Mehmet 
Güneysu ile ilgili yöneticiler hakkında savcılığa 
suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. 
Hikmet Arabacı, yayınladığı açıklamada şu 
ifadeleri kullandı: “Bilindiği üzere 25.06.2021 
tarihinde Anex Group bünyesinde yer alan 
ATG Hotels’teki görevlerimden kendi isteğimle 
ayrılmıştım.  Aynı tarihte Neşet Koçkar’ın ısrarlı 
talebiyle alt kiracısı olduğum Didim’de yer alan 
Asteria Zeus ve Asteria Venüs isimli Tesisleri 
de hizmete hazır etmiş olmama rağmen 
2020 ve 2021 yaz aylarında açılmasına izin 
vermeyerek tarafımı zor duruma sokmuş olan 
(önce NEŞET KOÇKAR  tarafından Şirketimin % 
51 hissesini alacağız diyerek tarafımı oyalamış, 
şirketin adını EGEX olarak değiştirtmiş  sonra 
da sözlerini tutmayarak şahsımı zor duruma 
düşürmüşlerdir) ATG HOTELS’in üst kiracı 
uygulamaları sonrasında tüm hisseleri şahsıma 
ait olan HARABACI (EGEX) A.Ş’yi  Tesislerin 
açılıp işletilerek var olan borçların ödenmesi 
ve alınan avansların eritilebilmesi amacıyla 
devretmiştim. (Şirket devir protokolünde ilgili 

tüm konular açıkça yazılmıştır.) Devretmiş 
olduğum Şirketimin ilgili tarihte 5.000.000 TL 
ödenmiş sermayesi, 4.000.000 TL den fazla KDV 
alacağı, 4.000.000 TL Kasa Nakdi bulunmasına 
rağmen ATG HOTELS ve ANEX TOURS basın 
yoluyla yaptırdığı haberlerle tarafımı suçlayarak 
hakkımda Şirketin içini boşaltıp devretti gibi 
asılsız iddialarla 29.06.2021 tarihinde Savcılığa 
Suç duyurusunda bulunarak tarafıma itibar 
suikasti yapmışlardır. Ancak Antalya Cumhuriyet 
savcılığınca konu hakkında yapılan incelemede 
01.07.2021 tarihinde konu hakkında takipsizlik 
kararı verilmiştir. Tarafıma yapılan bu itibar 
suikasti haber ve Dava açılmalarının yasal 
süreleri beklenerek ilgili taraflar ATG HOTELS 
ve ANEX TOUR’a 13.01.2022 tarihinde Maddi 
tazminat Davaları açılmış ayrıca ilgili Kurumların 
Sahibi olan NEŞE KOÇKAR, MEHMET GÜNEYSU 
ve ilgili Yöneticiler hakkında da Savcılığa Suç 
duyurusunda bulunularak şikayet edilmişlerdir. 
33 yıldır onurumla çalıştığım ve bir ferdi 
olmaktan her gün gurur duyduğum, 
Turizm Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

Tatilbudur.com Utility Token uygulamasını
ExenPay ve Bitexen iş birliği ile hayata geçirdi
Son yıllarda kullanım alanları oldukça artan blokzincir teknolojisi 
ekosistemine adım atan Tatilbudur.com; utility token uygulamasını hayata 
geçiriyor. TatilBudur ve Bitexen şirketlerinin ekosistemlerinin bir araya 
gelmesiyle milyonlarca kişiye ulaşılması ve avantajlardan faydalanmak 
isteyen kullanıcıların oluşturacağı bir ekosistem haline dönüşmesi 
bekleniyor. TATIL Token, Tatilbudur.com ekosistemi içerisinde kullanıcılarının 
sadakat programlarından faydalanmasını sağlayan blokzincir temelli bir 
varlık. Tatil Token ile kullanıcılar, TatilBudur ürünlerinde; otellerde erken 

rezervasyon öncesinde ilave indirimle ön satışa erişim hakkı, ayrıcalıklı 
indirimler ve ürün bazlı indirimlerden yararlanma imkanı, uçak bileti 
alımlarında hizmet bedeli indirimleri ve indirimli transfer hakları, konserlere 
özel etkinliklerde özel indirimler ve katılım limitlerinde öncelik gibi birçok 
avantaja sahip olacak. Kripto varlıklarla gerçekleştirilebilen işlemlerin 
tamamen takip edilebilir, objektif ve çok hızlı gerçekleştirilebilmesi turizm 
sektöründe birçok avantajı da beraberinde getirecek. 
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Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Fuarların turizm sektörü için 
önemi çok büyük

Genel olarak alıcı ile satıcının belirli bir işi yapmak için bir araya 
geldikleri geçici bir pazar olarak tanımlanan fuar kavramı, yurt 
içinde fuar düzenlenmesine dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından yayınlanan usul ve esaslara göre; “Stantlar 
kurulması yoluyla, ticarete konu mal ve hizmetlerin, bunlar ile 
ilgili teknolojik gelişme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını 
amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alışverişi, iş birliği, 
pazar büyütmeye ve geleceğe yönelik ticari ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesi için bu Esaslarda belirlenen niteliklere uygun alanlarda 
düzenlenen, konusunu oluşturduğu alanın, sektörün ve toplumun 
menfaatlerini gözeten, düzenleyicisi, adı, türü, yeri, konusu, tarihi ve 
süresi önceden belirlenen etkinlikler” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlamadan yola çıkacak olursak; teknolojik gelişim, yeniliklerin 
tanıtımı, bilgi alışverişi, iş birliği, pazar, sektörün ve toplumun 
menfaatleri ve ticari ilişkilerin kurulması gibi hususları, fuar etkinlikleri 
kapsamındaki en önemli konular olarak değerlendirebiliriz. Sektörün 
çeşitli yönlerden dinamikleri bu organizasyonlar vasıtasıyla pozitif 
yönde ivmelenmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel değerlerin etkili ve 
geniş bir şekilde tanıtılması ve pazar payımızın artırılması amacıyla 
her yıl yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası turizm ihtisas 
fuarlarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı) koordinasyonunda kamu-özel sektör iş birliği ve 
yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla katılım sağlanmaktadır.

Ülke stantlarında öncelikle tur operatörleri, seyahat acenteleri, 
oteller, hava yolu şirketleri vb. kuruluşlara yer verilerek, 2022 
yılında Hollanda (Utrecht), İspanya (Madrid), Almanya (Berlin ve 
Frankfurt)), Rusya (Moskova), Ukrayna (Kiev), Sırbistan (Belgrad), 
B.A.E. (Dubai), Hindistan (Yeni Delhi), Malezya (Kuala Lumpur), ABD 
(Las Vegas), İtalya (Roma), İngiltere (Londra), Polonya (Varşova) ve 
Fransa (Cannes)’da gerçekleştirilecek 15 turizm ihtisas fuarına katılım 
sağlanması planlanmaktadır.

Turizm sektörüyle ilgili ülkemizde de her yıl farklı yer, içerik 
ve kapsamda çok sayıda etkinlik (kongre, platform, fuar vb.) 
düzenlenmektedir. Özellikle uluslararası kurum ve kuruluşların 
katılımıyla gerçekleştirilen kongre ve fuarların sektöre ve dolayısıyla 
ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Geniş çaplı bu organizasyonların 
planlanması ve yönetilmesi de iş dünyasında başlı başına bir çalışma 
alanı olarak değerlendiriliyor. Her etkinlik özelinde emeği geçenleri 
kutluyoruz.

Turizm, spor, sağlık, hizmet ve eğlence gibi sektörler kapsamında 
ülkemizde düzenlenen başlıca fuar ve etkinlikler şu şekildedir;
• EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)
• ANFAS HOTEL EQUIPMENT (Uluslararası Ağırlama Endüstrisi 

Ekipmanları Fuarı)
• HESTOUREX (Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve 

Fuarı)
• HOSTECH BY TUSID (Otel ve Restoran Ekipmanları ve Teknolojileri 

Fuarı)
• ADVENTURE TURKEY (Macera Turizmi ve Doğa Sporları Fuarı)
• HORECA FAIR (Uluslararası Ege Bölgesi Otel Ekipmanları, Ağırlama, 

Konaklama Teknolojileri Fuarı)
• AME - ACE OF M.I.C.E (Kongre, Toplantı ve Etkinlik Endüstrisi Fuarı)
• CAMP&CARAVAN ISTANBUL (Kamp ve Karavan, Av ve Doğa Sporları 

Fuarı)
• SIRHA ISTANBUL (Uluslararası Otel ve Restoran, Catering, 

Gastronomi ve Gıda Ticaret Fuarı)
• TRAVELEXPO ANKARA (Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)
• TRAVEL TURKEY IZMIR (Turizm Fuarı ve Konferansı)

Turizm sektörü bünyesinde gerçekleştirilen fuar organizasyonlarının, 
katılımcıların yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda sektör 
profesyoneliyle bir araya gelmesini sağlaması ve sektöre yeni iş ve 
iş birliği fırsatları sunması açısından etkisinin çok büyük olduğunu 
bilmemiz gerekiyor.

Dünya genelinde yaşadığımız Covid-19 salgını sebebiyle kesintiye 
uğrayan fuar etkinlikleri yavaş yavaş rutin süreçlerine geri dönüyor. 
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyonlara katılımın, 
pandemi kaynaklı bekleme sürecinin vermiş olduğu duygusal birikimin 
de sonucu olarak yoğun şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz.
Yazı içeriğinde belirttiğim şekilde önümüzdeki süreçte turizm 
sektörüyle ilgili çok değerli fuarlar gerçekleştirilecektir. Yönetici 
arkadaşlarımızla birlikte hem bu organizasyonlara katkı sunmak hem 
de turizm sektöründe modellediğimiz yenilikçi projelerin yönetimsel 
süreçleri çerçevesinde fuarlara kurumsal olarak katılım sağlamaya 
özen gösteriyoruz.

Araştırma, geliştirme, planlama ve organizasyon misyonuyla 
yürüttüğümüz eğitim, akademi, proje, süreç yönetimi ve iş 
geliştirme faaliyetlerimizle, dünyadaki en etkili ve sektöre yön 
veren organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi, yönetilmesi ve 
uluslararası iş birliklerinin kurulması için ARGEPLANO olarak kurumsal 
düzeyde çalışmalar yürütüyor ve çeşitli etkinliklere destek oluyoruz.

Doğru kurgulanmış ve etkin iş birliklerinin gerçekleştirileceği yoğun 
katılım sağlanan fuar organizasyonlarının, pandemi sonrası sektörün 
ihtiyacı olan dinamizme büyük ölçüde katkı sunmasını destekliyoruz.
Turizm fuarlarında görüşmek üzere, sağlıklı zamanlar dilerim…
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Öncelikle, dünya genelinde SKAL Kulübü 
ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Kaç ülkede örgütlü bir kulüptür? Misyon 
ve vizyonu nedir?
SKAL International, 1934 yılında kurulmuş, 
dünyada tek ve ilk turizm sektörü Sivil Toplu 
Kuruluşudur. Şu anda 102 ülkede 327 Kulüp, 
13 binin üzerinde turizm profesyoneli üyesi 
bulunmaktadır. En önemli misyonu, dünya 
çapında turizmin tüm bileşenleri üzerinde 
söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin, 
birbirleri ile iş birliği yapması, kaliteli, nitelikli 
ve keyifli bir iş birliği ortamının sağlanmasıdır. 

SKAL International’ın Antalya ayağı olarak 
faaliyetlerinizden söz eder misiniz?
SKAL Antalya, Dünya SKAL Hareketi içerisinde 
kendisini birçok konuda ispat etmiş, gıpta 
ile bakılan, faaliyetleri ile her alanda ses 
getiren ve özellikle ülke tanıtımına katkı 
sağlayan, prestijini artıran yönde çalışmalar 
yapmaktadır. Üyelerimizin nitelikli olması, 
her birinin kendi alanında üst düzey 
profesyonel olması sebebi ile, sürekli kaliteli 
işlere, faaliyetlere imzalar atmaktadır. SKAL 
International misyonuna en etkin şekilde 
hareket eden SKAL Antalya, özellikle turizm 
fuarlarında üyelerimizden oluşan ortaklaşa 
iş birliği ile kendisine özel stantlar açmakta 
hem kendi firmalarımızın ürünlerinin hem 
de Antalya’mızın tanıtımını yapmaktadır. 
EMITT 2022 Turizm Fuarında da 7. Salon’da 
yerimizi aldık, stant çalışmalarımıza başladık. 

Dünden bugüne SKAL Antalya’nın geldiği 
noktayı sizden dinleyebilir miyiz?
1989 yılında kurulan, 1991 yılında 
uluslararası düzeyde akredite olan 
SKAL Antalya, dünden bugüne hiçbir 
zaman çizgisini bozmamış, hiç gerileme 
yaşamamış, geçmiş dönem üyeleri ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin çabaları 
sayesinde her zaman ilerleyerek, çıtayı 
yükselterek gelmiştir.  2007 yılında Dünya 
Kongresi’ne ev sahipliği yapmış, 2015 
yılında Dünya Başkanı çıkarmış (Sevgili Salih 
ÇENE) ender derneklerden birisidir. 

SKAL Antalya’nın yeni yönetimi olarak 
ileriye dönük planlarınız ve hedefleriniz 
nelerdir? 
Kaliteli, nitelikli üye sayımızı artırarak, 
Türkiye’nin en büyük SKAL Kulübü olmak; 
sosyal sorumluluk projelerimiz ile yurt içi / 
yurt dışı ses getirmek ve yıl sonu itibarı ile 
SKAL International’in her sene düzenlemekte 
olduğu yarış organizasyonunda ipi 
göğüsleyerek Sürdürülebilir Turizm Ödülü’nü 
kulübümüze kazandırmak; turizmin 
geleceği gençlerimize daha fazla önem 
vererek, onların daha profesyonel ortamda 
tecrübelenmelerini sağlamak; Çevre 
Komitemiz, Young Skal Komitemiz, Skaladies 
Komitemiz ile sosyal sorumluluk projelerimizi 
artırmak, her bir projemizi sonuçlandırmak; 
yeni kuracak olduğumuz Senior Skal, 
Skal Akademi, Seyahat Teknolojileri ve 
Ulaşım komitelerimiz ile amacına uygun, 

sektörümüze değer katacak projelerimizi 
hayata geçirmek ve sonuçlandırmak; 2024 
yılı Dünya Kongre’sine adaya olan SKAL 
İzmir Kulübümüze var gücümüz ile destek 
olmak; Türkiye çapında 16 kulübümüz ve 
federasyonumuz ile birlikte ülke turizmine 
maksimum fayda ve tanıtım sağlamak… 
Bu hedeflere ulaşmak için, başta Yönetim 
Kurulumuz olmak üzere, komitelerimiz de 
çok çalışmakta, sürekli üretmektedir. Her 
ay en az bir kez olmak üzere tüm üyelerimiz 
ile toplanmakta, öğlen yemeği eşliğinde 
davetlimiz olan kaliteli konuşmacılarımız 
ve konularımız ile üyelerimize fayda 
sağlamaktayız.

SKAL Antalya’nın, Antalya turizmine 
katkılarından bahseder misiniz?
SKAL Antalya, her zaman Antalya ve Türkiye 
turizmini uluslararası alanda en iyi şekilde 

Uğursal Uğur / SKAL Antalya Yönetim Kurulu Başkanı

“Amacımız kaliteli işler yapmak, nitelikli veriler
toplamak ve paylaşmak…”

Dünya çapında turizm profesyonellerinin kaliteli ve nitelikli iş birliği yapmalarını sağlama misyonuyla faaliyetlerini 
sürdüren SKAL International, 102 ülkede örgütlü bulunuyor. Dünya SKAL Hareketi’nin bir parçası olan SKAL Antalya 
da Türkiye’nin en büyük SKAL Kulübü olmak ve sosyal sorumluluk projeleri ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışı ses 
getirmek, Antalya’yı en iyi şekilde tanıtmak adına çalışmalarını sürdürüyor. SKAL Antalya’nın kısa süre önce göreve 
başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Uğursal Uğur ile SKAL Antalya’yı, hedeflerini ve projelerini konuştuk.

RÖPORTAJ
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tanıtmış, temsil etmiş, dünya çapında çok 
ünlü, çok etkin turizmcilere Antalya’mız 
hakkında bilgiler vermiş, birçoğunu davet 
etmiş, ağırlamış ve bunların sayesinde 
turist getirmelerini sağlamış bir dernektir. 
Antalya’mızın alt yapı sorunlarına her zaman 
dikkat çekmiş, olumlu sonuçlar alınmasında 
önemli roller oynamış, kaliteli işlerin 
yapılabilmesi için sürekli ön ayak olmuştur. 

SKAL Antalya’nın kaç üyesi bulunuyor? 
Kulübün üyelerine sağladığı avantajlar 
nelerdir?
Derneğimiz şu anda 136 üyeye sahip. Ayrıca 
üç üyemiz Young SKAL üyesidir. Hedefimiz 
yıl sonuna kadar sağlıklı bir şekilde 200 
üyeyi aşmaktır. Üyelerimize sağladığımız 
birçok avantaj bulunmakta olup, asıl amaç 
avantaj sağlamak değil, beraberce kaliteli 
işler yapmak, güç birliği oluşturmak, nitelikli 
veriler toplamak ve paylaşmaktır. Hiçbir yerde 
örneği olmayan, dünya çağındaki ciddi bir 
network ağımızın tamamı ile kullanımlarına 
açılıyor olması elbette en önemli avantaj 
olarak görülebilir. 

SKAL Antalya olarak sürdürülebilir turizm 
adına oluşturduğunuz çeşitli komisyonlar 
bulunuyor. Bu komisyonlardan ve 
çalışmalarından bahseder misiniz?
Evet, Sürdürülebilir Turizm’e çok önem 
veriyoruz. Bunun için Çevre Komitemiz başta 
olmak üzere tüm komitelerimiz çok çalışıyor. 
Çevre komitemizde, Türkiye’de örneği 
olmayan bir “atık sabun projemiz” var. Bunu, 
atık kalem, atık pil projelerimiz takip ediyor. 
Hele bu yıl yeni planımıza aldığımız Akdeniz 
Bahçeleri projemiz çok ciddi ses getirecek. 
Skaladies komitemiz, kadın üyelerimizden 
ve erkek üyelerimizin gönüllü eşlerinden 
oluşan çok nadide bir komite. Skaladies 
sürdürülebilirlik adına çok ciddi işlere imzalar 
atıyor, sosyal sorumluluklarımızın gereğini 
mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Young 
SKAL komitemiz, turizm sektörüne nitelikli 
eleman yetişmesi yönünde çalışmalar yapıyor. 
17-25 yaş arası öğrenci statüsünde olan ve 
turizm eğitimi alan tüm gençlerimizi Young 
SKAL olmaya davet ediyoruz. Olmayanları da 
turizm sektöründe kalmak kaydı ile her türlü 
desteklemeye gayret gösteriyoruz. 

Young Skal hakkında bilgi verir misiniz?
Young SKAL, en büyük gurur kaynağımızdır. 
1999 yılında ilk olarak Antalya ve Ankara’dan 
çıkan, filizlenen Young SKAL hareketi, çok 
kısa zamanda büyümüş ve uluslararası 
alanda SKAL International’ın tüm ülkeleri, 
tüm kulüpleri tarafından proje olarak kabul 
görmüş bir oluşumdur. 1999’dan bugüne 
kadar aramızdan yetişen, acente sahibi, 
acente genel müdürü, otel genel müdürü, 

yardımcısı olan birçok Young Skal üyesi 
kardeşimiz bulunmaktadır. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1986 yılında turizm sektörüne otelcilik dalında 
başladım. Hem alaylı hem mektepli olmak 
adına 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun 
oldum. 1994 yılında sektörün diğer sacayağı 
olan seyahat acenteciliği-tur operatörlüğü 
tarafına geçtim. 2002 yılında profesyonel iş 
hayatım devam ederken, İDA Danışmanlık 
firmamı kurdum ve 2006 yılına kadar eş 
zamanlı yürüttüm. Bu dönem içerisinde 
Havayolu (uçakçılık deriz bizler) tarafında da 
çok ciddi deneyimlerim oldu ve 1994 yılından 
itibaren hep üst düzey görevler aldım. 2006 
yılından bu yana, tecrübelerimi sektörde 
kullandırmak adına danışmanlık yapıyorum 
ve aynı zamanda dijital medya üzerine uzun 
yıllardır profesyonel bir ekibim var. 34 yıllık 
geçmişi olan A grubu bir seyahat acentesi 
sahibiyim ve diğer bir yanda iki senedir 
Akev Üniversitesi Öğretim Görevlisiyim. 
SKAL Antalya’ya 2010 yılında üye oldum. 
2012 yılında Yönetim Kuruluna seçildim ve 
bu zamana kadar Yönetim Kurulu’nda her 
kademede çalıştım, görev aldım. 9 Ocak 
tarihinde yapmış olduğumuz seçimli Genel 
Kurul toplantımızda, sevgili üyelerimizin 
tevazuları ve tam oyları ile SKAL Antalya 

Yönetim Kurulu Başkanı seçildim. 2022-2024 
yılları döneminde, yeni oluşturduğumuz 
seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi kardeşlerimle 
beraber sürekli ileriye gideceğiz. 

Eklemek istedikleriniz?
Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve 
aksiliklere rağmen, sektörümüzün en şanslı 
olan, şu anda en etkin olan bir vasfa sahip 
olduğunu unutmayalım. Elimizde olan her 
türlü avantajı iyi değerlendirelim. Özellikle 
nitelikli personel sorununa acil, kısa vadede 
çözümler üretelim. Uzun vadede akılcı ve 
kalıcı projeler üreterek sektörümüzün hak 
ettiği noktaya gelmesini, turizm emekçilerinin 
hak ettiği noktaya gelmesini sağlayalım. En 
büyük sermayemiz insan gücü ve kaliteli 
hizmet anlayışı… Unutmayalım, doğa, tarih, 
güneş, kumsal dünyanın her yerinde var. 
Ancak, ülkemizin zenginlik bileşenleri birçok 
yerde yok, eksik… Bunun farkındalığı ile 
ilerleyelim, tanıtıma, eğitime, kaliteye önem 
verelim, kaynaklarımızı gereksiz yerlere 
kullanmayalım. Turizm barış getirir… Turizm 
hayat verir, can verir, katma değer sağlar. 2022 
yılının verimli bir turizm yılı olmasını, EMITT 
Fuarımızın herkes için verimli geçmesini, bol 
kazançlar sağlamasını temenni ediyorum. 
Skal Sevgi ve Saygılarımla…

RÖPORTAJ
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2021'de 199 firmaya yeni yatırım ve 
modernizasyon amaçlı teşvik kullandırıldı

Pandemi koşullarının hakim olduğu 
ve turizm açısından sıkıntılı geçen 

2020 yılının ardından, 2021’de tekrar 
artış trendine giren yabancı ve yerli turist 
hareketliliği, yatırım kararlarına da yansıdı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
açıklanan verilere göre, 2021 yılında 124’ü 
komple yeni yatırım, 75’i ise modernizasyon 
yatırımı olmak üzere 199 firma, yatırım 
teşviklerinden yararlandı. 

Antalya’da 20, İstanbul’da 
11 firmaya yatırım teşviki
2021 yılında toplam 124 firma, yeni turizm 
tesisi yatırımı amacıyla Bakanlık tarafından 
sağlanan teşviklerden yararlandı. Alınan 
teşviklere iller bazında bakıldığında; 
Antalya’da 20, İstanbul’da 11, Ankara’da 
7, Çanakkale, Muğla ve Nevşehir’de 6’şar, 
İzmir, Kayseri ve Mersin’de 5’er, Balıkesir ve 
Erzurum’da 4’er, Aydın ve Şanlıurfa’da 3’er, 
Denizli, Hatay, Kars, Rize, Sakarya, Şırnak, 
Tekirdağ ve Tokat’ta 2’şer adet yeni proje 
için teşvik kullandırıldı. Adana, Aksaray, 
Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, 
Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş, Karabük, 

Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, 
Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Yalova, 
Yozgat ve Zonguldak’ta ise birer adet proje 
için yatırımcı firmalar teşvik kullandı. 

Yeni yatırımlarda 3 yıldızlı 
oteller öne çıkıyor
Yeni turizm tesisi yatırımı amacıyla teşvik alınan 
projelere bakıldığında, 5 yıldızlı otelden kırsal 
turizm tesislerine, çok çeşitli kategorilerdeki 
tesisleri için yatırım kararı alındığı görülüyor. 
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2021 yılında 
biri termal tesis olmak üzere toplam 15 adet 
5 yıldızlı otel yatırımı için teşvik alındı. 4 yıldızlı 
oteller için teşvik alan firma sayısı 32 olurken, 
51 adet firma 3 yıldızlı otel yatırımları için teşvik 
aldı. Sene içinde butik otel yapımı için teşvik 
belgesi alan firma sayısı 15, dağ evi ve kırsal 
turizm tesisi için teşvik alan firma sayısı toplam 
4, özel konaklama tesisi yapımı için teşvik alan 
firma sayısı ise 7 oldu.

Modernizasyon yatırımlarında da 
Antalya ilk sırada
Geçtiğimiz yıl, 75 turizm tesisinin yenilenmesi 
amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

verdiği teşviklerden yararlanıldı. Antalya, 
23 adet otel modernizasyon teşviki alırken, 
bu alanda da ilk sıraya yerleşti. Antalya’yı, 8 
modernizasyon projesi ile diğer bir turizm kenti 
Muğla izledi. 2021’de İstanbul’da 5, Ankara’da 
ise 4 tesis için modernizasyon teşviklerimden 
yararlanıldı. Bolu ve Yalova’da üç, Aydın, İzmir, 
Mardin, Mersin, Sinop, Şanlıurfa ve Trabzon’da 
bulunan ikişer adet otel için modernizasyon 
teşviki alındı. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, 
Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, 
Hatay, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van ve 
Yozgat’ta ise birer firmaya otel modernizasyonu 
amacıyla teşvik kullandırıldı. 

37 adet 5 yıldızlı tesis yenilenecek
2021 yılında modernizasyon amacıyla teşvik 
belgesi alınan otellerin büyük kısmı 5 yıldızlı 
otellerden oluşuyor. Açıklanan verilere göre, 
ikisi termal olmak üzere toplam 37 adet 5 
yıldızlı otelin yenilenmesi amacıyla yatırım 
teşviki verildi. Diğer kategorilerde ise; 15 adet 
4 yıldızlı, 16 adet 3 yıldızlı, 2 adet 2 yıldızlı, 2 
adet butik ve birer adet özel konaklama tesisi, 
lokantalı otel ve dağ evi modernizasyonu için 
yatırım teşviklerinden yararlanıldığı görülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşviklerinin sayısı, 2021 yılında 199’a ulaştı. Bunların 124 
adedi komple yeni yatırım amaçlı teşviklerden oluşurken, 75 tesise ise modernizasyon amaçlı teşvik sağlandı. Bakanlık 
tarafından açıklanan veriler incelendiğinde, sadece turizm kentlerinde ve büyük şehirlerde değil, Anadolu’daki pek çok 
ilde gerek yeni yatırım gerekse modernizasyon yatırımlarının sürdüğü görülüyor. 

DOSYA

YATIRIMLAR
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ADANA ACY TURİZM ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 115

AKSARAY
AYTEM STEEL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
3* 164

ANKARA EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 4* 138

ANKARA CEM WEB OFSET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 266

ANKARA İLAYDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 116

ANKARA
UK OTELCİLİK TURİZM DIŞ TİCARET ÖĞRENCİ YURDU İNŞAAT GIDA 

TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
4* 196

ANKARA AKMAN REKLAM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 4* 118

ANKARA
İZZET YILDIZHAN EĞİTİM TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
4* 190

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

ANTALYA
BD ÇELİK OTELCİLİK TURİZM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 100

ANTALYA MARİTUR TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 138

ANTALYA
VİSTA ENERJİ TELEKOMİNİKASYON İNŞ. PAZARLAMA SAN. VE TİC. 

ANONİM. ŞİRKETİ
4* 130

ANTALYA ROBİN HOOD EMLAK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 51

ANTALYA
KİRMAN KEMAL OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
3* 280

ANTALYA İK OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 198

ANTALYA BEHAR TURİZM İNŞAAT EMLAK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.114

ANTALYA SDR OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 124

ANTALYA TANER ÇELİKOSMAN ÜNLÜ ADİ ORTAKLIĞI 3* 80

ANTALYA
SERATEK SERA TEKNOLOJİLERİ TARIM İNŞAAT MADENCİLİK DANIŞMAN-

LIK ÖZEL EĞİTİM TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
3* 80

ANTALYA CİTY LİNE İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 5* 466

ANTALYA HER ZAMAN TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 50

ANTALYA
RENA OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 428

ANTALYA VİMSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 302

ANTALYA SİDE BEST OTELCİLİK TURİZM TİCARET İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 4* 196

ANTALYA PRZ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 84

ANTALYA İNKAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 156

ANTALYA BİLGİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 349

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

ANTALYA AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 402

AYDIN
ADİLOĞLU OTELCİLİK TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 278

AYDIN TNR TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 50

AYDIN BATI TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 132

BALIKESİR ERCE KAŞLIOĞLU PÜR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ BUTİK 24

BALIKESİR BAŞ - TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 151

BALIKESİR
GÜNİL İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA VE SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 210

BALIKESİR NURHAYAT GAYRİMENKUL İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* TERMAL 141

BATMAN
DEZEN TURİZM OTELCİLİK LİMAN TAŞIMACILIK PETROL İNŞAAT HAFRİ-
YAT OTOMOTİV GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3* 112

BOLU PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 4* 148

BURSA DYC TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 150

ÇANAKKALE MYPROJECT GAYRIMENKUL VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 4* 396

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ARMA TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK KUYUMCULUK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4* 156

ÇANAKKALE
ATMACA KARDEŞLER İLETİŞİM HAYVANCILIK BİLGİSAYAR TURİZM GIDA 

TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BUTİK 50

ÇANAKKALE KALEV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 88

ÇANAKKALE TAŞKAR TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 50

ÇANAKKALE
BAYBURTLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
3* 68

DENİZLİ
ROYAM TURİZM OTEL ORGANİZASYON SAĞLIK İNŞAAT TEKSTİL REKLAM 

GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5* 414

DENİZLİ EBRU SALAR
KIRSAL TUR. 

TESİSİ
37

DİYARBAKIR ARY TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 76

DÜZCE ÖNCÜ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 3* 76

ELAZIĞ TETİŞ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 284

ERZURUM AKGÜN İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 3* 48

ERZURUM
AKSA MARKETÇİLİK TEKSTİL GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PETROL ÜRÜNLE-
Rİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ.

3* 180

ERZURUM TAMER GRUP İNŞAAT TAAHHÜT  TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 4* 82

ERZURUM
NURBABA LOKANTACILIK TUR. TAR. HAYV. İNŞ. TAAHHÜT İMALAT TİC. 

VE SAN. LTD. ŞTİ. 
3* 150

HAKKARİ BAY PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 354

HATAY TİMUR RENCÜS TURİZM SEYAHAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
18

HATAY RHOSSOS TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ 4* 770

İSTANBUL SELÇUK HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 100

İSTANBUL PIT İSTANBUL OTEL İŞLETMECEİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 360

İSTANBUL
SİRKECİ İPLİK TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ TRANSMARİN TURİZM İNŞAAT 

TİCARET A.Ş.
3* 90

İSTANBUL KENT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 32

İSTANBUL TRİP İSTANBUL GAYRİMENKUL VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 64

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

İSTANBUL AİRPORT OTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 220

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

İSTANBUL
INVENTIST SPOR EĞİTİM TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
4* 118

İSTANBUL
ÜNAL HALI DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA İNŞAAT OTOMOTİV 

TURİZM KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
3* 56

İSTANBUL ASLAN GAYRIMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 4* 84

İZMİR MUHARREM ÖZEN
ÖZEL KON. 

TESİSİ
10

İZMİR
MİYAP TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV VE 

GIDA SANAYİ LTD. ŞTİ.
4* 146

İZMİR
LAL YAPI TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
3* 38

İZMİR YASİN AYVAZ AYVAZ OTO 3* 58

İZMİR BUSİNESS TURİZM İNŞAAT  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 192

KAHRAMAN-
MARAŞ

HASIRCIOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT İMALAT VE PAZAR-
LAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3* 18

KARABÜK YOLBULAN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
32

KARS
KARTUĞ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
3* 174

KARS NURTEN TETİK 3* 98

KASTAMONU
LEDCİTY ELEKTRONİK ELEKTRİK AYDINLATMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. 

VE PAZ. LTD. ŞTİ. 
BUTİK 66

KAYSERİ KKT OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 77

KAYSERİ SAN-TUR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 5* 120

KAYSERİ LİV YAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 3* 88

KAYSERİ DAS OTELCİLİK TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ DAĞ EVİ 65

KAYSERİ EMPA OTELCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 80

KIRKLARELİ
ATELSAN ELEKTRİK OTOMASYON İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
3* 75

MANİSA
DOĞAN METALURJİ MAKİNA VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
5* 305

MARDİN
AKGÜLÜM İNŞAAT GIDA TEKSTİL OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 72

MERSİN TUĞRAN TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 244

MERSİN BEKİROĞLU ZEKİ MERTS TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 144

MERSİN MARVİSTA TURİZM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 4* 192

MERSİN
GÜMÜŞÇÜ YAPI İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
3* 80

MERSİN
PORTEX TURİZM İNŞAAT ENERJİ GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 140

MUĞLA MOM GLOBAL TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 114

MUĞLA ATA OPTİK KONUT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 40

MUĞLA YOLA NATURAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
120

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

MUĞLA BEZCİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 3* 60

MUĞLA GAP TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 22

NEVŞEHİR
ULUAR HAVACILIK TURİZM OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ
4* 358

NEVŞEHİR SANCAKLI OTELCİLİK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
18

NEVŞEHİR
YİĞİTOĞLU TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
BUTİK 44

NEVŞEHİR
SİGNATURE CAVE OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
3* 57

NEVŞEHİR
YİĞİTOĞLU TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
BUTİK 34

NEVŞEHİR ENFA TURİZM İNŞAAT ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 56

2021 YILINDA YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK ALAN FİRMALAR

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK  SAYISI ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK  SAYISI
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YATIRIMLAR

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

ORDU DERİNDENİZ BALIKÇILIK ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 24

RİZE KARTALLAR YURT İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİM GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 4* 146

RİZE FATMA MUMCU
KIRSAL TUR. 

TESİSİ
38

SAKARYA İSTANBUL GROUP TURİZM YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 83

SAKARYA
ESMER ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
3* 136

SAMSUN ESSE OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 80

SİVAS CUMA AKTAŞ AKTAŞ NAKLİYAT VE AKTAŞ DİNLENME TESİSLERİ 4* 50

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

ŞANLIURFA
İLHAN TAAHHÜT İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
3* 176

ŞANLIURFA BABİL ANTİK OTEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
16

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

İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
3* 100

ŞIRNAK
İMAMOĞLU YALÇINLAR GIDA İNŞAAT PETROL TAŞIMACILIK TEMİZLİK 

HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 110

TEKİRDAĞ ARİN KAFETERYA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 3* 132

TEKİRDAĞ
MET-SEN GRUP TURİZM SAĞLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 284

TOKAT
TOKAT TERMAL TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT MADENCİLİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4* 188

TOKAT VERDE OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
52

TRABZON ELİF VİLDAN BAYRAK 3* 50

YALOVA EMEL BOZKAYA TAŞLİMAN OTEL 3* 38

YOZGAT EMA HOTEL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 208

ZONGULDAK ERSİN YANAZ DAĞ EVİ 18

ADANA
NEŞE EĞİTİM ÖĞRETİM VE TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
4* 92

AFYONKARAHİSAR TELEK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 3* 92

AMASYA
KORKMAZ TURİZM,GIDA,HAYVANCILK,DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 

VE KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2* 99

ANKARA
PETSAN İNŞAAT TURİZM VE RENT A CAR SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 434

ANKARA
MEKANLAR MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 111

ANKARA
ZHR TURİZM OTELCİLİK HAVACILIK OTO KİRALAMA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4* 114

ANKARA
GÜLSAN İNŞAAT SANAYİ TURİZM NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 304

ANTALYA
ON OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
4* 476

ANTALYA
ŞİMAL YILDIZI  TUR. İNŞ. HAYV. VETERİNERLİK GIDA ENERJİ 

BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
3* 162

ANTALYA
ŞİMAL YILDIZI  TUR. İNŞ. HAYV. VETERİNERLİK GIDA ENERJİ 

BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
3* 158

ANTALYA TEKİROVA ŞAHİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 210

ANTALYA
TÜRKOĞLU OTELCİLİK İNŞ. PETROL ÜRÜNL. TEKSTİL SAN. İMALAT 

NAKL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. 
3* 102

ANTALYA FEMAC OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT A.Ş. 5* 706

ANTALYA TEKİROVA TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.102

ANTALYA BİLGİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.062

ANTALYA ADALI OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.086

ANTALYA BAND TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 894

ANTALYA
ON OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 872

ANTALYA MÖN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 1.806

ANTALYA
KARABAYLI TURİZM İNŞAAT TİCARET TARIM VE HAYVANCILIK 

ANONİM ŞİRKETİ
5* 578

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

ANTALYA IC ANTBEL BELEK TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.030

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

ANTALYA
SİDE TALYA OTELCİLİK İNŞAAT TURİZM TARIM HAYVANCILIK GIDA 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4* 476

ANTALYA VAŞİNGTON TURİZM İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 640

ANTALYA EKOPARK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.700

ANTALYA
MÜFTÜLER TURİZM OTELCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
5* 580

ANTALYA SAN-TUR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.184

ANTALYA BEHAR TURİZM İNŞAAT EMLAK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.312

ANTALYA SÜRAL TURİZM TARIM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 722

AYDIN MUTLU TURİSTİK İŞLETMELER ENERJİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ 5* 614

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

BALIKESİR ORTUNÇ TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL KON. 

TESİSİ
82

BİNGÖL BİNKAP TURİZM YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ 3* 130

BİTLİS
DİNÇLER ORMAN ÜRÜNLERİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT NAKLİYE 
TARIM HAYVANCILIK ARICILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3* 28

BOLU GRAND KARTAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 264

BOLU TAKSİM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 5* 373

BOLU
BOLU CEYLAN İNŞAAT TAAHHÜT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
4* 240

DİYARBAKIR MEZOPOTAMYA OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ 4* 118

ERZURUM POLAT TURİZM OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 456

HATAY
TARBUŞ DELİBAN OTELCİLİK TURİZM TEKSTİL BİLİŞİM GIDA İNŞAAT 

TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
3* 184

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

İSTANBUL
CVK MİNERAL MADEN. NAKL. İNŞ TAAHHÜT VE SAN. TİC. ANNOİM 

ŞİRKETİ
5* 1.016

İSTANBUL ANADOLU JAPAN TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.208

İSTANBUL İSGÜN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 140

İSTANBUL CAN TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 104

İZMİR
ORTY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 104

İZMİR ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* TERMAL 632

MARDİN
MATİATE TURİZM PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
5* 254

MARDİN AVESİS HOTEL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 68

MERSİN
KALE TURİZM SANAYİ VE TİCARET İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT 

ANONİM ŞİRKETİ
4* 196

MERSİN HOSTA TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
LOKANTALI 
OTELLER

84

MUĞLA FINE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 5* 844

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

MUĞLA CEYLAN OTELCİLİK VE TURİSTİK İŞLETMELER A.Ş. 5* 298

MUĞLA SUBAŞI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 100

MUĞLA
TUĞRA MAKİNA JEOLOJİ MADENCİLİK PETROL TURİZM İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5* 182

MUĞLA
DOĞANTUR TURİZM EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE AKARYAKIT 

LPG OTOGAZ İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

5* 828

MUĞLA YACHT CLASSİC TURİZM İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 74

MUĞLA
SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
5* 460

SAKARYA ELİT TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 5* 998

SİNOP
ŞAHİNOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK DERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DAĞ EVİ 74

SİNOP SİNOP SULTAN TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 74

ŞANLIURFA
BÜYÜK URFA OTEL VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT VE SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3* 108

ŞANLIURFA
KİLİM İNŞAAT TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
3* 158

ŞIRNAK ŞEHRİ NUH OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 534

TEKİRDAĞ BURÇ TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 2* 70

TRABZON ATAMANLAR PATLAYICI MADDE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 122

TRABZON SARE TURİZMCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 442

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

VAN ELİT TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 5* 460

YALOVA TLS TURİZM İNŞAAT OTELCİLİK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 4* 494

YALOVA
METROPOL TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4* 114

YALOVA
FIRATGROUP TURİZM TİCARET İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ
3* 52

YOZGAT
SORGUN BÜYÜK TERMAL TURİZM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCAERT 

ANONİM ŞİRKETİ
5* TERMAL 583

2021 YILINDA MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK ALAN FİRMALAR

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK  SAYISI
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YATIRIMLARHABERLER

Otel yenilemelerinde artış başladı

Manavgat’a 160 yataklı butik 
otel geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki halk 
plajı için ihaleye çıktı

Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem 
Planı uygulamaya geçiyorBu yıl hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen 

turizm sektöründe yeni yatırımların yanı sıra 
yenileme çalışmalarında da artış başladı. Türkiye 
Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya 
Narin, kapalı olan otellerde gelecek sezonlar 
için yenileme çalışmaları yapıldığını dile getirdi. 
İki senelik bir duraksama olduğunu dile getiren 
Narin, “Ama birçok yatırımcımız, 2022, 2023 
ve 2024 sonrası büyük gelişimi hissettikleri 
için yenileme, modernizasyon konusunda kredilere başvurdular” 
dedi. Sektörde mevcutların yenilenmesi, kapasite artışları, iyileştirme 
çalışmalarına ağırlık verildiğini aktaran Narin, turizm alanında son 20 
yılda çok güzel yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, havalimanı sayısının 
arttığını, ulaşımdaki yeniliklerin seyahat endüstrisine de olumlu yönde 
etkilediğini belirtti. Uluslararası turizm piyasasında Türkiye'nin cazibeli 
bir ülke konumunda olduğunu aktaran Narin, "Ülkemiz çok güzel, 
hiçbir yatırımcının yadsıyamayacağı kadar turizm alanı var. 16 Mayıs'ta 
İstanbul'da yatırım alanında konferans düzenleyeceğiz. Yatırımcılarla 
uluslararası piyasaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 
turizmde geleceği çok açık. Biraz daha sabır, biraz daha gayret. Her şey 
iyi olacak” şeklinde konuştu. 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 160 yataklı butik otel hayata geçiriliyor. 
Tesisin doğa sporlarına ve diğer alternatif turizm çeşitlerine uygun 
olmasının yanı sıra iş insanlarına da hitap edeceği bildirildi. Yatırımı 
Kaliye Turizm tarafından gerçekleştirilen otelin Manavgat’ta yola 
cephesi bulunuyor. Kaliye Aspendos Hotel adıyla işetilecek olan otelin 
havuz, jimlastik ve masaj salonunun yanı sıra biri 60, diğeri 20 kişilik iki 
adet toplantı salonu da bulunuyor. Oda kahvaltı konsepti ile işletilecek 
otelin 80 oda, 160 yataklı ve butik olacağı bildirildi. Mayıs 2022’de 
açılması planlanan otel, 12 bin metrekare büyüklüğündeki arsa içinde, 
8 bin metrekare kapalı alana sahip bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer’in Beldibi 
Mahallesine yapılacak iki halk plajı için ihale 
düzenleyecek. İhalelerden birinin 113 ada 
15 parsel sahası Bahçecik Halk Plajı yapım 
işi, diğerinin ise Beldibi Çifteçeşmeler (Erez 
burnu) halk plajı yapım işi olduğu açıklandı. 

Her ikisi de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerden biri 21 Şubat 2022 tarihinde saat 
10.30’da, diğeri ise 22 Şubat’ta aynı saatte tapılacak.

Çankırı ve Kastamonu illerinin ortak değeri ve Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan 
Ilgaz Dağı’nda turizm çeşitliliğinin ve rekabetçiliğinin artırılması 
kapsamında oluşturulan “Ilgaz Dağı Turizm Ortak Vizyon” belgesini 
temel alan “Ilgaz Dağı Dağ Turizm Eylem Planı” uygulamaya geçiyor. 
Kastamonu ve Çankırı Valilerinin başkanlığında Çankırı’nın Ilgaz 
İlçesi’nde bir araya gelen ilgili kurum temsilcileri, hazırlanan Ilgaz 
Dağı İçin Ortak Vizyon Yol Haritasını ve Eylem Planını görüştü. Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) Şehir Tanıtımı ve Markalaşma 
Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Ilgaz Dağı Turizm 
Ortak Vizyon Projesi’ne ilişkin hazırlanan raporun sunulduğu 
toplantıda, Ilgaz Dağı Dağ Turizmi Eylem Planı’na ilişkin de bir 
bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ilgaz’ın dört mevsim kullanılmasının 
ve ziyaretçi sayılarının tüm mevsimlere eşit dağılımının önemine 
dikkat çekerken, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın kış turizmine 
etkilerine vurgu yaptı. Vali Ayaz, “Bizim hedefimiz hem Kastamonu 
hem Çankırı olarak turizmde lokomotifimiz olan Ilgaz’ı, dört mevsim 
kullanılacak şekilde tesisleşme ve kapasite bakımından önümüzdeki 
döneme hazırlamaktır. Bunun yanında muhakkak ki ziyaretçi 
sayısını diğer mevsimlere de yaymak en önemli hedeflerden 
birisi olarak yer almaktadır. Kalkınma Ajansımızın güdümlü proje 
olarak desteklediği Macera Parkımız da yine bu yıl inşallah inşasını 
tamamladığımızda bu amaca hizmet edeceğini umut ediyoruz.” 
diye konuştu. Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Valisi 
Avni Çakır da “Mevsimsel değişiklikler bizleri alternatif turizm 
arayışlarına yönlendirmektedir. O yüzden alternatif turizm 
arayışları bizim açımızdan çok önemli. Ilgaz Dağı’nın 12 ay kullanımı 
konusunda güzel bir analiz çalışması yapıldı. Ortak değerimiz olan 
Ilgaz Dağı’nda artılarımızı kullanmamız lazım. Buraya gelen turistin 
daha fazla konaklaması her iki ilin sahip olduğu değerleri ortak 
kullanmasıyla olacaktır.

Serkan Genç: “Ilgaz Dağı’nı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz”
Konuşmasında Ilgaz Dağı’nın bütüncül bir yaklaşımla, ortak 
bir vizyon kapsamında hareket edilerek birbirini tamamlayıcı 
yatırımlarla dağ turizmine kazandırılmasını gerektiğini belirten 
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, 
“Çankırı ve Kastamonu tarafında kış sezonu haricinde yaz sezonunda 
önemli bir potansiyelinin kullanılamadığını görüyoruz. Ülkemizde 
Ilgaz Dağı’na kıyasla dört mevsim potansiyeli kısıtlı olan birçok dağ 
var. Kış turizmi için önemli merkezler ancak diğer sezonlarda kongre 
turizmi, bisiklet ve trekking gibi etkinliklerle kış sezonuna yakın 
konaklama rakamlarına ulaşabiliyorlar. Ilgaz Dağı’na baktığımız da 
ise bitki örtüsü, doğası, havası ve suyuyla diğerlerinden çok daha 
fazla potansiyele sahip. Yaz sezonunda da kış sezonunda olduğu 
gibi konaklama ve ziyaretçi sayılarına ulaşabilir isek bizim için 
oldukça kıymetli olacak diye düşünüyorum” dedi.

Oya Narin
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Wyndham Hotels & Resorts, üst segment oteliyle 
Polonya pazarına giriyor

Algün & Dedeman iş birliği ile Düzce’nin 
ilk 5 yıldızlı marka oteli için imzalar atıldı 

95’e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük 
otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, 205 odalı üst segment oteli Wyndham 
Wroclaw Old Town ile Polonya pazarına adım atarak dünya genelindeki varlığını 
genişletmeyi sürdürüyor. Wroclaw şehir merkezinin kalbinde, Baltık bölgesinin önde 
gelen otel işletmecilerinden Mogotel Hotel Group tarafından işletilecek olan otelin 
kısa süre içinde açılması bekleniyor.Otel, gurme restoranı ve misafirlerin rahatlayıp 
sosyalleşebileceği sıcak bir ortama sahip lounge ve barı da dahil olmak üzere geniş 
bir yelpazede yeme içme imkanları sunacak. İş için seyahat edenler, otelin toplamda 
400’den fazla katılımcının ağırlanabildiği 11 toplantı odasından da yararlanabilecek. 
Otel aynı zamanda Wroclaw’daki Copernicus Uluslararası Havalimanı’na yalnızca 16 
kilometre mesafede, kolay ulaşım imkanı sunan bir konuma sahip.

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts 
International ile Düzce’nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat’ın 
iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı. 
Şehrin ilk ve tek markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, 300 milyon 
TL yatırım ile hayata geçecek. Otel, hem iş ve gezi amaçlı seyahat 
edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bir kompleks içinde 
yer alacak olan Park Dedeman Düzce, 130 adet standart ve 8 adet süit 
odada misafirlerini ağırlayacak. Yaklaşık 500 kişilik balo salonu; çeşitli 
organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tesiste; yüzme havuzu, SPA ve 
fitness bölümlerinin yanı sıra restoranlar ve teras alanları da yer alacak. 

Banu Dedeman: “Markamızı Anadolu’nun 
farklı şehirleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz”
Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı 
Banu Dedeman ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde söz alan Dedeman Hotels 
& Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “55 
yıldır, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve işlettiğimiz oteller ile ülkemiz 
için ekonomik değer ve istihdam yaratmayı hedefledik” dedi. Banu 
Dedeman şöyle devam etti; “Türkiye’de saklı kalmış turizm değerlerini 
açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma 
misyonumuzu Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştirecek 
olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Yakın gelecekte 
markamızı Ankara, Edirne, Mardin, Kocaeli, Malatya, Ordu ve Çorum 
gibi Anadolu’nun farklı şehirleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun 
yanı sıra resort ve mevcut markalarımızla, sadece yurt içinde değil, başta 

Balkanlar olmak üzere yurt dışında da farklı kıta ve ülkelerde büyümeyi 
hedefliyoruz.” Dedeman Hotels & Resorts International’ın 2025 yılını 
hedeflerini paylaşan Banu Dedeman; otel bazında büyüme oranını 
yüzde 10’dan fazla arttırmayı, oda sayısı bazında büyümeyi yüzde 25’e 
taşımayı, yönetilen ciroyu 2 katına çıkarmayı ve çalışan sayısını ise yüzde 
35 yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

2024’te kapılarını açacak  
Banu Dedeman, yeni otelle ilgili şu bilgileri verdi: “Düzce merkezde yer 
alan, içinde ofisler, rezidans ve alışveriş merkezi bulunan komplekste 
yer alacak olan Park Dedeman Düzce; konaklamanın yanında, toplantı 
salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. 
Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman 
Düzce’nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak 
kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi 
açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz.” 

300 milyon TL’lik yatırım
Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, ülkemizin en genç 
ili Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Sanayi ve 
ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu 
turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu 
değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzce’mizin 
merkezinde 35 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin 
en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam 
projemiz Algün Center’da 300 milyon TL’lik bir yatırımla hayata 
geçireceğiz. Toplam 8 süit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları 
ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden 
oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. 
Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Düzce’nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde 
ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum. Sanayi ve 
ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu turizm 
potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldızdır” dedi.

Banu DedemanCihat Algün
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Akfen Holding’den Uludağ’da 
yeni otel projesi

TUI Rusya Türkiye'de yeni oteli 
Fun&Sun Premium’u hayata 
geçiriyor

Karaderili Şirketler Grubu’ndan 40 
milyon dolarlık otel yatırımı

İnşaat halindeki otel binası icradan 
satışa çıkarıldı

Titanic Cullinan Golf & 
Resort Belek, 1 Haziran'da 
faaliyete girecek

Uslan Otel'i satın alan Akfen Holding, binayı yıkıp yeni bir otel yatırımı 
yapma kararı aldığını açıkladı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın,  100 milyon liralık yatırımla yapılacak 40 odalı yeni butik 
oteli önümüzdeki kış sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti. 
Akın, "Uludağ’da olmayan bir yapıda, 40 odalı butik otel projesini 
yaklaşık 100 milyon TL yatırımla hayata geçireceğiz. İstanbul'a çok 
yakın olması ve yeni dönem ihtiyaçlara cevap verecek, konforlu bu 
tesis için öngördüğümüz 100 milyon TL'lik bütçe artabilir” şeklinde 
konuştu. Ekonomist’ten Sibel Atik’in haberine göre otelin adı için 
ise birçok farklı fikir olduğunu söyleyen Hamdi Akın, “Benim kararım 
‘Akfen Club’ olması yönünde” ifadelerini kullandı.

TUI Rusya, Türkiye'de ayağını 
sağlamlaştırıyor. Fun&Sun markası altında 
Fun&Sun Family, Fun&Sun Active ve 
Fun&Sun Smart konseptlerini geliştiren 
şirket, iki yeni konsept daha hayata 
geçiriyor. Bunlardan biri olan Fun&Sun 
Premium, 1 Nisan'da Türkiye'de faaliyete 
girecek.  Fun&Sun Premium ismiyle ultra 
her şey dahil olarak faaliyet gösterecek olan eski Rixos Beldibi’nde, beş 
oda tipi bulunacak. Bunlar dağ manzaralı 33 metrekarelik klasik odalar, 
65 metrekarelik dağ veya deniz manzaralı deluxe odalar, dağ veya deniz 
manzaralı 78 metrekarelik aile süitleri, maksimum 5 kişilik 232 metrekare 
kral dairesi ve maksimum 9 kişilik 425 metrekarelik başkanlık süiti.

Karaderili Şirketler Grubu 
Yalova'daki otel yatırımına yenisini 
ekliyor. Daha önce Terma City'yi 
hayata geçiren şirket, şimdi de 
Terma Garden isimli yeni bir 
proje yapıyor. "Alkolsüz aile oteli" 
konseptinde faaliyet gösterecek 
tesisin "muhafazakar" aileleri 
ağırlamayı hedefliyor. 40 milyon 
dolara mal olacak 32 bin 800 metrekare kapalı alana sahip tesiste 1+1, 
2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan, 174 
metrekare ila 30 metrekare arasında değişen 432 daire yer alıyor. Rezidans 
ve 5 yıldızlı otel konseptini bir arada sunan Terma Garden'da, 16 bin 
metrekare yeşil alan ve 3 bin 400 metrekare kadın erkek ayrı ayrı hizmet 
veren SPA merkezi, kadınlara özel açık havuz, ailelere özel açık havuzlar, 
aquapark, Türk ve dünya mutfağından oluşan zengin menülü 750 kişilik 
restoran ve mimariye uygun toplam 80 ticari alan bulunuyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 
bulunan inşaat halindeki otel 
binası arazisi ile birlikte icradan 
satışa çıkarıldı. İhalesi 22 Şubat 
2022 tarihinde saat 11.00’de 
yapılacak otel ve arazisi için 19 
milyon 171 bin TL muhammen 
bedel belirlendi. Otelin mimari 
projesi incelendiğinde farklı 
katlarında ısıtma merkezi, çamaşırhane, özel çok amaçlı salon, atölye 
binası, depolar, elektrik ve jeneratör odası, kapalı ve açık yüzme havuzu, 
Türk hamamı ve sauna, aletli jimnastik salonu, bay bayan wc soyunma 
odaları, restoran, işçi yatakhanesi, soyunma odası, duş wc, kahvaltı salonu, 
kuaför, berber, revir, lobi oturma ve dinlenme kısmı, toplantı odası, çok 
amaçlı salon, satış mağazaları, restoran, pastane, kokteyl ve sergi salonu 
gibi kısımlar olacak şekilde tasarlandığı görülüyor.

Turizm sektöründe 13 otelle hizmet veren Titanic Grubu'nun 
Antalya-Belek’te açacağı yeni tesis için hazırlıklar devam ediyor. 
Titanic Hotels'in en yeni oteli Titanic Cullinan Golf & Resort Belek’in 
1 Haziran'da faaliyete girmesi planlanıyor. Titanic Cullinan Golf & 
Resort Belek, konaklama ve golf turizminde yeni bir “üst lüks yaşam 
tarzı” markası olarak hizmete girecek. 630 sigara içilmeyen oda, özel 
plaj ve golf sahasının yer alacağı tesiste ayrıca, 10 restoran ve 2 havuz 
kenarı barı yer alacak.

Hamdi Akın
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Tekirdağ’a 5 yıldızlı otel geliyorBonjo Club Resort icradan 

satışa çıkarıldı

Trakya Marina Yatırım A.Ş., Tekirdağ şehir merkezinde 5 yıldızlı otel 
inşaatını sürdürüyor. Trakya Marina Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Çebi, otel yatırımıyla ilgili bilgi vererek, Tekirdağ 
merkez ilçesi Süleymanpaşa'da hayata geçecek otelin kaba 
inşaatını bitirdiklerini söyledi. 130 oda ve 250 yatağa sahip olacak 
oteli 2022 yılı sonunda faaliyete almayı planladıklarını kaydeden 
Çebi, otelin işletmesiyle ilgili uluslararası zincirlerle görüşmeleri 
sürdürdüklerini sözlerinde ekledi. Çebi'nin verdiği bilgiye göre 
yeni otelle birlikte Tekirdağ il ve ilçelerindeki 5 yıldızlı otel sayısı 
5'e yükselecek. Tekirdağ merkezde ciddi otel yatağı eksiğinin 
bulunduğunu ifade eden Çebi, "Trakya Kalkınma Ajansı, Belediye 
Birliği gibi kamu kuruluşlarının yoğun olduğu Süleymanpaşa 
bölgesinde otel yatağı ihtiyacı had safhada. Tekirdağ'ın Marmara 
denizine de kıyısı var bu yüzden deniz turizmi için de çok önemli bir 
bölge. Ayrıca lojistik açısından da son derece önemli bir konumda. 
Üç tane uluslararası limana ev sahipliği yapıyor. Otelimiz hem şehir 
hem de kıyı oteli ihtiyacını karşılayacak" ifadelerini kullandı. Turizm 
Ajansı'nda yer alan habere göre, projede otelle birlikte AVM, ofis 
ve rezidans katlarının da yer alacak. Karma projenin toplam bedeli 
ise 225 milyon TL olacak.

Ayvalık İcra Dairesi Müdürlüğü 650 yataklı Bonjo Club Resort’in 
icradan satışa çıkarıldığını duyurdu. Küçükköy Mahallesi 313 ada 1 
parselde bulunan 230 odalı, 650 yataklı Bonjo Club Resort Otel’in 
ihalesi 11 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00’de gerçekleşecek. Otel 
binası, personel lojmanı, amfi tiyatro, basketbol sahası, aquapark, 
yüzme havuzu ve dükkanların bulunduğu 28 bin metrekare üzerine 
kurulu tesis için 41 milyon 375 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Demre Yat Limanı için ihale 
düzenleniyor

Mardan Spor Kompleksi icradan 
satışa çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü, Demre 
Yat Limanının yap-işlet-devret modeliyle 
yapımı için ihale düzenleyeceğini ifade 
etti. 1,2 milyon lira geçici teminat tutarı 
belirlenen ihaleye son teklif verme 
tarihi ise 1 Mart 2022 saat 10.00 olarak 
açıklandı. 400 yat bağlama kapasitesine 
sahip olacak Demre Yat Limanında 300 yat kapasiteli çekek yeri, gümrük, 
güvenlik ve yönetim için idari binalar bulunacak.

TC İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi, 
Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan 
Mardan Spor Kompleksi’ni 178 milyon 
liraya icradan satışa çıkardı. Tesisin 
ilk ihalesi 16 Mart 2022 tarihinde 
saat 13.00’te yapılacak. Antalya’nın 
Aksu ilçesine bağlı Kundu bölgesinde, 
13517 parselde yer alan Mardan Spor 
Kompleksinde; 7 adet futbol sahası, 5 adet tribün, kapalı spor salonu, 5 adet 
tribün, antrenman sahası, 500 araçlık kapalı otopark, yarı olimpik yüzme 
havuzları, 4 blok ve diğer binalar bulunuyor.

Ramada by Wyndham, 
Elbistan’daki yeni otelinin açılışına 
hazırlanıyor

Big Blue Hotels, ikinci otelini 
bünyesine ekledi

Dünya genelinde 95’e yakın ülkede 
varlık gösteren ve 9 bin otele ek olarak 
22 farklı markasının bulunmasıyla 
dünyanın franchise veren en büyük 
otelcilik markası olan Wyndham Hotels 
& Resorts, grubuna bağlı Ramada by 
Wyndham, Elbistan şubesini açmaya 
hazırlanıyor. Markanın yetkilileri, 
açılış öncesi kapsamlı bir eğitimle çalışan ekipleriyle buluşurken, Seba-
İnci Turizm Otelcilik firmasının yönetimini üstlendiği şubede 86 oda 
bulunacağı açıklandı. Tesis, modern konaklama şartlarının yanı sıra 
toplantı odalarından elektrikli araba şarj ünitelerine, yerel lezzetlerin yer 
aldığı restorandan spor imkanlarına kadar pek çok farklı özelliğiyle öne 
çıkacak. 

Club Big Blue Suite Hotel, 
Alanya’daki Blue Sky Hotel 
Suits’i işletmek üzere anlaşma 
sağladı. Denize sıfır konumda 
yer alan otel,  yaz döneminde 
Big Blue Sky Hotel & Suits olarak 
misafirlerini ağırlayacak. Big 
Blue Hotels Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Han, yaptığı 
açıklamada başarılı olacaklarına 
inandıklarını söyleyerek, “İkinci 
otelimizi bünyemize eklemenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Big 
Blue Hotels çok genç bir marka. 
Markamızı misafirlerimizin beğenileri ile iyi bir noktaya getirmek 
istiyoruz. Pandemi dönemindeyiz. Bu dönem kimileri için kriz kimileri 
için ise fırsat dönemidir. Biz de yatırımların duraksadığı bu dönemde 
ikinci otelimizi işletme kararı aldık. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. 
Çünkü arkamızda mutlu misafir ve iyi bir ekibimiz var” ifadelerini 
kullandı.
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Antalya'da düzenlenen 32. 
HotelEquipment Fuarında, konaklama 

sektörünün bileşenleri bir araya geldi. 
Otel yatırımcı ve yöneticilerinin tedarikçi 
firmalarla buluşma şansı yakaladığı 
fuarda, başlamış veya planlanmakta olan 
otel yatırımlarına ilişkin de görüşmeler 
gerçekleştirildi. Fuar ziyaretçileri, otel 
tekstilinden mobilya-dekorasyona, banyo 
malzeme ve ekipmanlarından endüstriyel 
mutfak ve çamaşırhane ekipmanlarına, 
geniş bir yelpazedeki katılımcıların en yeni 
ürün ve teknolojilerini fuarda inceledi. Eş 
zamanlı düzenlenen HotelEquipment ve 
FoodProduct Fuarları, iki fuarın ziyaretçi 
kitlesini bir araya getirdi. 

600’ün üzerinde katılımcı firma, 
3 binden fazla marka…
Fuarda, 600’den fazla katılımcı firma ve 3 
binin üzerinde marka yer alırken, 70 ülke ve 
yurt içinden 50 binin üzerinde kişi ziyaret 
etti. 32. ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda 
endüstriyel mutfak ve çamaşırhane 
ekipmanları, otel tekstili, mobilya, yatak 

ve dekorasyon malzemeleri, buklet ve 
sarf malzeme ekipmanları, aydınlatma ve 
elektrik malzemeleri ile park, bahçe ve 
plaj malzemeleri kategorilerinde ürün ve 
hizmetler tanıtıldı. Fuarda, 1 milyar doların 
üzerinde ticaret hacmi oluştuğu tahmin 
ediliyor.

Ali Bıdı: “Bu yıl 70’ten fazla ülkeden 
ve yurt içinde 81 ilden 50 binin üzerinde 
ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamak 
üzere kapılarımız ziyarete açtık”
18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında 
Antalya’da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde eş zamanlı yapılan 32. ANFAŞ 
Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama 
ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. 
ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve 
İçecek İhtisas Fuarı, düzenlenen açılış töreni 
ile ziyarete açıldı. HORECA sektörünü ve 
temsilcilerini bir araya getiren fuarların açılış 
konuşmasını yapan ANFAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ, Antalya Fuarcılık 
A.Ş. olarak; 30 yılı aşkın süredir başarılı 
şekilde gerçekleştirdikleri Hotel Equipment 
ve Food Product fuarlarının tüm dünyayı 
etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine 
rağmen güvenle gerçekleştirmenin haklı 
gururunu yaşadıklarını belirtti. Açılışını 
gerçekleştirdikleri ANFAŞ fuarları sayesinde 
ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkı 
sağladıklarına da vurgu yapan Bıdı, “Bu yıl 
70’ten fazla ülkeden ve yurt içinde 81 ilden 
50 binin üzerinde ziyaretçiyi fuarımızda 
ağırlamak üzere kapılarımız ziyarete açtık. 
Bu yıl sektör için 1 milyar dolardan fazla 
ticaret hacmi oluşmasına katkı sağlamayı 
bekliyoruz. Önümüzdeki yıllar için daha 
fazla katılımcı ve ziyaretçi hedefliyoruz. Bu 

doğrultuda prefabrik fuar alanını büyütmeyi 
gündemimize aldık” dedi.

“Turizm ülke ekonomimize katkı sağlayan 
stratejik öneme sahip bir sektör”
Ali Bıdı, 2022 yılının Türkiye için turizmde 
yeniden atılım yılı olacağını ifade etti ve 
şöyle devam etti: “Turizm ülkemizin cari 
açığının kapanmasında önemli rol oynayan 
ve aynı zamanda istihdam kapasitesi ve 
birçok alt sektörü besleyen yapısı ile ülke 
ekonomimize katkı sağlayan stratejik 
öneme sahip bir sektör. Antalya ekonomisi 
içinse can damarı konumunda yer alıyor. 
Son fuarımızda Antalya’nın 2021 yılında 
ortalama 10 milyon turist ağırlayacağını 
öngördüğümü ifade etmiştim. Nitekim 
dünya ekonomilerini sarsan pandemi 
koşullarına rağmen devletimizin aldığı 
önlemlerden güç alarak 9 milyonu aşkın 
turisti Antalya’da ağırladık. Ülkemizin 2023 
yılı için hedeflediği 50 milyon turist ve 50 
milyar dolar turizm gelirine Antalya olarak 
önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum.” 

DOSYA

ANFAŞ ÖZEL BÖLÜMÜ

Turizm tedarikçileri, ANFAŞ HotelEquipment 
Fuarı’nda bir araya geldi

Türkiye’nin HORECA Buluşması 32. ANFAŞ Hotel Equipment ve 28. ANFAŞ Food Product fuarları, turizm ve gıda endüstrisi 
bileşenlerini konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek sektörlerini, Antalya’da buluşturdu. 

Ali Bıdı
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KLEO, otellere yönelik mini bar üretimi yapan 
bir firma. Amonyaklı ve inverter mini barlar 
üretiyor. 20 litreden 60 litreye kadar farklı 
modelleri var. Aynı zamanda dünyada ilk 
defa KLEO’nun çıkardığı bazı sistemler ve bazı 
özellikler bulunuyor. Bizim için fuar, yenilik 
demek. Fuarlara her yıl yüzde 50 oranında 
aynı ziyaretçiler gelse de bizim standımıza 
her geldiklerinde yeni bir ürün görüyorlar. Sırf 
bunun için gelenler de var. Bu yılki yenilikler 
nelerd, diye direkt soranlar var. Son iki üç 
yıldır özellikle inverter minibarın çok yoğun 
ilgi görmesiyle birlikte biz bu yıl Avrupa’nın ilk 
blok kapaklı 40 litrelik derin dondurucusunu 
çıkardık. Bu derin dondurucu isterseniz -21’e 
dereceye kadar isterseniz de +8’ dereceye 
kadar iki farklı fonksiyonda kullanılabiliyor. 
Müşterilerin buna çok yoğun ilgisi olduğunu 
gördük. Farklı alanlarda farklı ihtiyaçları 
karşılayabilecek oldukça portatif, küçük bir 
ürün. Bu nedenle fuarlar bu “ilk”leri göstermek 
için uygun platformlar. Fuarda tanıttığımız 
diğer bir ürünümüz de dolap değil bir sistem. 
Realtime Data Logger dediğimiz bu sistemi 
mini bar sektöründe dünyada ilk uygulayan 
firmayız. Realtime Data Logger ANFAŞ 
Fuarı’nda çok büyük ilgi gördü. Müthiş olumlu 
geri dönüşler aldık. Bu sistem dünyada ilk 
kez ANFAŞ’ta görücüye çıktı. Marka tescilini 
de aldığımız bu sistem yeni mini barlarda 
olabileceği diğer KLEO ürünlerinde de adapte 
edebilecek bir şekilde tasarlandı. Bu sistem 
özellikle yüksek oda sayısına sahip otellerde 

teknik servis ve housekeeper’ın uzaktan, 
bilgisayarından ya da mobil aygıtlardan mini 
barların çalışma durumlarını görebilmelerini 
sağlıyor. Mini bar şikayetlerinin ana konusu 
genelde soğutmamasıdır. Bu sistem mini 
barın kaç derece soğuttuğunu, mini barın 
yerleştiği alanın yani dış ortamın kaç derecede 
olduğunu, mini bar kapısının açık olup 
olmadığını, içindeki ve dışındaki nem oranını, 
özet olarak mini barın çalışma sırasındaki 
teknik verilerini uzaktan kontrol edebilme 
şansı veriyor. Böylelikle müşteri ‘soğutmuyor’ 
şikayeti tanımlamadan işletme doğrudan 
bu sorunu görüyor, direkt müdahale ediyor. 
Bu da şikayet oranlarını, sonlandırıyor. Biz 
sonraki fuarlarda da bu sisteme yeni özellikle 
tanımlayarak müşterilerimize bu özellikleri 
sunmayı hedefliyoruz. 

Realtime Data Logger umuyoruz sektördeki 
diğer üreticiler tarafından da kullanılır
Realtime Data Logger, teknik servisin kendi 
programını oluşturmasını da sağlıyor. Özellikle 
bağımsız binalara sahip resort otellerde teknik 
servisin iki mini bar arasında gidip gelmesi 
çok uzun sürebiliyor. Oysa daha önceden elde 
edilen bir veri ile teknik servis kendi hareket 
programını çizebiliyor. Herhangi bir bakıma 
gittiğinde oradaki mini bar da data veriyorsa 
onu da kontrol edebiliyor. Ayrıca Realtime 
Data Logger içerisinde bir SD kart bulunuyor 
ve WiFi’da kopmalar olduğu zaman sistem 
donanım içerisinde veri aktarmaya devam 
ediyor. Aynı zamanda Excel formatında verileri 
saklayabiliyorsunuz. Örneğin mini bardaki 
son 3 aylık tüm verileri topluyorsunuz buna 
göre mini barın verimli çalışıp çalışmadığını, 
elektrik üretip üretmediği gibi ön görülerde 
bulunabiliyorsunuz. Düzenli bir şekilde 
ürünün çalışıp çalışmadığını da görmüş 
oluyorsunuz. Bu nedenle bu sistem birçok 
alanda pek çok sektörde kullanılabiliyor. Tıpkı 
Inverter mini barda olduğu gibi… Inverter da 
yıllardır klimalarda, bulaşık makinelerinde 
kullanılan bir sistemdi. Biz bu sistemi Arçelik 
ile ortak çalışmamızla, gerçekleştirdiğimiz saha 

testleriyle 2018’de dünyada ilk defa mini bara 
uygulayan firma olduk. Realtime Data Logger da 
umuyoruz sektördeki diğer üreticiler tarafından 
da kullanılır. Biz artık sadece mini barları 
kullananları değil mini barların işletilmesini de 
düşünüyoruz. Teknik servis departmanlarının 
daha programlı bir şekilde çalışmalarını 
sağlıyoruz. Bu anlamda ANFAŞ Fuarı’nda da 
sistemimizin büyük ilgi gördüğünü fark ettik. 
Pandemi sürecinde olduğumuzdan, fuarla ilgili 
beklentileri tabii biraz düşük tutmak gerekir. 
Bu bir gerçek. Ayrıca global, ekonomik krizler 
sadece bu ülkede yok. Turizm sektörü de bu 
konudan çok etkilenen bir sektör. Hatta seyahat 
ve turizm ilk etkilenen sektör diyebiliriz. Buna 
rağmen ANFAŞ’ta da TUSİD fuarında da bunu 
gördük, ilgi var. ANFAŞ Fuarı’na önümüzdeki 
yıl da katılmayı düşünüyoruz. Ayrıca yurt dışı 
fuarlara da katılıyoruz. 

Yerli zincir markalar oluşturursak çok daha iyi 
yerlere geleceğimizi düşünüyorum
Biz 10 yıldır; Türkiye’de arsa fiyatlarının 
artmasıyla renovasyonların, kapasite 
artışlarının olacağını, yeni yatırımlardan 
ziyade bunlara yönelim olacağını, kalitenin 
artırılacağını söylüyoruz. KLEO olarak sadece 
Antalya’da ya da kıyı bölgelerinde hizmet 
vermiyoruz. Tekirdağ’dan Doğu Beyazıd’a kadar 
yüzlerce otelde kullanılıyoruz. Şehir otelciliğini 
ve özel hastane yatırımlarını çok önemsiyoruz. 
Şehir otelciliğinde rantın daha çok yabancı 
zincirlerin elinde olduğunu görüyoruz. Bunun 
sebebi tabii hizmet kalitesindeki standardın 
iyi bir şekilde uygulanması. Şehir otelciliğinde 
çok iyi yerli markalarımız da var ama şehir 
otelciliğinin Türkiye’de daha yüzde 30 olduğunu 
düşünüyorum. Maalesef ülkemizde otel 
açanlara ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda, 
turizmciyim diyorlar. Aynı soruyu Amerika’da 
bir otelciye sorduğunuzda gayrimenkul portföy 
yöneticisiyim diyor. Otel demek turizm demek 
değil aslında. Bu kimliği geliştirirsek ve yerli 
zincir markalar oluşturursak çok daha iyi yerlere 
geleceğimizi düşünüyorum. 

Irak Plastik olarak iç mekan, özellikle dış mekan 
ürünler üreten bir firmayız. Bahçe mobilyası 
ve bunun yanı sıra plastik grup içerisinde kap, 
kacak üretimi yapıyoruz. ANFAŞ Fuar’ında 
standımızın yeri pek iyi olmadığı için az 
ziyaretçi aldık ama genel olarak fuarın güzel 
geçtiğini düşünüyorum. Gelen ziyaretçiler 
ise ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilerden oluştu. 
Yabancı ziyaretçi sayımız nispeten daha az 
oldu. İhracat ağırlıklı faaliyet gösteriyoruz. 
Faaliyetlerimizin yüzde 70’lik kısmını 
ihracat ürünlerimiz oluşturuyor. Avustralya 

ve Kanada hariç neredeyse her ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle Amerika 
ihracatımızın altını çizmek isterim. Bu ihracatın 
büyük bir kısmı da ev mobilyaları dediğimiz kap, 
kacak ürünlerinden oluşuyor. Zaten fabrikamızı 
ayakta tutan da masa sandalyeden daha ziyade 
bu ürünler. Bayiliklerimiz var ama projeler daha 
yeni başlıyor. Ben üç senedir ANFAŞ Fuarı’na 
katılıyoruz, firma olarak önümüzdeki sene de 
katılmayı düşünüyoruz. Plastik ürünlerden 
dolayı genelde ev aksesuarları olan fuarlara 
katılım sağlıyoruz. 

Realtime Data Logger ANFAŞ Fuarı’nda
çok büyük ilgi gördü

Faaliyetlerimizin yüzde 70’lik kısmını
ihracat ürünlerimiz oluşturuyor

Evrim Gür / KLEO Mini Bar 
İş Geliştirme Müdürü

Erhan Ecevit / Irak Plastik 
Proje Müdürü
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Yatsan, 1974 yılında kurulan bir marka. 
Yıllar içinde kendini yenilemiş, kendini ürün 
anlamında, kurumsal kimlik anlamında en 
iyi şekilde kendini ifade etmiş, üretiminin 
yüzde 47’sini ihraç eden, iç piyasada da 
oldukça iyi mağazaları bulunan, ayrıca 
Türkiye’nin en önemli otel markalarına da 
yatak tedariği yapan bir firmayız. Bundan 
önce 2020 yılının ocak ayında ANFAŞ otel 
ekipmanları fuarına katılım sağladık. Mart 
ayında pandemini başlamasıyla beraber 
dünya ve Türkiye için kötü bir yıl oldu ama 
yatak sektörü için o yıl oldukça hareketli 
ve iyi geçti. Çünkü insanlar eve kapanınca 
evdeki birçok eşyasının değiştirme 
isteği duydu, buna yatak da dahil. Hem 
yurt dışı ihracatta hem de mağazalar 
olarak otel sektöründe belli bir dönem 
seyahat yasaklarından dolayı yaşanan 
bir daralma vardı ama mayıs sonrasında 
hareketlenme oldu. 2020 o nedenle 
çok iyi geçti diyebilirim. 2021 ise çok 
çok daha iyi geçti. Özellikle renovasyon 

projeleri açısından hareketli bir yıl oldu. 
ANFAŞ Fuarı’nda ise bu bir yılın boşluğu 
olduğunu gördük. Fuarın ilk 3 gününde 
oldukça hareketli, beklediğimiz bir profil 
vardı. Ağırlıklı olarak profesyoneller ile 
görüştük, çok doğru görüşmeler oldu. 
Bizim için de faydalı bir fuar olduğunu 
söyleyebilirim.

Yüzde 47’lik ihracatın yüzde 37’sini 
Avrupa’ya yapıyoruz
İlk etapta, fuar alanının girişinde 
sergilediğimiz bir ürünümüz bulunuyor. 
Her yıl mutlaka yeni bir ürünü 
portföyümüze ekliyor ve tanıtıyoruz. 
İstanbul’da EMAAR içinde çok güzel bir otel 
ve rezidans yapıldı. Onlar için yaptığımız 
güzel bir yatak vardı. Bu ürünümüzü de 
ürün gamımıza ekledik. Yanı sıra bir-iki 
ürünümüz daha var onları da ilave ettik. 
Yatsan her zaman yenilikçi olmaya devam 
ediyor, kendini ilerletip ve yeniliyor. Yeni 
ürünümüz de bu sene görücüye çıktı ve 
herkes tarafından beğenildi. Bu sene 
yabancı müşteri de oldukça fazla. Fuarda 
ihracat ekibimiz ile de yer aldığımız için 
arkadaşlarımız görüşmelere yetişemedi 
bile diyebilirim. İç piyasa anlamında da 
Marmaris, Bodrum, Antalya bölgelerinden 
de ziyaretçilerimiz var ancak geçmiş 
yıllarda gördüğümüz Anadolu’dan gelen 
müşteri kitlesini göremedik. İstanbul 
ve Ankara merkezli ziyaretçiler yoktu. 
Buralara çok ulaşılamamış olabilirler ya 
da gelme durumları olmamış olabilir. 

Kamu sektöründen de çok ziyaretçi vardı. 
İhracat faaliyetlerimiz hakkında bilgi 
vermek gerekirse, yüksek ölçekte Avrupa 
ile çalışıyoruz. Avrupa’nın her bölgesinde 
varız. Yüzde 47’lik ihracatın yüzde 37’sini 
Avrupa’ya yapıyoruz. Az bir bölümünü 
Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
bölgelere yapıyoruz. Buralar bizim için 
kıymetli yerler. ANFAŞ Fuarı’na seneye de 
katılmayı temenni ediyoruz. 

Turizmdeki açığı nasıl kapatabiliriz, nasıl 
projelendirebiliriz buna yönelik adım 
atmak çok kıymetli
2022 yılı için turizm sektörüne yönelik 
bakanlığın ve bölgelerdeki yetkilerinin 
verdiği verilere baktığımızda, yılın iyi 
geçeceğini anlıyoruz. Bu belirti ne kadar 
sağlıklı, ne kadarı gerçekleşecek bizler 
de bekleyip göreceğiz. Elbette yüksek 
sayılardan, milyon bazında rakamlardan 
bahsediyorlar. Bu da oldukça yüksek 
bir dilim. Biz buna ne kadar hazırlıklıyız, 
oteller olarak ne kadar donanımlıyız, 
pandemi bitmeden bu rakamlar ne 
kadar gerçekleşebilir bilemiyoruz. Tüm 
bölgelerdeki turizm sektöründen yetkililer, 
özellikle Ege bölgesindeki, İzmir’deki 
yetkililer bu konuda önemli adımlar 
attılar. Turizmdeki açığı nasıl kapatabiliriz, 
nasıl projelendirebiliriz buna yönelik adım 
atmak çok kıymetli. Bütün bölgelerdeki 
yetkililer de bu konuda çalışmalı elbette. 
Örneğin, otellerde önceliğimiz personel 
olmalı. 

Her yıl mutlaka yeni bir ürünü portföyümüze 
ekliyor ve tanıtıyoruz

Mehmet Kurban / Yatsan Yataklar 
Türkiye Kurumsal Satışlar Müdürü

Mükemmelliğe yolculuğumuz 1982 yılında 
AKE Endüstriyel Mutfak Ekipmanları (All 
Kitchen Equipment) ile başladı. 2018 yılında 
Ömer Atiker Holding bünyesine katılarak 
topladığımız enerjiyle yolculuğumuza 
Omake markasıyla devam ediyoruz.  Biz 
üç ana markamız adı altında endüstriyel 
mutfak ekipmanları üretiyoruz. Mobilechef 
markamız altında mobil mutfak ürünlerinin 
üretimi yapıyoruz. Atiker Inox markamız 
adı altında terzi usulü giden tezgah, 
davlumbaz, dolap gibi ürünlerin üretimini 
yapıyoruz. Omake ise ana markamız. Bu 
markanın adı altında bar blander, ızgara, 

fritöz genel olarak cafetarya ürün grubunu, 
elektrikli gazlı fırın gibi ürünlerin üretimini 
yapıyoruz. Otellere yönelik olan ürünümüz 
ise mobil mutfak ürünlerimizdir.   Ön plana 
çıkan ürünümüz otellerin bahçelerinde, 
deniz kenarında, inşaat yapılan yerlerde 
geçici kullanıma uygun olan mobil mutfak 
çözümümüz ile pazara giriyoruz. ANFAŞ 
Fuarı beklediğimizden biraz daha iyi geçti. 
Pandemi nedeni ile görüşmelerimizi burada 
sosyal mesafemizi koruyarak yapıyoruz. 
Fuar geçen senelere göre daha az kalabalık. 
Yabancı ziyaretçi sayısı her zamanki gibi 
yine güzel. Pakistan, Azerbaycan, Rusya 

Türki, Cumhuriyetler, İran, Katar, Dubai 
vb. misafirlerimiz oldu. Bu fuarda Ecobox 
ürünümüzü ön plana çıkardık. 

Otellerin bahçelerinde, deniz kenarında kullanıma 
uygun mobil mutfak çözümümüz ile pazara giriyoruz

Farid Salami / Omake 
Dış Ticaret Müdürü
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Papatya Mobilya olarak senelerdir mobilya 
imalatı yapan bir firmayız. 1988’de mobilya 
imalatına başladık. O günden beri öncelikle 
plastik mobilya, bahçe mobilyaları olarak 
girdiğimiz işimizde geliştirmeler yaparak 
zaman içerisinde iç mekan mobilyalarına 
doğru yürüdük. Plastiğin yanına metali 
koyduk, metalin yanına mdf kompakt masa 
tabloları, aksesuarlar gibi ürünler yaptık. Onun 
arkasından da minder ve şemsiye üretimine 
başladık. Papatya Mobilya bir çözüm 
firmasıdır, tedarik firmasıdır. İşletmelere 

sandalye, masa, minder seçeneği ile toplam 
4 bine yakın ürünle tedariki yapıyoruz. 
Bunların hepsi kendi ürünümüz. Avrupa 
ülkelerine yoğun ihracatımız bulunuyor. 
Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya’da ihracat 
yaptığımız bayilerimiz var. İtalya’da 3 bayimiz 
var. Çok ülkede çok bayilerimiz mevcut. 
Biz yalnız otele değil, AVM’ye, hastaneye, 
okula insanların yoğun olduğu toplu tüketim 
noktalarına ürün veriyoruz ve ürünü orada 
senelerce dayandırıyoruz. Referanslarımız bu 
nedenle oldukça iyi. Bu işlere emek vermiş 
olmak, ürünü geliştirmiş olmak önemli. Biz 
1988 yılında başladığımızda sadece bahçe 
mobilyası üretiyorduk ancak bugün hastane 
mobilyası, AVM mobilyası, okul mobilyası 
dediğimizde, başka bir sınıfa atlamış 
durumdayız. Dışardan baktığınızda aynı gibi 
görünüyor ama müşterinin kullanım alanına 
göre karakteristik özellikleri var. Papatya 
Mobilya’ya niye geliyorlar? 1988’den beri bu 
işi yapıyoruz diye geliyorlar. Tecrübemizi satın 
almaya geliyorlar. 

Fuarlar bizim için önemli, ürünü gümüş 
tepsiye koyup sunduğumuz yerler
Senelerin getirdiği fuar deneyimimiz var. 
Fuarlardan da beklentilerimiz var. İtalya, 
Amerika, İspanya, Norveç, Rusya’da fuarlara 
katılıyoruz. Sene içinde bizim katıldığımız 15’in 
üzerinde fuar oluyor. Fuarlar bizim için önemli, 
ürünü gümüş tepsiye koyup sunduğumuz 
yerler. Malı ne kadar iyi üretirsen üret bir yerde 
de göstermen gerekiyor. İnsanların katalogdan 
ürün alacaksa burada ne işi var? “Bakın bu 
renk nasıl, oturun rahat mı” diyorsunuz. Bazen 
mesela, güzel evet ama bu renk koyu olmuş, 
diyorlar kendileri görüp bakıyorlar. Sen şu rengi 
de düşün moda bu yöne kayıyor gibi diyaloglar 
oluyor. Hepsini topladığınız zaman fuarlarda 
duyduklarımızdan etkileniyoruz. Eksikler ortaya 
çıkıyor. Kataloğa bakıp yargıda bulunmak hiçbir 
zaman doğru değil. 3-4 sandalye katalogdan 
alınır ama 500 alacaksan fuara gelmen lazım. 
Fuarın insanlara faydası budur. 

Sabah Yatakları 1983 yılında kurulmuş bir 
firmadır. Kuruluşundan günümüze kadar da ana 
satış hedefini ihracat, oteller ve toplu satışlara 
yönlendirmiştir. Nihai pazarda perakende 
ayağımız yok. Bu bizim en başından beri 
politikamızdı. Bu pazarda da devam ediyoruz. 
2020 rakamları ile toplam üretimimizin yüzde 
55’i 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. 
ANFAŞ Fuarı bizim açımızdan gayet olumlu 
geçti. Kuru kalabalık yoktu, koridorlar anormal 
kalabalık değildi ama gelen ziyaretçiler konuyla 
ilgili kişilerdi. Görüşmelerimizde de çoğu zaman 
otel yatırımcısında da otelcide de bu seneyle 
ve önümüzdeki senelerle ilgili umut olduğunu 
gördük. Bu önemli bir nokta… Artık pandeminin 
sonlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. 
Önümüzdeki dönemde de bu sene başta 
olmak üzere turizm hareketlenecek. Avrupa 
pazarı açılacak gibi görünüyor, ilk izlenimler 
böyle. Bu da önümüzdeki dönemlerde tüm 
turizm tedarikçilerine de yansıyacaktır. Özetle 

biz fuardan memnun ayrıldık. Seneye de fuara 
katılmayı düşünüyoruz. Öte yandan, EMITT 
Fuarına katılmıyoruz. Ben EMITT fuarına 
tedarikçilerin katılmasını doğru bulmuyorum. 
Orası bir turizm fuarı. Dünyanın her yerinden 
insanlar geliyorlar ve otelleri, turizm firmalarını, 
yerel ajansları ziyaret ediyorlar. 

Yay sistemleri ile jelli süngerleri, viskoları 
yataklarda birleştirdik
Biz bu sene ürünlerimizde hibrit sistemlere 
yöneldik ve ANFAŞ Fuarı’nda hibrit yatak 
modellerimizi ilk kez sergiledik. Hibrit sistem 
nedir? İki sistemi beraber çalıştırmaktır. 
Biz de yay sistemleri ile jelli süngerleri, 
jelli viskoları yataklarda birleştirdik. Yatağa 
yatınca hem torba yay sisteminin bağımsız 
hareket ve formunun alınabildiği hem de 
yatağın üzerindeki malzemelerle vücut ısısını 
dengeleyen, uyurken hava alışverişini sağlayan, 
kan akışını maksimum seviyeye çıkaran 
katmanlarla bir arada yürüyen bir sistem. 
Aynı zamanda bu sene iki yeni modelimiz 
var. Birisi torba yay sistemlerinin biraz daha 
ekonomikleştirilmiş versiyonu. Diğeri de 
bizim amiral gemimiz olan yatağın biraz daha 
geliştirilmiş, üst seviye hali. Farklı bazalarımız 

var; bu sene küçük dokunuşlarla standart baza 
görünümü biraz daha değiştirdik. Fonksiyonel 
baza sistemleri ve bunları tamamlayan yeni 
ayak modellerimizi fuarda tanıttık. 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 
yeniliklerimiz arasında... 

Önümüzdeki dönemde turizm hareketlenecek, 
bu da turizm tedarikçilerine yansıyacaktır

İşletmelere sandalye, masa, minder seçeneği ile 
toplam 4 bine yakın ürünle tedarik yapıyoruz

Önder Arıkan / Sabah Yatakları Yönetim 
Kurulu Üyesi – İhracat ve İç Piyasa Toplu 

Satışlar Genel Koordinatörü

Ahmet Özbakar / Papatya Mobilya 
Firma Sahibi

Deta Makine, elektrikli araç imalatı 
için kurulmuş bir firmadır. İmalatımızı 
Çorum’da gerçekleştiriyoruz. İlk olarak golf 
araçları yaptık, saha testlerimizi bitirdik. 
ANFAŞ Fuarı’nda da prototip aracımızın 
tanıtımını yaptık. Bundan sonra da aracımızı 
geliştirerek farklı modellerle sektörde 
yer almak istiyoruz. Fuar bizim için genel 

olarak iyi geçti. Fuarda bizimle aynı alanda 
üretim yapan başka firmalarda vardı tabii 
ama aracımız hem yerli hem yabancı 
müşterilerimizin ilgisini çekti. Bundan 
sonraki fuarlarda daha aktif olacağımızı 
söyleyebiliriz. Şu an için ihracatımız yok ama 
ilerde olmasını hedefliyoruz. ANFAŞ Fuar’ına 
seneye de katılım sağlamayı düşünüyoruz. 

Aracımızı geliştirerek farklı modellerle 
sektörde yer almak istiyoruz

Şükrü Demirbaş / DETA Makine Firma 
Kurucusu, Makine Mühendisi



GÖRÜŞLER

69

ANFAŞ ÖZEL BÖLÜMÜ

Firma olarak yaklaşık 6 yıldır golf aracı üretiyoruz. 
2003 yılından bu yana ise elektrikli araçlar 
üretiyoruz. Türkiye’de trafik tescilli, lityum 
bataryalı aracı üreten ilk firmayız. Araçlarımız 
İstanbul adalarda tescilli olarak rutin şekilde 
kullanılmaktadır. En zor rampalarda, yollarda 
kullanılabilmektedir. Farklı branşlarda ortalama 
yıllık 1 milyon dolar civarı ihracat yapıyoruz. 
Üretimimizin yüzde 5’ini ihraç ediyoruz ama 
bizim gruplarımızda farklı ürünlerimizde var. 
Sağlık ekipmanları gruplarımız var. İhracat 
konusunda ilerleme yolundayız. Yeni bir golf 
aracı modelimizi ANFAŞ Fuarı’nda sergiledik. 
Fuar geçen seneye göre biraz daha hareketli 

geçti fakat istediğimiz verimi tam olarak 
aldığımızı düşünmüyorum. Önceki senelerde 
katıldığımız fuarlar gibi beklentilerimize cevap 
vermedi. Yatırımcı firmalar ile organize olup, bu 
fuara otel satın alma müdürlerinin ziyaretlerinin 
yaptırılması gerektiğine inanıyorum. Fuarda bir 
organizasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. 
Bu sektördeki temsilcilerin bu fuara katılması 
gerektiğini düşünen bir firma yetkilisiyim. Satın 
almacılar bu fuarı ya cazip bulmuyorlar ya da 
demirbaş satın alması yapan kişiler çok nadir 
geliyor. İstediğimiz sayıyı yakalayamıyoruz. 
Yabancı ziyaretçi olarak da zayıf. Gelecek sene 
de fuara katılım sağlamayı düşünüyoruz. 

Yeni bir golf aracı modelimizi 
ANFAŞ Fuarı’nda sergiledik

Tayfun Tamam / SGMS Firması Mastiff 
Golf Araçları Türkiye Satış Müdürü

Varol Tekstil yaklaşık 60 yıllık dededen 
gelme geçmişi olan bir firmadır. Asıl iş alanı 
ev tekstili olmasına rağmen 20-25 yıldır da 
otel tekstili için de üretim yapmaktadır. Bu 
fuara benim ilk katılışım. İlk günlerinde 
aşırı bir yoğunluk yoktu. Özellikle ikinci gün 
çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Yurt dışından 
çok sayıda müşterimiz oldu. İleride sonuç 

alabileceğimiz güzel bağlantılar kurduk. Yerli 
ve yabancı ziyaretçi profilinin yarı yarıya 
olduğunu gözlemledik. Moğolistan, Rusya, 
Lübnan, Filistin, Fas ve daha pek çok farklı 
ülkeden gelen ziyaretçi olduğunu gördük. 
Hatta Filistin’den gelen bir firma ile anlaşma 
yaptık. Bu fuardan sonra da EMITT’e de 
katılacağız. 

ANFAŞ ve diğer fuarlara katılım sağlayarak 
ilk etapta 4 ve 5 yıldızlı otellere hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. Restoranlar, 
kafeler, pastaneler de dahil iki yıldızlıdan 5 
yıldızlıya, butik otele kadar hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Fuar beklediğimizden daha 
iyi geçti. İstanbul’da da başka yerlerde 
de fuarlara katıldık ama ANFAŞ’a farklı 
şehirlerden, özellikle Ege bölgesinden 
ayrı bir ilgi var. Fuarda yurt dışından gelen 
ziyaretçiler olduğunu gördük. Azerbaycan, 

Kırgızistan, Hollanda, Avrupa’dan 
gelen misafirlerimiz oldu. Bu yıl fuarda 
hayal kırıklığına uğramadık. Fuara özel 
ürünümüz Gala Oturma Takımı, Gala 
Balkon Seti ve Orlando Oturma Takımı 
ve balkon seti ürünlerimizi sergiledik. 
Özellikle yeni modelleştirdiğimiz bu yılın 
ürünü Panama Şezlong ürünümüz var. Otel 
yöneticilerinin gözlemlerinden, onlardan 
dinlediğim kadarıyla bu yıl turizm adına 
bir beklenti var. Short’a düşen oteller bile 

var. Yarı doluluğu aşan oteller de var. Bu 
yılın güzel geçeceğine inanıyoruz ancak 
yine de bir soru işareti de var. Acaba 
kapanmalar vs. olur mu? Korona virüsün 
başka bir varyantı daha çıkıyor. Seneye 
ve sonraki sene adına fuara katılmak gibi 
bir hedefimiz var. İstanbul’da da TUSİD 
fuarına katıldık. Avrupa’da katılmayı 
planladığımız bir fuarımız var. EMITT Fuarı 
ise şu an için gündemimizde yok. 

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye’de elektrikli golf 
ve hizmet araçları ile ilgili üretim yapıyoruz 
ve satış sonrası hizmetlerini yürütüyoruz. 
ANFAŞ fuarı bizim lokomotif fuarlarımızdan 
biri. Pilotcar Elektrikli Araçlar Türkiye’de 
elektrikli araçlar sektöründeki ilk yerli üretici 
ve Türkiye’de bu konuda seri üretim yapan 
tek firmadır. Alışveriş merkezleri, fabrika 
alanları gibi hizmete ihtiyaç duyulan her 
alanda bu araçlar kullanılmaya devam 
ediyor. Turizm de bu alanlardan biri. Şu 
anda Türkiye’de elektrikli araçların, golf 
araçlarının kullanıldığı 200’e yakın otel 
var. Bunların yüzde 70’i ile faal olarak 
çalışıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’i ihracata 
dönüşüyor. Amerika başta olmak üzere 

Orta Doğu Ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Kuzey 
ülkeleri olmak üzere 35 ülkeye ihracatımız 
var. Araç üretim kapasitemiz ise yıl bazında 
7 bin 500 adet. Turizm sektörü Türkiye’nin 
önemli kaynaklarından biri. Ülkeyle ya 
da pandemi ile ilgili olumsuz bir durum 
oluşmazsa, yaptığımız görüşmelerden 
aldığımız dönüşler, turizmde 2019 yılını 
yakalayacağımız hatta üzerine çıkacağımız 
yönünde. ANFAŞ Fuarı geçen sene 
pandemiden dolayı iptal oldu, yaklaşık iki 
yıldır yapılmıyordu. Katılımın biraz düşük 
olacağını düşünüyorduk ama beklediğimiz 
gibi olmadı. Fuar bizim için gayet olumlu 
geçti. Fuar, müşteriye direkt ulaşma 
anlamında önemli unsurlardan biri. Ne kadar 

saha satışı yaparsanız yapın ürün göstermek 
adına müşteriyi fuara davet ediyorsunuz. 
Bizim için fuarlar şirketimizin önemli reklam 
unsurlarından biridir. 

İleride sonuç alabileceğimiz 
güzel bağlantılar kurduk

ANFAŞ’a farklı şehirlerden, özellikle Ege bölgesinden ayrı bir ilgi var

Fuar, müşteriye direkt ulaşma
anlamında önemli unsurlardan biri

Eftal Yorgun / Varol Tekstil Antalya 
Bölgesi Satış Temsilcisi

Nihat Aşut / Yücel Bahçe Mobilyaları Akdeniz Bölge ve Horeca Satış Müdürü

Haluk Yetek / PİLOTCAR Elektrikli 
Araçlar Satış Müdürü
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Firmamız, 2016 yılında Dartist olarak 
faaliyetlerine başladı. Bundan sonraki 
süreçte ise Altın Yatak’ı satın almamızla, 
markasal anlamda üst segmente hitap 
etmek üzere perakende ve otellere dönük 
kurumsal satışlarımıza yolumuza devam 
edeceğiz. Altın Yatak’ın satın alınması bizleri 
yaklaşık 5 yıl ileriye götürdü. Bizim daha 
önceki firmamızdan kaynaklı üst segmentte 
zaten kemikleşmiş bir müşteri grubumuz 
vardı. Doğru markayı alarak da bu yolda 
ilerleyeceğiz. ANFAŞ Fuarı’nı daha önceki 
fuarlara göre sönük olarak nitelendirebilirim. 
Standımızı yerinden kaynaklı da olabilir 

ama rakip firmalarla aramızdaki mesafe 
50 metre kadar. Etkenlerden birinin bu 
olduğunu, diğerinin ise kurdaki dalgalanma 
olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise hava 
şartlarıdır diyorum. Bu sene fuarda 
Ankara’dan, Eskişehir’den yurt dışından 
ziyaretçi göremedik. Tabii var ama eski 
fuarlardaki gibi değil. Bu pandeminin etkisi 
midir, hava şartlarının etkisi midir, yoksa 
bulunduğumuz lokasyonun etkisi midir 
tam olarak bilemiyorum. ANFAŞ’ın diğer 
fuarlara kıyasla çok daha başarılı bir fuar 
olduğunu söyleyemem. Turizm sektörü 
açısından bakacak olursak fuarların bu 

dönemde yapılması aslında bir handikap; 
renovasyon kararlarının alındığı yıl sonuna 
doğru yapılmaları daha uygun olabilir diye 
düşünüyorum. Antalya bölgesini baz alırsak 
mesela, tadilatlar bu dönemde başlıyor. 
Bağlantılar çoktan yapılmış oluyor. Sanki 
biz işin ucunu biraz kaçırıyor gibiyiz. Fuarda 
yıldız ürünümüz, markamızdı. Biz ilk defa 
Altın Yatak markasıyla sahaya çıktık. Markayı 
bünyemize katalı yaklaşık iki ay oldu. Burada 
bu markayı göstermek istedik. Önümüzdeki 
sene için de standımızın yerini iyileştirirsek 
fuara katılmayı düşünüyoruz. 

Migros Toptan Satış Departmanı olarak, 
portföyümüzdeki bölgelere, otel gruplarına, 
restoranlara, imalathanelere ve üretim 
fabrikalarına toptan ürün satışı sağlıyoruz. 
Ürünlerimiz arasında gıda ve gıda dışı şeklinde 

bir kategorilendirme var. Aynı zamanda balık 
grubu, et grubu, kuru gıda grubu, eldiven, 
maske, kağıt grubu gibi sayabileceğimiz 
nice ürünü otel gruplarına, restoranlara 
pazarlıyoruz, satış ve sevkiyatını yürütüyoruz. 
Yaklaşık 20 yıllık bir serüvenimiz var. 2022 yılı ile 
birlikte başarı dolu serüvenimize bir yenisi daha 
eklemeyi hedefliyoruz. Bu yıl taze balık ve taze 
et konusunda ilerlemek istiyoruz. Migros’un 
İzmir’de çok büyük bir fabrikası var; MİGET 
fabrikası. Bu fabrikanın etkisini hem perakende 
hem ev dışı tüketim müşterilerimiz için artıracak 
yeni yatırımlar yapılıyor. Bunun dışında Meyveli 
Fikirler diye bir ürünümüz daha var. Burada da 
otellere, özellikle bar hizmeti veren firmalara 
sağlanacak ürünlerde biraz daha mixlerimiz 
olacak. Meyve sebze konusunda zaten 
tartışmasız kaliteli bir hizmet sunmak istiyoruz. 
Bu konuda biraz daha ön planda olmak 

istiyoruz. Son yıllarda pandeminin de getirdiği 
etki ile maalesef fuarlara biraz sekmeler var. 
Özellikle ticaret hayatımızı derinden etkileyen, 
ekonomik durumumuzu da etkileyen etmenleri 
dikkate alırsak son yıllara göre biraz daha sakin 
geçen bir fuar oldu. Bununla birlikte, fuarlar 
etkisini son yıllarda yitiriyor. Önceki yıllarda iki 
katlı, üç katlı salonlar oluyordu. Son yıllarda otel 
ekipmanları ve gıdayı aynı fuarda birleştirmeye 
başladılar. Bu maalesef katılımın da düştüğünü 
gösteren bir durum. İnşallah bu böyle devam 
etmez. Hiçbir acı sonsuza kadar sürmez. 
Umarım güzel günler gelir, eski günlerimize 
döneriz. Bu uluslararası fuarın etkisini daha çok 
sağladığı günlere yeniden şahit oluruz. Bizler 11 
yıldır düzenli olarak bu fuara katılım sağladık. 
Bir problem olmadığı sürece, tekrardan katılım 
sağlarız diye düşünüyorum.

Sasi Gıda olarak Türkiye genelinde toplam 65 
şubemiz bulunuyor. Aynı zamanda Ankara’da 
gıda üretimi yapan 3 bin metrekarelik bir 

fabrikamız var. İstanbul’da da 600 metrekarelik 
sadece yaprak sarma, sigara böreği, paçanga 
böreği imalatı yaptığımız bir tesisimiz daha 
var. Bizim ANFAŞ Fuar’ına katılmamızdaki 
amacımız Türkiye’de bayilikler oluşturmaktı. 
Türkiye’nin yarısından çoğunda yoktuk. Fuarda 
ise neredeyse bayileri biz seçecek duruma 
geldik. Fuarda Almanya, Dubai, İran ile çok ciddi 
görüşmeler yaptık, sözleşmeler oluşturuyoruz. 
Ciddi yatırımlar yapacak olan firmalarla güzel 
bir iş birliği yapmak üzereyiz. Bunlar hep 
ANFAŞ Fuarı’nda gerçekleşti. Bu yıl üreticiler 
için oldukça zor bir yıl oluyor. Özellikle üretim 
maliyetleri, enerji maliyetleri açısından çok 
zor bir yıl. Hiç durmadan tamamen sürümden 
kazanmak amacıyla üretime yöneleceğiz. 

Yaklaşık 3 yıldır zor süreçlerden geçiyoruz. 
Bu süreçlerin her birinden de güçlenerek 
çıktık. 2022 yılında daha güçlenerek, koşmayı 
hedefliyoruz. Aylık 150 ton civarında mantı 
üretimimiz var, 100 ton civarında da içli 
köfte üretimimiz var. Talep olması halinde 
bu kapasitenin üzerine çıkabiliriz. Diğer yan 
gruplardan da aylık 5 ton, 10 ton paçanga böreği 
gibi ürünleri de üretiyoruz. Bizim bu fuara 
gelirken yıldız ürünümüz aslında mantıydı ama 
şu anda içli köftemiz ve vegan ürünlerimizden 
tüm stantlarda bahsediliyor. ANFAŞ Fuarı’na 
seneye de katılım sağlamayı düşünüyoruz. 
Şubat ayında da Dubai’deki bir fuara katılacağız. 
Mart ayında da bizim için önemli olan bir fuar 
daha var ona da katılacağız. 

2022 yılı ile başarı dolu serüvenimize bir yenisini 
daha eklemeyi hedefliyoruz

Fuarda Almanya, Dubai, İran ile çok ciddi 
görüşmeler yaptık, sözleşmeler oluşturuyoruz

Fuarların renovasyon kararlarının alındığı yıl 
sonuna doğru yapılmaları daha uygun olabilir

Doğuhan Balsever / Migros Toptan 
Bölge Satış Yöneticisi

Salim Yiğit/ Sasi Gıda Şirketi Sahibi

Alkan Kışlak / Altın Yatak
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Genel olarak firmamız golf araçları, istif 
makinaları, elektrikli hizmet araçları ve 
endüstriyel kullanım amaçlı lityum akü 
üretimi yapmaktadır. Standart jel ve kurşun 
aküleri golf araçlarından çıkarıp, araçta hiçbir 
değişiklik yapmadan çok daha uzun ömürlü, 
2 saatte tam şarj olabilen, ara şarjlara uygun, 
hiçbir şekilde bakım gerektirmeyen ve jel 
akülere göre çok daha verimli olan lityum 
aküleri kullanmaktayız. Bu şekilde işletmenin 
toplam maliyetlerinde 4’te 1’e varan bir düşüş 
gözlenmekte. Ayrıca bu akü dönüşümü ile 
işletmelerin, çevreye hiçbir şekilde zehirli 
gaz salınımı olmayan lityum aküler ile yeşil ve 
çevreci yapılanmasına da destek verirken aynı 
zamanda yıllık bazda yüzde 35 elektrik enerjisi 
tasarrufu sağlamaktayız. ANFAŞ Fuarı genel 
anlamda bizim için güzel geçti. Buraya Akdeniz 
ve Ege bölge bayimiz Azimcan Golf Araçları ile 
katıldık. Gelen ziyaretçilere güzel bilgiler verdik. 
İş portföyümüzü, networkümüzü genişletmeye 
çalıştık. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 70’i 
yerli ziyaretçiler oldu diyebiliriz. Yabancı 
ziyaretçilerimiz de oldu tabii... Daha çok 
Ukrayna, Rusya, Mısır ve Orta Asya tarafından 

geldiler. Bizim, Solion Battery olarak yurt dışına 
ihracatımız mevcut. Avrupa, Amerika, Orta 
Asya’da bazı ülkelere ihracatımız devam ediyor. 
Bu ihracat üretimimizin şu an için yüzde 20’lik 
kısmını oluşturuyor. Yakın zamanda alacağımız 
proje destekleri ile birlikte ihracat tarafına biraz 
daha yönelmeyi düşünüyoruz. Almanya ya da 
İngiltere’de bir ofis açma düşüncemiz olabilir. 
Bunun dışında yeni çıkardığımız, tasarımı 
ve üretimi kendimize ait bir şarj cihazımız 
var aynı şekilde yeni markamız Take A Way 
Battery ile Uzay ismini verdiğimiz ağırlığı 10 Kg 
olan 1280Wh taşınabilir akümüz dünyadaki 
muadillerinden çok daha faklı ve birçok 
fonksiyonu içerisinde barındırıyor. Özellikle 
yurt dışından yatırımcılar bu iki ürün ile ilgili 
çok sık bizi ziyaret etmekte. İhracat öncelikli 
hedeflerimizden biri... 48V/100Ah, 150Ah ve 
200Ah Lityum Akülerimiz, rampalı özellikle dik 
yamaçlı oteller bölgesinde tam performans ile 
maksimum faydayı sağlamaktadır. Golf araçları 
tarafındaki lityum akülerimiz yoğun bir Ar-Ge 
ve mühendislik çalışması sonucunda uzun ve 
yorucu testleri tam puan alarak tamamlamıştır. 
Seneye de bu fuara katılmayı düşünüyoruz. 

Özellikle şu an için golf araçları, istif makinaları 
ve çokça endüstriyel kuruluş tarafında 
firmamızın güzel referansları var. Zaten 
Türkiye’de endüstriyel lityum akü anlamında 
kurulan ve üretime başlayan ilk firmayız 
diyebilirim. Kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. 
Antalya’da üretim fabrikamız mevcut. Genel 
merkezimiz Kocaeli’nde yer alıyor. Yaklaşık 25 
kişilik bir kadromuz bulunuyor. Bunların 15 
tanesi mühendis. Hedefimiz Türkiye’yi enerji 
depolama sistemlerinde dışa bağımlılıktan 
kurtararak, bayrağımızı 7 kıtada dalgalandırmak.

Firmamız Akdeniz Bölgesinde turizm, kurumlar 
ve sanayi bölgesinde hizmet vermektedir. 
Hem servis hizmeti veriyoruz hem de 
Kacher’ın temizlik makinalarının bayiliğini 
yapıyoruz. Yüzde 70 müşteri portföyümüz 
turizm otel grubuna yönelik. Alanya’dan 
Fethiye’ye kadar hizmet ağımız bulunuyor. 
Aynı zamanda kurumlar ve sanayi bölgelerinde 
de hizmetlerimiz devam ediyor. Internet 
üzerinden de satış gerçekleştiriyoruz. İlerleyen 
günlerde web sitemiz üzerinde yenilikler de 
yapacağız. ANFAŞ Fuarı bizi açımızdan çok 
iyi geçti. Katılımcıların ürünlerimizle ciddi 

anlamda ilgilendiklerini gördük. Misafirlerimiz 
servis konusunda desteklerini ihtiyaçlarını 
talep ettiler, cihaz konusunda taleplerini 
belirttiler. Bizim için başarılı geçen bir fuar oldu. 
Fuardaki yıldız ürünümüz olan buhar makinası, 
pandemiyle birlikte ön plana çıktığı için şu an 
daha da popüler. Bunun yanında yeni çıkan 
zemin yıkama makinamız, yine yeni çıkan sıcak 
soğuk basınç yıkama makinamız var. Bu şekilde 
üç tane popüler ürünümüzü fuarda sergiledik. 
Seneye fuara farklı bir konsept ile katılmayı 
planlıyoruz. 

Fuardaki yıldız ürünümüz olan buhar makinası, 
pandemiyle birlikte ön plana çıktığı için şu an 
daha da popüler

Fuarda iş portföyümüzü, networkümüzü 
genişletmeye çalıştık

Fatih Parlakkaya / Zirve Temizlik 
Makinaları Şirket İşletme Sahibi

Yusuf Özdoğan / ANKO Enerji Solarion 
Battery Satış ve Proje Mühendisi

Kayseri’de 20 sene önce kardeşimle beraber 
firmamızın temellerini attık. Show Baza olarak 
faaliyetlerimize başladık. Kaliteli bazalar, 
ürünler yaptık. Son 5 senedir mobilya alanına 
girmiş bulunuyoruz. Yatak üretimine de 
önümüzdeki aylarda başlayacağız. Otellerden 
sipariş alınca bu pazara da yöneldik ve bu 
sene otellere dönük faaliyetlerimiz başlamış 
oldu. ANFAŞ Fuarı bizim ilk fuar deneyimimiz 
oldu. Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerle 
görüşmeler gerçekleştirdik. Afrika, Fas, 
Libya’dan çok ilgilenen ziyaretçilerimiz oldu. 
Yunanistan, Almanya, Fransa, Libya’ya yönelik 
ihracatımız bulunuyor. Geçen yıllarda İsrail de 
vardı ama bu sene oraya ürün satamadık. Irak 

tarafına da satışımız bulunmuyor. O taraflar 
daha uygun ürünler istiyor, biz ise kaliteli 
ürünler üretiyoruz. Mobilya grubunda yıllardır 
orta seviye üretim yapmadık. Birkaç senedir 
satışını çok yaptığımız, patentli, tek bizde olan 
bir ürünümüz var. Bu, otellerde kullanılan hem 
bazalı hem ranzalı bir ürün. Bir de onun muadili 
olan, altı sandıklı kanepeli ve üstü bazalı ranza. 
Bu ürünümüz Türkiye çapında oldukça fazla 
talep görüyor. Bizim asıl ürünlerimiz bunlar. 
Sadece oteller için de değiller. Dar mekanlar 
için evlere, kamp yerlerine bu ürünü verdiğimiz 
oldu. Altı bazalı, ranzalı olan ürünümüzden 
otellere çok sayıda sattık. Şu an işlerimiz de 
epey yoğun seyrediyor. 

Otellerden sipariş alınca bu pazara yöneldik ve 
otellere dönük faaliyetlerimiz başlamış oldu

Hidayet Özvarinli / Show Baza
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Olesen markası, 2002 yılından bu yana 
Danimarka’dan ısıtma sektöründeki iki 
markanın Türkiye temsilciğini yapan bir 
firmadır. Türkiye’deki çalışmalarımızı da 
bayilik ağı kurarak, fuarlara katılarak, çeşitli 
mecralarda müteahhit firmalara, mimarlara, 

mühendislere profesyonellere bu işin 
sunumunu ve tanıtımını yaparak işlerimizi 
yürütüyoruz. ANFAŞ Fuarı’nda sektörün 
profesyonellerinin, görüşmek istediğimiz, 
daha önceden müşterimiz olan veya yeni 
müşteri edinmek istediğimiz profesyonelleri 
ağırladık. Otel ekipmanları ile ilgili ziyaretçiler 
ikinci ve üçüncü gün ziyarette bulundular. 
Bu yıl, pandemi nedeniyle gerçekleşen ilk 
fuar olması dolayısıyla ilginin ve ziyaretin 
bir miktar az olduğunu gördük Umuyoruz 
ki ilerleyen senelerde daha iyi fuarlar 
gerçekleştireceğiz. İlk temsilciliğini, Türkiye 
distrübütörlüğünü yaptığımız marka Morso; 
1853’ten beri Danimarka’da üretimi yapılan, 
yekpare kalıplar içinde üretilen bir döküm 
soba markası. Otel ekipmanları fuarına 
katılma sebebimiz iç mekandaki sobaların, 
bahçe barbekülerinin, bahçe şöminelerinin 
otellere yönelik gruplar olmasıdır. Bu 
ürünlerimizi ilk kez görücüye çıkarmış olduk. 

Bunun dışında da elektrikli yerden ısıtma 
sistemlerinde Türkiye distrübötörlüğünü 
yaptığımız ürünlerimiz var. Bu ürünler de 
ıslak hacimlerde özellikle otellerde, yatayda 
ilerleyen villalarda kullanıma yönelik ürün 
grupları içerisinde yer alıyor. Tanıtımını 
yaptığımız diğer ürünümüz Forno ise 
portatif bir tandır fırını. Zeminde pizza taşı 
var. Aynı zamanda içine bir döküm ızgara 
eklediğimizde barbekü olabilen, kapağını 
kapatıp fırın özelliğine kavuşturduğumuz 
son derece portatif bir ürün. Forno bahçe 
fırını, bizim için fuarda yıldız ürünümüz oldu. 
Fuarda ağırlıklı olarak yerli müşterilerimiz 
ziyarette bulundular. Bu sene çok sınırlı 
sayıda yabancı ziyaretçi gördük. Aralarında 
Orta Doğu ülkeleri ve yakın coğrafyadan 
ziyaretçiler vardı. Seneye de ANFAŞ Fuarı’na 
katılım sağlamayı düşünüyorum ancak daha 
erken planlamayı istiyorum. 

45 yıllık bir firma olan Samur Halı, duvardan 
duvara sektörünün ilk ve en büyük firmasıdır. 
Bugüne kadar alanında ilk yenilikleri yapan 
hep Samur Halı olmuştur, inşallah bundan 
sonra da böyle olur. Fuar beklentimizin 
üzerinde, gayet iyi geçti. Bu kadar iyi olmasını 
beklemiyorduk. Bu pandemi döneminde 
beklentimizin üzerinde olunca açıkçası 
mutlu olduk. Fuar sonrasında da işleri 
takip etmek gerekiyor, eğer verim alırsak 
bizler için de çok iyi olur. Fuarda yabancı 

ziyaretçiler ile görüşmelerimiz daha verimli 
geçti. Yerli ziyaretçiler genelde tanıdığımız 
kişiler olduğu için zaten irtibattayız. İran’dan 
gelen ziyaretçiler fuarda bu sene aktifti. 
Bizim de beklentimiz turizmin bu yıl iyi 
geçeceği yönünde, umarız ki gerçekleşir. 
ANFAŞ dışında İstanbul’da Yapı Fuarı’na 
da katılıyoruz. Bu yılın iyi bir yıl olmasını 
arzu ediyor, herkesin beklentilerinin 
karşılanmasını arzu ediyoruz. 

Firmamız 2008 yılında kırlent, yastık 
üretimiyle faaliyete başladı. 2005 yılından 
bu yana da toptan ve parekende olarak 
yatak üretimi yapıyoruz. Ortalama günlük 
baza ve başlıklarımız haricinde 200-250 
yatak kapasitesinde yatak üretimi yapıyoruz. 
Özel olarak otellere hitap etmesi amacıyla 
yeni yeni çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yurt 

dışında İngiltere’de ürün sattığımız firmalar 
var. Özellikle Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Sürekli 
model yenileme aşamasındayız. Bu yıl da 
otellere daha çok ağırlık verelim diyerek 
ANFAŞ’a katılmayı planladık ve geldik. 
Bundan sonraki süreçte de her yıl fuara 
katılmayı düşünüyoruz. Mart ayında İzmir’de 
bir fuara katılacağız. Yatak piyasasında 

Akdeniz bölgesinde Özellikle Antalya’da 
tanınmak isteriz. Turizmcilerin yüksek 
kur ve zamlardan dolayı kaliteyi uygun 
fiyata almasını ben de isterim. Biz fiyatları 
olabildiğince dipte tutuyoruz. Kar marjımızı 
çok düşük tutuyoruz, ticaretten para 
kazanıyoruz ama alıcıları da düşünüyoruz. 

Akdeniz bölgesinde Özellikle Antalya’da tanınmak isteriz

Forno bahçe fırını, fuarda yıldız ürünümüz oldu

Fuarda yabancı ziyaretçiler ile 
görüşmelerimiz verimli geçti

Muhittin Yeşilyurt / YEDAŞ Yatak Firma Yetkilisi

Ümran Sarısakal / OLESEN 
Şirket Yetkilisi

Ahmet Şalap / Samur Halı Satış 
Müdürü

Firmamız Form Outdoor, yaklaşık 40 senedir 
hizmet vermekte. Daha önce mobilya 
döşeme atölyesiyle, bugün de outdoor 
ürünlerle Antalya’nın öncü firmalarından 
biriyiz. Şemsiye, bahçe mobilyası alanında 
uygun fiyat ve çeşitle otellerin, tesislerin 
hizmetindeyiz. Fuara özel olan ürünümüz 
ise enjeksiyon plastik fileli sandalyemiz. 
Gayet estetik, sağlıklı, dayanıklı dış mekanda 
kullanımı kolay bir ürün. ANFAŞ Fuar’ında 

yeni firmalarla ve tesislerle tanıştık, bu 
anlamda fuar bizim açımızdan verimli 
geçti. Beklentilerimizi karşıladı diyebiliriz. 
Fuarın ilk iki günü yabancı heyetlerle 
isabetli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerli 
olanlarla daha önceden zaten tanışıyorduk. 
İlişkilerimizi tazelemiş olduk. Turizmin 2019 
yılındaki rakamları yeniden yakalayacağını 
düşünüyorum. Seneye de fuara katılım 
sağlamayı düşünüyoruz. 

Fuarın ilk iki günü yabancı heyetlerle isabetli 
görüşmeler gerçekleştirdik

Ekrem Güneş / Form Outdoor 
Firma Sahibi
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Daikin, uluslararası projelerin tercihi oluyor

Akbank’tan KOBİ’lere destek amaçlı ‘KOBİ Hareketi’

Yüksek teknolojiye sahip 
geniş ürün gamıyla bugüne 
kadar birçok büyük projenin 
iklimlendirme çözüm ortağı 
olan Daikin, uluslararası 
arenadaki önemli projelerde 
de ilk sırada yer almaya 
devam ediyor. Çevreci, üstün 
teknolojili ve tasarruf sağlayıcı 
özelliklerinin yanı sıra yaygın 
servis ağıyla da dikkat çeken 
Daikin, bu kez de Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın en büyük 
alışveriş ve eğlence merkezi olarak tasarlanan, karma kullanımlı 
bir kompleks olan Medeni Dinc Mall için eksiksiz bir HVAC 
çözümü sağlayarak sektördeki başarısının altını çizdi. Bu büyük 
projenin iklimlendirme çözümlerini bütünsel olarak gerçekleştiren 

Daikin, önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Toplam 240 bin 
metrekareye yayılan alışveriş, yeme içme, ofis ve konut alanlarını 
kapsayan 17 binadan oluşan proje için eksiksiz bir HVAC çözümü 
sağlandı. Projede 16 adet EWAD-T-C Screw kompresör Chiller, 72 
adet Klima Santrali, 660 adet FWV serisi Döşeme Tip Fan Coil ve 1467 
adet de FWA serisi Gizli Tavan Tip Fan Coil kullanılarak mekanların 
konfor ve tasarruf oranı en üst düzeye ulaştırıldı. Mağazalar, barlar, 
restoranlar ve kafelerin yanı sıra ofis alanları ve konutların yer aldığı 
Medeni Dinc Mall, 240 bin metrekare alana yayılmış yüzlerce odaya 
sahip 17 binadan oluşuyor. Böylesine önemli bir projede Daikin 
ürünlerinin tercih edilmesindeyse Türkmenistan’daki servis ağının 
iyi çalışması, büyük ölçekli projelerde Daikin ürünlerinin çok iyi 
randıman vermesi başlıca etkenler oldu. Türkmenistan’ın en önemli 
mimar ve tasarımcılarının elinden çıkan projeye danışmanlık 
görevi de yapan Daikin; uluslararası başarılarını sürdürmek için 
çalışmalarına devam edecek.

Ekonominin can damarı olan KOBİ’ler pandeminin etkilerini 
üzerinden atarak işlerini hızlandırmak istiyor. Akbank da bu konuda 
onlara destek olmak amacıyla, KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç 
katmak için Akbank’la KOBİ Hareketi’ni başlattı. Müşterileri için 
geleneksel bankacılık tanımlamaları ve sınıflamalarının dışına 
çıkarak ihtiyaçlarına uygun ürün ve servisler tasarlayan banka, bu 
ürünlerin yanı sıra bankacılık dışı avantajlar içeren paketleri Akbank 

Mobil üzerinden hızlı bir deneyimle sunmayı ve böylelikle KOBİ’lerin 
olası tüm ihtiyaçlarına tek elden yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu sayede 
Akbank, KOBİ’lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirerek işlerini 
aralıksız yürütmelerini sağlamayı hedefliyor. Bankanın bu kapsamda 
müşterilerine sunduğu avantajlar kapsamında, yeni müşteri olan ya 
da bankayla tekrar aktif olarak çalışmaya başlayan müşteriler ilk 
üç ay boyunca havale, EFT, swift, çek ve senet işlemlerini ücretsiz 
gerçekleştirebiliyor. Akbank Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar 
masrafsız, 50 bin TL’ye ve 36 aya varan vadeli aylık eşit taksitli 
ticari kredi imkânından faydalanabiliyor. Akbank’la KOBİ Hareketi 
kapsamında ayrıca kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek 
ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, EBRD ve KGF 
ile sunduğu Kadın KOBİ Paketi ve KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve finansal 
olarak daha da güçlenmesi hedefiyle sunacağı pek çok eğitimi içeren 
yeni bir oluşum da yer alıyor. KOBİ’lere; gündemi yakalama imkanı 
veren seminerler, özelleştirilmiş eğitim programları, networking 
ve iş birlikleriyle finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme 
fırsatı sunacak olan yeni oluşum, tüm KOBİ’lerin çeşitli eğitim 
programlarından faydalanmasını sağlayacak.

Daikin’den, sürdürülebilirlik 
için Enerji Verimliliği 
Danışmanlık hizmeti 
Çevre ve enerji dostu ürünleriyle 
iklimlendirme sektörüne öncülük 
eden Daikin, Enerji Verimliliği 
Danışmanlık (EVD) hizmetleriyle 
de ülkemizin sürdürülebilirliğine 
katkı sunmaya devam ediyor.
Daikin Enerji Verimliliği 

Danışmanlık Hizmetleri, konut, ofis, ticari hizmet binaları, 
sanayi tesisleri ve fabrikalarda kullanılan sistemlerin enerji 
performanslarının analiz ederek yenileme, işletme ve iyileştirme 
süreçlerine enerji optimizasyonu sağlanmış anahtar teslim 
çözümler sunuyor. Sağlanan hizmetlere ek olarak Esco İş Modeli 
ve Enerji Performans Sözleşmeleri konularında da hizmetler veren 
Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri, sürdürülebilirlik 
konusuna öncülük ediyor.

Gıda perakende ve soğuk oda 
uygulamalarında mükemmel çözüm; 
Daikin ZEAS
Endüstriyel soğutma alanında ZEAS, 
Zanotti, Tewis, AHT, Hubard ve J&E Hall 
markalarıyla birlikte Türkiye pazarına 
2016’da giriş yapan Daikin Türkiye, bu sektörde de liderliği ele geçirmeyi 
hedefliyor. Teknolojik kalite ile tasarrufun buluştuğu ZEAS, geleneksel 
soğutma ekipmanlarına göre enerji tasarrufu sağlaması, tüm mevzuat 
ve yönetmeliklere uygun olması, çevreci özellikleri ve kurulum kolaylığı 
ile sektörde ön plana çıkıyor. Hem taze muhafaza hem de donmuş 
muhafaza uygulamaları için tek tip ünite ile çözüm sağlayan DAIKIN 
ZEAS, kullanıcı dostu olmasının yanı sıra yaşam boyu enerji tasarrufu 
sağlaması ve kullanıcıların satış sonrası hizmetlere neredeyse hiç ihtiyaç 
duymaması gibi artı özellikleriyle yatırımcının da yanında yer alıyor. 
Ayrıca Daikin Türkiye, “Endüstriyel Soğutma Departmanı” yapılanması 
ile DAIKIN satış sonrası güvencesine ek olarak profesyonel teklif ve proje 
hizmetini de sunuyor.
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Alman Altın Tasarım Ödülü 2022, Kärcher’in oldu
Olağanüstü tasarımlarıyla bugüne kadar İf Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü’nü alma başarısı 
gösteren Kärcher, K2 - K7 Smart Control Premium Serisi ile Alman Altın Tasarım Ödülü’nü de kucakladı. 
Temizlik teknolojilerinde dünya devi Kärcher, yüksek basınçlı K2-K7 Smart Control Premium Serisi ile 
standartlarını bir üst seviyeye taşıyarak önemli bir ödülün sahibi oldu. Benzersiz tasarım trendlerini 
keşfeden ve onurlandıran Alman Tasarım Konseyi bu yılki “Alman Altın Tasarım Ödülü”ne, K2-K7 Smart 
Control Premium Serisi ile Kärcher’i layık buldu. 1953 yılından bu yana tasarımda başarılı markaları 
destekleyen Alman Tasarım Konseyi, K2 - K7 Smart Control Premium Serisi’ni entegre uygulamaları ile 
kurulumundan temizlik sürecine kadar kullanıcılarına üst düzey konforlu kullanım sağlaması nedeniyle 
Kärcher’i ödüllendirdi. Sağlam tasarımlarının yanı sıra üstün performansı ile göz dolduran K2 - K7 Smart 
Control Premium Serisi temizlik teknolojilerinde de çıtayı yükseltiyor.

Kärcher’den ideal yüksek performanslı kablosuz elektrik süpürgeleri 
Kärcher, farklı ekipmanlara sahip, bataryalı VC4 ve VC6 Cordless yeni diktip elektrikli süpürge modelleriyle 
kablosuz cihazlarda ürün yelpazesini genişletiyor. Çekirdek veya kalabalık tüm aileler için ideal seçenekler 
sunan VC Cordless Serisi ile temizlik yapmak artık çok daha pratik. Evde hızlı bir şekilde kullanıma hazır 
olan yeni diktip elektrik süpürge modelleri, günün her saatinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Kärcher bataryalı 
elektrik süpürge serisinde yer alan, VC 4 Cordless myHome ve VC 6 Cordless ourFamily her ev için ihtiyaçlara 
mükemmel cevap veriyor. Kullanıcısını temizlik yaparken rahatsız eden kablo derdinden kurtararak, maksimum 
hareket özgürlüğü sunuyor.

Migros Toptan, Gemilerde Gıda 
Güvenliği Kılavuzunu hazırladı  

Migros Toptan; Migros Perakende Akademisi ve Türk Armatörler Birliği 
desteğiyle denizcilik sektöründe gıda güvenliği konusunda bir ilke 
imza attı. Gemilerde yiyeceklerin tedarikten tüketim sürecine kadar 
her aşamasında gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlanmasına 
katkıda bulunacak “Gemilerde Gıda Güvenliği Kılavuzu”nu hazırlayan 
Migros Toptan, ayrıca “Gıdada Hijyen İyi Gelecek” seminerler serisi 
ile sektör çalışanlarının gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığını yükseltiyor. 
Gemi mutfak çalışanları için yemek ve yemekhane genel hijyenini 
sağlamak amacıyla hazırlanan “Gemilerde Gıda Güvenliği Kılavuzu”; 
mal kabulden depolamaya, yemeklerin hazırlık ve servis sürecinden 
su güvenliğine, ani iklimsel değişikliklerden personel hijyenine ve 
alerjenlere kadar birçok farklı konuda önemli bilgiler içeriyor. Ayrıca, 
gıdalarda karşılaşılabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere yönelik 
detaylar da kılavuzda yer alıyor. Gıda güvenliği konusunda denizcilik 
sektörü için rehber niteliği taşıyan kılavuz, gemi yolculuklarında 
gıdaların sağlıklı bir şekilde ve risk içermeden tüketilebilmesine yol 
gösteriyor. Geçtiğimiz yıl turizm sektöründeki konaklama tesislerine 
yönelik gerçekleştirilen “Gıdada Hijyen İyi Gelecek” seminerleri ise, 
bu yıl gemi aşçıları ve kamarot görevlilerinin gıda güvenliği bilincini 
ve farkındalığını artırmak amacıyla denizcilik sektörüne uyarlandı. 
Online ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminerlerde, gıda 
güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler ve olası riskler 
katılımcılarla paylaşıldı. Gemilerdeki gıda zincirinin tüm aşamalarında 
gıda güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken genel ve özel tedbirler, 
Migros’un Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörlüğü’nün uzman gıda 
mühendisleri tarafından katılımcılara aktarılıyor.

Yoğun talep dolayısıyla HOST 
Istanbul’da bir salon daha açıldı

Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle 
Tüyap Beylikdüzü’nde 15’incisi düzenlenecek HOST Istanbul, 
katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. “Ev ve mutfak eşyaları 
endüstrisinin, MENA Bölgesi’ndeki tek bahar sezonu fuarı olan HOST 
Istanbul’un tüm stand alanları doldu. Mart ayındaki buluşmaya, çok 
sayıda üreticiden gelen yeni katılım talebi üzerine ilave bir salon daha 
açıldı. Katılımcı ilgisinin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından satın 
almacılar da dört gözle fuarı bekliyor” diyen Tarsus Turkey Genel 
Müdürü Zekeriya Aytemur, online ziyaretçi kayıtlarına göre tüm 
dünya ülkelerinden yoğun bir ziyaretçi ilgisinin olduğunu söyledi. 
Aytemur açıklamasında, “Gözlemlediğimiz kadarıyla ciddi bir satın 
alma talebi söz konusu. Üretici kimliği ile öne çıkan Türkiye’deki yerli 
üreticilerin ürün ve koleksiyonları, başta yurt dışı zincir mağazalar 
olmak üzere satın almacılardan yoğun ilgi görüyor. HOST Istanbul 
kapsamında uyguladığımız Overseas Buyer Programı ile birlikte, 
fuarımızın beklendiği gibi yüksek bir ticaret hacmine ulaşacağını ön 
görüyoruz” dedi.  Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı HOST 
Istanbul, 10-13 Mart 2022 tarihlerinde çoğunluğunu yerli üreticilerin 
oluşturduğu 200’den fazla firmaya ve dört kıtadan 12 binin üzerinde 
satın almacıya ev sahipliği yapacak.
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HORECA sektöründe gıda 
israfıyla mücadele sektörel 
eğitimlerle devam ediyor

Castor Mobilya, 2022’yi yüzde 
130 büyüme ile karşıladı

Metro Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı iş birliğiyle 
HORECA (otel, restoran, 
kafe) sektörünün gıda 
israfına karşı mücadelesine 
katkıda bulunmak için, 
“Otel, Restoran ve Diğer 
Toplu Tüketim Yerlerinde 
Gıda İsrafı İle Mücadele 
Kılavuzu” isimli rehberini baz 
alarak sektörel eğitimlere 
başladığını duyurdu. İki etapta 
gerçekleşecek eğitimlerle
200’e yakın şef ve sektör profesyonelinin gıda israfıyla mücadele 
konusunda etkili bir başlangıç yapmalarına, işletmeleri için 
hedefler koymalarına ve faaliyetlerine uyan başarılı bir gıda 
yönetimi stratejisi geliştirmelerine yardımcı olunması hedefleniyor. 
Bu eğitimler sonucunda işletmeler gıda israfını önleyerek; karbon 
ayak izlerini küçültüp sera gazı emisyonlarını nasıl azaltacaklarını 
ve böylece ekonomik açıdan tasarruf etmelerinin yanı sıra 
personel bağlılığını ve motivasyonunu da nasıl artırabileceklerini 
öğrenmiş olacak.

Otel ve restoran sektörüne gıda israfı ile mücadele konusunda 
yol gösterecek kılavuz yayınlandı
Küresel ve ulusal çapta gıda kaybı ve gıda israfı sorununa 
dikkat çeken Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro 
Türkiye olarak sorumlu iş modelimiz kapsamında gıda israfı ile 
mücadele çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, 
ortak aklın gücüne olan inancımızla iş ortaklarımızla birlikte 
projeler geliştiriyoruz. Bu projelere tedarikçilerimizi ve HORECA 
sektöründeki müşterilerimizi de dahil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 
bu bakış açısıyla 'Gıdanı Koru' kampanyası kapsamında, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
iş birliğiyle otel ve restoran sektörüne gıda israfı ile mücadele 
konusunda yol gösterecek kapsamlı bir kılavuz yayınlamıştık. 
Şimdi de bu kılavuzumuzu baz alarak hazırladığımız yeni bir 
eğitim hamlesi ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde 
konuştu. HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri 
ile ilgili değerlendirmede bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi 
Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu şunları söyledi: 
“Bu teknik eğitim, yemek hizmeti şirketlerinin edindikleri bilgileri 
uygulamaya koymalarına ve önerilen çözümleri uygulamaya 
başlamalarına yardımcı olacaktır. Eğitim, tüm konaklama 
sektörünün kapasitesini güçlendirecek ve böylece Türkiye'de Gıda 
Kaybı ve İsrafını Önleme ve Azaltma Ulusal Stratejisi ve Eylem 
Planı'nın uygulanmasına katkıda bulunacaktır.” Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ise “Gıdanı Koru Sofrana 
Sahip Çık Kampanyamızı 1,5 yılı aşkın süredir FAO ile beraber 
yürütüyoruz. Yoğun bir emek sonucu, Bakanlığımız, Metro Türkiye 
ve FAO işbirliğinde hazırladığımız, 50’ye yakın paydaştan görüş 
aldığımız ve sektöre ücretsiz sunduğumuz “Otel, Restoran ve Diğer 
Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nu, 
gene aynı iş birliği ile daha ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dış ticaret fazlası veren mobilya 
sanayinin son 10 yıldaki hızlı yükselişi 
ihracat rakamlarıyla da pekişirken, 
son olarak 2021 Aralık ayında 430 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren 
sektör, yılsonu itibariyle toplam 4,3 
milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. 
Kurulduğu 2018 yılından itibaren yüksek kalite, yüksek üretim 
hızı ve düşük fiyat politikasıyla Türkiye genelinde çok kısa 
sürede 81 ilde hizmet veren Castor Mobilya’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Bakır, mobilya sektörünün genç markalarından 
biri olarak, pandemi sürecinde yerli üretim, ihracat ve istihdam 
yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini 
dile getirdi. Bakır, “İstanbul’da toplam 5 bin metrekare alana 
sahip fabrikamızda, yıllık 24 bin adet takım üretme kapasitesine 
sahip bulunuyoruz. 2021 yılı firmamız için oldukça verimli 
geçti. Üretim kapasitemizde yüzde 100’ün üzerinde bir 
büyüme sağladık. Ciromuzu ise bir önceki yıla oranla yüzde 130 
oranında arttırdık. Türkiye genelinde 81 ile kısa sürede ulaştık. 
Kullanıcılarımız yurt içinde binin üzerindeki satış noktasında 
ürünlerimize ulaşılabiliyor. Ürün yelpazemiz tamamlandıktan 
sonra 2023 sonlarına doğru ise franchise sistemine geçerek 
mağazalar açmaya başlayacağız” dedi. 

Lennox, pek çok projenin
tercihi oldu
Form, geniş ürün 
yelpazesi ve 56 
yılı aşkın sektör 
tecrübesiyle 
2021 yılında 
birçok projenin 
tercihi oldu. 
Lennox Paket 
Klimalar’ın 
lisanslı üreticisi 
olan Form, 
iklimlendirme
ve taze hava konusunda verimli ve etkin çözümler sunuyor. Femaş 
Grup’un, Remay Metal Kayseri fabrikasına daha önceki yıllarda da 
Lennox Rooftop çözümleri sunan Form, yüksek kaliteli ürünleri ve 
uzman mühendislik hizmetiyle 2021 yılında Femaş Remay tarafından 
özellikle tekrar tercih edildi. Projeye, toplamda 1,340 kW kapasitede 
11 adet doğalgaz ısıtmalı rooftop satışı gerçekleştirildi. Flexair serisi 
Lennox Paket klimalar, fabrikanın boya kabinlerinin hitap ettiği 
alanlarda sıcaklık ve nem kontrolü yaparak boya kalitesinin artmasını 
sağlıyor. Form Endüstri Ürünleri, 2021 yılında Sasa Polyester, Cms 
Jant, Bak Gravür, Modern Ambalaj, Altunkaya Holding Lidersan 
Ambalaj ve Wagner Kablo gibi endüstride bulunan birçok fabrikanın 
iklimlendirme ve proses ihtiyaçlarını Lennox Paket Klima sistemleri ile 
çözdü. Lennox paket klimalar, Eurovent sertifikalı plaka ve tambur tip 
ısı geri kazanım opsiyonları, %100 taze hava ile çalışabilme opsiyonu, 
standart free cooling ile bedava iklimlendirme sağlayabilmesiyle 
öne çıkıyor. Aynı zamanda Multi Scroll (çoklu scroll) kompresörü ve 
bağımsız soğutma devresi ile yüksek verim sunarken, EC fanı ile %30’a 
varan enerji tasarrufu sağlıyor. Düşük ses seviyesiyle de kullanım 
konforu sunuyor.
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TP-Link, kurumsal çözümler ekibini güçlendiriyor
Kurumsal ağ projelerinde tercih 
edilen marka haline gelen TP-
Link, bu alandaki kadrosunu 
güçlendiriyor. Son olarak 
network alanında deneyimli bir 
isim olan Melih Sayar da, TP-
Link Türkiye ekibine katıldı. Son 
yıllarda kurumsal ağ (network) 
projelerinde atılım yapan ve 
tercih edilen marka haline 

gelen TP-Link®, kurumsal çözümler ekibini güçlendiriyor. Bilişim 
sektöründe network alanında deneyimli bir isim olan Melih Sayar 
da TP-Link Türkiye ekibine katıldı. Kıdemli Satış Mühendisi olarak 
TP-Link Türkiye’de göreve başlayan Sayar, kurumların ihtiyaçlarını 
belirleyerek onlara uygun ağ projeleri geliştirme ve uygun ürünleri 
sunma konusunda TP-Link’in çözüm ortaklarına destek verecek. 
1986 doğumlu olan Melih Sayar, Maltepe Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite 

öğrenciliğinin son yılından başlayarak pek çok kurumsal network 
projesinde satış öncesi ve saha ekiplerinde görev aldı. Çalışma 
hayatına 2012 yılında Cemsan’da başlayan Sayar, daha sonra 
uzun yıllar Merit İletişim Teknolojileri A.Ş.’de çeşitli görevler aldı. 
2018 yılında Neocom İletişim Teknolojileri’nde göreve başlayan 
Sayar, 2020 yılında Acro Teknoloji’ye geçti. Yurtiçi ve yurtdışında 
pek çok network projesinde görev yapan Sayar, eğitimden sağlığa 
turizmden sanayiye farklı sektörlerde pek çok kurumun network 
altyapısının oluşturulması için çalışan ekipler içinde yer aldı. TP-Link 
Türkiye’nin geniş, bol seçenekli kurumsal çözümleriyle her boyutta 
kuruma özel ağ projeleri geliştireceklerini söyleyen Sayar, “TP-Link 
hem ürün konusunda iddialı hem de Türkiye geneline yayılmış 
deneyimli bir çözüm ortağı ağına sahip. Amacımız bu çözüm ortağı 
ağını daha da genişletmek ve kurumlara uygun maliyetli, kolay 
kurulan ve sorunsuz ağ projeleri oluşturmak” diyor. TP-Link’in ürün 
stoğu açısından da güçlü olduğunu vurgulayan Sayar, “Kurumlara 
ürün temini konusunda sıkıntı yaşatmadan, vaat edilen sürede 
gerçekleştirilen projeler gerçekleştireceğiz” diyor.  

IIFF 2022 İstanbul Mobilya 
Fuarı, geniş katılımla 
gerçekleşti
Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi ile İstanbul Fuar 
Merkezi’nde eş zamanlı 
olarak düzenlenen ve Türk 
fuarcılık tarihinin en büyük 
fuarı olan IIFF 2022 İstanbul 
Mobilya Fuarı misafirlerine 
kapılarını açtı. Ziyaretçilerin 
yoğun ilgi gösterdiği fuar,  
25 - 31 Ocak günleri 
arasında sektör 
temsilcilerini ver 
ziyaretçileri ağırladı. Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin desteklediği ve 36 üye 
markasıyla katılım sağladığı fuar,  Mobilya Dernekleri Federasyonu 
desteği ile Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle toplam 25 
salonda gerçekleşti. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Geçtiğimiz yıl pandemi 
nedeniyle gerçekleştiremediğimiz ve uzun uğraşlar sonucunda, 
gerçekten yoğun emekler verilerek hazırlandığımız fuarı çok doğru bir 
ziyaretçi profili takip etti. ABD, Avrupa, Afrika, Orda Doğu, Rusya, Türki 
Cumhuriyetler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların 
fuarımıza yoğun talep göstermesi bizleri oldukça sevindirdi. İhracata 
odaklı markalarımız ikili görüşmelerinde yabancı alım heyetlerini 
standlarında misafir ederken, yurt içinde franchising hedefi olan 
markalarımız ise yeni bayilik görüşmeleri gerçekleştirdi” dedi. 6 
milyar dolarlık ihracat hedefi belirlendiğini aktaran Balcı, “Mobilya 
sektörünün temsilcileri olarak, ülkemizin ihracatta en iyi noktalara 
gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. 
Bu yıl 6 milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimize ulaşmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki yıl içerisinde üretimi 
aksatacak koşullar olmadığı sürece, hammadde kaynaklı ve pandemiye 
bağlı lojistik sorunlarımız olmadığı sürece bu hedefimize kolaylıkla 
ulaşacağımızı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tutku Yatak yeni kampanyasını 
Nebahat Çehre ile duyurdu 

Türk sinemasının usta oyuncusu Nebahat Çehre’nin Tutku Yatak için 
kamera karşısına geçtiği reklam filmi serisinin yeni filmi yayınlandı. 
Çehre, markanın doğal yünden oluşan ve kullanıcılarına doğal bir 
uyku deneyimi sunan yeni yatak modelinin reklam filminde yer aldı. 
İnovatif ürün koleksiyonunu sürekli geliştiren ve dünyada en çok tercih 
edilen kumaşlara koleksiyonlarında yer veren Tutku Yatak, bu sayede 
yataklarında uyku konforunu daha çok arttırırken, insan bedeni için 
en uygun olan doğal yünleri yatak katmanlarında kullanıyor. Ürettiği 
yatakların rahat nefes alabilmesi için tercih ettiği organik wool yün 
vatkalar, yüzde yüz doğal ve saf yünden olan Tutku Yatak,  Wool 
Touch modeliyle de kullanıcıları için doğal bir uyku imkanı sunuyor. 
Nebahat Çehre’nin reklam filminde rol aldığı Wool Touch modelinde 
UPD yay teknolojisi kullanıyor. Varolan yay sistemleri arasında yay 
adedi en fazla olan bu özellik; kesintisiz yay örgüsüyle anatomik 
yapıya da en uygun sistemlerdendir. UPD yay teknolojisi ayrıca bedeni 
desteklerken, farklı ağırlık noktalarını kusursuz şekilde algılıyor ve 
kasların gevşemesine, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor. 
Böylece ağırlığı yatağa eşit olarak dağıtarak her uyku pozisyonunda 
rahat ve kesintisiz bir uyku deneyimi sunuyor.  

Melih Sayar

Mustafa Balcı
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İletişim Başkanlığı, “Hello 
Türkiye” kampanyasını başlattı

Göreme, ‘Dünya'nın En Trend 
Destinasyonları’ arasında yer aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı, ülkenin 
ulusal ve uluslararası 
isminin “Türkiye” olarak 
kullanılmasını uluslararası 
mecralarda daha etkin bir 
şekilde duyurmak amacıyla 
“Hello Türkiye” (Merhaba 
Türkiye) kampanyası 
başlattı. Türkiye markasını
güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan tanıtım videosu, 
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tanıtım 
videosunda Türkiye’nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi 
telaffuzlarıyla “Hello Türkiye” diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler 
yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye 
markasını güçlendirmek için bir Türkiye Marka Ofisi oluşturacaklarını, 
bu ofisin Türkiye’nin küresel marka kimliği alanında çalışmalar 
yapacağını ve ülke imajı ile marka değerinin güçlendirilmesine katkı 
sağlayacağını ifade etti. Söz konusu ofisin özel sektör ve kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla birlikte çalışacağına işaret eden Altun, “Burada 
toplumumuzun her kesiminin hassasiyet göstermesi, destek vermesi 
çok önemli. Kamu kurumlarımızın, STK’larımızın, akademi dünyamızın, 
basınımızın çalışmalarında, yazışmalarında, faaliyetlerinde, gittikleri 
organizasyonlarda ülkemizin ismini ‘Türkiye’ olarak kullanmaları ve 
telaffuz etmeleri bizim için çok önemli. Topyekün bir şekilde hareket 
ederek Türkiye markasını tüm dünyada daha da güçlendirebiliriz” dedi. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'in 

Göreme beldesi Dünya'nın en önemli 
seyahat portalı TripAdvisor tarafından 
"Dünya'nın En Trend Destinasyonları" 
sıralamasında ilk 10'da gösterildi. 
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kaya kapı Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "Turizm 
adına güzel bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Kapadokya'mızın 
Göreme Beldesi, Dünya'nın en önemli seyahat portalı TripAdvisor 
tarafından "Dünya'nın En Trend Destinasyonları" sıralamasında 
9’uncu olmuştur. Bu gurur hepimizin" dedi.

İzmir 2022’de 31 fuara 
ev sahipliği yapacak

Türkiye'de en çok ziyaret edilen 
müze, Konya Mevlana Müzesi oldu

Gastronomi Turizmi Derneği 
New York'da Türk Mutfağını 
Tanıttı

Fuarlar kenti İzmir, 2022 yılında 
düzenlenecek fuarlarla renkli 
ve hareketli günler yaşayacak. 
2022'de düzenleyecekleri 
fuarlara ilişkin bir tanıtım 
toplantısı düzenleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar sayısını bu yıl iki kat artırarak 
31'e çıkaracaklarını söyledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tunç 
Soyer, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarların pandemi sonrası ülkede 
derinleşen ekonomik krize ve hemen her sektörün yaşadığı darboğaza 
çözüm olduğunu, 2021 yılında ülkedeki ihracata büyük katkı sunduğunu 
söyledi. 2021 yılında aralarında İzmir’in de bulunduğu 21 ilin ihracatta 
bir milyar dolar barajını aşmayı başardığını kaydeden Soyer, “İzmir, 
Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu. İzmir 
ve dünya arasında bağ kurmayı başaran İZFAŞ, hiç şüphesiz ihracatın 
Türkiye genelinde artmasında önemli bir görev üstlendi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve İZFAŞ’ın sektörlerimize, ihracata ve kent ekonomisine 
katkısını 2022 yılında da büyüterek sürdürmeye kararlıyız. 2022 boyunca, 
Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de, dört mevsim 
boyunca çok sayıda fuar düzenleyeceğiz. Bu yıl fuar sayımız iki katına 
çıkıyor. İZFAŞ’ın iş birliği yaptığı misafir fuarlarla birlikte İzmir, 2022 yılında 
31 fuara ev sahipliği yapacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
müze ve ören yerlerine ilişkin, Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün 
(DÖSİM), 2021 yılı ziyaretçi verileri belli 
oldu. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze 

ve ören yerlerine yönelik listede ilk 15'te, birinci sırada Konya Mevlana 
Müzesi yer aldı. DÖSİM verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en çok 
ziyaretçi alan Konya Mevlana Müzesi'ni 1 milyon 507 bin 264 kişi ziyaret 
etti. İkinci sırada 1 milyon 197 bin 561 kişiyle Denizli Hierapolis Arkeoloji 
Örenyeri olarak da adlandırılan Pamukkale geliyor. Üçüncü ise 673 bin 
544 ziyaretçiyle İzmir Efes Örenyeri oldu. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 
müze ve örenyerleri listesinde Zelve-Paşabağları, Göreme örenyerleri, 
Kaymaklı Yer altı Şehri ve Hacı Bektaş Müzesi ile Kapadokya'nın merkezi 
Nevşehir, listeye en çok yerin girdiği il oldu. Patara, Olimpos ve Phaselis 
antik kentleriyle listede yer alan Antalya ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) “Türk mutfağı ve dünyaya 
sağlıklı ve lezzetli pazarlanması” teması ile New York'ta gerçekleştirdiği 
Gastroshow etkinliği katılımcılardan tam not aldı. Gastronomi Turizmi 
Derneği (GTD) ile birlikte TC Ticaret Bakanlığı, New York Başkonsolosluğu, 
Türk Hava Yolları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 
Manhattan’daki Türk Evi’nde düzenlenen etkinlikle Türk mutfağı, dünyanın 
en güçlü tüketim pazarında tanıtıldı. Yaklaşık 70 kişiden oluşan yabancı 
basın ve influencer grubu bu önemli etkinlikte New York’taki Türkevi’nde 
görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı. Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender 
Saraç’ın moderatörlüğünde ürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı 
gecede misafirlere eşsiz Türk lezzetleri tattırıldı. 3 boyutlu Türkiye 
Gastronomi tanıtım filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in özel sunumları ile UNESCO sürecinde Kültürel Mirasımız 
olan Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgiyle 
karşılandı. UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV’in katkı sunduğu 
özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını 
sergiledi. Bu etkinlikle, GTD, Türk yemek kültürünün tanıtılması haricinde 
döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında Türk ürünlerinin yabancı 
marketlerde yerini alması için yoğun çalışmalar başlattı. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerini sunan GTD Başkanı Gürkan Boztepe; New York 
Belediyesi Başkan Danışmanı Rana Abbasova'nın da katılım gösterdiği bu 
gecede, etkinliğe destek sağlayan Ticaret Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, 
New York Başkonsolosluğu, Türk Hava Yolları, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve Moderatör Dr. Ender Saraç'a plaket 
takdiminde bulundu.
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“Direct İzmir” projesi için 
imzalar atıldı

Geleceğin trendleri arasında, 
çocuk ve aile dostu turizmi 
konusu konuşulacak

İzmir Vakfı ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'nin 
şehrin turizm potansiyelini 
artırmak ve İzmir'den 
dünyaya yapılan uçuşları 
tanıtmak amacıyla hayata 
geçirdiği 'Direct İzmir' 
projesinin lansmanı Tarihi 
Havagazı Fabrikasında gerçekleştirildi. Lansmana İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra hava yolu şirketlerinin 
temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Lansmanda konuşan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok heyecanlı 
olduğunu belirterek, "Direct İzmir bizim için İzmir'in kabuğunda 
sıyrılıp dünya ile buluşması demek. İzmir'i İzmir yapan dünya ile 
ne kadar buluştuğu ile bağlantılıdır. İzmir o kabuğunu kıramazsa 
dünya kenti olma vasfından uzaklaşmasına neden oluyor. Bu 
buluşmanın bizim için en değerli anlamı bu. En büyük şansımızı 
da bu buluşmayı mümkün kılan temsilci arkadaşlarımız. Onların 
güveni en büyük şansımız. İçleri rahat olsun. İzmir bu güveni 
asla boşa çıkarmayacak. Sizler İzmir'den güç aldıkça İzmir size 
güç vermeye devam edecek" dedi. İzmir’den dünyaya, dünyadan 
İzmir’e yapılan direkt uçuşların tanıtımını yapan directizmir.com 
web sitesi, İzmir Vakfı ile Corendon Airlines, Pegasus Hava Yolları, 
SunExpress Hava Yolları ve Türk Hava Yolları’nın imzaladığı ortaklık 
protokolüyle hizmete açıldı.

Turizmde aile güvenliğinin 
sağlanması, aile ve çocuk 
kavramlarının ticari istismarının 
engellenmesinin amaçlandığı 
Uluslararası Aile, Gençlik ve 
Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği 
Kongresi’nin bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilecek. Kongre, 27-29 
Nisan tarihlerinde online olarak 
yapılacak. Kongrede, küresel 
salgında yükselen trend aile 
turizmi ve çocuk dostu oteller konuşulacak. Özellikle son yıllarda 
tur operatörlerine ve konaklama işletmelerine “aile oteli” ve 
“çocuk dostu otel” talepleri artıyor. Bu taleplerin gelecekteki trendi 
belirleyeceğini öngören ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası 
Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi 27-
29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Beykoz Üniversitesi 
tarafından düzenlenen kongreyle dünya barışının temellerini 
oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesine katkı 
sağlamak hedefleniyor. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde online olarak gerçekleştirilecek 
kongreye uluslararası akademisyenler, turizm, işletme ve ekonomi 
alanlarındaki teorisyen önderleri ve uygulamacıları katılacak. 
4. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği 
Kongresi’nde “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin 
belirlenmesi ve bu kriterlere uygun donanıma sahip işletmelerin 
özel bir işaret ile ödüllendirilme çalışmaları ele alınacak. ‘Yönetim 
ve organizasyon, stratejik yönetim, pazarlama, çocuk dostu 
otellerde beslenme, turizm sektöründe gençler ile iletişim, aile 
turizmi, insan hakları ve turizm’ gibi birbiri ile ilişkili pek çok başlık 
da uzmanlar tarafından tartışılacak. Kongreyle birlikte turizmde aile 
güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve çocuğa yönelik 
şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması; 
aile ve çocuk kavramlarının ticari istismarının engellenmesi ve 
bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanıyor. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da kongre kapsamı içerisinde sektör profesyonellerinin 
katılacağı bir de panel oturumu yer alacak. 

Göcek Yat Limanı Projesi
iptal edildi

Türk ve İngiliz turizmciler, The 
British Museum’da buluşacak

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek 
Mahallesinin İskele mevkiinde; Göcek 
Limanı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığına bağlı MUÇEV 
tarafından yat limanı yapılması amacıyla 
devralınmasına karşı Göcek Halk Meclisinin açtığı davada karar verildi. 
Muğla 3. İdare Mahkemesi planın şehircilik ilkelerine, planlama 
tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı 
gerekçesiyle imar plan değişikliğini iptal etti. Avukat Bora Sarıca, 
yaptığı açıklamada “Karar gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere 
yapılmak istenen imar planı değişikliği hukuka, yasalara ve ekolojinin 
temel ilkelerine aykırıdır” İfadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli müzeleri içinde yer 
alan The British Museum’da 19-20 Nisan 
2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 
Imagine Türkiye ismini taşıyan etkinlik, 
İngiliz turizmcileri ve basın mensuplarını, 
Türkiye’den gelecek olan, otelciler, 

acenteler ve destinasyon temsilcileri ile bir araya getirecek. Türk Hava 
Yolları’nın (THY) isim sponsoru olacağı Imagine Türkiye etkinliğinde, 
turizm sektörünün yanı sıra medikal turizm yapan sağlık kuruluşları 
için de bir çalışma yapılıyor, nedenle başlıca hastane ve sağlık turizmi 
yapan kuruluşlar da Londra’daki etkinlikte yerlerini alacak. Türkiye’nin 
İngiltere pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan Imagine 
Türkiye çerçevesinde önemli konuşmacıların yer alacağı paneller ve 
B2B buluşmaları gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türk ve İngiliz turizmcileri 
buluşturduğu gibi önemli iş birliklerine de imkan sağlayacak. Konu 
hakkında açıklamalarda bulunan Imagine Türkiye Koordinatörü Yalçın 
Avcı, Türkiye’nin İngiltere pazarında daha etkin olması gerektiğini 
belirterek, “Etkinliğimiz ile İngiltere pazarına farklı bir kapı açacağız. 
İngiltere’de, World Travel Market dışında ciddi bir buluşma platformu 
yok. Türk turizmcilerimizin İngiliz meslektaşları ile daha fazla bir 
araya gelmesi ve işbirliği yapması gerekiyor. Dünyanın en önemli 
müzelerinden biri olan The British Museum’da gerçekleştireceğimiz 
Imagine Türkiye ile İngiltere ve Türkiye arasındaki turizm işbirliğine 
katkı sağlamak için yola çıktık. Hedefimiz Türkiye ile İngiltere 
arasındaki turizm hareketliliğine katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 2.128.758 4.694.422 120,52%
ALMANYA 1.118.932 3.085.215 175,73%
UKRAYNA 997.652 2.060.008 106,49%
BULGARİSTAN 1.242.961 1.402.795 12,86%
İRAN 385.762 1.153.092 198,91%
IRAK 387.587 836.624 115,85%
HOLLANDA 271.526 645.601 137,77%
FRANSA 311.708 621.493 99,38%
ROMANYA 269.076 496.178 84,40%
AZERBAYCAN 236.797 470.618 98,74%
İNGİLTERE 820.709 392.746 -52,15%
A.B.D. 148.937 371.759 149,61%
GÜRCİSTAN 410.501 291.852 -28,90%
AVUSTURYA 112.126 284.095 153,37%
KUVEYT 120.221 246.249 104,83%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 127.643 219.591 72,04%
LİBYA 107.251 197.983 84,60%
MISIR 68.936 124.483 80,58%
DANİMARKA 44.694 111.499 149,47%
İSPANYA 54.381 104.848 92,80%
K.K.T.C. 57.601 65.882 14,38%
CEZAYİR 50.121 48.827 -2,58%
ÇİN HALK CUM. 40.264 33.641 -16,45%
AVUSTRALYA 15.109 15.674 3,74%
G. KORE 36.636 15.206 -58,49%
S.ARABİSTAN 67.490 10.083 -85,06%
JAPONYA 19.122 7.153 -62,59%
DİĞERLERİ 3.081.712 6.704.649 117,56%

TOPLAM 12.734.213 24.712.266 94,06%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (ARALIK 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İRAN 23.668 93.753 296,12%
ALMANYA 30.830 92.716 200,73%
RUSYA 
FEDERASYONU 51.185 90.876 77,54%

FRANSA 21.677 39.858 83,87%
İNGİLTERE 13.390 36.881 175,44%
ABD 11.745 33.773 187,55%
HOLLANDA 12.242 32.603 166,32%
UKRAYNA 19.505 26.167 34,16%
IRAK 44.079 26.053 -40,89%
İSRAİL 5.381 23.647 339,45%
ÖZBEKİSTAN 9.374 22.242 137,27%
KUVEYT 3.143 21.556 585,84%
LİBYA 10.735 18.698 74,18%
AZERBAYCAN 11.620 18.014 55,03%
LÜBNAN 6.552 17.390 165,42%
ÜRDÜN 5.963 16.491 176,56%
MISIR 6.116 15.245 149,26%
AVUSTURYA 5.556 14.541 161,72%
SURİYE 7.032 10.966 55,94%
ROMANYA 3.875 8.510 119,61%
KANADA 2.626 7.236 175,55%
ÇİN 2.304 3.704 60,76%
AVUSTRALYA 397 3.120 685,89%
GÜNEY KORE 508 2.078 309,06%
TÜRKMENİSTAN 638 1.928 202,19%
SUUDİ ARABİSTAN 244 792 224,59%
DİĞERLERİ 97.655 365.855 274,64%
TOPLAM 408.040 1.044.693 156,03%

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

TOPLAM 5.001.981 9.025.004 80,43%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA 150.397 287.799 91,36%
UKRAYNA 127.564 273.939 114,75%
ALMANYA 16.213 89.605 452,67%
POLONYA 17.424 85.326 389,70%
İNGİLTERE 309.717 61.384 -80,18%
HOLLANDA 1.566 20.463 1206,70%
A.B.D. 1.127 14.560 1191,93%
LÜBNAN 589 13.305 2158,91%
BEYAZRUSYA 3.032 8.203 170,55%
ROMANYA 3.733 8.030 115,11%
FRANSA 1.646 6.912 319,93%
İSVİÇRE 3.183 6.790 113,32%
İSRAİL 972 5.875 504,42%
BULGARİSTAN 2.364 4.584 93,91%
AVUSTURYA 554 4.497 711,73%
ÇEKYA 288 3.572 1140,28%
YUNANİSTAN 1.550 2.795 80,32%
İSPANYA 568 2.498 339,79%
İTALYA 1.018 2.036 100,00%
İRAN 191 1.621 748,69%
KANADA 384 1.301 238,80%
FİNLANDİYA 129 1.064 724,81%
DANİMARKA 175 701 300,57%
G.AFRİKA 464 561 20,91%
LETONYA 562 454 -19,22%
MACARİSTAN 286 440 53,85%
ÜRDÜN 134 198 47,76%
NORVEÇ 93 169 81,72%
DİĞERLERİ 24.331 125.512 415,85%

TOPLAM 670.254 1.034.194 54,30%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 130.652 334.857 156,30%
HOLLANDA 21.377 55.291 158,65%
İRAN 1.554 39.323 2430,44%
AZERBAYCAN 3.712 32.209 767,70%
FRANSA 14.016 32.061 128,75%
POLONYA 3.086 28.821 833,93%
BELÇİKA 6.658 21.852 228,21%
UKRAYNA 11.469 18.876 64,58%
AVUSTURYA 6.378 18.867 195,81%
İSVİÇRE 9.908 18.209 83,78%
İNGİLTERE 34.847 9.090 -73,91%
RUSYA FED. 1.905 7.719 305,20%
DANİMARKA 1.717 5.594 225,80%
A.B.D. 2.316 5.285 128,20%
BULGARİSTAN 3.956 4.836 22,24%
ÇEKYA 216 2.705 1152,31%
İTALYA 1.557 2.311 48,43%
NORVEÇ 338 1.849 447,04%
FİNLANDİYA 228 1.807 692,54%
FİLİPİNLER 3.076 1.516 -50,72%
ROMANYA 1.195 1.161 -2,85%
SURİYE 384 613 59,64%
SLOVAKYA 174 589 238,51%
ÇİN HALK CUM. 260 188 -27,69%
AVUSTRALYA 356 170 -52,25%
G. KORE 411 143 -65,21%
JAPONYA 349 109 -68,77%
KUVEYT 279 48 -82,80%
DİĞERLERİ 35.068 52.252 49,00%

TOPLAM 297.442 698.351 134,79%

Türkiye, 24 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı

İstanbul’un ziyaretçi sayısı
yüzde 80 artış kaydetti

Rusya ve Ukrayna pazarları 
Muğla’nın turist karnesinde 

ilk sıraları aldı
İzmir’in ziyaretçi sayısı

iki katını aştı
2021’de mega kent İstanbul’a gelen toplam yabancı turist 
sayısı 9 milyon 25 bin 4 olarak açıklandı. 2020’de bu sayı 5 
milyon bin 981 olmuştu. Yüzde 80,43’lük artışa işaret eden 
bu değişim, Aralık ayında ise yüzde 156 olarak gerçekleşti. 
Aralık 2021’de İstanbul’a gelen turist sayısı 1 milyon 44 bin 
693 oldu. Bu ayda kente en yüksek sayıda turist gönderen 
ülke 93 bin 753 pax ile İran oldu. Almanya, Rusya, Fransa, 
İngiltere ve ABD ise İran’ı takip eden ülkeler oldu.

2021 toplamında Muğla’yı 1 milyon 34 bin 194 yabancı 
turist ziyaret etti. 2020’de 670 bin 254’de kalan ziyaretçi 
sayısı, 2021’de yüzde 54 artış kaydetmiş oldu. Turizm 
kentinin geçtiğimiz yıl en yüksek sayıda ziyaretçi aldığı 
ülkeler ise 287 bin 799 kişi ile Rusya ve 273 bin 939 kişi 
ile Ukrayna oldu. Önceki yıllarda Muğla turizminin kaynak 
pazarı olan İngiltere ise, bu sene Almanya ve Polonya’nın 
da gerisinde kalarak, listede beşinci sırayı aldı.

İzmir, 2020’de 297 bin 442 yabancı turist alırken, 2021’de 
ise yüzde 134’lük artışla 698 bin 351 yabancı turiste ev 
sahipliği yaptı. Böylece kentin aldığı turist sayısı bir önceki 
yıla göre iki katını aşmış oldu. Bu dönemde Almanya, 
334 bin 857 pax ile diğer tüm pazarlara göre çok daha 
yüksek ziyaretçi sayısı kaydetti. Onu takip eden ülkeler 
ise Hollanda, İran, Azerbaycan, Fransa ve Polonya oldu. 
Ukrayna, İngiltere ve Rusya pazarları ise İzmir turizminde 
alt sıralarda kaldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere 
göre, 2021’in 12 ay toplamında Türkiye’yi 24 milyon 712 
bin 266 yabancı turist ziyaret etti. 2020’de ise 12 milyon 
734 bin 213 turist sayısında kalan Türkiye istatistiği, 
böylece yüzde 94’lük artış kaydetmiş oldu. Geçtiğimiz yıl 
toplamında en yüksek sayıda ziyaretçinin Rusya pazarından 
geldiği görülüyor. Rusya’dan 2021’de gelen ziyaretçi sayısı 
4 milyon 694 bin 422 olarak kaydedildi. Rusya’yı sırasıyla 
Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan izledi.  

Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
Turizmin başkenti Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılı toplamında 9 milyon 2 bin 217 olarak tespit edildi. Antalya Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan 

Antalya’ya gelen turist sayısı 2021’de yüzde 164’lük artış kaydetti. 2021 yılında Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk 
sırada Rusya yer alırken Rusya’yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor.








