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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın patlak verdiği günden bu yana turizmcilerin gözü, kulağı 
bölgede. Şaşırtıcı değil, zira Türkiye geçtiğimiz yıl Rusya’dan 4,6 milyon, Ukrayna’dan ise 2 
milyon turist aldı. 

Ayrıca, İspanya merkezli bir seyahat veri analiz platformunun araştırmasına göre Türkiye, 
turizmde Rusya’ya en çok bağımlı ülkeler listesinde ilk sırada… 

Ukrayna’da ise savaşın yaralarının sarılması kaçınılmaz olarak daha çok zaman alacak…
Avrupa pazarına baktığımızda konuşulan ayrı bir konu var; turizmciler Rusya ambargolarına 
katılmayan Türkiye’nin Avrupalı turistler tarafından protesto edilebileceğinden endişe ediyor. 
Öte yandan, Rusya’da iç turizmi teşvik amaçlı devreye alınan “turizm geri ödeme 
programı”ndan 500 bin kişi yararlandı ve rakamın bu kadar artmış olması dolayısıyla nisan 
sonuna dek sürmesi beklenen program ayın başında iptal edildi. Ek olarak ATOR (Rusya Tur 
Operatörleri Birliği), hava sahasını kapatmayan Türkiye’ye yaklaşık iki milyon Rus turistin 
gelebileceğini açıkladı.
Peki, 2 milyon Rusyalı turist 2022 sezonunu kurtarmaya yeter mi? Avrupa, oluşan boşluğu 
doldurabilir mi, yoksa o tarafta da mı düşüş yaşanacak?

Bekleyip göreceğiz… 

Tüm bunların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, savaşa rağmen 2022 için 
belirlenen 35 milyar dolar turizm geliri, 42 milyon turist hedefinin değişmediğini; krizlere karşı 
bağışıklık elde edebilmek adına pazar çeşitliliğine odaklanılacağını ifade etti.

Türkiye, uluslararası yabancı otel markalarının kadrajında…

Sektörde bu belirsizlikler devam ederken, bizler de turizm açısından önem taşıyan konuları 
irdelemeyi sürdürdük. Nisan 2022 sayımızın kapak konusu olarak belirlediğimiz “Türkiye’deki 
Yabancı Otel Grupları” konulu haber dosyamız kapsamında araştırma sonuçlarını siz 
okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Özetle, bugün Türkiye’de faal olan 399 yabancı markalı otel bulunuyor. Bu markaların 78  adet 
yeni oteli ise yatırım aşamasında bulunuyor. Detaylar, haberimizde…

Yaz sezonunun yaklaştığı şu günlerde ele aldığımız bir diğer konu, Otellerde İklimlendirme oldu. 
Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde temiz hava ihtiyacı artarken, ‘iklimlendirme’ 
kapsamına giren havalandırma konusunun önemi de arttı. Farklı iklimlendirme sistemleri, 
kullanımları, otellere göre tercihleri ve iklimlendirme konusunun konaklama sektöründeki 
önemini ele aldığımız dosya, ilerleyen sayfalarda…

Türkiye’mizin turizm zenginliklerini tanıtmayı hedeflediğimiz destinasyon dosyamızda ise bu 
ay kültür, tarih ve gastronomi ekseninde Güneydoğu Anadolu bölgesini ele aldık. Bölgenin 
yazmakla bitmeyecek zenginliklerini sayfalarımıza taşımaya çalıştık…

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

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Rusya’dan gelecek 2 milyon turist, 
sezonu kurtarır mı?
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Türkiye’de 399 yabancı markalı otel bulunuyor, 
78 yeni otelin ise yatırımı devam ediyor

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak, “Türkiye’deki 
Yabancı Otel Grupları” araştırması kapsamında, ülke 

genelinde faaliyette olan toplam 399 otel bulunduğu bilgisine 
ulaştık. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; 
Accor, Barcelo Hotel Group, BWH Hotel Group, Choice Hotels, 
Club Med, Corendon Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels 
& Resorts, Hilton, House Hotels, Hyatt Hotels & Resorts, 
IHG Hotels & Resorts, Kempinski Hotels, Mandarin Oriental, 
Marriott International, Millenium Hotels & Resorts, MP Hotels, 
Radisson Hotels, Robinson Club Resorts, Rotana Hotels, 
Shangri-La Hotels, TUI Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & 
Resorts ve Yotel olmak üzere 23 farklı otel grubu, işletmedeki 
otelleriyle hizmet veriyor. 

Türkiye, turizmde taşıdığı potansiyelle yerli markalar kadar yabancı otel markalarının da gözdesi olmaya devam ediyor. 
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak, “Türkiye’deki Yabancı Otel Grupları” araştırması kapsamında ulaştığımız bulgulara 
göre, Türkiye’nin 45 şehrinde yabancı bir otel grubuna bağlı toplam 399 konaklama tesisi faaliyet gösteriyor. Dünyanın 
önde gelen otel gruplarının Türkiye ilgisi ise devam ediyor. Yeni açılacak oteller arasında uluslararası bir marka tarafından 
işletilmesi planlanan çok sayıda tesis yer alıyor. Yatırımı halihazırda devam eden, 2022’de ve sonrasında açılması 
planlanan, bilgisine ulaşabildiğimiz 78 adet yabancı markalı otel bulunuyor. Bunlardan bilgisine ulaşabildiğimiz 50'sinin 
inşaat durumu devam ederken, 28'i planlama aşamasında bulunuyor. 
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45 şehirde toplam 399 tesis…

Kimi birden fazla farklı markayla, kimi 

ise tek bir oteliyle olmak üzere 23 farklı 

yabancı uluslararası otel grubu, Türkiye’nin 

45 şehrinde toplam 399 tesis ile faaliyet 
gösteriyor. “Türkiye’deki Yabancı Otel 
Grupları” araştırması verileri kapsamında 
otel sayılarına göre gruplara bakıldığında, 
Wyndham Hotels & Resorts 89 oteli ile 
ülkemizde en yüksek sayıda tesisle varlık 
gösteren otel grubu olarak öne çıkıyor. 
Onu 67 otel ile Hilton, 60 otel ile Accor, 39 
otel ile Marriott International, 30 otel ile 
Radisson Hotels, 28 otel ile IHG Hotels & 
Resorts izliyor. Diğer önemli uluslararası 
otel gruplarından TUI Hotels & Resorts’ün 
ülkemizde 17, MP Hotels’in 12, BWH Hotel 
Group’un 11, Hyatt Hotels & Resorts’ün 9, 
Rotana Hotels’in 5, Choice Hotels, House 
Hotels, Kempinski Hotels ve Robinson Club 
Resorts’ün 4’er adet, Club Med’in 3, Barcelo 
Hotel Group, Corendon Hotels & Resorts, 
Four Seasons Hotels & Resorts, Mandarin 
Oriental, Millennium Hotels & Resorts ve 
Yotel’in 2’şer adet, Shangri-La Hotels’in ise 
bir adet oteli yer alıyor. 

En yüksek sayıda yabancı markalı otele 
İstanbul, Antalya ve Muğla  ev sahipliği yapıyor
Yabancı ülke menşeli 23 farklı otel grubu, 
Türkiye’nin 45 şehrinde, farklı büyüklükte, 
lüksten ekonomiye geniş yelpazedeki otelleriyle 
varlık gösteriyor. Ticaretin, ekonominin ve 
turizmin kalbinin attığı İstanbul’da yabancı 
zincir oteller bünyesinde faaliyet gösteren, 
bilgisine ulaşabildiğimiz 166 adet konaklama 
tesisi bulunuyor. İstanbul’u 37 yabancı markalı 
otel ile turizm kentleri Antalya ve Muğla takip 
ediyor. İzmir’de ise 30 yabancı markalı otel yer 
alıyor. Başkent Ankara’da 20, Bursa’da da 11 
yabancı markalı otel faaliyet gösteriyor. 

Anadolu kentleri de yabancı 
grupların odağında
İllere göre düzenlenen listenin devamına 

bakıldığında, yalnız büyük şehirlerde değil, 

Anadolu’nun pek çok kentinde yabancı 

otel markalarının yer aldığı görülüyor. 

Faaliyetteki Otel Sayılarına Göre 
Otel Grupları

Grup Otel Sayısı

Wyndham Hotels & Resorts 89

Hilton 67

Accor 60

Marriott International 39

Radisson Hotels 30

IHG Hotels & Resorts 28

TUI Hotels & Resorts 17

MP Hotels 12

BWH Hotel Group 11

Hyatt Hotels & Resorts 9

Rotana Hotels 5

Choice Hotels 4

House Hotels 4

Kempinski Hotels 4

Robinson Club Resorts 4

Club Med 3

Barcelo Hotel Group 2

Corendon Hotels & Resorts 2

Four Seasons Hotels & Resorts 2

Mandarin Oriental 2

Millenium Hotels & Resorts 2

Yotel 2

Shangri-La Hotels 1

TOPLAM 399

İllere Göre Faaliyetteki Otel Sayısı
İl Otel Sayısı

İstanbul 166

Antalya 37

Muğla 37

İzmir 30

Ankara 20

Bursa 11

Kayseri 6

Kocaeli 6

Trabzon 6

Aydın 5

Gaziantep 5

Kahramanmaraş 4

Konya 5

Adana 4

Eskişehir 4

Nevşehir 4

Tekirdağ 4

Diyarbakır 3

Ordu 3

Sakarya 2

Samsun 3

Balıkesir 2

Elazığ 2

Giresun 2

Isparta 2

Malatya 2

Manisa 2

Mardin 2

Mersin 2

Van 2

Yalova 2

Adıyaman 1

Afyonkarahisar 1

Bolu 1

Edirne 1

Erzincan 1

Gümüşhane 1

Hatay 1

Karabük 1

Kütahya 1

Niğde 1

Rize 1

Sivas 1

Şanlıurfa 1

Uşak 1
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Kayseri, Kocaeli, Trabzon’da 6’şar; Aydın, 
Gaziantep, Konya 5’er; Adana, Eskişehir, 
Nevşehir, Kahramanmaraş, Tekirdağ’da 4’er; 
Diyarbakır, Ordu, Samsun’da 3’er; Balıkesir, 
Elazığ, Giresun, Isparta, Malatya, Manisa, 
Mardin, Mersin, Sakarya, Van, Yalova’da 2’şer 
ve Adıyaman, Afyonkarahisar, Bolu, Edirne, 
Erzincan, Gümüşhane, Hatay, Karabük, 
Kütahya, Niğde, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Uşak’ta 
ise birer adet yabancı grup, konaklama 
tesisleriyle varlık gösteriyor.

78 yeni otel yolda…
Yabancı otel gruplarının Türkiye’deki 
otel açılışları önümüzdeki dönemde de 
sürecek. Yatırımı halihazırda devam eden, 
2022’de ve sonrasında açılması planlanan, 
bilgisine ulaşabildiğimiz 79 adet yabancı 
markalı otel bulunuyor. Bunlardan 22'si 
Marriott International, 20'si Hilton, 12'si 
Accor, 12'si de Wyndham Hotels & Resorts 
markaları altında faaliyet gösterecek. IHG 
Hotels & Resorts’ün üç, Millenium Hotels 
& Resorts’ün ve Radisson Hotels'in ikişer 
adet yeni otel açılışı gerçekleşecek. Barcelo 
Hotel Group, Four Seasons Hotels & Resorts, 
Mandarin Oriental, The Peninsula Hotels 
ile Hyatt Hotels & Resorts ise birer adet 
yeni oteli Türkiye turizmi ile buluşturacak. 
İller bazında ise, en yüksek sayıda yabancı 
markalı yeni otele 33 ile İstanbul ev sahipliği 
yapacak. Açılışı planlanan otellerden 
50'sinin inşaat durumunda olduğu bilgisine 
ulaşıldı. 28 otel yatırımının ise planlama 
aşamasında olduğu öğrenildi. Yanı sıra, daha 
önce yatırım kararı alınmış fakat ertelenen 5 
adet proje bulunuyor. 

Otel Grubuna Göre Açılması 
Planlanan Otel Sayısı

Otel Grubu
Planlanan Otel 

Sayısı

Accor 12

Barcelo Hotel Group 1

Four Seasons Hotels & Resorts 1

Hilton 20

Hyatt Hotels & Resorts 1

IHG Hotels & Resorts 3

Mandarin Oriental 1

Marriott International  22

Millenium Hotels & Resorts 2

Radisson Hotels 2

The Peninsula Hotels 1

Wyndham Hotels & Resorts 12

TOPLAM 78

İllere Göre Açılması Planlanan 
Otel Sayısı

İller Planlanan Otel Sayısı

Amasya 1

Ankara 7

Antalya 2

Artvin 1

Balıkesir 1

Batman 1

Bursa 3

Çanakkale 1

Denizli 1

Elazığ 1

Erzurum 1

Hakkari 1

İstanbul 33

İzmir 3

Kars 1

Kocaeli 2

Konya 2

Kütahya 1

Manisa 1

Mersin 1

Muğla 4

Nevşehir 1

Ordu 1

Rize 1

Sakarya 1

Samsun 1

Şanlıurfa 1

Tekirdağ 1

Trabzon 2

OTELLER & YATIRIMLAR

Accor Ibis Adana Adana

Accor Mövenpick Hotel Ankara Ankara

Accor Grand Mercure Ankara Ankara

Accor Ibis Ankara Airport Ankara

Accor Rixos Beldibi Antalya

Accor Rixos Downtown Antalya Antalya

Accor Rixos Premium Belek Antalya

Accor Rixos Premium Tekirova Antalya

Accor Rixos Sungate Antalya

Accor The Land Of Legends Kingdom Antalya

Accor Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa Bursa

Accor Ibis Bursa Bursa

Accor Novotel Diyarbakır Diyarbakır

Accor Ibis Eskisehir Eskişehir

Accor Novotel Gaziantep Gaziantep

Accor Ibis Gaziantep Gaziantep

Accor Raffles İstanbul İstanbul

Accor Fairmont Quasar İstanbul İstanbul

Accor Swissotel The Bosphorus İstanbul İstanbul

Accor Sofitel İstanbul Taksim İstanbul

Accor The Galata İstanbul Hotel MGallery İstanbul

Accor The Artisan İstanbul MGallery İstanbul

Accor Pullman İstanbul Hotel İstanbul

Accor Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn İstanbul

Accor Mövenpick Istanbul Living İstanbul

Accor Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus İstanbul

Accor Mövenpick İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul

Accor Mercure İstanbul Altunizade İstanbul

Accor Mercure İstanbul West İstanbul

Accor Mercure İstanbul Bomonti İstanbul

Accor Mercure Istanbul Ümraniye İstanbul

Accor Mercure İstanbul Sirkeci İstanbul

Accor Mercure İstanbul Bakırköy İstanbul

Accor Novotel İstanbul Zeytinburnu İstanbul

Accor Novotel Istanbul Bosphorus İstanbul

Accor İbis İstanbul Zeytinburnu İstanbul

Accor Ibis İstanbul Esenyurt İstanbul

Accor ibis İstanbul West İstanbul

Türkiye'deki Yabancı Otel Grupları ve Bulundukları Şehirler
GRUP OTEL İL GRUP OTEL İL
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Accor ibis İstanbul Tuzla İstanbul

Accor ibis Styles Bomonti İstanbul

Accor ibis Styles İstanbul Ataşehir İstanbul

Accor ibis Styles İstanbul Merter İstanbul

Accor Rixos Pera Istanbul İstanbul

Accor Karakoy 10 İstanbul

Accor Swissotel Büyük Efes İzmir

Accor Mövenpick Hotel İzmir İzmir

Accor Ibis Izmir Alsancak İzmir

Accor ibis Styles İzmir Bornova İzmir

Accor Novotel Kayseri Kayseri

Accor Ibis Kayseri Kayseri

Accor Novotel Konya Konya

Accor ibis Otel Konya Konya

Accor Mövenpick Malatya Malatya

Accor Swissotel Bodrum Muğla

Accor MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak Muğla

Accor Rixos Premium Bodrum Muğla

Accor Rixos Premium Göcek Muğla

Accor Mövenpick Trabzon Trabzon

Accor Mercure Trabzon Trabzon

Accor Novotel Trabzon Trabzon

Barcelo Hotel Group Barceló Istanbul İstanbul

Barcelo Hotel Group Occidental Taksim İstanbul

BWH Hotel Group Point Hotel Ankara Ankara

BWH Hotel Group Best Western Plus Center Ankara

BWH Hotel Group Best Western Plus Khan Antalya

BWH Hotel Group Vib Best Western Antalya Antalya

BWH Hotel Group World Hotels Elite The Marmara Taksim İstanbul

BWH Hotel Group Point Hotel Taksim İstanbul

BWH Hotel Group Point Hotel Barbaros İstanbul

BWH Hotel Group Nippon Hotel İstanbul

BWH Hotel Group Best Western Empire Palace İstanbul

BWH Hotel Group Best Western Premier Karşıyaka İzmir

BWH Hotel Group Best Western Plus Konak İzmir

Choice Hotels Clarion Hotel İstanbul Mahmutbey İstanbul

Choice Hotels Clarion Hotel Golden Horn İstanbul

Choice Hotels The S, Ascend Hotel Collection İzmir

Choice Hotels Clarion Kahramanmaraş
Kahraman-

maraş

Club Med Club Med Palmiye Oteli Antalya

Club Med Club Med Kemer Antalya

Club Med Club Med Bodrum Muğla

Corendon Hotels & Resorts Grand Park Lara Antalya

Corendon Hotels & Resorts Corendon Playa Kemer Antalya

Four Seasons Hotels & 
Resorts

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bospho-
rus

İstanbul

Four Seasons Hotels & 
Resorts Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet İstanbul

Hilton Adana HiltonSA Adana

Hilton DoubleTree by Hilton Adana Adana

Hilton DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar
Afyonkara-

hisar

Hilton Ankara HiltonSA Ankara

Hilton DoubleTree by Hilton Ankara Incek Ankara

Hilton Hilton Garden Inn Ankara Gimat Ankara

Hilton DoubleTree by Hilton Antalya City Centre Antalya

Hilton DoubleTree by Hilton Antalya Kemer Antalya

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Kuşadası Aydın

Hilton Hampton by Hilton Bolu Bolu

Hilton Hilton Bursa Convention Center & Spa Bursa

Hilton Hampton by Hilton Bursa Bursa

Hilton DoubleTree by Hilton Elazığ Elazığ

Hilton Hilton Garden Inn Erzincan Erzincan

Hilton Hilton Garden Inn Eskisehir Eskişehir

Hilton DoubleTree by Hilton Gaziantep Gaziantep

Hilton Hampton by Hilton Gaziantep Gaziantep

Hilton Hilton Garden Inn Isparta Isparta

Hilton Hilton İstanbul Kozyatağı İstanbul

Hilton Hilton Istanbul Maslak İstanbul

Hilton Hilton Istanbul Bosphorus İstanbul

Hilton Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference 
Center

İstanbul

Hilton Hilton Mall of Istanbul İstanbul

Hilton Hilton Istanbul Bakırköy İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Tuzla İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Moda İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Sirkeci İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Old 
Town

İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Piya-
lepaşa

İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Istanbul Ümraniye İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Istanbul Avcılar İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Istanbul Topkapı İstanbul

Hilton Hilton Garden Inn Istanbul Beylikdüzü İstanbul

Hilton Hilton Garden Inn Istanbul Atatürk Airport İstanbul

Hilton Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn İstanbul

Hilton Hampton by Hilton Istanbul Kurtköy İstanbul

Hilton Hampton by Hilton Istanbul Kayaşehir İstanbul

Hilton Hampton by Hilton Istanbul Ataköy İstanbul

Hilton Hampton By Hilton Istanbul Zeytinburnu İstanbul

Hilton Conrad İstanbul Bosphorus İstanbul

Hilton Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collec-
tion by Hilton

İstanbul

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak İzmir

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Airport İzmir

Hilton Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı İzmir

Hilton Hampton by Hilton Izmir Aliağa İzmir

Hilton DoubleTree by Hi̇lton Çeşme Alaçatı Beach 
Resort

İzmir

Hilton Hampton by Hilton Kahramanmaraş
Kahraman-

maraş

Hilton Hilton Garden Inn Safranbolu Karabük

Hilton DoubleTree by Hilton Kocaeli Kocaeli

Hilton Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar Kocaeli

Hilton Hilton Garden Inn Konya Konya

Hilton Hilton Garden Inn Kütahya Kütahya

Hilton Hilton Garden Inn Mardin Mardin

Hilton Mersin HiltonSA Mersin

Hilton Hilton Dalaman Sarıgeme Resort&Spa Muğla

Hilton DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista Muğla

GRUP OTEL İL GRUP OTEL İL
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Hilton DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club 
Resort

Muğla

Hilton Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts Muğla

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Avanos – Cap-
padocia

Nevşehir

Hilton Hampton by Hilton Ordu Ordu

Hilton Hampton by Hilton Samsun Samsun

Hilton Hilton Garden Inn Şanlıurfa Şanlıurfa

Hilton Hilton Garden Inn Çorlu Tekirdağ

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Trabzon Trabzon

Hilton DoubleTree by Hilton Hotel Van Van

Hilton Hilton Garden Inn Yalova Yalova

House Hotels The House Residence and Hotel Bomonti İstanbul

House Hotels Stayso by Cloud7 Hotel Bomonti İstanbul

House Hotels Stayso The House Hotel Golden Horn İstanbul

House Hotels The House Residence Helis Bodrum Muğla

Hyatt Hotels & Resorts Park Hyatt İstanbul Maçka Palas İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts Hyatt Regency İstanbul Ataköy Oteli İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts Hyatt House Gebze İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts Hyatt Centric Levent İstanbul İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts Grand Hyatt İstanbul İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts Tomtom Suites İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts The Marmara Bodrum Muğla

Hyatt Hotels & Resorts D-Resort Göcek Muğla

Hyatt Hotels & Resorts Ariana Sustainable Luxury Lodge - Kapa-
dokya

Nevşehir

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Ankara - Kavaklidere Ankara

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Ankara - Cukurambar Ankara

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Ankara Ankara

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Antalya Antalya

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Antalya - Lara Antalya

IHG Hotels & Resorts Mr & Mrs Smith Villa Mahal - Kalkan Antalya

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Bursa Bursa

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Bursa - City Centre Bursa

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Gaziantep - Sehitkamil Gaziantep

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Istanbul - Old City İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul - Old City İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Istanbul City İstanbul

IHG Hotels & Resorts InterContinental Hotels Istanbul İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul - Harbiye İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Istanbul - Sisli İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Express Istanbul - Altunizade İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Istanbul - Kadikoy İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Express Istanbul - Atakoy Metro İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul - Florya İstanbul

IHG Hotels & Resorts Six Senses Kocatas Mansions İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Istanbul - Tuzla Bay İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul - Oryapark İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul Tuzla Viaport Marina İstanbul

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Istanbul - Asia İstanbul

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Express Manisa - West İzmir

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Kayseri - Duvenonu Kayseri

IHG Hotels & Resorts Holiday Inn Express Manisa - West Manisa

IHG Hotels & Resorts Crowne Plaza Cappadocia Nevşehir

Kempinski Hotels Kempinski Hotel The Dome Belek Antalya

Kempinski Hotels Kempinski Residences Astoria Istanbul İstanbul

Kempinski Hotels Çırağan Sarayı Oteli- Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul

İstanbul

Kempinski Hotels Kempinski Barbaros Bay Resort Bodrum Muğla

Mandarin Oriental Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul İstanbul

Mandarin Oriental Mandarin Oriental, Bodrum Muğla

Marriott International AC Hotel by Marriott Istanbul Macka İstanbul

Marriott International Adahan DeCamondo Pera, Autograph 
Collection

İstanbul

Marriott International Aloft Bursa Bursa

Marriott International Caresse Residences , a Luxury Collection 
Resort & Spa

Muğla

Marriott International Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, 
Bodrum

Muğla

Marriott International Courtyard by Marriott Istanbul West İstanbul

Marriott International Delta Hotels by Marriott Istanbul Halic İstanbul

Marriott International Delta Hotels by Marriott Istanbul Levent İstanbul

Marriott International Four Points by Sheraton Istanbul Kagithane İstanbul

Marriott International Four Points by Sheraton Izmir İzmir

Marriott International Istanbul Marriott Hotel Asia İstanbul

Marriott International Istanbul Marriott Hotel Sisli İstanbul

Marriott International Izmir Marriott Hotel İzmir

Marriott International JW Marriott Hotel Ankara Ankara

Marriott International JW Marriott Istanbul Bosphorus İstanbul

Marriott International Le Méridien Bodrum Beach Resort Muğla

Marriott International Le Méridien Istanbul Etiler İstanbul

Marriott International Le Méridien Residences, Bodrum Muğla

Marriott International Lugal, a Luxury Collection Hotel, Ankara Ankara

Marriott International Orientbank Hotel Istanbul, Autograph 
Collection

İstanbul

Marriott International Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Cesme İzmir

Marriott International Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel İstanbul

Marriott International Renaissance Izmir Hotel İzmir

Marriott International Renaissance Polat Istanbul Hotel İstanbul

Marriott International Residence Inn by Marriott Istanbul Atasehir İstanbul

Marriott International Sheraton Ankara Hotel & Convention Center Ankara

Marriott International Sheraton Bursa Hotel Bursa

Marriott International Sheraton Grand Adana Adana

Marriott International Sheraton Grand Istanbul Atasehir İstanbul

Marriott International Sheraton Grand Samsun Hotel Samsun

Marriott International Sheraton Istanbul Atakoy Hotel İstanbul

Marriott International Sheraton Istanbul City Center İstanbul

Marriott International Sheraton Istanbul Levent İstanbul

Marriott International Sofa Hotel Istanbul, Autograph Collection İstanbul

Marriott International St. Regis Istanbul İstanbul

Marriott International The Bodrum EDITION Muğla

Marriott International The Ritz-Carlton Residences Bodrum Epique 
Island

Muğla

Marriott International The Ritz-Carlton, Istanbul İstanbul

Marriott International W Istanbul İstanbul

Millennium Hotels & 
Resorts Millennium Istanbul Golden Horn İstanbul

Millennium Hotels & 
Resorts Grand Millennium Konya Konya

MP Hotels LABRANDA Alantur Resort Antalya

MP Hotels LABRANDA Excelsior Side Antalya

MP Hotels Aquaworld Belek Antalya

MP Hotels Design Plus Seya Beach Hotel İzmir

MP Hotels KAIRABA Alacati Beach Resort & Spa İzmir



Side Royal Paradise Otel’in
Altyapısı TP-Link ile Güçlendirildi

SİDE ROYAL
PARADISE OTEL
Müşterinin temel talebi ve yaşanılan 
zorluklar:

Hem iç hem de dış mekan için 
güvenilir Wi-Fi'nin tam kapsama 
alanı.

Ağ için kolay yönetim.

yönetim için yönetici Wi-Fi.

Müşteri Wi-Fi'ye giriş yaptığında 
Portal Sayfası ve Otel reklamının 
gösterilmesi.

TP-Link’in Omada SDN Çözümü ile;

Tüm gereksinimleri karşılandı.

AP ve anahtarlar için birleşik yönetim 
arabirimi, BT personeli için karmaşık 
eğitimler olmadan kolay yönetim. 

daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı 
olundu.

Güvenilir ve profesyonel ortağımız 
Dataproses Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
bu otel için eksiksiz çözüm ve hizmet 
sağladı.

2021 Yılında siz de otelinizi daha güçlü ve güvenli Wi-Fi ile donatın…
Daha fazla bilgi için satış temsilcimiz ile iletişime geçin: partner.tr@tp-link.com

Modern mimarisi ile Side Royal Paradise Hotel, misafirlerine konaklama süresince keyifli bir
yaşam ve TP-Link güvencesiyle kesintisiz bir tatil imkanı sunuyor.

Teknolojide Güven®

dataproses®
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MP Hotels LABRANDA Ephesus Princess İzmir

MP Hotels LABRANDA Lebedos Princess İzmir

MP Hotels KAIRABA Bodrum Imperial Muğla

MP Hotels LABRANDA Mares Marmaris Muğla

MP Hotels LABRANDA TMT Bodrum Muğla

MP Hotels Senses Hotel Bodrum Muğla

MP Hotels Marmaris Bay Resort Muğla

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Ankara Cankaya Ankara

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Ankara Ankara

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Diyarbakir Diyarbakır

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Istanbul Asia Kavacik İstanbul

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Istanbul Atasehir İstanbul

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Istanbul Airport 
Odayeri

İstanbul

Radisson Hotels Park Inn Istanbul Ataturk Airport İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Bosphorus Hotel Istanbul İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Istanbul Asia İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Istanbul Pera İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Istanbul Sisli İstanbul

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel, Vadistanbul İstanbul

Radisson Hotels Radisson Residence Vadistanbul İstanbul

Radisson Hotels Radisson Residences Avrupa TEM Istanbul İstanbul

Radisson Hotels Radisson Hotel President Beyazit Istanbul İstanbul

Radisson Hotels Radisson Hotel Istanbul Sultanahmet İstanbul

Radisson Hotels Radisson Hotel Istanbul Harbiye İstanbul

Radisson Hotels Royan Hotel Hagia Sophia Istanbul, a mem-
ber of Radisson Individuals

İstanbul

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Izmir İzmir

Radisson Hotels Radisson Hotel İzmir Aliağa İzmir

Radisson Hotels Radisson Blu Resort & Spa Cesme İzmir

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Kayseri Kayseri

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes Kayseri

Radisson Hotels Radisson Collection Hotel, Bodrum Muğla

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Ordu Ordu

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Sakarya Sakarya

Radisson Hotels Park Inn By Radisson Samsun Samsun

Radisson Hotels Radisson Blu Hotel Trabzon Trabzon

Robinson Club Resorts Robinson Club Çamyuva Antalya

Robinson Club Resorts Robinson Club Nobilis Antalya

Robinson Club Resorts Robinson Club Pamfilya Antalya

Robinson Club Resorts Robinson Club Sarıgerme Park Muğla

Rotana Hotels Burgu Arjaan By Rotana İstanbul

Rotana Hotels Centro Westside İstanbul

Rotana Hotels Tango Arjaan By Rotana İstanbul

Rotana Hotels Bomonti Residences by Rotana İstanbul

Rotana Hotels Westside Arjaan By Rotana İstanbul

Shangri-La Hotels Shangri-La Bosphorus İstanbul

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Pascha Bay Antalya

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Palm Garden Antalya

TUI Hotels & Resorts TUI MAGIC LIFE Belek Antalya

TUI Hotels & Resorts TUI MAGIC LIFE Masmavi Antalya

TUI Hotels & Resorts FUN&SUN FAMILY Club Belek Antalya

TUI Hotels & Resorts FUN&SUN ACTIVE Club Hydros Antalya

TUI Hotels & Resorts Pegasos Club Antalya

TUI Hotels & Resorts Pegasos Resort Antalya

TUI Hotels & Resorts Pegasos Royal Antalya

TUI Hotels & Resorts Pegasos World Antalya

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Grand Azur Muğla

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Sarıgerme Park Muğla

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Seno Muğla

TUI Hotels & Resorts TUI BLUE Tropical Muğla

TUI Hotels & Resorts TUI MAGIC LIFE Bodrum Muğla

TUI Hotels & Resorts TUI MAGIC LIFE Sarıgerme Muğla

TUI Hotels & Resorts Holiday Village Turkey Muğla

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Adiyaman Adıyaman

Wyndham Hotels & Resorts Days Hotel by Wyndham Cankaya Ankara

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Ankara Ankara

Wyndham Hotels & Resorts Tryp By Wyndham Ankara Oran Ankara

Wyndham Hotels & Resorts Wyndham Ankara Ankara

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Plaza by Wyndham Antalya Antalya

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Resort by Wyndham Side Antalya

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Resort by Wyndham Lara Antalya

Wyndham Hotels & Resorts Wyndham Residences Kusadasi Golf & Spa Aydın

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Resort by Wyndham Akbük Aydın

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Kusadasi

Aydın

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Resort by Wyndham Kusadasi Aydın

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Residence by Wyndham Balıkesir Balıkesir

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Resort by Wyndham Kazdağları 
Thermal & Spa

Balıkesir

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Bursa Çekirge Ther-
mal & Spa

Bursa

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Bursa Nilufer Bursa

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Gemlik Bursa

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Diyarbakır Diyarbakır

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Hotel & Suites by Wyndham Edirne Edirne

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Elazığ Elazığ

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Encore by Wyndham Eskişehir Eskişehir

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Plaza by Wyndham Eskisehir Eskişehir

Wyndham Hotels & Resorts La Quinta by Wyndham Giresun Giresun

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Giresun Piraziz Giresun

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Gümüşhane Gümüşhane

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham İskenderun Hatay

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Isparta Isparta

Wyndham Hotels & Resorts Days Hotel by Wyndham Istanbul Maltepe İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts La Quinta by Wyndham Istanbul Gunesli İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Beylikduzu İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Alibeykoy İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Florya İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Golden Horn İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Grand 
Bazaar

İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Old City İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Sile İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada by Wyndham Istanbul Taksim İstanbul

Wyndham Hotels & Resorts Ramada Encore by Wyndham Istanbul 
Avcilar

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Encore By Wyndham Istanbul Basin 
Express

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Encore by Wyndham Istanbul 
Bayrampasa

İstanbul

GRUP OTEL İL GRUP OTEL İL
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Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Encore by Wyndham Istanbul Kartal İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Istanbul Atakoy

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Istanbul Merte

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Istanbul Sisli

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Plaza by Wyndham Istanbul City 
Center

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Plaza by Wyndham Istanbul Teks-
tilkent

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Tryp by Wyndham Istanbul Atasehir İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts TRYP by Wyndham Istanbul Basin Ekspres İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Tryp By Wyndham Istanbul Sancaktepe İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts TRYP By Wyndham Istanbul Sisli Hotel İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts TRYP by Wyndham Istanbul Taksim İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Tryp by Wyndham Istanbul Topkapi İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Wyndham Grand Istanbul Europe İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts

Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina 
Hotel

İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Wyndham Grand Istanbul Levent İstanbul

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Encore by Wyndham İzmir İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Kemalpaşa İzmir

İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Tire İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham İzmir İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Izmir Aliaga İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Grand İzmir Özdilek İzmir

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Plaza by Wyndham Kahraman-
maraş 

Kahraman-
maraş

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada By Wyndham Elbistan

Kahraman-
maraş

Wyndham Hotels & 
Resorts Wyndham Grand Kayseri Kayseri

Wyndham Hotels & 
Resorts Tryp by Wyndham İzmit Kocaeli

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham Izmit Kocaeli

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Plaza by Wyndham Istanbul Asia 
Airport

Kocaeli

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Encore by Wyndham Gebze Kocaeli

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham Konya Konya

Wyndham Hotels & 
Resorts

Ramada Plaza by Wyndham Malatya Altın 
Kayısı

Malatya

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Soma Manisa

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham Mardin Mardin

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Mersin Mersin

Wyndham Hotels & 
Resorts La Quinta by Wyndham Bodrum Muğla

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Resort by Wyndham Bodrum Muğla

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Residences by Wyndham Bozbük Muğla

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Cappadocia Nevşehir

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Niğde Niğde

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Resort Ünye Ordu

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham Rize Rize

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Sakarya Sakarya

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada By Wyndham Sivas Sivas

Wyndham Hotels & 
Resorts Hawthorn Suites by Wyndham Çerkezköy Tekirdağ

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Tekirdağ Tekirdağ

Wyndham Hotels & 
Resorts Wyndham Çerkezköy Tekirdağ

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada Plaza by Wyndham Trabzon Trabzon

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Uşak Uşak

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Van Van

Wyndham Hotels & 
Resorts Ramada by Wyndham Yalova Yalova

Yotel Yotel İstanbul Airport Landside İstanbul

Yotel Yotel İstanbul Airport Airside İstanbul

GRUP OTEL İL GRUP OTEL İL
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Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Otel Zincirlerinde Büyüme Stratejileri

Dünya genelinde turizm sektörü, pandemi koşullarına rağmen, 
büyümeye devam ederken, artan turizm pazarından daha fazla pay 
alma hedefiyle, otelcilik alanında faaliyet gösteren şirketler çeşitli 
büyüme, iş geliştirme ve rekabet stratejileri geliştirmektedirler. 

Global ekonomi geliştikçe uluslararası seyahat talebi de sürekli 
artmaktadır. Bu durum turizm sektörünün niteliksel gelişimine katkı 
sağladığı gibi konaklama tesislerinin sayısına ve dolayısıyla niceliksel 
arzına da yansımaktadır. Uluslararası seyahatlerin artması konaklama 
işletmeleri için geniş bir alanda büyüme ve uluslararasılaşma 
fırsatları yaratmaktadır. Bunun sonucu olarak günümüzde yüzlerce/
binlerce oteli ve binlerce hatta milyon mertebesinde odası olan 
dev çokuluslu otel grup ve zincirleri ortaya çıkmış ve bunlar sürekli 
büyüme süreci içinde bulunmaktadırlar. Otel zincirlerinin turizm 
endüstrisi üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel yatırımcılarının büyüme 
stratejileri birbirinden farklı olabilmektedir. Bazı otel yatırımcıları 
temel hedef olarak kendi ülkesinde büyümeyi tercih ederken, bazı 
gruplar ise global bir vizyonla hizmet ağlarını genişletmektedirler. Bu 
şirketler uluslararasılaşma planlarıyla büyüme hedefleri belirleyerek 
yatırım programlarını geliştirmektedirler. Burada belirtilen 
uluslararasılaşmadan kasıt, otel zincirlerinin kendi ülkesi dışındaki 
otel sayılarının toplam otel sayısına oranı olarak ifade edilebilir.

Bir otel yatırımcısının genel olarak büyüme stratejisinin, yeni bir 
pazara girerken seçtiği giriş modeline bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 
İş dünyasında pazara giriş modelinin, yerli veya yabancı bir otel 
yatırımcısının bir ülke pazarına girmeye karar verdiği zaman, o 
bölgede faaliyetlerini yürütmek ve organize etmek için tercih ettiği 
kurumsal bir yönetim sistemi olarak tanımlandığı kabul edilmektedir.

Sektör bazında global ölçekteki pastadan daha büyük bir pay almak, 
daha yüksek karlılık elde etmek amaçlarıyla otel yatırımcılarının 
uyguladıkları büyüme stratejileri genel olarak; yeni bir otel inşası, 
birleşme, satın alma, kiralama, ortak girişim, stratejik ortaklık, 

yönetim anlaşması ve franchising gibi başlıklar altında toplanabilir. 
Bu yatırım modellerini; faaliyetin kontrolü, öz kaynak yatırımı, 
potansiyel risk, büyüme hızı ve karlılık oranı parametrelerine 
göre değerlendirdiğimizde ve gerekli analizleri yaptığımızda, bir 
yatırımcı için çok önemli bilgilere ulaşabildiğimizi görüyoruz. 
Turizm sektörüyle ilgili bilgi birikimi çerçevesiyle faaliyetin kontrolü 
açısından bakıldığında inşa etme, satın alma, kiralama, yönetim 
anlaşması yapma ve franchising gibi büyüme stratejileri için yüksek 
olan etki seviyesinin ortak girişim için orta düzeyde, stratejik ortaklık 
ve konsorsiyumda ise düşük mertebede olduğunu söyleyebiliyoruz. 
Benzer şekilde öz kaynak yatırımı açısından yüksek mertebelerde olan 
inşa etme ve satın alma başlıklarındaki büyüme stratejisi, kiralama 
ve ortak yatırımda orta seviyelerde ve stratejik ortaklık, franchising, 
yönetim anlaşması ve konsorsiyum için ise düşük mertebelerde 
gerçekleşmektedir. Potansiyel riskin yüksek olduğu inşa etme ve 
satın alma modellerine kıyasla, orta ölçekte etkiye sahip kiralama ve 
ortak yatırım modelleri ile düşük mertebede etkisi bulunan stratejik 
ortaklık, franchising, yönetim anlaşması ve konsorsiyum büyüme 
stratejisi alternatifleri de bulunmaktadır.

Özetle belirtmek gerekirse otel yatırımcısının alacağı yatırım 
stratejisi kararının yukarıda belirttiğimiz şekilde ana başlıklara göre 
gruplanması ve gerekli analizlerin buna göre yapılması, yatırım 
stratejisinin başarısı açısından hayati öneme sahip hususlardır.

Otel yatırımcıları şirket politikaları kapsamında birden fazla büyüme 
stratejisine göre de büyümelerini gerçekleştirebilmektedirler. Global 
ölçekte çok sayıda strateji modelini kullanarak büyümelerini sağlayan 
otel yatırımcıları oldukça fazladır. Genellikle çoklu strateji ile büyüyen 
şirketler iki veya üç strateji kullanmaktadırlar.
Büyüme stratejilerinin finansal açıdan avantaj ve dezavantajlarının 
yanı sıra otel yatırımcılarının sahip olduğu imkân, öz kaynak, 
rekabet gücü, markaların büyüme felsefesi, hedefleri ve yatırım 
yapılan ülkedeki çevresel faktörler, büyüme stratejilerinin seçiminde 
belirleyici olmaktadır.

Günümüzde iş dünyasının herhangi bir yatırıma bakış açısı çok 
değişkenlik gösterse de aslında karar verici irade tarafından temelde 
ortak bir noktada çok basit bir kurala (ROI) göre yatırım kararı 
verildiğini biliyoruz. Return On Investment teriminin kısaltması olarak 
kullanılan ROI’nin Türkçesi, “yatırım geri dönüşü” ya da “yatırım 
getirisi” şeklindedir. Tabii ki iş geliştirmede, proje değerlemesinde, 
karlılık hesaplamalarında ve fizibilitelerde kullanılan çok sayıda 
parametre bulunuyor fakat en temel noktada yatırımın ne kadarlık 
bir sürede geri dönüşünün olacağı baskın bir karar verme ölçütü 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak ve yüksek getirili yatırımlar 
yapabilmek için iş insanlarının “yükte hafif, pahada ağır” işlerle 
ilgilenmesi ve sürecin en başından planlamanın doğru bir şekilde 
yapılması sanırım mantıklı olacaktır. Buradaki örneklemeyi maliyeti 
düşük yatırımlardan maksimum katma değer elde etme işi olarak 
da ifade edebiliriz. Bunu sağlamanın yolunun da ARGEPLANO olarak 
kurumsal yönetim stratejimizin temelini oluşturan “doğru planlama, 
kazançlı yatırım” felsefesinden geçtiğini düşünüyorum. 

Otel zincirlerinde büyüme stratejilerinin doğru şekilde 
değerlendirilebilmesi için planlamaya hak ettiği değeri vermemiz 
gerektiğini vurgulamakla birlikte, sürdürülebilir bir yatırım ortamında 
başarılı ve etkili projeler geliştirebilmek için herkese verimli çalışmalar 
ve zihin açıklığı dilerim.
Saygılarımla…
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Radisson Blu Hotel İstanbul 
Ottomare’nin genel özellikleri hakkında 
bilgi alarak başlayabilir miyiz?
Marmara Denizi’ne sıfır noktasında 
muhteşem manzarasıyla tarihi 
yarımadanın batısında konumlanan 
Radisson Blu Hotel İstanbul Ottomare, 
şehrin içinde resort rahatlığı sunuyor. 
Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare 
deniz ve havuzun mavisinde, yemyeşil 
doğasıyla misafirlerine eşsiz bir deneyim 
yaşatıyor. Havuzun serin sularında keyif 
yapmanın yanı sıra tüm odalarından 
denize açılan büyülü manzarası, Radisson 
Blu Istanbul Ottomare’yi İstanbul’un en 
çok tercih edilen otellerinden biri haline 
getiriyor. Otelde, 16 Standart Oda, 30 
Standart Balkonlu Oda, 61 Premium 
Oda, 24 Süit Oda ve bir adet Kral Dairesi 
olmak üzere toplamda 133 adet günümüz 
konaklama trendlerini yansıtan misafir 

odaları bulunuyor. Misafir konforu ve 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
dizayn edilen odalar aynı zamanda 
şıklığıyla da öne çıkıyor. Otelin tüm 
odalarında ütü ve ütü masası, tartı, kahve 
ve çay seti, üst düzey odalarda espresso 
makinesi gibi modern ek hizmetlerin 
yanı sıra Marmara Denizi’nin ışıltılı ve 
nefes kesen manzarası konuklarımıza 
sunuluyor. Tüm misafirler sunduğumuz 
ücretsiz hızlı internetin keyfini çıkarırken, 
eşsiz deniz manzarasına karşı kahvesini 
yudumlamanın tadını çıkarabiliyor. Şehrin 
merkezinde ve toplu taşıma araçları ile 
kısa sürede ulaşabileceğiniz Radisson 
Blu Hotel İstanbul Ottomare; etkinlik 
ve toplantılar için muhteşem fırsatlar 
sunuyor. En son teknolojiyle donatılan ve 
tamamı gün ışığı alan 4 toplantı salonunda 
toplamda 100 konuk ağırlanabiliyor. 
Toplantılarınızı kolaylaştıracak son model 
ekipmanlar ve ücretsiz yüksek hızda 
internetin yanı sıra deneyimli mutfak 
ekibimizin hazırladığı yemek ve kahve 
molalarıyla toplantılarınızı en verimli 
şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Turizm açısından 2021 yılını genel 
olarak değerlendirdiğinizde neler 
söyleyebilirsiniz?
Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla 
oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 
30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. 
Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliri ise 
yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 
482 milyon 332 bin dolar oldu. Yabancı 
ziyaretçi sayısında ise Türkiye, geçtiğimiz 
yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 94,06 artış yakaladı. Türkiye 
geçtiğimiz sene olumlu bir yaz sezonu 
geçirdi. Bu başarının en önemli sebepleri 
arasında erişilebilirlik, sınırlarının 
açıklığı, toplumun güvenlik önlemlerine 
uyması ve misafirlerini tekrar ağırlamak 
isteyen misafirperver bir sektörün varlık 
göstermesini sıralayabilirim. Bu bilgiler 
doğrultusunda 2022 için de genel 
tablonun pozitif yönde olacağı konusunda 
olumlu düşündüğümüzü iletebilirim.

Otelinizde birçok ülkeden gelen 
konuklara hizmet verdiğinizi biliyoruz. 
2022 yılının başında olduğumuz 
şu dönemde genel olarak tabloya 
baktığımızda ağırlıklı olarak hangi 
ülkelerden daha çok seyahat sever sizi 
tercih ediyor?
Otelimiz konsept olarak gerek iş gerek 
ise tatil amaçlı gelen yerli ve yabancı 
birçok konuğa hizmet verebiliyor. İç pazar 
dediğimiz Türkiye için rezervasyonlarımız 
oldukça fazla. Bunun dışında ise Avrupa 
ülkelerinden özellikle Fransa, Almanya, 
Hollanda, İngiltere pazarlarında güçlüyüz. 
Asya ülkelerinden ise özellikle iş amaçlı 
seyahat eden Çinli misafirlerimiz ağırlıklı 
iken diğer Asya ülkesi olan Rusya’dan 
gelen misafirlerimiz çoğunlukla gezi 
amaçlı geldikleri İstanbul ziyaretlerinde 
bizleri sıklıkla tercih ediyorlar. Bunların 
dışında ise Orta Doğu ülkelerinden 
Başta Irak olmak üzere Kuveytli  seyahat 
severler otelimizi çoğunlukla tercih 
ediyor. Son olarak ise Amerika üzerinden 
gelen rezervasyon oranlarımız oldukça 
fazla. Bunların dışında ise bizim için 
yeni bir pazar olan Romanya pazarında 
kısa sürede oldukça hızlı yükselen bir 
grafik yakalayarak misafir çeşitliliğimizi 
artırmaya ve otelimizi daha fazla ülkeye 
tanıtmaya özen gösteriyoruz.
 
Pandeminin tüm seyahat 
alışkanlıklarımızı değiştirdiğini göz 
önünde bulundurarak pandeminin 
otelcilik sektörü için neler öğrettiğini 
nasıl değerlendirmek istersiniz?
Şüphesiz hepimiz COVID-19’dan etkilendik 
ancak normalleşmeye tanık oldukça 
gelecek için iyimser oluyoruz. Tüm 
zorluklarla birlikte öğrenme, büyüme, 
uyum sağlama ve iyileştirme fırsatı da 
geliyor. Ufkumuzu keşfetme ve genişletme 
konusundaki arzumuz ve ihtiyacımız, 
sektörümüze güçlü, uzun vadede 
iyileşme ve büyüme fırsatı sunuyor. 
COVID-19 sürecinde bazı önceliklerimiz 
vardı. Her şeyden önce çalışanlarımız 
ve misafirlerimizin güvenliği. En yüksek 

Ömer Özcan / Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare Genel Müdürü 

“Dijital platformları en doğru şekilde yöneten otellerin 
daha fazla ön planda olacağını görebiliyoruz”

Hem iş hem tatil amaçlı seyahat edenlerin tercihi olan Radisson Blu Hotel İstanbul Ottomare, özellikle toplantı ve etkinliklere 
yönelik imkanlarıyla öne çıkıyor. Son teknolojiyle donatılmış toplantı salonlarında gerçekleştirilebilen etkinliklere ek olarak 
otel, Hibrit Toplantı ve Hibrit Oda çözümleri de sunmaya başladı. Yeni neslin beklentilerini karşılayabilen, teknoloji ile 
entegre olabilmiş otellerin rezervasyonlarının artacağını ifade eden Radisson Blu Hotel Istanbul Ottomare Genel Müdürü 
Ömer Özcan; tesise ve turizm sektörüne ilişkin sorularımızı yanıtladı. 
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standartların uygulandığından emin olmak 
için hemen yeni bir hijyen protokolünü 
hayata geçirdik, aynı zamanda WWTC 
ile ortak olarak çalışanlarımıza ve 
misafirlerimize otellerimizin konaklamak, 
çalışmak ve toplantı yapmak için güvenli 
alanlar olduğu konusunda güven vermek 
amacıyla kalite etiketi oluşturmaya 
başladık. Bu bağlamda bizler de hem 
sistemlerimizi hem de otelimizin tüm açık 
ve kapalı alanlarını en ince detayına kadar 
yenileyerek 2022’ye daha güçlü girme şansı 
elde ettik. Bu süreçte misafirlerimizin ve 
çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önem 
dolayısı ile aldığımız önlemler hem seyahat 
severlerin güvenli ve mutlu bir konaklama 
yapmalarını sağladı hem de çalışanlarımızın 
aidiyet ve güven duygularını daha fazla 
geliştirdi. İnsana değer veriyor ve bu yönde 
kendimizi geliştirmeye ve yeni tecrübeler 
edinmeye önem veriyoruz.

Geleceğin turizmine dair sektörel 
beklentiler ve öngörüler nelerdir?
Yeni turizm trendinde otellerin özellikle 
dijital platformlardan daha fazla teknolojik 
destek aldığını ve bu platformları en 
doğru şekilde yöneten otellerin daha 
fazla  ön planda olacağını görebiliyoruz. 
Değişen seyahat alışkanlıkları ile birlikte 
yeni bir seyahat kitlesi olan Z kuşağı için 
de doğru hizmet sağlayan otellerdeki 
rezervasyonlarda gözle görülür bir artış 
olacağını öngörüyoruz. Değişen seyahat 
alışkanlıklarına göre şekillenen ve kendini 
yenileyerek trendlere ayak uyduran 
otellerde başarı ve gelir oranlarının 
artacağını iletmek isterim. Otelimizin 
bulunduğu bölgeye baktığımızda ise 
gerek değişen çehresi gerekse yeni 
yapılan yatırımlar ile İstanbul'un yeniden 
talep gören bir şehir olma yolunda hızla 
ilerlendiğini görebiliriz. Bölgemizde 
halihazırda 6  tane uluslararası otel 
markası yer alıyor. Yakın  zamanda ise bu 

sayı  8 olacak. Bu da bölgemizdeki turizmin 
yakın zamanda daha fazla gelişeceğinin 
ve daha fazla istihdam sağlanacağının 
göstergesidir. Yeni yatırımlar ile birlikte 
bölgemizde turizmden  alınan payın gün 
geçtikçe artacağını da görebiliyoruz. 
Bununla birlikte oteller arasında en iyi 
hizmeti vermek için rekabetin de eş 
zamanlı yükseleceğini görebiliyoruz. Bu 
rekabet ise misafir memnuniyeti açısından 
bölgede daha kuvvetli bir hizmet anlayışı 
sağlayacak.

2022’de öne çıkan yeni pazarlar ve 
son trendler hakkında neler aktarmak 
istersiniz?
2022 için ilk çeyrekte özellikle Rusya 
pazarının gittikçe güçleniyor ve sadece yaz 
mevsimi döneminde Antalya’ya giden Rus 
konuklar, yapılan özel satış ve pazarlama 
stratejileri ile  kış döneminde İstanbul’u 
tercih etmeye başladılar. Kış dönemi 
için halihazırda bölge misafirlerinin 
yüzde 36’lık kısmı Rusya üzerinden 
yapılan rezervasyonlardan oluşuyor. 
Bununla birlikte Orta Doğulu misafirlerin 
rezervasyon oranlarında kış sonrası için 
ciddi bir artış gözlemliyoruz. Teknolojik 
trendlere baktığımızda ise temassız ödeme 
imkanlarının yanında  online ödeme 
teknolojilerini geliştiren oteller 2022 de 
yine pazar payını sağladığı digital teknoloji 

kolaylığı ile devam ettirecektir. Özellikle 
hybrid konseptli toplantı sağlayan otellerin 
de yine gelirlerinde ciddi bir artış trendinin 
olacağını iletebiliriz. Radisson Otel Grubu 
olarak, 2020 yılından itibaren mevcut ve 
güçlü yatırımlarımızı geliştiriyoruz, online 
ve ekspres check-in/check-out ile dijital 
altyapımızı geliştirmeye devam ettik. 
Aynı zamanda günümüz konuklarının hızlı 
yaşam tarzının beklentilerini; konaklarken, 
çalışırken ya da toplantılara katılırken daha 
iyi karşılamak adına Hibrit Toplantı ve Hibrit 
Oda çözümlerimizin tanıtımlarını yaptık. 
Ayrıca, EMEA genelinde seçili lokasyonlarda 
kullanımı daha da kolaylaştırmak adına 
modern kurumsal video iletişiminde lider 
olan Zoom ile ortaklık kurduk. Hibrit Odalar 
hem iş seyahatinde olanlar için hem de 
günlük konuklar için üretken, kişiye özel 
ve sessiz bir çalışma alanı yaratmak adına 
son teknoloji bir ofisin imkanları ile lüks bir 
otel odasının konforuyla bir araya getiriyor. 
Bu odalar ikincil ekranlara kolay bağlantı, 
video konferans olanakları, kablosuz 
klavye, hoparlör, baskı hizmetleri, kırtasiye 
malzemeleri, sınırsız çay ve kahve, tesis 
bünyesindeki sağlıklı yaşam tesislerine 
erişim ve daha birçok avantaj sunuyor.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme 
Fakültesinden mezun olduktan sonra 
Marmara Üniversitesi’nde Yönetim - 
Organizasyon alanında yüksek lisans ve 
Cornell Üniversitesinde Stratejik Otel 
Yönetimi & Pazarlama alanlarında eğitim 
aldım. Otelcilik kariyerim 1997 yılında 
Corinthia Otel Grubunda başladı. Mesleğe 
başladığım seneden itibaren Hyatt, Accor 
ve Radisson Otel Grubu gibi uluslararası 
otel markalarında, yurt içi ve yurt dışında 
önemli görevler üstlendim. 2011 yılında 
Radisson Otel Grubu içerisinde "Yılın Genç 
Lideri" ödülüne layık görüldüm. 
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Şubat ayında 15 otel yatırımı teşvike bağlandı

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (ŞUBAT 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ARTVİN LİVANE PETROL İNŞAAT SANAYİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 112 12.982.330

BURSA
RES IMMOBILES İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TURİZM GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
5* 500 23.629.657

ÇANAKKALE ADABEYİ TENEDOS TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 48 24.316.450

ÇANAKKALE AYDIN DÖNMEZ BUTİK 30 24.346.450

EDİRNE SEYİR KAFE TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 3* 64 4.655.606

İZMİR
ÖZEL MERSİNLİ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU,ÖZEL OKUL İŞLETMECİLİĞİ 

YÜKSELİŞ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ YURT TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İNŞAAT 
YAPIMI İBRAHİM BABAK

3* 150 19.442.850

MERSİN KERVAN İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BUTİK 94 24.726.050

NEVŞEHİR ÖZEF TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 24 2.821.900

SİVAS
ÖZKAYA TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA PLASTİK GIDA OTOMOTİV MADEN 

TAŞIMACILIK AKARYAKIT TURİZM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ

BUTİK 82 12.127.500

TOPLAM 149.048.793

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (ŞUBAT 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HASTANE 187 304.999.997

İZMİR MES ARAÇ KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ ÖĞRENCİ YURDU 100 6.704.450

MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (ŞUBAT 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ADANA ÇAĞLAR İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 124 2.339.999

ANKARA YENİPARK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 418 48.672.835

ANTALYA BANA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 650 9.752.000

ANTALYA ALAN YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 1.718 14.750.000

EDİRNE BALTA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 3* 150 4.834.015

HATAY ARSUZ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 144 4.216.000

TOPLAM 84.564.849

MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (ŞUBAT 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

TEKİRDAĞ SİMETRİK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE 42 131.500.000

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE VE ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği TTYD’nin 19. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 10 Mart günü Four Points by Sheraton Hotel Kağıthane’de 
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2021 dönemi Dernek faaliyetleri, 
sektördeki gelişmeler gözden geçirildi. Genel Kurul’da, son iki seneyi 
pandemi süreci ile geçiren ve olağan seyrine dönmesini beklerken, 
yeniden bir kriz yönetimine dönmüş bulunan sektörümüzün 
bu zorlu süreci ortak akıl ve birlikte hareket ederek aşabileceği 
değerlendirilerek, TTYD Yönetimi, başladığı yenilikçi projeleri 
sürdürebilmek üzere görev onayı aldı. Güven tazeleyen TTYD 
Yönetim Kurulunun, yeni pazarlar ve yeni hedeflere odaklanarak 16 
Mayıs 2022 tarihinde Mandarin Otel Bosphorus’ta gerçekleştireceği 
Turizm Yatırım Forumu 2022 – TIF 2022 başta olmak üzere çeşitli 
faaliyet, toplantı ve görüşler ile misyonu doğrultusunda turizm 
yatırımlarının artırılması için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

TÜROB’un 24. Olağan Genel Kurulu’nda Müberra Eresin ikinci 
kez başkanlığa seçildi. Türkiye’de turizm sektörünün en köklü 
ve en büyük temsilcilerinden TÜROB’un 24. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 31 Mart’ta Swissotel The Bosphorus Hotel’de 
gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda tek liste ile seçime 
gidilirken, oylama sonucunda TÜROB’un yönetim kurulu belli 
oldu. Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra 
Eresin’i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Böylece 
TÜROB’da ikinci Eresin dönemi başlamış oldu. Armin Zerunyan, 
Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz başkan yardımcılıklarına, 
İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreterlik görevine 
devam edecek. Divan Türkiye Genel Müdürü Murat Tomruk da 
TÜROB Yönetim Kurulu Koordinatörü oldu. 

TÜROB’da Müberra Eresin 
dönemi devam ediyor

TTYD Yönetim Kurulu 
güven tazeledi
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy “Ege Turizm 
Merkezi Çeşme Projesini anlattı. 
Projedeki her aşamayı kentteki 
bileşenlerle paylaşmayı ve gelen 
öneriler doğrultusunda çalışmayı 
şekillendirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Ersoy, “Önyargıyla 
projeye ‘hayır’ demek yerine 
‘Nasıl yaparız’ diyen ve anlamaya 
çalışarak süreci Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’yla yöneten kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi. 
Ege’yi yerelden kalkındıracak büyük bir vizyon projesini hayata 
geçireceklerini anlatan Ersoy, spor ve fuar alanları, gastronomi, 
sağlık, ekoloji gibi farklı temalara odaklanan köyler ile Ege’ye has 
ürünlerin yetiştiği bahçelerin de çalışma içerisinde yer alacağını 
ifade etti. Proje kapsamında 27,5 kilometrelik sahil şeridinin ve 4,3 
hektarlık orman alanının yanı sıra proje alanının yüzde 42’sinin de 
olduğu gibi doğal haliyle korunacağı bilgisini veren Ersoy, yapılacak 
bina ve yapıların oturduğu taban alanın, yani projenin yapı ayak 
izinin yüzde 1,2 ile sınırlı kalacağını aktardı. Bakan Ersoy, projede 
değişikliklerin, ihtiyaçlar, talepler ve öneriler doğrultusunda 
yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Bu bir nihai plan 
değildir. Nihai planın netleşmesi için üzerinde değişiklik yapılıyor. Hem 
stratejik ÇED’in tamamlanması hem de ilgili koruma kararnamenin 
yayınlanması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
ile iletişim halindeyiz. Onların önerileri doğrultusunda planlamalar 
gerçekleştiriliyor. Projeye başlarken 100 bin yatak diye başlamıştık, 
koruma istekleri geldikçe kapasite 55 bin yatağa geldi. Bunun yüzde 
80’i turizm ve konaklama yatırımı, yüzde 20’lik alanı turizm konut 
alanı olarak planlanıyor.”

Ali Ağaoğlu’nun Milas’ta inşa etmeyi 
düşündüğü 16 bin kişilik ‘kasaba’ için ÇED 
olumlu karar vermişti.  ÇED’in bu olumlu 
kararına, bilirkişiden itiraz geldi. Bilirkişi 
“Bölgeyi bitirir, Tuzla Sulak Alanı yok olur” 
dedi.  Birgün Gazetesi'nde yer alan habere 
göre; Ağaoğlu bu projede yalnız değil. 
Bölgedeki arazileri parça parça toplayan asıl 
isim Besim Tibuk. 15 yıl önce Ağaoğlu ile ortak bir proje geliştirdiler. 
Ama hayata geçirmeleri için pek çok yasanın, düzenlemenin adım 
adım değişmesini beklediler ve nihayet Ağaoğlu’nun Akdeniz İnşaat’ı 
geçen yılın Mayıs ayında nihai ÇED raporunu Çevre, İklim ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sundu. Bakanlık da jet hızıyla projeye “ÇED olumlu 
kararı” verdi. Proje ile 9 milyon 700 bin metrekare büyüklüğündeki 
bir alanın 4 milyon 454 bin 395 metrekaresi yapılaşmaya açılıyor. 
25 ayrı bölümden oluşan 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 
odalı spa oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand oteli kapsayan 
projede ayrıca 6 adet günübirlik tesis, 1 adet golf sahası, 6 adet 
ticaret merkezi, otoparklar, yüzme havuzları, su oyunları alanları, 
AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina, tesis 
bina edilecek. Ayrıca 8 yapay göl de bulunuyor. Burada en az 16 bin 
kişinin yaşaması planlanıyor. Proje alanında arkeolojik SİT alanları 
var. En önemli konu ise hemen bitişiğindeki dünyanın sayılı sulak 
alanlarından, Tuzla Sulak Alanı’nın olması. Burası Bargilya antik 
yerleşim birimiyle beraber özellikle kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. 
Nitekim 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından tavizsiz 
korunması gereken kuş bölgesi ilan edildi. 

İzmir İl Toprak Kurulu, Çeşme ile Urla 
arasındaki 45 bin dönüm alanın imara 
açılmasına ilişkin projeyi oy çokluğu ile 
kabul ettiğini açıkladı. 25 Ocak 2020 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
kararı ile Çeşme Alaçatı'da 178, Urla 
Zeytineli'nde 333 olmak üzere toplam 

511 parsel hakkında acele kamulaştırma kararı verildi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Urla Zeytineli ile Alaçatı arasında kalan, büyük 
bölümü Hazine'ye ait 45 bin dönüm alanı yapılaşmaya açmak için 
çalışma başlattı. Kamuoyu, söz konusu bölgede ne yapılacağını 
iki yıl önce Suudi Arabistan şirketi Albassam Group'un broşürleri 
ile öğrendi. Sözcü’den Gökmen Ulu’nun haberine göre şirket, 15 
milyar dolarlık proje hazırlandığını açıklamıştı. Proje kapsamında 
havalimanı, marinalar, alışveriş merkezleri, oteller, villalar inşa 
edileceği, bir de tıpkı Kanal İstanbul projesinde olduğu gibi 
teknelerin geçişi için su kanalı açılacağı öğrenilmişti. Bakanlık, birçok 
değişikliğe uğradığı belirtilen projenin son şekli ve detaylarına dair 
halen açıklama yapmadı. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, 
projenin iptali yönünde dava açmıştı. Tepkilere karşın proje önceki 
gün İzmir İl Toprak Kurulu'nda onaylanınca tartışmalar tekrar 
alevlendi. Kurulda Ziraat Mühendisleri Odası'nı temsilen yer alan 
Tevfik Türk, bölgenin marjinal tarım alanı olarak tanımlanmasının 
doğru bir yaklaşım olmadığını öne sürerek, “Tarımsal ürünler 
niteliklerini sadece topraktan değil, ekosistemden alır. O 
nedenle bölgedeki Sakız Enginarı, Çeşme Sakızı, Çeşme Anasonu 
markalaşmıştır. Örneğin o bölgede yetişen Çeşme Kavunu coğrafi 
işaret almıştır. Bu bölgeyi yoğun yapılaşmaya açacak rant projesi, 
ekosistemi ve tarım bütünlüğünü olumsuz etkileyecektir. Bu 
nedenle ile kurulda şerh koyduk” dedi.

Galatasaray'ın eski 
başkanı Ünal Aysal'a 
ait olan ve Ortaköy’de 
bulunan Hotel Les 
Ottomans isimli otelin 
icra kapsamında satışı 
üst mahkeme tarafından 
reddedildi. Otelin 
yeniden Ünal Aysal’a 

geçtiği ifade edildi.  Para Dergisi'nde yer alan habere göre Yeni 
Elektrik Üretim A.Ş.'nin üretimini sürdürdüğü belirtilirken, 
Hotel Les Ottomans'ın da tamamıyla Aysal'ın sahibi olduğu Unit 
Group'a devredildiği belirtildi. Aysal, tamamen prestij amaçlı 
2006'da hayata geçirdiği Hotel Les Ottomans'ı da yaklaşık 2 
Milyon Euro bedelinde bir yatırımla tekrar hizmete açmayı 
planlıyor. Hiç kredi alınmadan 108 milyon dolar maliyetle hayata 
geçirilen Hotel Les Ottomans; Aysal'ın enerji santraline ek 
kredi ihtiyacını karşılamak üzere bir bankada ipotekliydi. Aysal, 
söz konusu banka ile de müzakereler aracılığıyla anlaşmak için 
hazırlıklara başladı. Bu kapsamda otelin açık alanlarına iyi ve 
kaliteli hizmet sunan restoranlar açılarak, kapalı alanları ise özel 
kulüpler ve etkinliklerde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Ünal 
Aysal konuyla ilgili olarak, "İstanbul Boğazı'nın bu eşsiz eserini 
yeniden düzenleyerek turizme kazandıracağız” dedi.

Çeşme projesi oy çokluğu ile 
kabul edildi

Hotel Les Ottomans’ın icra 
kapsamında satışını üst 
mahkeme reddetti

Bakan Ersoy Çeşme Projesi’nin 
detaylarını anlattı

Ali Ağaoğlu'nun Milas projesine 
bilirkişi itiraz etti
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İstanbul’un en popüler semtlerinden biri olan Nişantaşı’nda yer 
alan The Rooms Nişantaşı Hotel, misafirlerine mükemmel bir konuk 
deneyimi sunuyor. Nişantaşı’nın tam kalbinde yer alan konumuyla 
dikkat çeken otelin çevresinde çok sayıda mağaza, kuaför, güzellik 
merkezi, spor salonu ve câfe bulunmaktadır. The Rooms Nişantaşı 
Otel Müdürü Ozan Ekin Sözal, otel hakkında şu bilgileri verdi; 
“Otelde her biri ayrı özelliklere sahip Superior, Deluxe ve Suite olmak 
üzere toplam 32 oda mevcuttur. Odalarda su, HD LED TV, klima, 
kablosuz internet erişimi, çalışma masası, minibar, çay kahve ikramı, 
safebox ve buklet malzemesi standart olarak misafirlerin kullanımına 
sunuluyor.” Lokasyonun verdiği avantajın yanı sıra güleryüzlü, genç 
ve dinamik ekibiyle misafirlerine eşsiz bir konuk deneyimi sunmayı 
hedeflediklerini kaydeden Ekin Sözal, 2022’de turizm konusunda 
daha umutlu olduklarını ifade etti.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış’ta, iki 
metreye ulaşan kar kalınlığı sezonu uzattı. Konu ile ilgili Turizm 
İşletme & Yatırım Dergisine açıklamalarda bulunan Habitat Otel 
İşletme Sahibi Kürşat Gemalmaz, “Bu sene otel olarak bizim 
7. senemiz ve en iyi sezonumuz diyebilirim. Şu anda doluluk 
oranımız yüzde 50 civarında. İki metreye ulaşan kar kalınlığı 
nedeniyle şimdiden,  11–17 Nisan tarihleri arasında okullarda 
yapılacak olan ara tatile hazırlanıyoruz. Şartlar uygun olursa 
bayram tatilini de içine alacak şekilde 15 Mayıs’a sezonun 
uzama ihtimali var” dedi. Kayak sezonunun son yıllarda daha 
geç açıldığını dile getiren Gemalmaz, şöyle devam etti; “Kayak 
sezonu son yıllarda daha geç açılıyor ama Mart ve Nisan aylarına 
da uzuyor. Bu sene pistlerin en güzel hali Mart ayında gerçekleşti. 
Bu yüzden önümüzdeki yıllarda Mart ve Nisan aylarında daha 
fazla misafir ağırlayacağımızı düşünüyorum.”

Akyüzler Tic. Ltd. Şti. tarafından Yozgat’ta hayata geçirilen Pteria 
Hotel, kentin şehir merkezindeki ilk 5 yıldızlı otel olacak. Mart 
ayı sonunda inşaatına başlanacak otelin, Mayıs 2023’te açılması 
planlanıyor. Otelde 128 oda ve 208 yataklık kapasite bulunacak. 
Otelin iş / şehir oteli olarak hizmet vereceğini aktaran Pteria Hotel 
Genel Müdürü Mustafa Babayiğit, yatırım hakkında Turizm İşletme 
& Yatırım Dergisine bilgi verdi. Babayiğit şunları söyledi: “Tesis 
içerisinde bir adet convention center bulunuyor. Bir adet çok 

amaçlı salon, 1.000 kişilik bir salon, 300 ve 200’er kişilik cep salonlar 
ile 50 kişilik protokol toplantı odası convention center içerisinde 
yer alıyor. Lokasyon olarak üniversiteye yakın bir bölgedeyiz. 
Convention center’ı da üniversiteye yakın olduğumuz için 
planladık. Özellikle üniversitenin kongrelerine, sempozyumlarına 
ev sahipliği yapmayı planlıyoruz.” Yozgat’ın ihtiyacına yönelik bir 
tesis hedeflediklerini kaydeden Babayiğit, “Projemiz otelden çok, 
bir yaşam merkezi şeklinde planladı. İnşaat alanı oldukça büyük 
olduğundan o metrekarelerde 500 oda da yapılabilirdi ama oda 
sayısını Yozgat’ın ihtiyacı olan seviyede tutarak, toplantı salonları, 
sinema salonu, kuaför, havuz, Spa merkezi, güzel bir iç bahçe 
gibi planlamalar yaptık” dedi. Restoran ve kafe kısımları için 
kurumsal markalarla çalışılacağını belirten Babayiğit, “Lobimizin 
sağ tarafında cafe, sol tarafında restoran bulunuyor. Yaklaşık 
350 metrekarelik restoran alanımız mevcut. Big Chef markasıyla 
görüşmelerimiz sürüyor. Cafe için de Arabica markası ile anlaşmak 
üzereyiz” şeklinde konuştu. 

“5 yıl içinde Ankara’da ikinci otelimizi açmayı hedefliyoruz”
Yatırımcı firma Akyüzler’in geleceğe dönük planlarından da 
bahseden Babayiğit şunlar aktardı: “Projeyi sadece Yozgat’a 
yönelik değil; Kayseri, Nevşehir, Çorum, Sivas, Çankırı bölgesinin 
sayılı otellerinden olacak bir tesis olarak planladık. Aslında 
Dedeman, Hilton standartlarına uygun bir proje ama biz kendi 
markamızı oluşturup, 5 yıl içerisinde de Ankara’da ikinci otelimizi 
açmayı hedefliyoruz. Bu nedenle bir markayla çalışmaktan ziyade 
kendi markamızı oluşturmayı tercih ettik.” 

Sarıkamış’ta iki metreye 
ulaşan kar sezon uzattı

Yozgat’a 5 yıldızlı otel ve yaşam merkezi geliyor

Ozan Ekin Sözal: “2022’de turizm 
konusunda daha umutluyuz”

Kürşat Gemalmaz
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Yatırım promosyon çalışmaları kapsamında tanıtım faaliyetleri 
yürüten KUZKA, ön fizibilite konularında yatırımcı çekmek, 
yatırımların finansmanına yönelik devlet destek ve teşvikleri hakkında 
bilgilendirme yapmak, ziyaret edilen firmaların tedarik zinciri içerisinde 
yer alan ürünlerin Kastamonu’dan temini ve üretim imkanlarının 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Marmara Bölgesi’ndeki 
yatırımcılara yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. KUZKA Kastamonu 
Yatırım Destek Ofisi tarafından yapılan ziyarette firmalara, TR82 Bölgesi 
özelinde Kastamonu’da yatırımlara sağlanan destekler ve teşvikler, 
yatırım yeri, potansiyel yatırım alanları, sektörün yapısı, mevzuat, 
standardizasyon, ithalat-ihracat durumu, pazar imkanları, üretim 
prosesi, sabit yatırım tutarı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi konularda 
bilgiler verildi.

KUZKA’dan yatırım promosyon atağı

Faaliyete geçtiğinde Diyarbakır’ın simgesi olması hedeflenen 
yatırımın 2024 yılında açılacağı bildirildi. Yatırımını, Karavil 
Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin üstlendiği DoubleTree by Hilton Diyarbakır’da iki ayrı 
1.000 kişilik toplantı ve kongre solunu, Türk hamamı, kapalı yüzme 
havuzu, fitness ve restoran da yer alacak. Yatırım tamamlandığında, 
şehrin simgesi olması hedeflenen DoubleTree by Hilton Diyarbakır, 5 
yıldızlı 146 oda ve 292 yatak kapasiteli olacak.

İş dünyasına konforlu bir konaklama deneyimi sunmayı hedefleyen 
World Deluxe Hotel, Ordu’da hayata geçiriliyor. 2+1 ve 1+1 
süitlerden oluşan, business süit konseptindeki World Deluxe 
Hotel’in yaz döneminde kapılarını açması hedefleniyor. 3 yıldızlı, 20 
odalı ve 80 yataklı tesis, iş dünyasına ve Orta Doğu pazarına hitap 
edecek. İki segmentin de ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte, 
ev konforunda süitlere sahip olacak World Deluxe Hotel, ayrıca 
sosyal ve ticari alanları, kafeleri, restoranı, konferans ve toplantı 
salonlarıyla misafirlerine kalabalıktan uzak bir ortamda konaklama 
imkanı sunacak. Semenoğlu Turizm yatırımıyla hayata geçirilen tesis, 
teleferiğin ve macera parkının hemen yakınında konumlanıyor. 

Dalaman Airport Palace Tur. Tic. İnş. A.Ş., Muğla’nın Dalaman 
ilçesinde turizm konaklama tesisi yapacak. Toplam 166 kişinin 
konaklayacağı 125 odadan oluşacak tesis, 4 Milyon TL bütçe 
ile tamamlanacak. Proje alanında turizm binası, restoran ve 
kahvaltı için teras, içecek bar, havuz bar, yüzme havuzu, çocuk 
havuzu, hamam, özel hamam, sauna, soğukluk, iki adet masaj 
odası, fitness, yüz ve cilt bakım odası gibi birimler bulunacak. 5 
yıldızlı otele esas verilmiş olan Turizm Yatırım Belgesi'ne ve kat 
planlarına göre tesiste; 82 oda (1 yataklı), 20 oda (2 yataklı), 21 
Süit Oda (2 yataklı), 2 Bedensel Engelli Odası (1 yataklı) olmak 
üzere toplam 166 kişinin konaklayacağı 125 oda bulunacak.

Antalya havaalanı yolu üzerine yatırımı devam eden tesis, 
toplantı hizmetlerinin yanı sıra fitness ve restoran hizmetleri de 
verecek. Şehir oteli konseptinde faaliyet gösterecek olan otelin 
haziran ayında açılması planlanıyor. Kaba inşaatı biten otelin, iç 
dekorasyonu için çalışmalara başlandığı bildirildi. Yatırımı, İsnova 
Deri Tekstil Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret tarafından oteli 
4 yıldızlı, 56 oda ve 128 yatak kapasiteli olacak.

Dalaman'a 5 yıldızlı 
otel yatırımı

Antalya'da 4 yıldızlı otelin 
yatırımı devam ediyorDiyarbakır’a DoubleTree by 

Hilton geliyor

Ordu’da business süit konseptli 
otelin yapımı sürüyor
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Farkı illerde bulunan onlarca değerli arazinin ve tesisin imar planı 
özelleştirme yoluyla değiştirildi. Aralarında turizm bölgelerinin de 
bulunduğu özelleştirmeler kapsamında Tekirdağ Kumbağ’daki denize 
sıfır arazi turizm tesisi haline getirildi.  Kamuya ait arazi, lojman, 
tesislerin özelleştirme yoluyla satışı devam ederken, son olarak Resmi 
Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onlarca 
kamu malının özelleştirme yoluyla imar planlarının değiştirilmesi ve 
satışına ilişkin kararlar yayımlandı. Tekirdağ, Manisa, Sakarya, Bursa, 
Adana, Ankara, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa’da kamuya ait onlarca 
değerli arazi ve tesisin özelleştirme yoluyla imar planları değiştirildi, 
arazi ve tesisler satışa hazırlandı. 

Sahibinden.com 
tarafından açıklanan 

verilere göre, Antalya’da 
219 turistik tesis satışa 

çıkarıldı. İl genelinde 
Muratpaşa’da 47, 

Alanya’da ve Kemer’de 
41’er adet tesisin satışa 

çıkarıldığı belirtildi. 
Satılacak otel sayılarına göre sıralama devam ettiğinde; Manavgat’ta 
30, Konyaaltı’nda 24, Kaş’ta 12, Serik’te 11, Kumluca’da 7, Aksu’da 2, 
Kepez’de 2, Finike ve Gazipaşa 1’er otelin satışa çıkarıldığı görülüyor. 
41 tesisin satışa çıkarıldığı Alanya’da en pahalı tesis ise 960 Milyon TL 
oldu. Yeni Alanya'da yer alan habere göre, 14 Şubat 2022 itibarıyla 
satışa çıkan 5 yıldızlı tesis; 278 oda, 830 yatak kapasitesine sahip ve 
Türkler Mahallesi’nde bulunuyor. En ucuzu ise, 4 Milyon 750 Bin 
TL. Alanya’dan verilen son satılık ilanı ise, 12 Mart 2022 tarihinde 
yayınlandı.

Şehir oteli konseptindeki 46 
odalı Maya Otel ve arsası 
icradan satışa çıkarıldı. 
Afyonkarahisar İcra Dairesi 
tarafından satışa çıkarılan otel 
ve arsası için ilk satış günü 
28 Nisan olarak belirlendi. 
Afyonkarahisar İl, Merkez 
İlçe, 798 Ada, 843 Parsel, 
Cumhuriyet Mahallesi 276, 
97 metrekare alan üzerine 

kurulu borçlu hissesi tam olan Kargir otel ve arsası, icradan 
satılacak.  6.780.048, 00 TL muhammen bedel belirlenen yapı 
için birinci satış günü 28 Nisan, ikinci satış günü ise 26 Mayıs 
2022 olarak belirlendi. Satış Yeri ise Afyonkarahisar İcra Dairesi 
Mezat Salonu olarak açıklandı.

Pandemi ile başlayıp, Rusya - 
Ukranya savaşı ile devam eden 
turizmdeki kriz, bir otelin 
daha satışa çıkarılan oteller 
arasına eklenmesine neden 
oldu.  Son olarak, İstanbul’un 
Ataşehir ilçesinde bulunan 
A11 Hotel’in bulunduğu 

bina, İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi tarafından icradan satışa 
çıkarıldı. Üç bodrum + zemin + 9 normal kattan oluşan bina, A11 
markasıyla otel olarak faaliyet gösteriyordu. Grubun Şile, Alanya 
ve İstanbul’da toplam 5 oteli bulunuyor. Satış ihalesi 10 Mayıs 
2022 tarihinde saat 14.00’te yapılacak bina için 19 milyon 350 
bin lira muhammen bedel belirlendi.

İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu’nun 2. Olağan Kongresi 
düzenlendi. Kongre’de Hatay’ın turizmde dünyanın ikinci 
Dubai’sine dönüştürmek için harekete geçme kararı alındı. 
Projeyi ise Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile Ulusal 
İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu 
yürütecek. Kongrede, katılımcılar Hatay’ın dünyanın turizm 
başkentlerinden birine dönüştürülmesi için fikir birliğine 
vardı. Bu kapsamda belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve 
iş dünyasının da desteğiyle çalışmalara başlatılacak. Planlı 
çalışmayla Hatay’ın turizmde dünyanın önde gelen şehirlerden 
birine dönüşebileceğini belirten Ömer Niziplioğlu, Samandağ’ın 
uzunluk konusunda Akdeniz'de ilk, dünyada ise on ikinci sırada 
yer almasına rağmen Türkiye'de turizmde sadece Antalya'dan 
kazanç sağladığına dikkat çekti. Niziplioğlu, "Eğer Hatay için 
yeni bir planlama yaparsak konaklama, yeme-içme, eğlence 
yerlerini sıfırdan tasarlarsak hatta bunun için uluslararası şehir 
plancılardan destek alırsak Cannes, Nice, Dubai gibi turistik bir 
bölgeye dönüştürebiliriz.  En azından Antalya'nın yarısı kadar 
gelir elde edebiliriz" diye konuştu. 

Afyonkarahisar Merkez’de 
yer alan otel, icradan satışa 
çıkarıldı

İstanbul’da bir otel
19 milyon TL’ye satışa çıkarıldı

Hatay’da 12 ay turizm için 
harekete geçiliyor

Kamuya ait arazi ve tesislerin 
imar planı değiştirildi, satışları 
yapılacak

Antalya’da satışa çıkarılan
otel sayısı 219 oldu
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Gaziantep, sağlık turizminde Avrupa ve Ortadoğu’da merkez olmak 
üzere altyapısını güçlendiriyor. Son 10 yılda Irak, İran, Lübnan, Ürdün, 
Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Suriye ve Azerbaycan’dan 
15 bin hastanın tedavi edildiği kentte, sağlık turizminde yaşanan 
eksikler de kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla giderilmeye 
başlandı. Dünya’dan Talip Öztürk’ün haberine göre, kentin sağlık 
turizmi potansiyelini, altyapısını ve kalitesini artırmanın yanında 
pastadan aldığı payı da artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan 
Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği’nin (GUSAT) Başkanı 
Yusuf Ziya Yıldırım, kentte 2022 yılı Mart itibariyle 3’ü aracı kuruluş, 
17’si hastane olmak üzere 20 kuruluşun sağlık turizmi yetki belgesi 
sahibi olduğunu söyledi. Belge almak isteyen kuruluş sayısının her 
geçen gün arttığını belirten Yıldırım, bu yıl fizibilite ve teknik destek 
konularında projeler hayata geçireceklerini kaydetti. Hedef pazarları 
Ortadoğu ve Avrupa olarak belirlediklerini anlatan Yıldırım, “Bu 
ülkelere ziyaretlerinde bulunup burada potansiyel gördüğümüz 
kurum ve kuruluşları ilimize davet edeceğiz. İlimizin sağlık altyapısı 
ve potansiyelini tanıtacağız” dedi. 

2024 yılının başlarında 
ilk misafirlerini 
ağırlayacak olan 
Kempinski, Balmumcu 
- Beşiktaş semtinde 
seçkin, lüks rezidanslar 
için yeni bir işletme 
sözleşmesi imzalayarak, 
bu küresel şehrin önde 
gelen otel gruplarından 
biri olarak pozisyonunu 
güçlendiriyor. Yemyeşil 
bir vadide, 30.000 
metrekarelik geniş bir
arazinin kalbinde 
yer alan Kempinski 
Residences Balmumcu, beş modern binaya yayılmış 155 rezidans ve 
11 seçkin villa ile Boğazın nefes kesici manzarasına karşı ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. 194 ila 1.340 metrekare arasında değişen 
rezidanslar ve villalar, İstanbul' un iş ve ticaret merkezinin kalbinde 
lüks yaşamı zirvede yaşatacak ve bu anlamda Kempinski tarafından 
sağlanan özel bir Residence Concierge, Resident's Lounge, spor 
salonu, açık havuz ve vale park hizmeti gibi ayrıcalıklı hizmetler 
sunacak. 

Aydın’ın Didim 
ilçesinde ünlü Altınkum 
plajında bulunan 2015 
yılında kapsamlı bir 
renovasyon geçiren 
25 yıllık 4 yıldızlı Hotel 
First Class otel icradan 
satışa çıkarıldı. Otelin 
birinci, ikinci, üçüncü 
ve çatı katlarında ayrı 

ayrı 4 Adet Aile odası, 16 adet Standart oda ve 1 adet servis odası 
olmak üzere toplam 21 oda bulunuyor. Otelde toplam 16 adet 
Aile odası, 64 adet Standart oda ve 4 adet servis odası bulunuyor. 
Odaların 40 tanesi deniz manzaralı, diğerlerinin ise havuz 
manzaralı. 37.195.000,00 TL değir biçilen otelin ilk satış günü 9 
Mayıs 2022, ikinci satış günü 3 Haziran 2022 olarak belirlendi.

Seda İbişoğlu Durak, Sheraton İstanbul Ataköy’ün yeni satış ve 
pazarlama direktörü oldu. Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otel 
işletmeciliği Bölümü mezunu olan Durak, okul yıllarında deneyim 
kazanmak üzere farklı birimlerde yaptığı otel stajlarıyla 2000 yılı 
başında otelcilik kariyerine adım attı. Sektörde kazandığı önemli 
tecrübelerin ardından Durak, 2022 yılı Mart ayında Marriott 
International bünyesinde bulunan Sheraton İstanbul Ataköy 
Hotel’de Satış & Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı. 

4 yıldızlı Hotel First Class, 
icradan satışa çıkarıldı

Seda İbişoğlu Durak Sheraton 
İstanbul Ataköy’ün yeni satış 
ve pazarlama direktörü oldu

Yatırımcının gözdesi Erciyes’e 
5 yıldızlı iki otel daha geliyor

Gaziantep, sağlık turizminde 
10 bin turist hedefliyor

Kempinski Residences Balmumcu, 
Istanbul projesi için İşletme 
sözleşmesine imzalar atıldı

Dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle öne çıkan Erciyes, 
yatırımcıların ilgi odağında. Erciyes’te yatırım karaları alan 
Erkara Otomotiv Turizm İnşaat ve Taahhüt Ticaret A.Ş., 2023 
yılında açmayı planladığı 5 yıldızlı, 160 oda, 320 yatak kapasiteli, 
Convention Center ve SPA olanaklarıyla öne çıkması hedeflenen 
yatırımın ardından, proje aşamasında olan ikinci bir yatırımın 
daha gelmekte olduğu bildirildi.
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Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini 
sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı 
amaçlayan Elite World Hotels’in Mutfaklar Koordinatörü Mehmet 
Uzunöz oldu.  Uzunöz kariyer hayatına 1991 yılında Swiss Hotel’de 
başladı. Ardından sırasıyla Four Seasons Hotel, Mövenpick İstanbul, 
Sait Halim Paşa Yalısı, Ramada Plaza Hotel, Hilton Dalaman Golf 
Resort’ta Excutive Chef,  D-ream Restaurant Entertainment and 
Management’ta Mutfaklar Koordinatörü oldu. Türkiye Milli Aşçılar 
Takımı ilk kurucu üyesi de olan Mehmet Uzunöz, Londra, Moskova, 
Mısır (Kahire, Sharm El Sheikh), San Francisco, Los Angeles, Paris, 
Dubai, Meksika, Malta, Almanya, İtalya, Dubai, Katar, Suudi Arabistan, 
Bahreyn gibi dünyanın dört bir yanında Türk Mutfağı’nın tanıtımına 
katkıda bulunmak için birçok farklı etkinlik ve organizasyonlara da 
katıldı. Ayrıca yerli ve yabancı yemek yarışmalarında 85’in üzerinde 
madalya, kupa ve ödül kazandı. 

Turizm ve otelcilik sektörünün deneyimli yöneticileri Samet Güney 
ve Müge Akın, Radisson Blu Bosphorus Hotel, İstanbul’daki yeni 
görevlerine atandı. 15 yılı aşkın süredir sektörde kariyerine başarıyla 
devam eden Samet Güney, otelin Yiyecek ve İçecekten sorumlu 
Mutfak Şefi olarak göreve geldi. Güçlü geçmişiyle dikkat çeken 
Müge Akın ise Kat Hizmetleri Müdürü olarak yeni pozisyonuna 
başladı. Radisson Blu Bosphorus Hotel, İstanbul, Ortaköy’deki boğazı 
kucaklayan ikonik konumuyla İstanbul’un en gözde otellerinden. 
139 odası, 8 farklı toplantı salonu, iki restoran ve barı, spa ve fitness 
servisiyle misafirlerine yüksek kalitede hizmet sunuyor. 

Gürkan Kaban, “Dedeman 
Hotels & Resorts 
International Operasyon 
Direktörü” olarak atandı. 
Dedeman Ailesine katılan 
Gürkan Kaban, profesyonel 
hayatına 1995 yılında 
Çırağan Kempinski’de 
yiyecek içecek 
departmanında başladı ve 
sırasıyla Royal Caribbean 
International, Divan Merkez, Rixos Ankara, Dedeman İstanbul, 
Crowne Plaza İstanbul Asia, Hilton İstanbul Kozyatağı otellerinde 
farklı pozisyonlarda görev aldı. 2020 yılı itibariyle Holiday Inn Şişli’de 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonlarında çalışan 
Kaban, “Dedeman Hotels & Resorts International Operasyon 
Direktörü” olarak atandı. Kaban, Dedeman otellerinin tüm 
marka ve operasyonel standartlarının belirlenmesi, uluslararası 
düzeye getirilmesi, misafir memnuniyetinin maksimum seviyeye 
çıkarılması, standartların korunup uygulanması konularında 
sorumlu olacak ve İcra Kurulu  Başkanı’na bağlı olarak çalışacak. 

Hilton’un lüks 
koleksiyon markası 
LXR Hotels 
& Resorts’un 
Türkiye’deki ilk oteli 
Susona Bodrum’da 
üst düzey yönetim 
değişikliği gerçekleşti. 
20 yıla yakın otelcilik 
kariyerinde farklı 
destinasyonlardaki 
birçok lüks markada 
görev almış olan 
Kemal Bayık, Susona 
Bodrum, LXR Hotels 
& Resort’un Genel 
Müdürü olarak 
atandı. Turizm 
sektörüne ilk adımını 
25 yıl önce İzmir 
Hilton’da stajyer olarak 
atan Bayık, farklı ülkelerde ve kademelerde sürdürdüğü kariyer 
yolculuğuna Mart ayı itibarıyla Susona Bodrum, LXR Hotels & 
Resorts’un Genel Müdürü unvanıyla devam ediyor. 

Gürkan Kaban, Dedeman 
Hotels & Resorts International 
Operasyon Direktörü olarak 
atandı

Susona Bodrum, LXR Hotels 
& Resorts’un Yeni Genel 
Müdürü Kemal Bayık oldu

Şef Mehmet Uzunöz Elite 
World Hotels’in Mutfaklar 
Koordinatörü oldu

Radisson Blu Bosphorus Hotel, 
İstanbul’da iki önemli atama
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Öncelikle, tesisiniz hakkında 
genel bilgi alabilir miyiz? 
Otelimiz insanların ihtiyaç duyduğu doğayı 
en lüks haliyle sunabilmek amacıyla 
kurulmuş bir işletmedir. Marisstone, 
Saros Körfezi’nde, Gökçetepe Tabiat Parkı 
içerisinde kendimize ait 60 dönümlük bir 
arazide 30 villadan oluşuyor. Villalarımız 
tamamen bölgeye ait doğal taşlar 
kullanılarak yapıldı. Kullanılan malzemeler 
doğal ve tamamıyla el işçiliğiyle üretildi.  
Denize sıfır konumda, orman içerisinde 
bir tesisiz. 30 adet villamızda toplam 140 
yataklık kapasite bulunuyor. Her villamız 
farklı özelliklere sahip. En az iki kişi en 
fazla yedi kişilik konaklama imkanına 
sahip villalarımız mevcut. Bulunduğumuz 
lokasyon, başlı başına Türkiye’de değeri 
bilinmesi gereken bir bölge. Çok yüksek 
bir oksijen oranına sahip, yanılmıyorsam 
bu anlamda Türkiye’de ilk sırada geliyor. 
Saros Körfezi, berrak sularıyla ön plana 
çıkıyor. Dünyada kendini temizleyebilen 
5 körfezden biri. Dalış aktiviteleri 
yapılabiliyor. Belki de çok bilinmeyen 
Saros Sualtı Müze’miz var. Batık bir 
uçak, Nusret Mayın Gemisi’nin batığı, 
Çanakkale’deki askerlerimiz temsil 
eden batırılmış heykeller su altında 
sergileniyor. Alternatif olarak, tabiat parkı 

içerisinde bulunduğumuz için çok büyük 
bir macera parkımız var misafirlerimiz 
bundan yararlanabiliyor. Türkiye’nin deniz 
üzerindeki en uzun zipline’ına sahibiz. 
Trekking kulübümüz ile her gün otelden 
çıkıp dört saatlik ve altı saatlik parkurlarda 
çam ormanları arasında yürüyüş 
yapabiliyoruz. Atv, Utv kiralama, tekne 
turu, teknede konaklama imkanlarımız 
bulunuyor. Çocuk kulübümüz çocukları gün 
içinde ailelerin yanından alıp doğa eğitimi 
veriyor. Lezzetler konusunda iddialıyız; 
misafirlerimiz Zeytin Ağacı restoranımızda 

dünya mutfağından farklı tatları 
deneyimliyor. Oda - Kahvaltı konseptte 
çalışıyoruz, misafirlerimiz dilerlerse açık 
büfe kahvaltımızın zengin çeşitliliğinden 
yararlanıyor, dilerlerse kendi villalarına 
kahvaltı talep edip, özel bahçelerinde 
huzurlu bir kahvaltı yapabiliyor. Ek olarak, 
sezon içerisinde doğa ile baş başa kalmak 
isteyen misafirlerimiz için büfemizde 
piknik sepetleri var, özgürce diledikleri 
alanda kahvaltı yapabiliyorlar. Bunların 
yanı sıra Yoga grupları ile çalışıyoruz. 
Özellikle bahar aylarında açık havada Yoga 
aktivitelerine yoğun talep alıyoruz. Yanı 
sıra haftalık periyotlarla detoks grupları 
düzenliyoruz. Bölgenin lezzetlerini de öne 
çıkaracak, düşük kalorili menülerimiz var 
detoks kamplarına özel. 

Hedef kitleniz ve doluluk oranlarınız 
hakkında da bilgi verir misiniz?
Marisstone henüz 6 aylık bir tesis. 
Doluluk oranları anlamında bu sürede 
beklediğimiz rakamlara ulaşabildik. Yazın 
yüzde 99 doluluğu sağlamış olduk. Aralık 
sonuna kadarki düşük sezonda da yüzde 
50-60 doluluk ile çalıştık. Ocak – Şubat 
aylarında ekonomik dalgalanmanın da 
etkisini gördük ama yine de hafta sonları 

Murat Başer / Marisstone Hotels Gökçetepe Genel Müdürü

Marisstone Hotels Gökçetepe, tabiat parkı içindeki konumuyla ve 
eşsiz mimarisiyle 12 ay huzurlu ve keyifli tatilin adresi oluyor

Edirne, Keşan’da, Saros Körfezi’nin kıyısında, Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde konumlanan Marisstone Hotels Gökçetepe, 
konuklarına huzurlu ve keyifli bir tatili kapılarını aralıyor. Doğal taş villalardan oluşan eşsiz mimarisi ve doğa ile iç içe 
konumuyla büyükşehirlerde yaşayanları cezbeden Marisstone, ailelerin yanı sıra ‘dijital göçebelere’ de hitap ediyor. Deniz 
ve plaj imkanlarının yanı sıra doğada açık hava aktiviteleri de sunan tesis, 12 ay boyunca konuklarını ağırlıyor. Marisstone 
Hotels Gökçetepe Genel Müdürü Murat Başer ile tesise ilişkin detayları ve yeni yatırım planlarını konuştuk.
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yüzde 80 dolulukla çalışıyoruz. 12 ay hizmet 
veriyoruz. İstanbul’a 3 saat mesafedeyiz. 
Hafta sonları ailelerin yoğun olarak tercih 
ettiği nezih bir ortam sunuyoruz.  Ağırlıkla 
iç pazara ve İstanbullu ziyaretçilere ev 
sahipliği yapıyoruz. Gökçetepe Tabiat Parkı 
ise Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya’dan gelen karavancıları 
ağırlıyor. Marisstone henüz dış pazar 
misafiri ile tanışmadı. İlerleyen süreçte 
yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak 
noktası olacağına inanıyoruz. Yanı sıra 

Türkiye’de adı henüz pek duyulmamış 
‘dijital göçebelere’ hizmet verebilecek 
alt yapıya sahibiz. Dijital göçebeler, gelir 
düzeyi yüksek ve dünyanın herhangi 
bir yerinde çalışabilecek potansiyele 
sahip yazılımcıları tanımlıyor. Sadece sırt 
çantalarında laptop’larına ve Internet alt 
yapısına ihtiyaçları var. Bizde fiber Internet 
var, doğa var, çalışabilecekleri ayrı ofis 
alanları var; her villamız aynı zamanda ofis 
alanına da dönüşebiliyor. Dolayısıyla onlara 
hizmet verebilme noktasında da kendimize 
güveniyoruz.

Tesisinizde istihdam konusunda nasıl bir 
politika izliyorsunuz?
Turizm sektöründeki önemi bir konu, 
nitelikli personel konusu… Biz de bu 
konuyu çözmeye çalışıyoruz. Bu sene 
herkes ekstra, çok büyük sıkıntı yaşayacak. 
Bölge olarak ben Trakya’da yeniyim ve 
daha rahat personel bulabileceğimi 
düşünüyordum. Şu an nitelikli personele 
ulaşmada güçlük çekiyorum. Sezon 
içerisinde 42 personel planlamamız var 
ama şu an 25 personel ile devam ediyoruz. 

Özellikle alt kadroda, Keşan’da üniversite 
ve liseden yararlanacağım. Personelin 
turizme küstüğünü söyleyebilirim. Özellikle 
servis personelini kaybetmiş durumdayız. 
Turizmciler olarak, personeli moto-
kuryelere kaptırmış durumdayız. Çünkü 
sektörde maaşlar kuryelerin maaşlarından 
daha düşük. Turizm personelini pandemide 
küstürdük, pandemiden önce küstürdük, 
maaşlarla küstürdük, çalışma şartlarıyla 
küstürdük. Kendi motoruyla kuryelik 
yapanlar bizde kazandığından iki kat fazla 
para kazanabiliyor. 

Marisstone’un yatırımcısı hakkında 
da bilgi alabilir miyiz? Sektörde başka 
yatırım planları da bulunuyor mu?
Marisstone Hotels'in yatırımcısı KARTUR, 
Lojistik, Dış Ticaret gibi sektörlerde uzun 
yıllarır deneyimli bir firma. Gökçetepe 
Tabiat parkı ile başlayan, Marisstone 
Hotels markası ile devam eden bir 
Turizm deneyimi de var. Marisstone ile 
elde edilen deneyimi, ortaya koyulan 
yenilikleri ve misafirperverlik anlayışını 
farklı bölgelere de taşıma planımız var. 

Bu yüzden Marisstone Hotels Gökçetepe 
adını biraz daha ön planda tutmaya 
çalışıyoruz. Muğla / Akyaka'da benzer bir 
yatırım planlamamız var. 2-3 yıl içerisinde 
projenin tamamlanmasını bekliyoruz. Yine 
tamamen doğal, bölgesel dinamiklerden 
faydalanan bir konaklama tesisi inşa 
etmeyi planlıyoruz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Murat Başer, 30 yaşındayım. Yeni 
jenerasyon otelci olarak adlandırıyorum 
kendimi.  Bildiğimi okumadan önce biraz 
daha çevremi anlamaya çalışıyorum. 
Bu nedenle doğanın şartlarına da yeni 
çağın ihtiyaçlarına da ayak uydurmayı 
öğreniyorum. Asıl mesleğim inşaat 
mühendisliği. İşin biraz daha analitik 
kısmındayım diyebilirim. Yedi senedir de 
otel yöneticisi olarak çalışıyorum. 
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Hizmet sektörünün her alanında olduğu 
gibi, turizmde de müşteri memnuniyeti 

en önemli konuların başında geliyor. Yapıları 
gereği pek çok kişiyi aynı anda bir çatı 
altında ağırlayan, ihtiyaca yönelik pek çok 
farklı kapalı alana sahip otellerde ısıtma ve 
soğutma işlemleri misafir konforu açısından 
öne çıkıyor. Odaların yanı sıra toplantı 
salonları, lobi restoran gibi ortak alanlarda 
hava koşullarına uygun iklimlendirmenin 
güvenli ve kaliteli şeklide sağlanması oteli 
ön plana çıkaracak en önemi unsurlar 
arasında yer alırken, ortamdaki havanın 
yanı sıra kullanılan suyun sıcaklığının 
da sağlanabilmesi gerekiyor. Özellikle 
pandemiyle birlikte önemi artan ‘temiz hava’ 

unsuru da iklimlendirme başlığı altında yer 
alıp, otellere yönelik beklentilerin başında 
geliyor.

Otelin ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılacak iklimlendirme sistemi 
belirleniyor
Oteller için iklimlendirme tercihi konusunda, 
her tesisin birbirinden farklı özellikleri 
göz önüne alınarak kullanılacak sisteme 
karar veriliyor. Otellerde, HVAC (ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme) teknolojisi 
olarak ağırlıkla VRF, chiller, fan coil ve split 
klima sistemleri tercih ediliyor. Otelin 
büyüklüğüne, lokasyonuna, bulunduğu 
bölgedeki iklim şartlarına, mevsime, nem 
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İklimlendirme sistemleri, otellerde hem konforun 
hem tasarrufun belirleyicisi oluyor

Kapasiteleri, konseptleri, lokasyonları ve diğer pek çok özellikleri birbirinden farklı olsa da turizm tesislerinin çok önemli 
bir ortak amacı bulunuyor: misafir memnuniyeti… Bu anlamda konfor en büyük belirleyici olurken, konaklama yapılan 
ortamın ısısı konfor sağlamada en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Aynı zamanda iklimlendirmenin en büyük gider 
kalemlerinden biri olduğu otellerde; HVAC (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) alanında tesisin özelliklerine bağlı olarak 
VRF, fan coil gibi farklı sistemler tercih ediliyor.
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düzeyine vb. bağlı olarak, gerek Akdeniz’deki 
bir resort otel için gerekse Anadolu’daki 
bir kayak merkezinde yer alan tesis için en 
uygun iklimlendirme sistemi, sektördeki 
deneyimli firmalar aracılığıyla seçilerek 
uygulanabiliyor. Sistemlerin tercihinde ve 
uygulanmasında otel müşterisi için konfor 
sağlama ve beğenilerini kazanmanın yanı 
sıra ilk yatırım ve işletme maliyetleri de göz 
önüne alınıyor. 

Cihaz tercihinde, misafir konforundan 
enerji verimliğine pek çok unsur göz 
önüne alınmalı
Otelde konaklayan misafirler için ısınma, 
serinleme, sıcak su ve temiz hava 
ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabilmesi 
noktasında kaliteli ve güvenilir iklimlendirme 
sistemlerinin önemi ortaya çıkıyor. Bu 
doğrultuda cihazlarda minimum ses 
seviyesinde çalışma, kullanımının kolay, 
görünümünün estetik olması gibi nitelikler 
aranıyor. Operasyonel yönden bakıldığında 
ise, sistemin işletme tarafından kullanımının 
ve bakımlarının rahat gerçekleştirilmesi 

aranan özellikler oluyor. İşletme açısından 
verimlilik konusu da göz önüne alındığında, 
enerji tasarrufu anlamında büyük bir 
potansiyele sahip olan iklimlendirme unsuru, 
doğru şekilde uygulandığında otele avantaj 
sağlamanın yanı sıra iklim değişikliğiyle 
mücadele noktasında da önemli rol oynuyor. 
Bu anlamda sektör profesyonelleri, otel 
iklimlendirmesinde verimliliği yüksek 
cihazlar kullanmanın önemine dikkat 
çekiyor. Sektörün üretici firmalarının 
alanında deneyimli temsilcileri, otel yönetici 
ve işletmecilerine; otelin ihtiyaçlarının iyi 
belirlenmesi, artan enerji maliyetlerinin, 
misafir konforunun, küresel ikim 
değişikliğinin, pademiyle artan temiz hava 
ihtiyacının göz önüne alınması gerektiğini 
hatırlatıyor. İklimlendirme cihazlarıyla 
ilgili ilk yatırım ve işletme maliyetleri, 
cihazların bakımının kolay sağlanabilmesi, 
yedek parçaya rahatlıkla ulaşılabilmesi, 
otomasyonunun kolay sağlanabilmesi gibi 
faktörler iklimlendirme sisteminin yıllarca 
verimli şekilde kullanılabilmesi adına önem 
taşıyor. 

Pandemi, iklimlendirme sistemlerinde 
yeni talepleri beraberinde getirdi
İklimlendirme ile ilgili diğer bir önemli konu 
ise hijyen ve sağlık… Hava şartlandırma 
cihazlarının yıllık bakımları, başta lejyoner 
hastalığına yol açan bakterilerin sistemlerde 
barınmasını önleme noktasında her 
zaman önem taşıyor ve otellerde buna 
göre önlemler alınıyor. İçinden geçtiğimiz 
pandemi süreci ise, taze ve temiz havanın 
önemini bir kez daha hatırlattı. Hava 
sirkülasyonunun olmadığı, aynı havanın 
tekrar tekrar şartlandırılıp ortama verilmesi 
sonucunda hava içerisinde bulunan virüs, 
bakteri, küf gibi kirleticiler hızla çoğalabiliyor. 
Bu nedenle kirlenen havanın dışarı atılarak 
yerine filtre edilmiş ve şartlandırılmış 
taze hava alınması hayati önem taşıyor. 
Pandemi ile birlikte kullanılan iklimlendirme 
sistemlerinde filtreleme sistemleri önem 
kazandı, bazı cihazlara ise virüs temizleme 
özelliği eklendi. Belirli periyotlarla 
gerçekleştirilen sistem bakımlarının sıklığı 
ise yine pandemi döneminde artırtıldı.

Otellerin beklentisi; kaliteli ürün 
ve hizmet
Operasyonlarında sağlık, konfor ve güvenliği 
merkezine alınan otellerin, iklimlendirme 
sistemleri konusunda tedarikçi firmalardan 
en büyük beklentileri kaliteli ürün ve 
hizmete yoğunlaşıyor. Sağlam ve güvenilir 
malzeme kullanılmış olmasının yanı sıra 
bakımların düzenli yapılması, olası bir arıza 
durumunda hızlı müdahale gibi unsurlar ise 
otellerin, tedarikçi firmalardan beklentileri 
arasında yer alıyor. 

Bir veya gruplandırılmış dış üniteler ile birden fazla iç ünitenin 
kontrol edildiği merkezi klima sistemini ifade eden VRF (değişken 

debili soğutucu akışkan) sistemi, birbirinden bağımsız birden fazla 
bölgenin iklimlendirme ihtiyacının olduğu ve yük ihtiyacının sürekli 

değiştiği otel, hastane, ofis, restaurant, mağaza, tiyatro, sinema gibi 
yapılarda sıklıkla tercih ediliyor ve düşük işletme maliyeti, enerji 

tasarruflu oluşu, ısıtma için ayrı bir sisteme ihtiyaç duyulmaması, 
bina otomasyon sistemine uygunluk gibi yönleriyle öne çıkıyor. Sulu 

sistem olan fancoil ise içerisinde bulunan suya göre gerektiğinde sıcak 
gerektiğinde soğuk üfleyen cihazları tanımlıyor. Sıcak su bir sıcak 

su kazanında, soğuk su ise su soğutma grubunda (chiller) üretiliyor. 
Paket bir sistem olan chiller, klasik ve VRF klimalardan farklı olarak 

ortam havası yerine soğutulacak mahallerdeki fan-coil, konvektör, ısı 
pompası gibi cihazlara soğuk su üreten cihazları tanımlıyor. 
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Form Şirketler Grubu olarak 56 yıllık 
geçmişimizle iklimlendirme sektörünün 
en köklü ve deneyimli birkaç firmasından 
biriyiz. Her geçen yıl AR-GE çalışmalarımız, 
yerli üretimlerimiz ve yeni iş ortaklıklarımızla 
ürün gamımızı genişletirken, ürün ve 
hizmetlerimizde enerji verimliliği, çevrecilik 
ve yüksek teknoloji ile kalitemizi daha yukarı 
seviyelere taşıyoruz. Form Şirketler Grubu 
çatısı altında Form Endüstri Ürünleri, Form 
Endüstri Tesisleri ve Form MHI Klima Sistemleri 
grup şirketlerimizle otelden AVM’ye, konuttan 
iş merkezine, fabrikadan hastaneye kadar 
oldukça geniş bir skalada hemen hemen tüm 
yapıların iklimlendirme, duman tahliye, gün ışığı 
aydınlatma, hava temizleme gibi ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. Japon teknoloji devi Mitsubishi 
Heavy ile VRF sistemleri alanında ortaklık 
anlaşması bulunan Form MHI Klima Sistemleri 
firmamızın ürün gamında split klimalar, 
multi-split klimalar, profesyonel klimalar, 
VRF sistemler ve ısı pompaları mevcut. Form 
Endüstri Ürünleri firmamız özelinde ise merkezi 
klima cihazları içerikli Lennox, Clivet, Climate 
Master, Dunham Bush gibi son derece güçlü 
yabancı iş ortaklıklarımız mevcut. Bunun yanı 
sıra Form markasıyla İzmir’deki tesisimizde yerli 
üretim tarafında son yıllarda oldukça istikrarlı 
ve sürekli genişleyen bir faaliyet yapımız var. 
Form Endüstri Ürünleri firmamız paket klima, 
su kaynaklı ısı pompası, soğutma grubu, fancoil 
ve klima santrali alanlarında birçok farklı 
ürünümüzle müşterilerimize iklimlendirme 
çözümleri sunuyoruz. Çevrenin, ülkemizin ve 
dünyanın yarınları için çevre dostu ürünler, 
sistemler ve teknolojiler üreterek çevreci bina 
çözümleri geliştiriyor ve uyguluyoruz. Ayrıca, 
her sene üretim ciromuzun yüzde 1,5’unu 
AR-GE’ye ayırıyoruz. Türkiye çapında geniş 
satış ve servis ağımız, uzman mühendislik 
hizmetlerimizle, Form kalitesini sektörümüzle 
buluşturuyoruz.

Hem kapalı alandaki havanın tazeliğini 
korumak hem de gerekli hava konforunu 
sağlamak adına her mahale özel 
çözümler gerekiyor
Oteller yapıları gereği birçok farklı ihtiyaca 
yönelik kapalı alana sahip olan ve aynı anda 

geniş kitleleri aynı çatı altında toplayan alanlar. 
Özellikle insan sayısının kalabalık olduğu 
kapalı alanlarda sağlık ve konfor açısından 
iklimlendirme çok önemli bir yere sahip. Hem 
kapalı alandaki havanın tazeliğini korumak 
hem de gerekli hava konforunu sağlamak 
adına her mahale özel çözümler gerekiyor. 
Hava temizliği ve konforu özellikle kapalı 
alanlarda hem fizyolojik hem de psikolojik 
olarak insanları etkileyen en temel faktörlerden 
biri. Bu nedenle oteller gibi sürekli olarak 
misafir ağırlayan, insan sirkülasyonunun yoğun 
olduğu işletmelerde yönetimin, iklimlendirme 
sistemlerine yüksek önem vermesi gerektiğine 
inanıyorum. Oteller oda ve genel alanlardan 
oluşan ve her alanın farklı iklimlendirme 
ihtiyacı duyduğu kompleks yapılar. Genel 
alanlarda, ilgili mahalin kendi ihtiyacına uygun 
bağımsız iklimlendirme çözümü sunmak, hem 
kullanım hem de enerji tasarrufu açısından en 
iyi çözümdür. Kendi ürün gamımızdan örnek 
verecek olursak, bu alanlarda özellikle Form 
Endüstri Ürünleri firmamızın satışını üstlendiği 
Lennox Paket Klimalar tercih edilmektedir. 
İzmir’deki tesislerimizde Lennox lisansı ile 
yerli olarak ürettiğimiz Lennox yüzde 100 taze 
hava çözümü, ısı geri kazanım özelliği, ürün 
içerisinde standart olarak bulunan free cooling 
özelliği sayesinde özellikle geçiş mevsimlerinde 
soğutma ihtiyacını yüzde 100 dış hava 
kullanarak sağlıyor. Soğutma grubu çözümünde 
de Clivet ve Dunham Bush marka soğutma 
gruplarımız ve su kaynaklı ısı pompalarımız ön 
plana çıkıyor. Otel uygulamalarında soğutma 
grupları özellikle yüksek verimli ve ısı geri 
kazanımlı ürün gruplarından tercih ediliyor. 
Isı geri kazanım sayesinde sistem soğutma 
yaparken bedava sıcak su üretiyor. Bu sayede 
oteller, sıfır enerji harcamasıyla sıcak su tedariği 
sağlamış oluyor. Tüm bunların yanı sıra her 
boyuttaki bina için Mitsubishi Heavy VRF 
sistemlerle esnek ve enerji verimli merkezi 
iklimlendirme çözümleri sunarken, bireysel ve 
ticari klima sistemlerini sunuyor ve satış sonrası 
ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Sunduğumuz 
tüm ürünler Paris İklim Anlaşması hedefleriyle 
uyumlu, çevreci, verimliliği yüksek, sertifikalı 
ve dünya çapında yıllardır kullanılan uzun 
ömürlü sistemler olmasıyla öne çıkıyor. Bu 
kapsamda ürünlerimizin çevre dostu olmakla 
birlikte yatırımcı dostu olduğunu da rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Antalya gibi sıcak bölgelerde deniz suyunun 
derecesinin havaya oranla çok daha düşük 
olması, sistemin verimli çalışmasını sağlıyor
Otellerde alternatif enerji kaynakları ile çalışan 
sistemler kurulabiliyorsa, enerji verimliliği 
açısından bu sistemlerin kullanılmasını özellikle 
öneriyoruz. Yani otelinizin yanındaki deniz, 

nehir, göl ve su kaynağını kullanarak hava 
soğutmalı sistemlere göre 2-2,5 kat daha 
verimli sistemler ile iklimlendirme konforu 
yaratmak mümkün. Bu sistem genelde kendini 
1 yıldan daha kısa sürede amorti ediyor. 
Özellikle Antalya gibi sıcak bölgelerde deniz 
suyunun sıcaklık derecesinin havaya oranla çok 
daha düşük olması, sistemin çok daha verimli 
çalışmasını sağlıyor. Form olarak bu konuda 
Türkiye’de en çok uygulama yapmış ve çalışır 
referansı olan firma konumundayız. Deniz suyu 
kaynaklı soğutma gruplarıyla iklimlendirme 
çözümü sunduğumuz otellerden bazıları 
Merit Aphrodite Kıbrıs, Rixos Sungate, Titanic 
Riverside, Euphoria Palm Beach Resort, La 
Blanche Island. Buna ek olarak özellikle alan 
darlığı yaşanan şehir otellerinde VRF, ticari ve 
bireysel sistemlerle modüler, esnek ve enerji 
verimli çözümler de sunuyoruz. Genel olarak 
turizm referanslarımız arasında Richmond 
otelleri, Rixos otelleri, Maxx Royal, Regnum 
Karya Golf Resort, Kaya Palazzo Golf Resort, 
Wyndham Özdilek otelleri gibi yüzlerce otel 
ve turizm tesisi yer alıyor ve her geçen gün 
bu portföye yeni firmalar eklenmeye devam 
ediyor. Turizm dönemleri, yoğunluk ve yatırım 
dönemleri otel konseptlerine göre değişkenlik 
gösterse de Form olarak hem kıyı hem de şehir 
otellerine verimli iklimlendirme çözümleri 
sunuyoruz.

Yaptığımız uygulamalarda enerji maliyetlerini 
düşürmek en öncelikli hedefimiz oluyor 
Merkezi iklimlendirme tarafında artan enerji 
maliyetleri ve küresel ısınmanın da etkisiyle 
son yıllarda enerji verimliliği yüksek ve çevreci 
çözümlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu 
nedenle dikkat edilecek ilk husus, kurumun 
ihtiyaçlarının en iyi şekilde analiz edilmesidir. 
Ayrıca pandemiyle birlikte artan temiz hava 
talebini de karşılamak gerekiyor. Bu doğrultuda 
iklimlendirme sisteminin sadece ilk yatırım 
maliyetine değil, işletme maliyetlerine de dikkat 
edilmeli, çevreci, enerji tasarrufu sağlayan, 
yüksek verimli, doğal hava sirkülasyonu 
kullanan ürünler kullanılmalıdır. Form Şirketler 
Grubu olarak iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösterdiğimiz 56 yıldır enerji 
verimliliğini ve çevre sağlığını gözeten yüksek 
verimli ürünlerimizle Yeşil Bina oluşumunu 
destekleyen çözümler sunuyoruz. Bu nedenle 
yaptığımız uygulamalarda enerji maliyetlerini 
düşürmek en öncelikli hedefimiz oluyor. Tüm 
bunların yanı sıra her ürün ya da sistemin 
satışı sonrasında verilen hizmet, en az satış 
süreci kadar büyük önem taşıyor. Bu anlamda 
da Form Şirketler Grubu olarak temsilciliğini 
gerçekleştirdiğimiz tüm uluslararası markalar 
için eğitimli ve kalifiye personelimiz sayesinde 
kaliteli satış sonrası hizmetler sunuyoruz. 

Enerji verimliliği, çevrecilik ve yüksek teknoloji ile 
kalitemizi yukarı seviyelere taşıyoruz

Tunç Korun / Form Şirketler Grubu 
Yürütme Kurulu Başkanı
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İklimlendirme sektörü uzun yıllar mekan ısıtma 
soğutması anlayışına odaklandı fakat son 15 yıl 
içerisinde, birçoğu Daikin öncülüğünde, köklü 
değişiklikler gerçekleşti. Daikin'in geliştirmiş 
olduğu ısı geri kazanımlı VRV-HR sistemleri 
neredeyse standart hale geldi. Eskiden 4 borulu 
fancoillerde, kazan ve chillerlerle sağlanabilen 
ısıtma/soğutma bağımsız seçim kabiliyeti 
Daikin ısı geri kazanımlı sistemler sayesinde 
kolaylıkla her otelde kullanılabilir hale geldi. 
Gelişen pazar ve ihtiyaçlar, beraberinde ısıtma 
soğutmanın yanı sıra taze hava ihtiyacı bilincini 
de getirdi. Hendek fabrikamızda ürettiğimiz taze 
hava santrallerini de VRV sistemleri ile birlikte 
çalıştırıp, otel odalarına güvenilir taze hava 
ulaştırabiliyoruz. Böylelikle, özellikle günümüz 
mimari yaklaşımında sıklıkla yer bulan ve doğal 
havalandırma imkanı kısıtlı olan cam giydirme 
yapılarda da sağlıklı yaşam ortamları sunuyoruz. 
Sıcak su ihtiyacı da oteller için önemli, ısı geri 
kazanımlı sistemlerimize eklediğimiz bir iç ünite 
ile iç üniteler soğutmada çalışırken bir yandan 
ek elektrik tüketimine yol açmadan 800C 
sıcak su üretiyoruz. Otomasyon ihtiyacı yine 
otellerde ön planda, gerek PMS otel yönetim 
sistemlerine akuple çalışma gerekse enerji 
tasarrufu ve konfor sağlayan birçok otomatik 
fonksiyonlarla sistemlerimizin yönetimini 
sağlıyoruz. Öte yandan “Daikin Cloud” bulut 
hizmetimiz ile Daikin sistem uzmanlarının 
sisteminizi takip etmesini ve enerji verimliliği 
arttırıcı yönlendirmeler yapmasını sağlıyoruz. 
Aynı bulut sistemi ile arızaları, olası aksaklık 
ve performans düşümlerini önceden tahmin 
ederek otelin sistemleri devre dışı kalmadan 
müdahale hizmeti sunuyoruz.

Müşteri beklentileri çok yüksek olabilir 
ve klima sisteminiz bu yüksek beklentileri 
karşılayabilecek  güvenilirliğe ve kaliteye 
sahip olacak düzeyde olmalıdır
Uygun şekilde iklimlendirilmiş, doğru hava 
sunan,  sessiz bir ortamda konaklamak kuşkusuz 
her otel müşterisinin beklentisi. Belki de bu 
açıdan en iyi klima, varlığını fark etmediğiniz 
klimadır diyebiliriz. Isınma, serinleme, temiz 
hava temel birer ihtiyaç olduğundan bir otelin 
iklimlendirme sistemi olmaksızın hizmete 
açılması düşünülemez. Sık seyahat eden 
herkesin kişisel tecrübeleri içinde, gerçekten 
iyi izlenim bırakanların yanında, kliması 

çalışmayan veya kötü performansı sebebiyle 
konfor beklentilerimizin karşılanamadığı 
konaklamalar olmuştur. Müşteriniz otelinizde 
kötü bir gece geçirdiyse bu kötü bir duygu 
yaratır ve bu durum otele ya konaklama 
tavsiye sitelerinde şikayet ya da  yakın çevreye 
aktarılan olumsuz bir anı olarak yansır. Bu 
nedenle otel müşterisine hizmet gerçekten 
kritiktir, konaklama süresince oteliniz bir sınav 
verir. Müşteri beklentileri çok yüksek olabilir 
ve klima sisteminiz bu yüksek beklentileri 
karşılayabilecek  güvenilirliğe ve kaliteye 
sahip olacak düzeyde olmalıdır. Binaların artık 
cam giydirme olması, çoklu cephe olması 
ve tabi kişiden kişiye değişen konfor sıcaklık 
beklentileri konaklama kısmındaki sistemlerin 
esnek olmasını gerektiriyor. Düşünün ki Nisan 
ayında nispeten ılık bir günde batı cephedeki 
bir odada konaklıyorsunuz, öğleden sonra 
güneşine maruz kaldınız, fakat klima sistemi 
sadece ısıtma modunda çalışabiliyor, çünkü 
akşam vakitleri hala serin ve otel yönetimi 
sistemi ısıtma modunda tutuyor. Bir odada 
ısıtma istenirken yan odada soğutma 
yapabilme esnekliği bu nedenle vazgeçilmezdir 
diyebiliriz. Lobi, restoran, spa, havuz gibi genel 
mekanlarda ise mekanların özelliklerine yönelik 
öncelikler ön plana çıkıyor. Lobiler yüksek 
tavanlı olmak durumunda, kullanılacak sistem 
tavandan zemine kadar hava ulaştırabilecek 
nitelikte olmalı, ayrıca zorlu dış hava  şartlarında 
dış ortamdan taze havayı alıp şartlandırabilir 
yeterlilikte olmalı. Restoranlar da lobilere 
yakın uygulamalar, farklı olarak tavanların 
genellikle daha alçak olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu da daha esnek iç ünite model tercihlerine 
olanak sağlıyor. Spa ve havuz ise nem yönetimi 
gerektiriyor, spalarda hızlı reaksiyon verebilen 
parçalı sistemler gerekirken, benzeri ihtiyaçlı 
havuz uygulaması monoblok ve daha yüksek 
kapasiteli üniteler gerektiriyor. Yine ısı kaynağı 
olarak bakarsak kimi termal otellerin kışın 
termal su kullanma avantajı var. Daha kuru ve 
sıcaklık ekstremleri olan bölgelerdeki otellerde 
ise yazın soğutma kulesi ile evaporatif, kışın 
çok ekstrem soğuklarda rahat çalışabilme 
için kazan destekli - Su soğutmalı VRV- olarak 
adlandırdığımız sistemler terih ediliyor. 

Daikin VRV sistemlerinde standart 
olarak sunulan emsalsiz VRT teknolojisi 
yatırımcılara fark edilir düzeyde enerji 
tasarrufu sağlamaktadır
İklimlendirme sistemi kullanımına farklı otel 
türleri açısından bakarsak, kıyı otelleri sadece 
yaz aylarında faaliyet gösterecek biçimde 
kurgulandıklarında soğutma ve taze hava 
ihtiyacı ön planda oluyor, ortam ısıtmasının 
ve su ısıtmanın önemi azalıyor diyebiliriz. Bu 
sistemlerin tasarımı en zorlu iklim şartında, 
otelin tam dolu geçireceği yaz sezonunda 

eksiksiz iklimlendirme yapması ve tabi yarı 
doluluk şartlarında da modülasyonlu çalışarak 
konfor ve verimden taviz vermemesini 
isteriz. Soğutma gruplarında da belirli 
sınırlarda modülasyon sağlayabiliriz fakat bu 
modülasyon, tek bir oda dahi çalıştığında buna 
hitap edebilecek en yüksek enerji verimliliğini 
sağlayan VRV sistemleri seviyesinde olamıyor. 
Şehir otelleri ise tüm sezon çalışıyor ve 
çalışmada daha önce değindiğimiz eş zamanlı 
ısıtma/soğutma seçim esnekliği ön plana 
çıkıyor. Aynı zamanda hem mevsimlik hem de 
mevsimden bağımız doluluk oranları çok hızlı ve 
yüksek değişkenlik gösterebildiğinden kapasite 
kontrol modülasyon oranları enerji verimliliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Daikin VRV 
sistemlerinde standart olarak sunulan emsalsiz 
VRT (değişken soğutucu akışkan sıcaklığı) 
teknolojisi yatırımcılara fark edilir düzeyde 
enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Klima sistemleri sadece yeniyken değil, çok 
uzun yıllar boyunca üst düzey beklentileri 
karşılayacak yapıda olmalıdır
Bir otel yöneticisinin en korkulu zamanlarından 
biri büyük ihtimalle iklimlendirme şikayetleri 
karşısında çaresiz kaldığı anlardır. Verimli, 
sağlıklı ve uzun ömürlü bir iklimlendirme 
sistemine sahip olabilmek için tüm süreçlerde 
profesyonel hizmet alınması büyük önem 
taşımaktadır. Yapıya ve kullanıma uygun doğru 
projelendirme ile birlikte, kaliteli ve doğru 
büyüklükte seçilmiş ürünlerin, üretici firma 
tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş servisler 
tarafından uygulanması gerekir. Ekonomik 
kaygıların desteklediği iyimserlikle doğru 
projelendirilmemiş ve boyutlandırılmamış 
ürünler ile oluşturulan sistemlerin yatırımcı 
ve işletmecileri beklenmedik zamanlarda zor 
durumda bırakması kaçınılmaz olduğu gibi 
sistemin yaşam ömrü boyunca hem  yüksek 
enerji tüketimi hem de yüksek arıza bakım 
giderleri oluşturacağı unutulmamalıdır. 
Klima sistemleri otel yatırımlarının en önemli 
kısımlarından biridir ve sadece yeniyken değil, 
çok uzun yıllar boyunca üst düzey beklentileri 
karşılayacak yapıda olmalıdır. Yeşil binalar ve 
sürdürülebilirlik artık hayatımızda, küresel 
ısınmaya karşı önemler iyi niyet yaklaşımlarından 
öteye geçti. Bina yönetmelikleri ve sektöre 
yönelik direktifler sistemleri ciddi biçimde 
değiştiriyor. Hem iklimlendirme hem de soğuk 
depolama cihazları bu yeniliklere göre şimdiden 
şekilleniyor ve Daikin bu konuda da R32 
soğutucu akışkanlı VRV sistemleri ile öncülük 
ediyor. Yatırımcıların bu ortamda daha verimli 
ve çevreci sistemlere odaklanmaları hem uzun 
vadeli işletme maliyetlerini düşürecek hem de 
değişmekte olan tüketici tercihleri açısından 
önemli olacaktır.

Enerji tasarrufu ve konfor sağlayan birçok 
otomatik fonksiyonla sistemlerimizin yönetimini 
sağlıyoruz

Murat Güreşçiler / Daikin Türkiye VRV 
Satış ve Teknik Bölüm Müdürü
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Vestel, otel projeleri için çok tercih edilen, güçlü bir marka. 
Otellere TV, ankastre, aydınlatma, iklimlendirme ve elektrikli araç 
şarj istasyonu ürün gruplarının tümünde çözümler sunuyoruz ve 
bu marka gücünü de tüm ürünlerimizde kullanıyoruz. Oteller, 
Vestel Proje Ortağım olarak hedeflediğimiz pazarların başında 
geliyor. Vestel IP TV’ler ve RF TV’ler, standart TV’ler, split klima, 
multi klima ve VRF klima sistemi ürün gruplarıyla her ihtiyacı 
karşılayabilecek çözümler sunuyoruz. Vestel olarak otellere enerji 
tasarrufu için LED aydınlatma alanında da ürünler sunuyoruz. 
LED aydınlatma ürünlerimiz uzun ömürleri ve şık tasarımları ile 
her müşterimizin talebini karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor.  
Pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha 
az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları ise pazarın 
hızlı şarj gereksinimlerini karşılıyor. Dört farklı araca kadar hizmet 
sağlayabilen bu cihazlar sayesinde otopark alanları da en efektif 
şekilde kullanılabiliyor. Aynı zamanda kompakt tasarımlarıyla 
dikkat çeken AC şarj cihazları ile de her ihtiyaca uygun ürünler 
müşterilerimize sunuluyor. Şık tasarımı ile öne çıkan Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonu ürünlerimiz sayesinde Türkiye’de bu sektörün 
en önde gelen firması olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. 
Vestel Proje Ortağım İklimlendirme Çözümleri, son teknolojiyle 
donatılmış Vestel V6 serisi VRF sistemleri ile en özel projelere 
değer katıyor. Plakalı eşanjör ve arttırılmış buhar enjeksiyonu 
ile verimlilikte fark yaratan V6 serimizle; kendine özgü estetik 

tasarımı, malzeme kalitesi ve özel dizaynı ile yüksek dayanımı 
sayesinde uzun yıllar en üst düzey konforu sunmayı garanti 
ediyoruz. Tek gövdede 2 HP aralıklar ile 8 HP – 32 HP kapasite 
sunan Vestel V6 VRF Serisi, tek soğutucu akışkan sistemde 
maksimum 96 HP kapasiteye ulaşabilen dünyanın en büyük 
kapasiteye sahip ürün serilerinden biri. Daha yüksek kapasitede 
tek merkezden iklimlendirme için geliştirilen V6 serisi, uzun 
borulama mesafeleri ve üst düzey enerji verimliliğiyle doğaya 
saygılı yatırımların hayata geçmesinde rol oynuyor. Vestel’in VRF 
serisi olan V6 ailesi, geniş kapasite aralığı, enerji yönetim sistemi, 
buhar enjeksiyonlu kompresör, güç koruması ve iki kademeli ara 
soğutma gibi son teknoloji özellikleri ile sektörde fark yaratmaya 
devam ediyor. 

İklimlendirme araçlarıyla hem hava temizliği 
hem de ısı ayarıyla üretim ve çalışma için uygun 
ortam sağlanmış olacaktır
İklimlendirmeyle ortamın ısısı en ideal seviyelere getirilirken aynı 
zamanda nem dengesi de sağlanır. Bu şekilde kapalı mekanlarda 
insanlara en konforlu havanın sunulması için iklimlendirme 
önemli bir işlev görür. Otellerde ve diğer tesislerde kullanılan 
iklimlendirme araçlarıyla hem hava temizliği hem de ısı ayarıyla 
üretim ve çalışma için uygun ortam sağlanmış olacağı için 
iklimlendirme ve soğutma sistemi oldukça gereklidir. Bu da hem 
üretim ve hizmetin aksamadan sunulması hem de misafir konforu 
için önemlidir. Uzun yıllardır split klimalar ile yer aldığımız 
iklimlendirme sektöründe, 2015 yılında satışına başladığımız VRF 
klima sistemlerinin de eklenmesiyle split klima, multi klima ve 
VRF klima sistemi ürün gruplarıyla her ihtiyacı karşılayabilecek 
çözümler sunuyoruz. Vestel, VRF ürün gamında yer alan V6 ve 
V6i serileri ile kapasite ve verimlilik değerleriyle sektördeki 
öncü konumunu sürdürüyor. Otellerde konforun en iyi şekilde 
sağlanabilmesi için, kullanılacak iklimlendirme sisteminin sessiz 
olması, düşük güç tüketimine sahip olması ve bakım kolaylığı 
sağlaması önceliklidir. Vestel V6 ve V6i serisi VRF dış ünitelerin 
gece sessiz çalışma modu sayesinde ses seviyesi 15 desibel (A) 
azaltılabilir. Vestel V6R serisi ısı geri kazanımlı dış üniteler ile 
iklim geçişlerinde aynı sisteme bağlı olan farklı odaların bir 
kısmında ısıtma yapılırken, bir kısmında soğutma yapılabilir. Otel 
projelerinde sıklıkla kullanılan gizli kanallı tip iç üniteler kompakt 
boyutu ve tasarımı sayesinde kurulum ve bakım kolaylığı sağlar. 
Asma tavan içine gizlenebilen bu iç üniteler, estetik bir çözüm 
sunar ve hava filtreleriyle hijyenik bir ortam oluşturur. Ayrıca 
duvar tipi iç üniteler gelişmiş BLDC fan teknolojisiyle düşük enerji 
tüketimi ve düşük ses seviyesine sahiptir. 

Tavsiyem; iklimlendirme sistemi seçimi konusunda 
öncelikle otelin ihtiyaçlarının iyi belirlenmesidir
Otellere sunduğumuz çözümlerimizde otelin bulunduğu iklim 
kuşağı, yerleşim yeri ve otelin yapısına göre ihtiyaçlar belirleyici 
oluyor. Otel yatırımcıları ve yöneticilerine tavsiyem; iklimlendirme 
sistemi seçimi konusunda öncelikle otelin ihtiyaçlarının iyi 
belirlenmesidir. Otelin büyüklüğü hizmet edeceği misafir sayısı, 
otelin konumu ve bölgenin iklimsel özellikleri iklimlendirme 
sistemi seçiminde etkilidir. Bunun yanında misafirlerin sağlığı, 
konforu ve estetik kaygısı da düşünülmelidir. Burada havayı 
temizleyen, sessiz çalışan, montaj kolaylığı sağlayan ve estetik 
tasarım sunan ürünlerin tercih edilmesi önemlidir.

Oteller, Vestel Proje Ortağım olarak 
hedeflediğimiz pazarların başında geliyor

Eyüp Güler / Vestel Ticaret A.Ş. 
Online & Kurumsal Genel Müdür Yardımcısı 
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Ardıçkuşu Sokak No:1/A Atakent 2 Halkalı - İstanbul    T. +90 (212) 697 20 00   info@sportsartturkiye.com
www.sportsartturkiye.com



GÖRÜŞLER

42

TEDARİKÇİLER

Turizm sektörü, çalışmalarımızın yaklaşık yüzde 15’ini 
oluşturuyor. Isıtma ve soğutma ihtiyacının yoğun olduğu oteller, 
sektörümüzün en önemli pazarlarından biri. Klima sistemleri için 
teknoloji rekabetinin en yüksek olduğu pazarlardan diyebiliriz. 
İklimlendirme çözümlerinin verimlilikleri özellikle otel projelerinde 
daha fazla öne çıkıyor. Otellerde konforlu bir ortam sağlamanın 
en önemli unsurlarından biri ısıtma - soğutma sistemidir. Bu 
konuda günümüzdeki teknolojilerin en verimli çözümü VRF klima 
sistemleridir. Samsung Electronics’in bu alanda son yıllarda 
yaptığı gelişmeler, sektörde Samsung ismini teknolojiye yön veren 
firmalardan biri haline getirmiştir. Samsung VRF klima sistemlerinin 
geliştirilmiş ısıtma - soğutma performansı, ünitelerin daha az yer 
kaplaması, yüksek enerji verimliliği ve iç ünitelerin ses seviyesinin 
ciddi oranda düşük olması, otellerde hem ideal konforun 
sağlanmasında hem de otel mimarisi için avantaj yaratılmasında 
etkin bir çözüm olmuştur. Özellikle odalar için 15 cm yüksekliğe 
sahip rüzgarsız serinlik teknolojisi sunan Windfree™  tek yön 
kaset iç ünitelerimiz, genel hacimler için homojen hava dağıtımı 
sağlayan ve şık tasarımı bulunan 360 kaset iç ünitelerimiz, VRF 
sisteme entegre çalışabilen, sıcak su üretebilen hidro ünitelerimiz, 
-25 °C dış ortama kadar çalışabilen ve -3 °C dış ortam sıcaklığına 
kadar kapasite düşümü yaşamayan yüksek ısıtma performanslı 
dış ünitelerimiz ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan, sürdürebilir 
turizm için en önemli etkenlerin çevresel ve ekonomik etkenler 
olduğuna inanıyoruz. Samsung olarak, VRF klima sistemlerimizin 
kompakt tasarımları sayesinde mimariye yön vererek doğal 
alanların korunmasına yardımcı oluyoruz. Özellikle dış ünitelerin 
kapladığı alan rakip markalara oranla yaklaşık yüzde 40 daha az 
bir boyuta sahiptir. Aynı zamanda düşük enerji tüketimi ile de 
ekonomik etkenlere fayda sağlamaktadır. Samsung’un VRF klima 
sistemleri konvansiyonel sistemlere göre (kazan, chiller, fan coil 
vb.) ilk yatırım maliyetinde yaklaşık yüzde 20, enerji maliyetlerinde 
ise yıllık yaklaşık yüzde 25 oranında tasarruf sağlamaktadır.

VRF sistemlerde daha yüksek kapasitelere ve 
daha geniş iç ünite tiplerine ulaşma imkanı olabiliyor
Samsung olarak, turizm sektörüne yönelik özellikle VRF sistemler çok 
kuvvetli olduğumuz alanlardan biri. Orada daha çok ticari uygulamalara 
yönelik ürünler var. Genellikle daha büyük yapılarda kullanım gerekliliği 
doğuyor. Çalışma mantığı olarak ısı pompaları ile benzer ürünler 
diyebiliriz. VRF sistemlerde daha yüksek kapasitelere ve daha geniş iç 
ünite tiplerine ulaşma imkanı olabiliyor. VRF sistemlere entegre olabilen 
su ısıtıcılarımız (hidro üniteler) sayesinde yaz-kış sıcak su temini de 
sağlayabilmekteyiz. Eğer bu sistem ısı geri kazanımlı olarak tasarlanırsa, 
iç ünitelerde soğutma yaparken oluşan atık ısısının kullanılmasıyla 
hidro ünitelerde sıcak su sağlanabiliyor. Bu da tüketimde ciddi avantaj 
ve tasarruf sağlıyor. Bununla ilgili yapmış olduğumuz referanslardan 
özellikle tüketim ile ilgili olumlu geri dönüşler almaya devam ediyoruz. 
Otellerde kullanılacak sisteme karar verirken; özellikle şehir otellerinde 
geçiş mevsimlerinde aynı anda ısıtma - soğutma ihtiyacı yaşanabildiği 
için ısı geri kazanımlı sistemleri öneriyoruz. Bu sayede müşteri istediği 
ısıtma veya soğutma tercihini kendisi yapabilmektedir. Samsung ısı 
geri kazanımlı sistemlerde kullanılan mod değiştirme kutusu (MCU) 
boyutları hemen hemen her mimariye uyabilecek ölçülerdedir. 
Aynı zamanda bu sisteme entegre edilecek su ısıtıcıları (hidro ünite) 
sayesinde oteldeki sıcak su ihtiyacı VRF sistemden sağlanabilmektedir. 
Böylece herhangi bir fosil yakıta gerek kalmadan sıcak su elde edilebilir. 
Yaz aylarındaki sistemin dışarıya atacağı ısıyı kullanarak bir ısı geri 
kazanım yapılabilir ve bu sayede ekstra bir enerji harcamadan kullanım 
suyu ısıtılabilir. Kullanım suyunun ısıtılması için kazan ihtiyacı da ortadan 
kalkmış olur. Öte yandan kıyı otellerinde daha çok soğutma ihtiyacı 
talebi olduğu için genelde standart heat pump (ısı pompası) sistemler 
tercih edilmektedir. Aynı zamanda bu tip oteller için periyodik olarak 
dış ünite bakımını tavsiye ediyoruz. Bakım esnasında anti korozyon 
önleyici uygulamalara önem veriyoruz. Bu konuda tavsiyem öncelikle 
projelendirme sırasında mutlaka üretici firmalarla iletişime geçilmesi 
ve ürün seçeneklerinin mimariye göre değerlendirilmesidir. Ayrıca 
bakım periyotlarına uyulması ve merkezi otomasyon senaryolarının 
otel kullanımına göre oluşturulmasının sağlanması önemlidir.

Havadaki kirleticileri filtreleyen yeni teknolojiler 
üzerinde önemli çalışmaları hayata geçirdik
2019 sonundan bu yana dünya Kovid-19 sorunu ile boğuşuyor. Bu 
durum sağlık dışında hem ekonomik hem de sosyal birçok sıkıntıyı 
beraberinde getirdi. Özellikle pandemi nedeniyle yaşam alanlarının 
en iyi şekilde havalandırılmasının daha da önemli hale geldiği 
günümüzde biz de havadaki kirleticileri filtreleyen yeni teknolojiler 
üzerinde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bu noktada Windfree™ 
PM 1.0 ürününü tüketicilerin kullanımına sunduk. Bu cihaz üzerindeki 
PM 1.0 filtresi ile birçok hava temizleme cihazından bile daha hassas 
bir şekilde havayı temizleme özelliğine sahip. 1 μm büyüklüğündeki 
gözle görülemeyenleri, sigara dumanı ve yemek kokusu gibi havada 
istenmeyen en ufak partikülleri filtre yüzeyine hapsederek ortam 
havasını temizler.  Ayrıca, küresel ısınma önleme çalışmalarına destek 
olmak için az enerji tüketen ve az CO2 yayan yüksek verimli ürünler 
geliştirmeye devam ediyoruz, bunun bir örneği olarak 2022 yılının ikinci 
yarısında yeni jenerasyon VRF sistemimiz olan DVM S2 serimizi lanse 
edeceğiz. DVM S2 serisi, yüksek verimli fan, daha büyük ısı transfer 
yüzeyi, geliştirilmiş kompresör gibi geliştirilmiş ek teknolojiler ile yüksek 
enerji verimliliği sağlıyor. Bu sayede, hem doğayı korumamıza yardımcı 
oluyor hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesini destekliyor. 

İklimlendirme çözümlerinin verimlilikleri özellikle 
otel projelerinde daha fazla öne çıkıyor

Tibet Tokat / Samsung Electronics Türkiye Sistem Klima 
Satış Müdürü 
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Faaliyetlerine 1999'da, İzmir’de havalandırma 
ve iklimlendirme ekipmanları üretimine 
başlayan Doğu İklimlendirme, Avrupa 
normlarına göre Hava Dağıtım Ekipmanları, 
Klima Santrali, Rooftop, Isı Geri Kazanım 
Cihazı ve Mutfak Havalandırması olmak 
üzere, beş ana grupta üretim yapmaktadır. 
Klima Santrali, Rooftop ve Isı Geri Kazanım 
Cihazı grubundaki ürünlerinin tamamını 
Four Seasons markasıyla yurt içi ve yurt 
dışı piyasalara sunmaktadır. İTOB Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan iki fabrikasında 
18.500 m2’si kapalı olmak üzere, toplam 
35.000 m2 alanda faaliyet gösteren Doğu 
İklimlendirme’nin ürün gamında 180’den 
fazla ürün yer almaktadır. İstanbul, Ankara 
Adana ve Antalya’da bulunan satış ofislerinin 
yanı sıra, birçok ülkedeki yetkili bayileriyle 
güçlü bir satış ağına sahiptir. Temelde, 
“Müşteri Memnuniyeti” ve “Sıfır Hata” 
prensiplerini ilke edinen Doğu İklimlendirme, 
toplamda 200’den fazla çalışanı, geniş 
makine parkuru ve eksiksiz ürün 
sertifikasyonuyla ürünlerini bugün, 4 kıtada 
55’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Doğu 
İklimlendirme AR-GE merkezi, tasarladığı 
Çift Cidarlı Mutfak Davlumbazını, Resirküle 
Laminar Akışlı Tavanı, Tek Parça Kare Tavan 
Difüzörünü, Mutfak Ekoloji Ünitelerini ve Çatı 
Tipi Paket Klima Ünitelerini ilk kez üreterek 
sektöre kazandırmıştır. AR-GE çalışmalarında 
kullanmış olduğu Ansys Fluent ve Solidworks 
gibi özel yazılımlar sayesinde, müşterilerinin 
gereksinimlerine tam karşılık verebilecek 
özel üretim yapma yeteneğine sahiptir. 

Otellerin diğer kritik konularından biri de 
mutfak havalandırmasıdır
Otellerde hem konfor hem enerji verimliliği 
açısından iklimlendirme ürünleri kritik önem 
arz ediyor. Otellerde tüketilen enerjinin 
yüzde 23’lük ve en büyük payı HVAC 
sistemleri tarafından tüketiliyor. Yüksek 
verimli klima santrallerimiz, ısı geri kazanım 

cihazlarımız olabilecek en hassas ve verimli 
şekilde otelin ihtiyaç duyduğu iklimlendirme 
ve havalandırma ihtiyacını karşılıyor. Otellerin 
diğer kritik konularından biri de mutfak 
havalandırmasıdır. Üretmiş olduğumuz çift 
cidarlı, yüksek verimli mutfak davlumbazları 
ile mutfaklarda adeta bir devrim yarattık. 
400’ün üzerinde 5 yıldızlı otelin bulunduğu 
Antalya’da neredeyse her otelde mutfak 
davlumbazlarımız tercih ediliyor. Yüksek 
performanslı davlumbazlarımız, pişirme 
sonucu meydana gelen sıcak ve kirli hava 
egzoz ederken, davlumbaz üzerinden 
mahale verilen taze hava sayesinde klasik bir 
davlumbaza göre en az yüzde 40 oranında 
enerji tasarrufu sağlıyor. 2010 yılından beri 
ürettiğimiz mutfak filtrasyon cihazları ile 
mutfaktan egzoz edilen yağ, duman ve koku 
barındıran hava yüzde 100 temizlenerek 
çevreye atılıyor. Bu sayede baca sorunu 
tamamen ortadan kalktığı gibi bacada 
çıkabilecek yangın riski de minimize edilmiş 
oluyor. Son zamanlarda büyük önem arz 
eden konulardan birisi de elbette hijyen. 
Bu konuda da ürün gamımızda otellerin 
hava temizleme ihtiyaçlarını karşılayacak 
ürünler yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tasarımını 
bitirdiğimiz ve gerekli testlerden başarıyla 
geçerek Sağlık Bakanlığı ÇEVSİS’den 
onay aldığımız B-FRESH Hava Temizleme 
Cihazlarımız ile otellerin temiz hava ihtiyacını 
karşılayabiliyoruz. B-FRESH Hava Temizleme 
Ünitesi, ortam havasını üzerindeki farklı 
sınıflardaki filtreleri ile filtreleyerek ortama 
geri beslemesi için tasarlanmıştır. 

Kapalı ortamlarda kirlenen havanın 
dışarı atılarak yerine filtre edilmiş 
ve şartlandırılmış taze hava alınması 
gerekmektedir
İklimlendirme sektöründe, günümüzün en 
önemli konuları hijyen ve enerji verimliliğidir. 
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
havalandırma sistemlerinin sağlıklı bir 
şeklide kurulması ve çalıştırılmasının 
önemi net bir şekilde anlaşıldı. Kapalı bir 
alanda özellikle havalandırma sisteminin 
zayıf olduğu mahallerde virüslerin ortama 
yayılma hızı çok yüksek olmaktadır. Hava 
sirkülasyonunun olmadığı, aynı havanın 
tekrar tekrar şartlandırılıp ortama verilmesi 
sonucunda hava içerisinde bulunan virüs, 
bakteri, küf gibi kirleticiler hızla çoğalmakta 
ve ortam içerisinde bulunan kişilerin 
konforunu olumsuz etkilemenin yanında çok 
daha büyük sonuçlar doğurarak sağlıklarını 
tehlikeye atmaktadır. Özet olarak, taze 
havaya gerekli önemin verilmediği veya 

yetersiz kaldığı kapalı ortamlarda virüs 
yayılımı artmaktadır ve bunun önüne 
geçilebilmesi için havalandırma tesisatının 
büyük önem arz ettiği açıkça ortadadır. 
Fakat inşaat yatırımı esnasında maliyetleri 
düşürmek için havalandırma sistemlerine 
gerekli önem verilmemektedir. Yasa ve 
yönetmelikler noktasında hastane gibi 
zorunluluk teşkil eden binalar hariç diğer 
genel amaçlı yapılarda havalandırma projesi 
zorunluluğu olmaması da bir diğer etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusal ve 
uluslararası kaynaklar tarafından yayınlanan 
pandemi ile ilgili önlemler kısmında yazılı 
olarak havalandırmanın önemi anlatılsa 
da icraata geçildiğini düşünmüyoruz. Bu 
konuda MMO altında çalışan Teknik Kurulun 
yaptığı çalışmaların bir an evvel uygulamaya 
geçirilmesinin büyük önem taşıdığını 
düşünüyoruz. Kapalı ortamlarda insan sağlığı 
ve konforu için havalandırma yapılması yani, 
kirlenen havanın dışarı atılarak yerine filtre 
edilmiş ve şartlandırılmış taze hava alınması 
gerekmektedir. Havalandırma sistemleri 
sayesinde atılan ve alınan havanın kontrol 
edilmesi ile iç basınç kontrolü sağlanırken, 
kontrolsüz sızıntı havası ile gelen kirlilik 
ve ısı yükleri de önlenir. Havalandırma 
yapılması durumunda şartlandırılmış 
iç havanın dışarıya atılması, dış ortama 
atılan hava miktarı kadar iç ortama taze 
hava alınması gerekmektedir. İç ortama 
alınan havanın ise mahale girmeden önce 
konfor şartlarına getirilmesi gerekir. Bu 
durum ise dış hava yükünü ortaya çıkarır. 
Küçümsenemeyecek seviyelerde olan bu ısı 
yükünü karşılayacak enerji miktarının yüksek 
olması, havalandırma yapılmamasının ya da 
eksik miktarda havalandırma yapılmasının 
en önemli mazeretidir. Bu durumun çözümü 
ise Isı Geri Kazanımı uygulamasıdır. Egzoz 
havası ile atılan ısının, kullanılan geri kazanım 
tekniğine göre, yüzde 30 ila 85 arasındaki bir 
kısmı ekonomik olarak geri kazanılabilir. Bu, 
taze havanın konfor şartlarına getirilmesi 
için gereken ısı yükünün aynı oranda 
azaltılması demektir. Yaygın olarak kullanılan 
ısı geri kazanım tekniklerinde ideal verimlilik 
aralığı, seçilen uygulama tekniğinin cinsine 
de bağlı olarak, yüzde 45 ila 75 arasında 
değerlendirilmelidir. Avrupa Birliği Enerji 
politikalarında yapılan düzenlemelerin 
getirdiği şartlar arasında yer alan CO2 
emisyonlarının yüzde 20 azaltılması maddesi 
sonucu, Isı Geri Kazanım Sistemlerinin önemi 
tüm dünyada bir kez daha vurgulanmıştır. 

Cihazlarımız olabilecek en hassas ve verimli 
şekilde otelin ihtiyaç duyduğu iklimlendirme ve 
havalandırma ihtiyacını karşılıyor

Gözde Uzun / Doğu İklimlendirme İş 
Geliştirme Müdürü
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Balkan Soğutma olarak endüstriyel makine imalatı ve kurulumu 
yapıyoruz. Soğuk hava depolarında kullanılan dayanıklı ve 
tasarruflu makinaları, tecrübesi olduğumuz mekanik tesisat 
projelerinde, uygulamaya karar verdik. Bunun örneği şu anda 
sadece Japonya’da, yerli bir firma tarafından uygulanıyor. Sistemin 
seri imalata uygun olmayışı dünyada yayılmasına engel olmuş. 
Bu uygulamalar; proje, imalat ve saha tecrübesi gerektiriyor. 
İmalatını yaptığımız makinalar, dünyadaki enerji maliyetlerinin 
hızla artmasından dolayı çok daha önemli hale geldi. Kısaca ısıtma, 
soğutma yani iklimlendirme makineleri imalatı, bizim iş alanımızı 
oluşturuyor. Turizm sektörüne yönelik, otellerin sıcak su, soğuk 
su ve iklimlendirme sistemlerinin tamamını tek bir makinada 
toplayan sistemler üretiyoruz ve kuruyoruz. 6-7 işlemi tek bir 
makinada toplanması tasarruf mantığını oluşturuyor. Yani ısıtmak 
için ayrıca ısı kaynağına gerek kalmıyor. Soğuturken de yüzde 
40 daha az enerji kullanılıyor. Antalya gibi turizm bölgelerimiz; 
Rusya, Avrupa vb. soğuk ülkelerden gelen turistlere hizmet sunar. 
Nem oranları ve sıcaklıklar farklı olduğundan onların konforunu 
sağlayabilmek için otel içerisinde birtakım düzenlemeler yapılması 
gerekiyor. Bu anlamda tatil bölgelerinde konfor sağlayabilecek 
iklimlendirme makinelerinin kullanımı zorunlu hale geliyor. Bu 
konfor şartını sağlarken, dikkat edilmesi gereken iki ana madde 
var; sağlık ve işletme giderleri. 

İklimlendirme sistemlerinin bakımlarının düzenli ve 
sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor
“İklimlendirmede sağlık” konusuyla ilgili şu detayları paylaşabiliriz: 
Çok sıcak dış ortamlardan aniden çok soğuk ortamlara geçişlerin 

engellenmesi önemlidir. Çünkü soğuktan damarlar daralır ve kan 
basıncı artabilir. Bir diğer önemli konu, lejyonella gibi bakterilerin 
üremesinin engellenmesidir. Bu konuyla ilgili, geçtiğimiz yıllarda 
çok büyük sıkıntılar yaşayan oteller oldu ve tazminat ödemek 
zorunda kaldılar… Bu tip durumlar yanlış uygulamalardan 
kaynaklanıyor. Örneğin sağlıklı bir şekilde bakımı yapılmayan 
iklimlendirme sistemlerinde üreyen lejyonella bakterisi hava 
yoluyla insanların akciğerlerine kadar ilerleyip, buradaki nemli 
ve sıcak ortamda hızlıca üremeye başlıyor ve lejyoner hastalığına 
neden oluyor. Bu hastalık geçmişte ölümlere neden oluyordu. 
Bu anlamda iklimlendirme sistemlerinin bakımlarının düzenli ve 
sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor, çünkü aynı anda binlerce 
kişiye hizmet veriyorsunuz ve bu kişiler arasında çocuklar da 
oluyor.

Birçok büyük otelin de tercih ettiği en güvenli 
sistemler sulu sistemlerdir
“İklimlendirmede işletme giderleri” başlığı altında ise şunları 
aktarabiliriz: Turizm tesislerinde sulu, gazlı, merkezi ve bireysel 
sistemler kullanılabiliyor. Şu an birçok büyük otelin de tercih 
ettiği en güvenli sistemler ise sulu sistemlerdir. Merkezi ve gazlı 
sistemlerde en ufak bir kaçak olduğunda otelin tüm tesisatındaki 
gaz tek bir odaya nüfuz edebiliyor, odadaki insanları oksijensiz 
bırakarak ölümcül kazalara neden olabiliyor. Malezya vb. ülkelerde 
bu tip olaylar oldu ve bundan dolayı büyük otel zincirleri bu 
sistemi artık bırakıyor. Adı VRV, KX gibi isimlerle anılan bu merkezi 
gazlı sistemler ucuz olduğu için ülkemizde hala tercih ediliyor. 
Oysa bunların asıl amacı ofis binalarının iklimlendirilmesidir. 
Sulu sistem, yani fan-coil diye ifade edilen sistemler, eskiden 
beri var olan en güvenli sistemlerdir. Şu an bu sistem üst 
düzeyde geliştirilmiş durumdadır ve ısı pompalı uygulamalarla 
beraber doğalgaz olmayan otellerde yüzde 75, doğalgaz bulunan 
otellerde ise yüzde 50 ısıl giderlerde tasarruflar sağlanabiliyor. 
Isıl giderler, toplam giderlerin (elektrik, karbon yakıtlar) yüzde 
40 ila 70'ini oluşturuyor. Tasarruf oranı otellerin kullanım alt 
yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Buradan, otellerimizin 
tasarruf imkanlarının çok büyük olduğunu anlaşılıyor. Fakat bu 
yeni teknolojiler bilinmediğinden ve önyargılardan dolayı oteller 
tarafından uygulanmıyor. Bundan dolayı otellerimizin büyük 
ısıl giderleri olmasının yanında, yüksek oranda CO2 salınımı da 
yapıyorlar. 

Sadece yatırım maliyeti değil, işletme giderlerini de net bir 
şekilde hesaplayarak yatırım yapmalarını öneriyorum
Hangi otelde hangi sistemin kullanılacağına karar verilirken 
öncelikle müşterilerin ihtiyacı gözetiliyor. Örneğin ısı pompalı 
sistemleri Uludağ’daki bir otelde uygulayamayız. Ancak bu 
sistemi yer altı kaynak suyu olan başka bir soğuk bölgelerimizde 
uygulayabiliriz, yani otelin konumu büyük önem taşıyor. 
İklimlendirme sistemi tercih noktasında otel yatırımcılarına ve 
yöneticilerine öncelikle, iklimlendirme sistemi seçimi konusuna 
mühendislerle birlikte karar vermelerini öneriyorum. Sadece 
yatırım maliyeti değil, aynı zamanda işletme giderlerini de net bir 
şekilde hesaplayarak yatırım yapmalarını öneriyorum.

Tatil bölgelerinde konfor sağlayabilecek 
iklimlendirme makinelerinin kullanımı zorunludur

Orhan Göncü / Balkan Soğutma Şirket Yetkilisi
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Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme 253 oda, 
565 yatak kapasiteli, 12 ay açık bir tesis. 
Spa’mızda termal havuz, deniz suyu ısıtmalı 
kapalı yüzme havuzu, açık olimpik yüzme 
havuzu, açık termal havuzumuz yer alıyor. 
Otelimiz denize sıfır konumda bulunuyor.  
Çeşme’nin merkezine 1 kilometrelik çok yakın 
bir mesafede konumlanıyoruz. Ayrıca, Ilıca’ya 
ve havalimanına yakın bir noktadayız. 5 
yıldızlı tesis olarak misafirlerimizin daha rahat 
edebilmeleri için her yıl kış aylarında, yani 
doluluklarımızın düşük olduğu aylarda, ufak 
çapta renovasyonlar yaparak misafirlerimizi 
her geldiklerinde yeni bir yüz ile karşılamayı 
hedefliyoruz. Otellerde iklimlendirmenin 
önemi gerek çevresel etki gerekse enerji 
tasarrufu açısından çok büyüktür. Elbette 
operasyonel yönden sorunsuz olan ve 
misafir konforunu maksimum değerde tutma 
hedefimiz mevcuttur fakat bunun yanında 

çevresel etkisi minimal derecede olan 
teknik donanımlara sahibiz. Otelimizde VRF 
iklimlendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu 
tercihimizde tesisin oda sayısı etkili olmuştur. 
İklimlendirme hususunda hızlı servis anlayışı 
ve yenilikçi bakış açısını benimsemekteyiz. Bu 
alanda tedarikçi firmalardan beklentilerimiz, 
görevlerine bizlerin bakış açısı ile 
yaklaşımlarından başka bir şey değildir. 
Her zaman önceliğimiz sağlık, konfor ve 
güvenlik esaslarına dayalıdır ve bu anlayışla 
hareket eden firmalarla çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. 

İklimlendirme sisteminde daimi bir özen 
gerekliliği mevcuttur
Kullanılan tüm sistemlerde olduğu üzere 
VRF iklimlendirme sisteminde de yıllık iki 
kez bakım süreci mevcuttur fakat pandemi 
süreci ile bu bakımlar üç ayda bir tekrarlandı. 

Ayrıca odalarda kullanılan tüm içerikler, 
sisleme ve pulvarizasyon işlemleri mevcut 
iklimlendirme ile uyum gösteren, koruma 
ve güvenliği maksimum seviyede tutan 
işlemlerle birleştirildi. Pandemi sürecinden 
bağımsız olarak iklimlendirme sisteminde 
daimi bir özen gerekliliği mevcuttur. Tesis 
olarak yıllardır sürdürdüğümüz dikkat ve çaba 
ile bu özeni sağlamaktayız ve devam eden 
süreçte de sağlıyor olacağız.

Bizler, Gelişim Mühendislik olarak Mitsubishi 
Heavy Ind. Yetkili Satış ve Yetkili Servis 
hizmetleri vermekteyiz. Uzman mühendis 
kadromuzla VRF (Merkezi Klima Sistemleri) ve 
havalandırma projelerinde teknik hesaplamalar 
ve teknik proje çizimi gibi mühendislik 
hizmetleri vermekle beraber Mitsubishi Split 
Klima sektöründe de İstanbul Avrupa Bölge 
dağıtıcılığı görevini üstlenmekteyiz. İnsanların 
sayıca fazla olduğu konaklama tesislerinde 
ısıtma, soğutma ihtiyacının yanı sıra hijyenik 
taze hava ihtiyaçlarına da profesyonel çözümler 
üretiyoruz. Temiz ve sağlıklı hava sunmak 
üzere piyasada yaygın olarak kullanılan hava 
temizleyiciler klasik filtreleme teknolojisine 
sahiptir. Bu sisteme sahip ürünler ortamdaki 
bakterileri tutabilirken günümüzün sorunu  
olan virüslere  karşı etkili olamamaktadırlar. 
NEFFES, güvenle nefes aldıran üstün antiviral 
teknolojisiyle bakteri, alerjen ve diğer 
mikroorganizmalara ek olarak virüslere karşı 
da son derece etkili bir hava temizleyicidir. 
Özellikle toplantı salonları, lobi, spor salonu, 
restoran, kahvaltı salonu vb. ortamlarda Sağlık 
Bakanlığı onaylı ürünlerimizle profesyonel 
çözümler üretmekteyiz. Neffes Antiviral 
Hava Temizleyici dörtlü filtre yapısıyla, ortam 
havası içerisindeki virüslerin DNA-RNA yapı 

zincirlerini bozarak, virüs kaynaklı hastalıkları 
(Covid, Sars, Mers vb.) ve toz, polen, bakteri 
kaynaklı (astım, alerji vb.) hastalıkları engeller. 
Pandemi ile birlikte kullanılan iklimlendirme 
sistemlerinde filtreleme sistemleri önem 
kazandı. Özellikle insanların toplu halde 
bulunduğu lobi, restoran, spor salonu, disko, 
toplantı salonu vb. mekanlarda virüs koruması 
sağlayan, bünyesinde hepa filtresi, ultraviyole-
c lambası dezenfeksiyon özelliği bulunan 
profesyonel hava temizleme cihazları sıklıkla 
talep edilmeye başlandı. Bazı model klimalarda 
virüs dezenfeksiyon özelliği de bu yıl aktif olarak 
kullanılmaya başlandı, bu ürünler de isteğe 
bağlı kullanılmaktadır.

Turizm tesislerinde Chiller - Fancoil sistemleri 
ve VRF - Değişken Debili Soğutucu akışkan 
sistemleri uygulanmaktadır
İklimlendirme sistemi, otel müşterilerinin 
sağlıklı, konforlu ve temiz ortamlarda yaşaması 
için önemlidir. İklimlendirme sistemlerinin 
nem tutma, temiz hava sirkülâsyonu, kirli 
havayı filtreleme özelliği ve özellikle sessiz 
çalışma prensibinde tasarlanmış olması 
kalite standartları çerçevesinde hizmet 
sektörü açısından önemlidir. Operasyonel 
anlamda ise, otel odasında, mutfağında, 
konferans salonunda, eğlence mekânları gibi 
yerlerde keşif yapılarak bu alanlara uygun 
iklimlendirme sistemi uygulanmalıdır. Otel 
yetkililerinin ve müşterilerin kolayca anlayıp 
kullanabileceği basit bir kontrol sistemi olmalı, 
teknik personelin hızlı bir şekilde hizmet 
verebileceği işletme ve bakım kolaylığı olan 
sistemler seçilmeli, konforu artırabilmek için iç 
mekanlarda kabul edilebilir ses seviyesi olmalı, 

ısıtma soğutma sisteminin işletme verimliliği 
yüksek olmalı, kullanılan iklimlendirme sistemi 
çok fazla alan kaplamamalı kompakt bir 
sistem olmalıdır. Turizm tesislerinde Chiller 
- Fancoil sistemleri ve VRF - Değişken Debili 
Soğutucu akışkan sistemleri uygulanmaktadır. 
Chiller cihazı içeresindeki soğutucu gazın 
evaparatör ve kompresör üzerinden kazandığı 
ısı enerjisini, kondenser üzerinden atarak 
çalışan, elde edilen ısı enerji ile suyu soğutan 
sistemlerdir. Soğutulan suyun Fancoil ünitelere 
pompa vasıtası ile gönderilmesiyle otellerde 
iklimlendirme işlemi sağlanmış olur. Bu sistemin 
çok düşük veya yüksek sıcaklık olan bölgelerde, 
büyük kapasiteli projelerde kullanılması avantaj 
sağlayacaktır. Küçük ve orta ölçekli projelerde 
ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve kapladığı 
alan bakımından avantajlı olmayacaktır.  VRF 
klimalar ise çalışırken dış üniteden çıkan gaz ve 
sıvı, iç üniteleri dolaşarak tekrar dış üniteye geri 
döner. VRF klima kullanımının avantajları da bu 
durumda ortaya çıkar. Elde edilen ısı enerjisi 
direkt iç ünitelerden mekana aktarıldığı için 
kayıplar daha az olur. Ürün kompakt olmasından 
dolayı dış ünitesi projede istenilen yere kolayca 
yerleştirilebilir. Küçük ve orta ölçekli projelerde 
ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve kapladığı 
alan bakımından avantajlı bir üründür. Otellerde 
hangi sistemin kullanılacağına proje safhasında 
gerekli hesaplamalar yapılarak karar verilir. 
Burada en önemli kriterler ilk yatırım maliyeti 
ve işletme giderleri olmalıdır. Kullanılacak olan 
sistemin proje üzerindeki kapladığı alan, ses 
seviyeleri, filtreleme sistemleri, otomasyon 
sistemleri, kolay kullanım ve arıza esnasında 
kolay çözüm ve yedek parçaya ulaşma kolaylığı 
da seçimlerimizde belirleyici olmalıdır. 

Hepa filtre, ultraviyole-c lambası dezenfeksiyon 
özelliği bulunan profesyonel hava temizleme 
cihazları sıklıkla talep edilmeye başlandı

İklimlendirme hususunda hızlı servis anlayışı ve 
yenilikçi bakış açısını benimsemekteyiz

Murat Doğaroğlu / Gelişim 
Mühendislik LTD. ŞTİ. Satış Müdürü

Orhan Belge / Boyalık Beach Hotel & 
Spa Çeşme Genel Müdürü 
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İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 
olarak 30 yıldır sektörün iklimlendirme ve 
soğutma ihtiyaçlarına yönelik güvenilir, yenilikçi 
ve verimli ürünler üretiyoruz. Ürettiğimiz 
ürünler; Eurovent sertifikalı hava ve su soğutmalı 
çatı tipi klima (rooftop) cihazları, soğutma 
grupları (chiller), hassas kontrollü klima cihazları, 
veri merkezleri için InRow soğutma cihazları, 
taşınabilir paket klima cihazları, uçak yolcu 
yürüme köprüsü kliması, park halindeki uçaklar 
için taze hava şartlandırma cihazları havuz nem 
alma santralleri ve soğuk depo cihazları olarak 
sayılabilir. Sektörümüzün faal olan 12 Ar-Ge 
merkezinden biri olarak; önümüzdeki üç ila 
beş yıllık süre içerisinde pazara yeni ürünler 
hazırlamakla meşgulüz. Ar-Ge Merkezimizde, 
mevcut ürün yelpazemize ek olarak 2022'de 
pazara sunmayı planladığımız, enerji tasarruflu 
ve verimliliği yüksek yeni ürünlerimizin tasarım 
ve çalışmaları devam ediyor. Önemsediğimiz 
bir başka önemli konu da ihracatçı konumunda 
olduğumuz Avrupa’da 2022’de, ülkemizde ise 
2025’te uygulamaya geçilecek olan yeni gaz 
protokolü. 

Otellerin iklimlendirmesinde enerji verimliliği 
yüksek sistem tasarımı ve cihazların 
kullanılması en önemli kriterlerden 
Merkezi sistemler için soğutma grupları (chiller) 
ve çatı tipi klimalar (rooftop), otel bilgi işlem 

ve sistem odalarına yönelik hassas klimalar, 
otel mutfakları için soğuk depo cihazları ürün 
yelpazemizde yer alan, otellerde kullanılan 
ürünlerimiz arasındadır. Pandemi sürecinde 
tüm binalarda olduğu gibi oteller için de 
iklimlendirmede taze havanın önemi daha iyi 
anlaşıldı. Otellerin mekanik tesisat tasarımları 
yapılırken hem sağlık hem de misafir konforu 
açısından; taze havanın kullanılamayacağı 
sistemlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Oteller 
ve diğer konaklama tesisleri, bina sektörü içinde 
yer alan önemli enerji tüketim yoğunluğuna 
ve sera gazı emisyonuna sahip yapılardır. 
Enerji tasarrufu açısından büyük potansiyele 
sahip olunduğu için turizm sektörü küresel 
iklim değişikliği ile mücadelede de anahtar 
bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla otellerin 
iklimlendirmesinde enerji verimliliği yüksek 
sistem tasarımı ve cihazların kullanılması en 
önemli kriterlerden biri durumundadır. Turizm 
tesislerinde yoğun olarak split, VRF veya fan-
coil ve chiller grubu kullanılarak tasarlanan 
iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Fan-
coil ile otel odalarının ve klima santralleri ile 
genel mahallerin iklimlendirildiği otellerde 
yeterli oranda taze hava kullanımı ile birlikte 4 
borulu veya 6 borulu soğutma – ısıtma ve sıcak 
su eldesini birlikte sağlayan soğutma gruplarının 
tercih edilmesi ile hem yenilenebilir enerji 
kaynaklarından faydalanılması hem de ideal 
şartlarda iç hava kalitesinin sağlanması mümkün 
olmaktadır. VRF veya split klima cihazları ile 
iklimlendirilen otel odalarının taze hava ihtiyacı 
ve otel genel mahallerinin iklimlendirilmesi için 
paket rooftop klima cihazları, tak-çalıştır mantığı 
ile üretilen yüksek verimli cihazlar olup ilk yatırım 
maliyeti ve kullanım kolaylığı açısından da tercih 

sebebi olmaktadır. Otel içindeki iç hava kalitesi, 
iç ve dış çevre kalitesi şartları, otel müşterileri 
için daha sağlıklı ve beğeni kazanan ortamlar 
yaratılması, rekabette avantajlı konumlar 
yaratmak, ilk yatırım ve işletme maliyeti gibi 
birçok kriter göz önünde bulundurularak 
iklimlendirme sistemine karar verilmektedir.

Otellerimizin iklimlendirme sistemlerinin 
enerji verimli cihazlarla tesis edilmesi, iklim 
değişikliği ile mücadeleye büyük katkıda 
bulunacaktır
Özellikle pandemi ile birlikte küresel ortamda 
yaşanan belirsizlikler, enerji maliyetlerinde ciddi 
bir artışa neden olmaktadır. Otel yatırımcıları 
ve yöneticileri kendi yönetebilecekleri konulara 
odaklanıp öncelikle karbon nötr olmayı, 
yatırımlarını sürdürülebilir ve karlı kılmayı 
hedeflemelidirler. Karbon ayak izini düşüren 
otellerin en büyük gider kalemlerinden 
biri olan enerji maliyetleri düşecektir ve 
kaynaklarını daha verimli kullanacaklardır. 
Operasyonel iyileştirmeler ile enerji 
kullanımlarını azaltırken, kullandıkları enerjiyi de 
yenilenebilir kaynaklardan tedarik ederek enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi ile rekabetçilik ve 
sürdürülebilirlikleri sağlanacaktır. Turizm ülkesi 
olan ülkemizde sera gazı salınımında önemli 
bir paya sahip olan otellerimizin iklimlendirme 
sistemlerinin enerji verimli cihazlarla tesis 
edilmesi, Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği 
ile mücadeleye büyük katkıda bulunacaktır. 
Otellerimizin yatırımcı ve karar vericilerinin de 
kaliteli ve enerji verimliliği odaklı yerli üreticileri 
tercih etmelerinin, sektör ve hatta ülke adına 
ithalatın azaltılmasını, yerli markaların değer 
kazanmasını sağlayacaktır. 

Ar-Ge Merkezimizde 2022'de pazara sunmayı 
planladığımız, yeni ürünlerimizin tasarım ve 
çalışmaları devam ediyor

Nuriye Gümrükcüler / İmbat 
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 

Genel Müdürü

Mevcut hava kalitesinin ve termal konforun artması 
hem misafir memnuniyetini hem de personel 
memnuniyetini sağlamakta

Burhan Kavak  / Sirene Belek 
İşletme Müdürü   

Yaz aylarının oldukça sıcak ve nemli 
geçtiği Akdeniz ikliminde oteller için 
havalandırma ve iklimlendirme sisteminin 
olması ve var olan sistemlerin etkin 
çalışması çok önemlidir. Mevcut hava 
kalitesinin ve termal konforun artması 
hem misafir memnuniyetini hem de 
personel memnuniyetini sağlamaktadır. 
Tesislerimizde merkezi iklimlendirme 
sistemleri kullanılmaktadır. Sistemlerimiz 
yüzde 100 taze havalı olarak çalışır ve 
direkt olarak dış ortam havasını soğutma 
veya ısıtma işlemi sonrasında ortama 
verir. Yüzde 100 taze hava ile çalışan 
sistemi tercih etmemizin en önemli 
sebebi, iklimlendirme ve havalandırma 
sistemlerinin sağlığımızı ne derece 

etkileyeceği, bu sistemlerin Covid-19 
virüsünün ve diğer hastalık etmenlerinin 
yayılımı konusundaki etkisidir. 

Ulusal ve uluslararası direktif ve 
rehberlerde yapılacak revizyonları takip 
ederek gerekli önlemleri alacağız
Pandemi süreciyle birlikte ortamda maksimum 
hijyen sağlayabilmek içim mevcut iklimlendirme 
ve havalandırma sistemlerimizde iyileştirme 
çalışmaları yaptık. Merkezi havalandırma 
sistemimizin filtre kademeleri iyileştirerek 
hepa filtreler kullandık, sistemimizin periyodik 
bakımlarının sıklığını arttırdık. Önümüzdeki 
süreçlerde binaların iç hava kalitesi ve hijyen 
standartları konusunda, ulusal ve uluslararası 
direktif ve rehberlerde yapılacak revizyonları 

takip ederek gerekli önlemleri alacağız. Tedarikçi 
firmalardan ise, artan küresel ısınmanın 
tetiklediği iklim değişikliği, su kaynaklarına 
erişimin azalması ve ekstrem hava şartları 
göz önüne alınarak, küresel trendler takip 
edilerek çevreci çözüm önerilerinin artırılmasını 
bekliyoruz.
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Asya System, 2003 yılında İzmir’de 
kuruldu. Satış öncesi ve sonrası müşteri 
memnuniyetine verdiği önem, güvenilir servis 
hizmetleri, her ihtiyaca uygun geniş marka, 
model, kapasite seçenekleri ve uygun ödeme 
alternatifleriyle kısa sürede sektörün önde 
gelen oyuncusu oldu. Müşteri portföyünü 
sürekli geliştiren, bayileri aracılığıyla 
Türkiye çapında hizmet veren Asya System, 
iklimlendirme teknolojilerindeki deneyim ve 
uzmanlığını her geçen gün pekiştirdi. Bugün 
Asya Klima Sistemleri; ısıtma ve soğutma 
teknolojisinde dünya markaları olan, firmalar 
ile geliştirdiği tüm global ilişkilerle, 19 yıllık 
bilgi birikimini ve tecrübelerini müşterileriyle 
paylaşmaya devam ediyor. Projelendirme,  

taahhüt ve teklif aşamasından başlayıp, satış 
sonrası güvenilir servis hizmetlerine kadar 
yüksek kalitede hizmet veriyor. Yoğun satış 
hacmi, verimli iş planları ve stoklu çalışma 
prensibi sayesinde en uygun fiyat garantisini 
veren Asya System; Coşkun Arslan’ın 
önderliğinde, eğitimli, genç, dinamik ve 
teknolojiyi yakından takip eden uzman 
ekipleri ve güçlü teknik altyapısıyla birlikte, 
küçük büyük tüm projeler için sağlıklı iklimler 
sunuyor, fark yaratıyor.

Tesis büyüklüğü ve tesisteki yemek salonu, 
konferans salonu, toplantı odaları vb. 
sistem boyutlandırmasını ve seçimini 
etkilemektedir
Günümüzde iklimlendirme sistemleri 
dört mevsim boyunca misafir konforu 
ve sağlığı açısından önem kazanmıştır. 
Misafirler kendilerini en rahat hissettikleri 
tesisleri bir dahaki ziyaretlerinde tercih 
etmekte. İşletmeciler ise uygun konfor 
şartlarını sağlayarak hem enerji faturalarını 

düzenlemede hem de müşteri memnuniyetini 
artırma yönünde gayret sarf etmektedirler. 
Turizm tesislerinde tesis büyüklüğü ve kullanım 
koşullarına göre; Split klimalar, VRF klima 
sistemleri, Merkezi sistem su/hava soğutmalı 
cihazlar ve Havalandırma/klima santralları 
kullanılmaktadır. Her sistemin bir diğerine 
nazaran avantajlı/dezavantajlı noktaları; 
tesisin büyüklüğü, misafir profili, işletmenin 
çalışma şekline göre belirlenerek en uygun 
sistem seçimi yapılmaktadır. Tesis büyüklüğü 
ve tesisteki yemek salonu, konferans salonu, 
toplantı odaları vb. sistem boyutlandırmasını 
ve seçimini etkilemektedir. Az yataklı, sadece 
konaklama yapılan otellerde split klimalar 
sistem çözümü için uygunken; oda sayısı 
fazla tesislerde VRF klima sistemleri ve/veya 
su/hava soğutmalı sistemler düşünülmelidir. 
Taze hava ihtiyacının yoğunlaştığı konferans 
salonları, toplantı odaları olan tesislerde ise 
havalandırma/klima santralleri de özellikle 
tercih edilmelidir.

İnsan hayatının devamı için gerekli olan 
oksijen, her daim yeterli ve kaliteli olmak 
zorundadır. Kapalı alanlarda da hava 
kalitesini belirleyen en önemli faktör olan 
iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, 
etkisini her anlamda hissettiğimiz pandemi 
sürecinde bir kez daha hayati fonksiyonda 
olduğunu bizlere gösterdi. Ortam ısısını 
şartlandırmanın yanı sıra, mahaldeki hava 
sirkülasyonu aldığımız her nefeste bizlerin 
yaşam kalitesini etkilemekte, sağlığımıza 
doğrudan etken olmaktadır. Bunun yanı sıra 
5 yıldızlı lüks hizmet sunduğumuz otelimizde 
ortamın ısıtma ve soğutmasını sağlayan, 
misafirin kendini konforlu ve huzurlu 
hissetmesine olanak tanıyan iklimlendirme 
sistemleri, teknik servis departmanı olarak 
binanın en önemli ekipmanları arasında yer 
almaktadır. 

Operatör olarak iklimlendirme 
sistemlerinin kullanımını kolaylaştıracak, 
otomasyon sistemlerimiz bulunuyor
Otelimizde, büyük mekanları 
iklimlendirdiğimiz AHU olarak adlandırılan 
klima santrallerimiz ile odalar ve nispeten 
küçük alanlarda fancoil ünitelerimiz 
bulunmaktadır. Bu sistemler dört borulu, su 
soğutmalı ekipmanlardan oluşur. Isıtmada 
kazan, soğutmada su soğutmalı (soğutma 
kuleli) chiller gruplarımız yer alıyor. Tüm 
sistemler uzaktan otomasyon vasıtasıyla 

kontrol kabiliyetine sahip. Otelimiz, bodrum 
katlar da sayıldığında 60 katlı ve oldukça 
yüksek bir binadır. Bu büyüklükte bir 
binanın ihtiyacı olan iklimlendirme yüklerini 
karşılayacak kapasitede, lüks segmentte 
hizmet sunduğumuz otelimizde misafir 
konforunu hızlıca karşılayacak ve sıcaklık 
değerini hızlıca yakalayacak ekipman ve 
sistemler kullanılıyor. Operatör olarak 
iklimlendirme sistemlerinin kullanımını 
kolaylaştıracak, misafir isteklerini odaya girip 
rahatsızlık vermeden yerine getirebilmek 
amacıyla da otomasyon sistemlerimiz 
bulunuyor. Bunların yanı sıra sistem odası, 
zayıf akım odası gibi alanlarda gaz soğutmalı 
endüstriyel tip klimalar kullanıyoruz. Bu 
tarz sistemler de özel ısı değeri isteyen, 
7/24 hizmet verecek kalitede ekipmandan 
oluşuyor.

İklimlendirme ekipmanlarımızın 
arızalanması durumunda 
tedarikçilerimizden hızlıca tedarik, 
sağlamlık ve dayanıklı malzeme 
beklentimiz bulunmakta
Pandemi süreciyle beraber sunulan 
genelgeler ve bizim öngördüğümüz hassasiyet 
neticesinde hatırı sayılır oranda önlemlerimiz 
bulunuyor. Özellikle klima santrallerimizde 
karışım damperleri kapalı haldedir ve yüzde 
100 taze hava ile mekanlarımıza havalandırma 
sağlıyoruz. Bunun neticesinde ısıtma ve 

soğutmada enerji tasarrufu elde ediyoruz. 
Ayrıca periyodik bakımlarımıza istinaden 
filtreleri sık sık değiştiriyor, serpantin ve hava 
akışına maruz kalan yüzeyleri de kimyasallar 
ile sürekli dezenfekte ediyoruz. Hayatın her 
alanında olduğu gibi iklimlendirme alanında 
da tedarikçilerden uygun fiyat ve kaliteli ürün 
beklentimiz bulunuyor. Filtre değişimleri en 
önemli tedarik kalemlerimiz arasında yer 
alırken, mukavemetli malzemeden yapılmış, 
koruyuculuğu yüksek filtreleri tercih ediyoruz. 
Kapalı devre kimyasallarında da güvenilirliği 
yüksek, hatlarımızın korozyona uğramadan 
uzun yıllar işlevini yerine getirmesini 
sağlayacak koruyucu kimyasal kullanıyoruz. 
Malzeme yanında hatların ve sistemin 
sağlığını denetleyecek, uygun dozajlama 
yapmamıza yardım edecek olan görüşlerini 
ve bilgisini bizimle paylaşacak su ve kapalı 
devre şartlandırma firmaları ile ilişki içindeyiz. 
İklimlendirme ekipmanlarımızın arızalanması 
durumunda tedarikçilerimizden hızlıca 
tedarik, sağlamlık ve dayanıklı malzeme 
beklentimiz bulunmaktadır.

Projelendirme,  taahhüt ve teklif aşamasından 
başlayıp, satış sonrası güvenilir servis hizmetlerine 
kadar yüksek kalitede hizmet veriyoruz

İklimlendirme sistemleri, binanın en önemli 
ekipmanları arasında yer almakta

Coşkun Arslan / Asya System, Kurucu

Murat Huntalar / Address Hotel 
Istanbul Teknik Servis Direktörü 
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İklimlendirme, ısıl çevre mühendisliği olarak 
adlandırılan, ısıl prosesler ve sistemlerin 
kullanımı vasıtasıyla çevresel şartların 
kontrol edilmesi bilimi ve uygulamasıdır. 
İklimlendirme terimi soğutma yapılarak iç 
mekanlardaki havanın ısı konforu sağlanması 
ve neminin alınması işlemlerine denir. Daha 
geniş bir anlamda, terim HVAC, ısıtma, 
soğutma, havalandırma veya dezenfeksiyon 
işlemlerini ifade eder. Otel havalandırma 
sistemleri, insan yoğunluğunun fazla olduğu 
ve insanların konaklama süreçlerinde daha 
fazla konfor beklediği mekanlardır. Bu 
nedenle  otellerde havalandırma sistemleri 
çok önemli yere sahiptir. En önemlisi, otel 
havalandırma sistemi otel kapasitesine 
uygun olarak projelendirilmelidir. Otel 
havalandırma sistemlerinin temel 
işlevi odalara sinek ya da toz girmeden 
havalandırılmasının yapılmasıdır. Odaların 
havalandırılmasının yanında odalarda 
bulunan havanın temizlenmesi ve oksijen 
kalitesinin arttırılması bu sistemin temel 
konusudur. Böylece konaklama tesislerinde 
konaklayan misafirlerin memnuniyeti 
sağlamak en temel hedeftir. Otellerimizde  
Fan Coil Üniteler kullanılmaktadır. Bu 
sistemler diğer sistemlere göre daha 
düşük işletme maliyetine sahiptir. Montajı, 
kurulumu ve bakımları kolaydır. Alçak ve 

yüksek basınç korumalarına sahip olduğu 
için sistem basınçtan etkilenmez ve 
sorunsuzca çalışmaya devam eder. Mevcut 
iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde 
de iyileştirme çalışmaları yapılarak ortamda 
maksimum hijyen sağlanabilmektedir. Bu 
doğrultuda pandemi döneminde merkezi 
havalandırma sistemlerinin filtre kademeleri 
iyileştirildi, hijyenik bakımlar yapıldı ve 
HEPA filtre kullanıldı. Bununla birlikte 
klima sistemlerinde UV lambalar bakteri ve 
virüsleri öldüren etkili bir yöntemdir. Yasal 
yönetmeliklere ve mevzuata uygun olması 
koşuluyla yüzde 100 dış hava ile çalıştırılması 
mümkün olmayan cihazlarda UV lamba 
kullanılarak mahalden gelen hava steril 
edilebilir. Günümüzde neredeyse tüm klima 
sistemlerine entegre edilebilen bu lambaların 
bakteri ve virüslerin temizlenmesinde 
ciddi etkisi olduğu bilinmektedir. Bu tip 
ürünlerin doğru kullanımı son derece etkili 
ve önemlidir. Uygun seçim üretici firma 
uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Tedarikçi firmaların dünyadaki gelişmeleri 
takip etmesi ve çevreci projeler üzerinde 
çalışması gerekmektedir
İklimlendirme sistemleri konusunda 
tedarikçi firmalardan beklentimiz; daha az 
enerji tüketimi, daha düşük maliyet, daha 

yüksek performans, daha fazla fonksiyondur. 
Tedarikçi firmaların, iklimlendirme 
sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi için kendi dijitalleşme sürecini 
hızla tamamlaması, değişen pazarlar ve 
müşteri taleplerine, yeni ürün geliştirme 
yeteneğine ulaşması gerekmektedir. 
Dünyadaki gelişmeleri takip etmesi ve çevreci 
projeler üzerinde çalışması gerekmektedir. 
Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bu 
konuda ilgili araştırmalara katkıda bulunması  
ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek 
ülkemizde bu sektörde daha hızlı ve planlı 
gelişme sağlayacaktır.  Ülkemizde enerjinin 
etkin kullanımına, sektördeki bilgi birikimini 
ve bilgi alışverişini artırarak daha iyi binaların 
ve tesislerin yapılmasına katkıda bulunmak, 
sağlıklı, güvenli, hijyenik, konforlu yani 
yaşanabilir ortamlar yaratmak, enerji etkin 
ve çevreyi koruyan çözümler üretmek ve 
bu amaçlar doğrultusunda planlamak ve 
geleceğimiz olan çocuklarımıza “daha güzel 
ve yaşanabilir bir dünya” bırakmak önemlidir.

İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma 
yapılarak iç mekanlardaki havanın ısı 
konforu sağlanması ve neminin alınması 
işlemidir. Daha net anlatmam gerekirse, 
otellerde (HVAC) ısıtma, soğutma ve 
havalandırma veya havanın durumunu 
iyileştirmek için ve dezenfeksiyon işlemleri 
için de kullanılır. Bu açıdan, operasyonel ve 
misafir konforu açısından iklimlendirmenin 
kaliteli ve konforlu olması misafir 

memnuniyetinin ana unsurlarından biridir. 
Otelimizde VRF tipi sistem kullanıyoruz. 
Bu sistemi tercih etmemizdeki etkenler; 
az alan işgali, yatırımın en kısa sürede geri 
dönmesi, konforun hızla dağıtılması ve 
sağlanması ve düşük işletme maliyetidir. 
Pandemi sürecinin ilk başlangıcından 
itibaren Lumos Deluxe Hotel olarak 
gereken bütün pandemi önlemlerini 
aldık ve bu konuda hijyen belgesi alan ilk 
otellerden biri olduk. Tesisimiz, VRF ve 
diğer ısı geri kazanım, aspiratör, vantilatör 
ve hava şartlandırma sistemlerinden 
oluşan iklimlendirme kompedantlarıyla 
şartlandırılırken, gerek filtrelerle gerekse 
karışım havaların kapatılarak yüzde 100 
taze hava ile tesis ortak alanlarında 
iklimlendirmenin yönetmeliğe uygun bir 
şekilde uygulamasını sağladık. Bununla 
birlikte oda içerisinde bulunan ve genel 
mekanlardaki evaporatör ünitelerini 
düzenli olarak hijyen kurallarına uygun bir 
şekilde dezenfekte ettik.

Gelecekteki olası pandemi dönemlerine 
uygun bir şekilde genel iklimlendirme 
cihazlarının üretimi standart hale 
gelmelidir
İklimlendirme sistemleri konusunda tedarikçi 
firmalardan beklentimiz; cihazların hava 
debisi ve dolaysıyla hava değişim sayıları 
cihazların teknik özellikleri gözetilerek ve 
üretici tavsiyesi doğrultusunda ortama 
verilecek taze hava miktarı arttırılabilir. Bu 
sayede iç ortama daha fazla taze hava girişi 
sağlanabilir. Bununla birlikte gelecekteki 
olası pandemi dönemlerine uygun bir 
şekilde genel iklimlendirme cihazlarının 
üretimi standart hale gelmelidir. Ülkemizin 
ve dünyanın içinden geçtiği süreç, yaşam 
alanlarımızda iklimlendirmenin önemini 
bir kez daha gündeme getirdi. Yaz ayına 
gireceğimiz bu günlerde mevsim normalleri 
çerçevesinde sıcaklığın artması, klima 
kullanımının pandemiye ilişkin bulaş 
etkisinin olup olmadığını tekrar gündeme 
getirecektir.

Odaların havalandırılmasının yanında odalarda 
bulunan havanın temizlenmesi ve oksijen 
kalitesinin arttırılması sistemin temel konusudur

İklimlendirmenin kaliteli ve konforlu olması 
misafir memnuniyetinin ana unsurlarından biridir

Ferhat Aydın / Laur Hotels
Genel Müdürü

Tuncay İleri  /  The Lumos Deluxe 
Resort Hotel & Spa Teknik Müdürü, 

İklimlendirme ve Soğutma 
Teknolojileri Teknikeri 
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Daikin’in hedefi, kadın istihdamını yüzde 
50’ye çıkarmak
Daikin Türkiye, kadın istihdamını ve 
fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 
sektöre kazandırdığı kadın bayileri ve 
teknisyenleriyle birlikte iklimlendirme 
alanına farklı bir soluk getiriyor. Bu 
projelerin, tüm şirketlere örnek olmasını 
temenni ettiğini dile getiren Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan 
Yeşilyurt, “Kadınların, ekonomik istihdama destek olmaları tüm ülkenin 
geleceği açısından oldukça önemli. Bu nedenle biz Daikin Türkiye olarak 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde topluma değer katma hedefimizle 
kadın çalışan istihdamımızı sürekli yükselterek hedefimize doğru ilerliyoruz. 
Bu projelerimizin taklit edilmesini ve çoğalmasını temenni ediyoruz.” Her 
seviyedeki kadın çalışan sayısını artırmayı amaçlayan şirket, son üç mali yıl 
içerisinde kadın çalışan sayısını yüzde 81 oranında artırırken, 2025 yılı hedefini 
kadın çalışan oranını yüzde 50’ye yükseltmek olarak belirledi. Hayata geçirdiği 
kadın destek projelerini de başarılı bir şekilde devam ettiren Daikin, ürettiği 
kadın projeleri ile birçok şirkete ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bahar alerjisine Daikin çözümü     
İklimlendirme sektörünün inovatif 
markası Daikin, yeni hava temizleme 
cihazı MCK70YV ile bahar aylarının 
kabusu polen alerjisine meydan 
okuyor. Baharın gelmesiyle birlikte 
alerjik hastalıklarda büyük bir artış 
oluyor. Doğanın canlandığı ilkbahar mevsiminde ağaç, çiçek 
ve çimenlerin polenleri havada yayılarak bahar alerjisine yol 
açabiliyor. Halk arasında saman nezlesi de denilen ve alerjik 
bünyeli kişileri daha da çok etkileyen rahatsızlık yaşam 
kalitemizi düşürebiliyor. Patenti Daikin’e ait Flash Streamer 
teknolojisi ve HEPA filtre ile donatılan cihaz, sağlıklı ve 
temiz havanın şifresini veriyor. 100 metrelik bir alanda etki 
gösterebilen yeni hava temizleme cihazı MCK70YV, kedi 
köpek alerjisinden şikayet edenlere de efektif bir çözüm 
oluşturuyor. Böylece sevimli dostlarımızla aramıza alerjiler 
giremiyor. Ürün, doğru havanın yanı sıra nem verme özelliği 
sayesinde benzerlerinden ayrışıyor.

Daikin FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil ile 360 derece konfor
İnovasyon ve teknoloji alanındaki başarılarıyla sektöre yön veren Japon devi Daikin, otel, ofis, hastane, AVM ve konut gibi 
alanlarda konforlu bir ortam oluşturulmak için yaygın olarak kullanılan fancoil cihazlarıyla da öne çıkıyor. Bu ürün grubunda 
farklı seçenekler sunarak kullanıcıya hem teknik hem de maliyet açısından efektif çözümler üreten Daikin, FWC-B Dairesel 
Atışlı Fancoil modeliyle konfor çıtasını yukarıya taşıyor. 360 derece hava üfleme kabiliyetine sahip olan cihaz, bu sayede 
ısı dağılımının homojen olmasını sağlıyor. Böylece soğuk hava etkisi yaratmadan konforlu bir üfleme elde edilmiş oluyor. 
İstenirse bir veya iki kenarı kapatılarak üfleme yapması mümkün olan ve 23 farklı üfleme alternatifi sunan FWC-B Dairesel 
Atışlı Fancoil cihaz, Eurovent sertifkasına sahip olmasının yanı sıra en son ERP standartlarına da uyum gösteriyor. Cihazda 
kullanılan BLDC (Brushless (Fırçasız) DC motoru) teknolojisi ise yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Modern ve dekoratif bir 
panele sahip olan FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil cihaz iç mekanların estetik çözümlerinde büyük avantaj yaratıyor. Opsiyonel 
olarak taze hava girişine de sahip olan cihaz, bu seçenekle yüzde 20 taze hava imkanı sağlayarak konfora ve doğru havaya 
kavuşturuyor. FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil ürün, yıllardır Daikin ürünlerinde kullanılan ‘scirocco’ fanlar sayesinde son derece 
sessiz çalışıyor. Bu özelliği sayesinde otel, hastane, ofis ve konutlarda mükemmel bir tercih oluşturuyor. Cam önlerine, asma 
tavan içlerine, tavan altına veya döşeme içlerine konulabilen farklı tiplerdeki fancoil ürünlerin küçük boyutlarda olması hem 
montaj avantajı sağlıyor hem de kullanıldığı alanlarda estetik çözümlere fırsat veriyor. 

30 yılı aşkın bir süredir 
Türk mutfak kültürünü 
koruma ve gelecek 
nesillere aktarma 
amacıyla çalışan Metro 
Türkiye, KONDA iş birliği 
ile gerçekleştirdiği ‘2022 
Yeme-İçme Araştırması’nın 
sonuçlarını açıkladı. 
Tüketicilerin tutum ve 
davranışlarını paylaşarak 
yeme içme sektörüne yol 
göstermeyi ve kamuoyunu 

aydınlatmayı amaçlayan Metro Türkiye, araştırmada; alışveriş 
tercihlerini, sağlıklı beslenme eğilimini ve evde ve restorandaki yeme 
içme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde mercek altına alıyor.  Daha önce 
ilk olarak 2017’de gerçekleştirilen araştırmanın bu yılki sonuçlarına 
göre, Türkiye’de yeme içme alışkanlıklarında ve alışveriş tercihlerinde 
özellikle kentleşme ile birlikte önemli değişimler gerçekleştiği 
görülüyor. 31 ilin 126 ilçesine bağlı 193 mahalle ve köyünden 2 bin 
725 kişinin katılımı ile 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 
‘Yeme İçme Araştırması’nın sonuçlarına göre; her 3 kişiden 1’i, 
hayat tarzını “modern” olarak ifade ediyor. 2017 sonuçlarına kıyasla 
hayat tarzını “modern” olarak tanımlayanların oranı yüzde 22 artmış 
bulunuyor. Modernleşmenin de getirdiği pratiklik ve kolaylık ihtiyacı 
ise tüketicilerin hem alışveriş deneyiminde hem de yeme içme 
davranışlarında aradığı bir gerçek haline dönüşüyor. 

Türüng: “Bilinçlendirme ve farkındalık projeleri yürütüyor, 
profesyonel işletmeler için de ürün ve servis geliştiriyoruz”
Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, "Metro Türkiye olarak toplumun 
tüm kesiminin yeme-içme alışkanlıklarını izliyor, sosyo-ekonomik 
gelişiminin bu sektöre olan etkisini takip ediyor, yeme-içme ve 
ağırlama sektöründeki işletmelere ışık tutmak adına bu değerli bilgileri 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda 
ise tüketici ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak alışveriş 
deneyimini iyileştiren yenilikleri hayata geçiriyor, bilinçlendirme ve 
farkındalık projeleri yürütüyor, profesyonel işletmeler için de ürün ve 
servis geliştiriyoruz” dedi.

Ağırdır: “İçeriği bilinen ürün tercihlerinde artışlar 
gözlense de aynı zamanda ekonomik sıkıntılar ve 
fiyat hassasiyeti baskın hale gelmiş”
KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise, araştırmayla ilgili 
değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye toplumu hala devam 
etmekte olan göç, kentleşme, metropolleşme, apartmanlaşma, 
dijitalleşme gibi bir süreçle gecikmiş modernleşme yaşıyor. Toplumda 
metropollü, modern pratikler artmış, gündelik yaşamda hız ve pratiklik 
önem kazanmış durumda. Yeme içme alışkanlıkları ve tercihleri 
üzerinde pandeminin ürettiği baskının da etkisiyle sağlıklı beslenme, 
içeriği bilinen ürün tercihlerinde artışlar gözlense de aynı zamanda 
ekonomik sıkıntılar ve fiyat hassasiyeti baskın hale gelmiş. Ancak bu 
alışkanlıklar hâlâ sadece ekonomik faktörlere indirgenemeyecek kadar 
çok yönlü ve çok sayıda etmen tarafından belirleniyor.”

2022 Yeme-İçme Araştırması’nın sonuçları açıklandı

Sinem Türüng  - Bekir Ağırdır
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Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve 
temassız otelcilik uygulamalarında Türkiye pazar 
lideri olan WeBee, 3. yatırım turuna çıkıyor. 
İlk yatırım turunu Turna ve Biletbank’ın ortağı 
Mustafa Oğuz Akdeniz ve Artımobil’in ortağı ve 
genel müdürü Burak Şen’in melek yatırımları ile 
2019-2020 yıllarında tamamlayan WeBee, bu 
ilk tur yatırımı ile satış ekibini tamamlayarak 2,5 
kat ciro artışı ile Türkiye pazar lideri oldu. Geçen 
senenin başında Diffusion Capital Partners 
(DCP) öncülüğünde ve Türkiye Kalkınma Fonu 
altında faaliyet gösteren Teknoloji İnovasyon 
Fonu (TİF), Angel Effect, Yemeksepeti kurucusu 
Nevzat Aydın, Almanya’dan yatırımcı Sinan 
Özel ve İngiltere’den yatırımcı Sinan Düztaş’ın 
katılımı ile ikinci yatırım turunu kapattı. Bu 
son yatırım turu ile global pazarlama ekibini 
oluşturarak İngiltere’de şirket kurup pazarlama 
ajansı ile anlaşma sağladı. Aldığı ikinci yatırım 
ile Dubai’de satış operasyonlarını da geliştiren 
WeBee, Maldivlerdeki pazar payını yüzde 100 
büyüttü. Global ön büro yazılımı sistemleri 
ile entegrasyonlarını tamamlayarak global 
pazarlar için büyük bir adım attı. 2021 yılında 
cirosunu yüzde 100 artıran WeBee globalde 

pazar payını büyütmek için iki yeni ürün 
geliştirdi. Bunlardan biri olan, geçen ay hizmete 
sunulan, otel operasyonlarını otomatikleştirip 
maliyetlerini düşüren EaSee sayesinde otellerin 
dijitalleşmesine öncülük ederken, diğer yanda 
dünyada ilk olacak ve küçük otelleri hedef alan, 
inovatif ve çığır açacak yeni ürününü de Nisan 
ayında global pazarda lanse edecek. 

WeBee dünyadaki ayakizini 
ve hedefini büyütüyor
Costa Rica’dan Hint Okyanusu’na uzanan 23 
farklı ülkede 180’den fazla otelde 12 dil desteği 
ile hizmet veren WeBee, Dubai'de yeni bir 
yapılanmaya giderek, HSG firması ile iş ortaklığı 
yaptı ve bölgede istihdam ettiği satış müdürleri 
ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri öncelikli 
olmak üzere Körfez bölgesinde de pazar payını 
artırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
WeBee Kurucu Ortakları Dr. Özgür Zan ve Tansel 
Voyvodaoğlu, “Şu an turizm hem dünyada hem 
Türkiye’de önemli bir ihtiyaç. Pandeminin ve 
globalleşen bir sistemin etkisi ile insanlar daha 
çok seyahat etmek isterken kolay ve güvenli bir 
yol tercih ediyor. Bunun için de dijitalleşme şart. 

Pazarda hala 
dijitalleşme 
adımını 
atmamış 
olan 
otellerin
yüzde 70’i, büyük bir fırsat olduğunu bize 
gösteriyor. Yeni ürünlerimizle birlikte toplamda 
1 milyonun üzerinde konaklama tesisine 
hitap edeceğiz. WeBee olarak 670.000’ine 
ulaşabiliyoruz ve 5 yıl içerisinde de 22.500 
otele hizmet vermeyi hedefliyoruz. 2028 
yılına kadar şirket değeri 250 milyon doların 
üstünde olacak. Alacağımız 3. yatırım ile şirket 
merkezini İngiltere’ye taşıyacağız. Avrupa’da 
satış yapılanması oluşturmak için çalışıyoruz. 
Ürünümüze yapay zeka destekli misafir 
etkileşim özelliği eklenmesi planlanıyor. Düzenli 
aylık gelirin, bu yıl sonuna kadar 4 katına çıkması 
öngörülüyor. Bu dünyada kalıcı olabilmek için 
"360 derece hizmet sunan, verimli, kontrol 
edilebilir, sürdürülebilir bir dijital sistem" işimizin 
olmazsa olmazı diyebiliriz.

Kurumsal ağ çözümleriyle başta turizm sektörü olmak üzere pek 
çok farklı sektörde başarılı ağ projeleri gerçekleştiren TP-Link®, 
referansları arasına Antalya Side’de faaliyet gösteren Club Turan 
otellerini de ekledi. Hotel Turan Prince ve Club Turan Prince World 
otellerinin ağ (network) altyapısı, TP-Link’in kurumlara pek çok 
avantaj sağlayan çözümleri kullanılarak yenilendi. Kurumsal ağ 
projelerinde uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çalışan TP-Link, bu 
projede HBF Güvenlik şirketiyle projeyi gerçekleştirdi. Her iki otelde 
hem iç mekanda hem dış mekanda güçlü Wi-Fi bağlantısı sağlayan 
bir ağ altyapısı kuruldu. Bunun için TP-Link’in ürün kurulumundan 
yönetimine kurulumlara pek çok avantaj sağlayan Omada serisi 
erişim noktaları tercih edildi. Odalarda şık görünüme sahip olan 
duvar tipi erişim noktaları kullanıldı. Bu projede kullanılan EAP225-
Wall model erişim noktaları, priz şeklinde tasarıma sahipler ve 
hem kablosuz hem de kablolu bağlantı desteği sunuyorlar. Kolayca 
duvara monte edilen ürünler sayesinde odalarda güçlü ve kesintisiz 
bir WiFi bağlantısı sağlanmış oldu. Ayrıca her EAP225-Wall üzerinde 
yer alan üç adet Ethernet girişine kablo ile ağa dahil olan cihazlar 
bağlanabiliyor. Bu da kablolu bağlantı için ayrıca kablo çekme sorunu 
ve maliyetini ortadan kaldırdı.

Dış mekanlarda da güçlü 
internet sağlandı
Her iki otel, geniş 
dış alanlara sahip. 
Havuzdan plaja, oyun 
ve yeşil alanlara değin 
tüm dış mekanda da iç 
mekanlarda olduğu gibi 
kesintisiz ve güçlü bir internet bağlantısı 
gerekiyordu. Bu nedenle dış mekanlar EAP225-Outdoor erişim 
noktalarıyla donatıldı. Bu sayede otellerin açık alanlarında hem güçlü, 
hem kapsama alanı geniş hem de güvenli şekilde WiFi’a erişilebilir 
olundu. Her iki otelin ağ yenileme projesinde ayrıca TP-Link’in zengin 
ağ anahtarı (switch) ailesinden 24 portlu SG342P modeli tercih 
edildi. Böylece güçlü bir ağ omurgası oluşturuldu ve tüm ağ tek bir 
merkezden yönetilebilir hale getirildi. TP-Link, sürekli genişleyen güçlü 
kurumsal ürün ailesi, deneyimli işortakları ile kurumlara avantajlı ağ 
projeleri sunmaya devam ediyor.  

İlkbaharın kendisini göstermesiyle 
birlikte, bahçe düzenleme 
hazırlıkları başlarken, Kärcher’in 
kablosuz ürünleri bahçe 
düzenlemeyi konforlu hal getiriyor. 
Akülü çim biçme makineleri, çit 
düzelticiler, çim ve çalı makası, 
yaprak üfleyici ve testereleri ile 
ayaklara takılan kablo derdinden 

kurtulan kullanıcılar, bahçedeki tüm işleri keyifle yapabiliyor. Kärcher 
akülü çim biçme makineleri üstün manevra kabiliyeti ve 4 farklı kesme 
seviyesiyle en zorlu çimenlerin bile kolaylıkla üstesinden gelmeyi sağlıyor. 
2'si 1 arada çim biçme özelliği sayesinde kesilmiş bütün çim ve otları 
toplarken, çim biçme tıpası yardımıyla kesilen tüm otların gübre olarak 

kullanılmasını sağlıyor. Kärcher çim ve çalı makası modelleri ise bahçedeki 
en hassas işlerin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandı. 2'si 1 arada 
özelliği sayesinde çalıları, çitleri ve daha küçük çimleri hızlı ve kolay bir 
şekilde kırpmayı sağlayan makas modelleri, bahçelerin son derece düzenli 
ve temiz olmasına imkan tanıyor. Yaprak üfleyiciler ise, başka cihazların 
ulaşamadığı köşelerin de rahatça temizlenmesine yardımcı oluyor. Dal ya 
da yakacak odun kesmek için de Kärcher’in fonksiyonel akülü testeresi 
kullanım kolaylığı ile konfor sunuyor. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet 
gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması 
sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkaran cihaz, zincir testere 
freni ve ikili kilit fonksiyonları ile güvenli kullanım sağlıyor. Kärcher’in tüm 
bahçe ürünleri güvenilir, konforlu, çok yönlü, yüksek performanslı ve 
kapsamlı olmasıyla, bahçe meraklılarının en iyi yardımcısı olacak. Üstelik 
tek bir akü tüm makinelerle uyumlu; kablo yok, limit yok. 

Club Turan Otelleri, network altyapısını yeniledi

Kärcher’in kablosuz ürünleri, bahçe bakımına konfor getiriyor

WeBee, atılımları ile büyümeye devam ediyor Tansel Voyvodaoğlu  - Dr. Özgür Zan
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Anadolu’nun kadim uygarlıklara açılan kapısı, yurdumuzun hatta 
dünyanın en eski yerleşimlerinin, antik şehirlerinin ev sahibi, Orta 

Doğu’nun eşiği, Mezopotamya’nın kapısı olan Güneydoğu Anadolu 
bölgesi, tüm bu özellikleriyle ülkemizde kültür turizmi anlamında en 
zengin bölgelerden… Bu bakımdan, Güneydoğu Anadolu’da gezilecek, 
görülecek çok sayıda antik şehir, müze, kale ve diğer tarihi alanlar 
bulunuyor. Güneydoğu Anadolu, kadim uygarlıkların izlerinden tarihi 
kentlerin gölgelerine, iç içe yaşayan dinlerden aynı sokağa açılan ibadet 
yerlerine kadar görülmesi gereken bir uygarlıklar topluluğu olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bin yıllar süren kültürel birikim, bölgenin havası, suyu ve toprağı 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin gastronomi turizmi anlamında önemli 
bir zenginliğe sahip olmasında etkili oldu. Bu anlamda Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin Bereketli Hilal adı verilen bölgede yer alması ve 
çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye'nin mutfak 
kültürünün çeşitlilik kazandığı en önemli bölgelerden biri olduğu 
düşünülüyor. Yemek ve kültür kavramlarını birleştiren gastronomi 
terimi, Güneydoğu Anadolu’da anlam kazanırken; Güneydoğu’nun 
gastronomi turizminde imza bölge olması adına bu değerlerin 
tanıtılmasının ve bunlara sahip çıkılmasının önemi ve gereği açıkça 
görülüyor…

Bereketli Hilal nedir?
Genellikle “medeniyetin 
beşiği” olarak anılan 
“Bereketli Hilal”; Nil, Dicle 
ve Fırat nehirlerinin vadileri 
de dahil olmak üzere Doğu 
Akdeniz bölgesinin yarım 
daire şeklindeki bir alanını 
ifade ediyor. Bereketli Hilal’in 
güneyinde Arap Çölü ve 
güneydoğu noktasında 
Basra Körfezi bulunuyor. Bölge, bugünkü İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye, 
Kuzey Mısır ve Irak gibi ülkelerin bazı kısımlarını içeriyor ve Akdeniz’in 
doğusunda yer alıyor. Bugün, en geç M.Ö. 9.000 dolaylarında bölgenin 
yerleşik tarıma ve köy yaşamına geçtiği, hemen ardından da sulu (cıvık) 
tarımın başladığı biliniyor. Bütün dünyadaki tarımın temelinde bulunan 
sekiz temel bitkiden altısı bu bölgede evcilleştirilmiştir. Bunlar; çift sıralı 
buğday, tek sıralı buğday, arpa, mercimek, bezelye, nohut, acı burçak ve 
keten bitkisidir. Bereketli Hilal terimi ilk kez Amerikalı Mısırbilimci James 
Henry Breasted’in “Antik Çağlar: Erken Dünya Tarihi” adlı kitabında 
kullanılmış ve terim hızla yayılarak coğrafi bölgeyi tanımlamak için kabul 
edilen ifade haline gelmiştir. Kaynak: turkau.com

Bereketli Hilal’in izinde: 
Güneydoğu Anadolu’da turizm ve gastronomi

Ülkemizde kültür turizmi dendiğinde ilk akla gelen bölgelerden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi zengin bir kültür, tarih 
ve gastronomi birikimine sahip. On bin yıldan daha uzun bir geçmişi olan bölge, ilk yerleşimlere, yerleşik hayata geçişe, ilk 
tarım faaliyetlerine kadar uzanan tarihiyle öne çıkıyor. Bereketli Hilâl sınırlarında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
medeniyetlerin doğuşuna tanıklık ettiği anlaşılıyor.

Güneydoğu Anadolu; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere, dokuz şehri 
sınırlarında barındırıyor. Her biri kendine özgü lezzetlere ve kültür birikime sahip olmakla birlikte, yörenin tarihte ve gastronomide 
kullandığı ortak dil Güneydoğu Anadolu’yu bir bütün olarak kıymetli bir turizm destinasyonu haline getiriyor.

ADIYAMAN
Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan 
incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığını gösteriyor. Asurlular, Persler, Kommagene Krallığı, 
Bizans…  Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta Çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, 
Dulkadiroğulları arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in İran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. Bu kadar kadim bir geçmişi olan kentte tarihi yapılar ve ören yerlerinin varlığı da kaçınılmaz 

DOSYA

ACENTELER & DESTİNASYON

Nemrut Dağı
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BATMAN

GAZİANTEP

DİYARBAKIR

oluyor… Adıyaman’daki tarihi ve doğal 
turistik alanlar arasında; Nemrut Dağı ile 
Doğu ve Batı Terasları, Cendere Köprüsü, 
Perre Antik Kenti, Abuzer Gaffari Türbesi, 
Karakuş Tümülüsü, Üzeyir Peygamber 
Türbesi, Adıyaman Ulu Cami, Adıyaman 
Müzesi, Nemrut Dağı Tümülüsü, Mor 
Petrus ve Mor Paulus Kilisesi, Arsameia 

Ören Yeri, Gerger Kalesi, Yeni Kale, Tut Ulu 
Cami, Selçuklu Köprüsü, Çarşı Cami, Palanlı 
Mağarası, Değirmen Çayı (Su Gözü), Gölbaşı 
Gölü, Karadağ Orman Alanı, Turuş Kaya 
Mezarları, Zey Mağaraları, Cendere Kanyonu 
ve Çayı yer alıyor.Güneydoğu Anadolu’nun 
tamamı gibi zengin bir sofra kültürüne sahip 
Adıyaman’a özgü yemekler arasında besni 

tava, basalla, çiğ köfte, peynirli helva, etli 
mantı, semsek, et kızartması, tene helvası, 
elma kurusu hoşafı, kete, balcanı dev, 
kuncemot, kavurmalı hıtap, yarpuz salatası, 
hörre aşı, şilke, içli köfte, pişi, asma yaprağı 
sarması, karıştırmalı pilav, erişte çorbası 
hevirbirk, kayısı hoşafı ve patlıcan çorbası 
sayılabilir…

Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgilere 
halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde 
rastlanıyor. Lesepkoslar, Partlar, Romalılar, 
Sasani ve Bizans’ın hakimiyetine giren, tarih 
boyunca Artuklular, Moğollar, İlhanlılar, Celaliler, 
Karakoyunlu (Pezrese), Akkoyunlular ve 
Savefilerin eline geçen Batman, uzun geçmişiyle 
pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. Batman’ın 
kültür envanterinde geçmişten günümüze 
kalan pek çok kale, değirmen, höyük, cami, 

kilise ve köprü bulunuyor. Hasankeyf Örenyeri, 
Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Kümbeti, Küçük 
Saray, Kozluk İbrahim Bey Camii, Kozluk Hıdır 
Bey Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Hazo 
(Kozluk) Kalesi, Büyük Saray, Bekse Kalesi, 
Artuklu Hamamı Batman’ın önemli turistik 
noktaları arasında yer alıyor. Yöreye has 
lezzetlerin sofralarda sıklıkla yer bulduğu, et 
ve süt ürünleri ile hamur işlerinin kullanıldığı 
yemeklerin bolca sunulduğu Batman’da öne 

çıkan lezzetler arasında 
Batman türlü (tırşık), ayran 
çorbası (mehir), kuru 
dolma,  kaburga dolması, 
içli köfteler, bumbar ve 
bağırsak dolmaları, sam börekler ve çok yaygın 
olan çiğ köfte yöreye özgü çamurdan yapılan 
tandırlarda pişirilen tandır ekmeği, perde pilav, 
mercimek ve yayla çorbaları yer alıyor.

Evliya Çelebi’nin “Bu kenti anlatmaya ne 
dil yeter ne kalem...” sözleriyle tanımladığı 
Gaziantep, Anadolu’nun ilk yerleşim 
merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile 
Akdeniz Bölgesi’nin kesişim noktasında yer 
alıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olan kent, farklı uygarlıkların, 
kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek 
oluşturduğu sentezi bugün halen sofra 
kültüründe görmek mümkün. Tarihin her 
döneminde kültür ve ticaret merkezi olma 
özelliğini koruyan Gaziantep’te bulunan 
tarihi eserlerin çeşitliliği, kentin kültürel 
zenginliğini ortaya koyuyor. Gaziantep’te 
bulunan çok sayıda turistik nokta arasında 
Zeugma Mozaik Müzesi, Zeugma Antik Kenti, 
Rumkale, Gaziantep Kalesi, Gaziantep Tarihi 
Gümrük Han (Yaşayan Müze), Bayazhan 
Gaziantep Kent Müzesi, Kurtuluş Camii, 

Bayazhan, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, 
Boyacı Camii, Hasan Süzer Etnografya 
Müzesi, Yeni Han, Elif Anıt Mezarı, Şehitler 
Abidesi, Nuri Mehmet Paşa Camii, Saklı 
Konak Ali Atalar Koleksiyonu, Hacı Veli 
Camii, Handan Bey Camii, Hasanoğlu Anıt 
Mezarı, Hüseyin Paşa Camii, Kozanlı Camii, 
Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi, Hisar 
Anıt Mezarı, Gaziantep Zooloji Ve Doğa 
Müzesi, Kozluca Camii, Gaziantep Oyun ve 
Oyuncak Müzesi  yer alıyor. Bazı kaynaklara 
göre Gaziantep mutfağında tatlılarıyla 
birlikte 500’ü aşkın farklı yemek bulunuyor. 
Güzel tatların bulunduğu Gaziantep’te et 
yemekleri sofralarda bolca yer buluyor ve 
yalnızca kuzu ile koyun eti tercih ediliyor. 
Kentle ilgili yeme-içme dendiğinde akla ilk 
gelen, şüphesiz şöhreti ülke sınırlarını aşan 
Antep fıstığı…  Şehir ile özdeşleşen diğer tatlı 

ve yemekler arasında ise; 
Gaziantep lahmacunu, 
Antep baklavası, Antep 
yuvarlaması, Antep 
tırnaklı pidesi, Antep 
köy kahkesi, ekşili ufak köfte, Antep beyranı, 
Antep katmeri, Antep peyniri, Antep fıstığı, 
cağırtlak (ciğer) kebabı, Antep meyan 
şerbeti, Antep firiği, sarımsak kebabı, simit 
(ince bulgur) kebabı, Gaziantep yeşil zeytin 
böreği, Antep bulguru, alaca çorba, alinazik 
kebabı, börek çorbası, içli köfte, pirpirim aşı, 
kabaklama, yoğurtlu patates, soğan kebabı, 
doğrama, antepfıstığı ezmesi, firik pilavı, 
karışık (nakışlı) dolma, Antep şiveydizi, Antep 
muskası, malhıtalı (mercimekli) köfte, Antep 
kurabiyesi, Antep kuruluk patlıcanı gibi 
yemekler geliyor. 

Köklü bir geçmişi olan 
Diyarbakır’ın tarihi 12 
bin yıl öncesine uzanıyor. 
Son yıllarda kentin 
Bismil ilçesinde yapılan 

arkeolojik çalışmalar sonucunda, M.Ö. 10.400-
9250 yıllarında “KörtikTepe”de yerleşik hayata 
geçildiği ortaya çıkmakla birlikte, Anadolu’nun 
en eski tarımcı köy topluluklarının en güzel 
örneğini veren Ergani yakınlarındaki Çayönü 
Tepesi, günümüzden 10 bin yıl öncesine 
tarihlenirken, dünya uygarlık tarihine de 
ışık tutuyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Diyarbakır Surları, kentin sayısız eserlerinin 

başında geliyor. Kentin diğer önemli turistik 
noktaları arasında; Malabadi Köprüsü, Hazreti 
Süleyman Cami, Hasan Paşa Hanı, Şeyh 
Mutahhar Cami (Dört Ayaklı Minare), Meryem 
Ana Kilisesi, Dicle Köprüsü, Gazi Köşkü, Saint 
George Kilisesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, 
Deliller Hanı, Ulu Camii, Çermik Kaplıcaları, 
Birkleyn Mağaraları, Mesudiye Medreresi, Fatih 
Paşa Cami, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Ziya 
Gökalp Müzesi, Hilar Mağaraları, Diyarbakır 
Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Behram Paşa 
Camisi, Nebi Camii, Melik Ahmet Paşa Cami, 
Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi yapılar yer 
alıyor. Kuzu ve koyun etinin ağırlıkla tercih 

edildiği ve acılı, yağlı, baharatlı ve ekşili olarak 
pişirildiği Diyarbakır’da sebze yemeğinden et 
yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına çok 
sayıda yöresel lezzet bulunuyor. Diyarbakır’ın 
geleneksel mutfağında çömlekte güveç, 
kadayıf, belluh (mercimekli köfte), babakanuç, 
meftune, kibe mumbar, içli köfte, ekşili etli 
dolma, kaburga dolması, diyarbakır pastırması 
(şırdanlı), pırpar (semizotu) salatası, diyarbakır 
çöreği, lebzuniye, kenger borani, zingil, ayvalı 
kavurma, nergizleme, meyan şerbeti, duvaklı 
pilav, kelle-paça, yumurtalı kenger, ciğer kebabı, 
keşkek, burma kadayıf gibi lezzetler yer alıyor.

Hasankeyf

Malabadi Köprüsü

Gaziantep Kalesi
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MARDİN

ŞANLIURFA

KİLİS

ŞIRNAK

SİİRT  

Çok uzun zaman öncesinde yerleşimin başladığı 
anlaşılan Mardin’de, yapılan kazılarda çıkarılan 
taşlar Paleolitik Çağa tarihleniyor. Cilalı Taş Devir, 
Kalkolitik Çağ, Tunç ve Demir Çağına uzanan 
buluntular, bölgenin tarihi hakkında ipucu 
veriyor…Daha sonraki dönemlerde Asur, Hitit ve 
Urartu egemenliğine giren Mardin, 1085 yılında 
Mardin'in de olduğu bölge Selçuklu egemenliğine 
geçti. I. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu 
Selçukluları'na tâbi oldu, sonrasında ise Osmanlı 
Devleti tarafından ele geçirildi. Medreseleri, 

camileri, manastırlarıyla zengin bir kültürün izlerini 
sunan Mardin’de, Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran 
Manastırı, Beyazsu, Mor Gabriel Manastırı, 
Kasımiye Medresesi, Midyat Devlet Konukevi, 
Zinciriye (İsa Bey) Medresesi, Mardin Ulu Cami, 
Revaklı Çarşı / Sipahiler Çarşısı, Şeyh Çabuk 
Camii, Savurkapı Hamamı, Emineddin Külliyesi, 
Surur Hanı, Gazipaşa İlkokulu, Sabancı Mardin 
Kent Müzesi, Dunaysır Köprüsü, Firdevs Köşkü, 
Artuklu Kervansarayı, Gurs Vadisi, Kayseriyye 
Bedesteni, Melik Mahmut Camii, Ceviz Çeşmesi; 

kentin önemli yapıları 
arasında yer alıyor.  Tüm 
Güneydoğu’da olduğu etin 
başrolde olduğu Mardin 
mutfağında ırok (içli köfte), 
isfire, tava, etli ekmek, kaburga dolması, alluciye 
(ekşili erik yahnisi), kibbe, ikbebet, soğan kebabı, 
dobo, firkiye, kiliçe, sembusek, alluciye, accin, 
harire tatlısı, zingir, mırra gibi yöresel lezzetler 
dikkat çekiyor.

Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar, 
Şanlıurfa’da tüm dünyada yankı uyandıran bir 
yapıyı ortaya çıkardı: Tarihin ilk tapınağı, sıfır 
noktası; Göbeklitepe. 11 bin yıllık bir yapıya 
olan, tarihe ışık tutması beklenen, sırları henüz 
tam olarak keşfedilemeyen Göbeklitepe’nin 
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın A evresine 
dayanan bir kült merkezi olduğu ileri 
sürülüyor. Avcı-toplayıcı dönemden tarım 
ve hayvancılığa yani yerleşik hayata geçişe 
tanıklık ettiği açıklanan Göbeklitepe’ye ilişkin 
çalışmalar devam ediyor. Bölgede Göbeklitepe 

yakınlarındaki diğer höyüklerde de kazı 
çalışmaları ve araştırmalar devam ediyor. 
Harran, Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Aynzeliha 
Gölü, Göbeklitepe, Halfeti, Germuş Kilisesi, 
Deyr Yakup (Yakup Manastırı), Reji Kilisesi 
(Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi), Kent 
Müzesi, Mutfak Müzesi, Kırsal Yaşam ve Tarım 
Müzesi Çiftçi Eğitim Merkezi, Haleplibahçe 
Mozaik Müzesi kenti ziyaret edenlerin es 
geçmemesi gereken noktalar arasında 
sayılıyor.  Yörenin lezzetlerini sofralarında 
harmanlayan Şanlıurfa’da et yemeklerinden 

sebze yemeklerine, 
kebaplardan dolmalara, 
hamur işlerinden pilavlara 
çok çeşitli ürünler yer 
alıyor. En meşhurları 
arasında ise çiğköfte, aya köftesi, yuvalak, 
haşhaş kebabı, frenkli kebap, elmalı tepsi 
kebabı, etli nohutlu firik, üzlemeli pilav, kemeli 
pilav, yaprak sarma, tatlı dolma, mimbar, sini 
taraklığı, kuzu dolması, bamya çömleği, pancar 
boranısı sayılabilir… 

Kilis, M.Ö. 1700 yıllarında 
Hitit Devletinin önemli 

kentlerinden biriydi. 
Yıllarca Asur, Med, Pers 

İmparatorlukları
yönetiminde kalan kent, Büyük İskender’ 
in Pers Devletini yıkmasından sonra, Bizans 
İmparatorluğu’nun bir kenti haline geldi. 

Ardından Büyük Selçuklu ve Osmanlı 
Devleti’nin egemenliğine giren Kilis, 
1921’de düşman işgalinden kurtuldu. Tarihi 
hamamları, konakları ve sokaklarıyla turistleri 
tarihte yolculuğa çıkarak Kilis’in öne çıkan 
turistik alanları arasında; Ravanda Kalesi, Kilis 
Müzesi, Kilis Ulu Camii,  Neşet Efendi Konağı, 
Kilis Evleri, Oylum Höyük, Eski Hamam, Hasan 

Bey Hamamı (Çukur Hamamı), Salih Ağa 
Kasteli gibi yapılar sayılabilir… Kilis’in yöresel 
mutfağında, Kilis tava, cennet çamuru, firik 
pilavı, kübbülmüşviyye, züngül, gerebiç, 
ekşili malhıta, oruk, şıhılmöhşe, kilis katmeri, 
keşkek, çoban salata, lokma, dövme çorbası, 
yeşil salata ve kuru soğan salatası gibi lezzetler 
öne çıkıyor. 

Tarihi oldukça eskiye 
dayanan Şırnak’ın geçmişi, 
Kâtip Çelebi’nin 17. yüzyılda 
yazdığı 'Seyahatnâme' 
ve tarihî rivayetlere göre 

Nuh Tufanı öncesine dayanıyor. Bu rivayetlere 
göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve 
oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın 
sıcağından korunmak için Şırnak, yazlık ve yaylak 
olarak inşa edilmiştir. Nuh Tufanı’nın ise Cudi 

Dağı’nda sonlandığına inanılıyor. Şırnak kelimesi 
bazı tarihlere göre “Şehri Nuh”tan türetilmiştir. 
Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani İslam 
İmparatorluğu, Emevi, Abbasi dönemlerinin 
ardından, Şırnak Cizre’ye bağlı iken Cumhuriyet 
döneminde Siirt iline bağlı bir ilçe haline geldi. 
Şırnak’ın çok sayıda tarihi-turistik mekanları 
arasında Mem U Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, 
Belkıs Ana Kaplıcası / Hısta Kaplıcası, Finik Kalesi, 
Cizre Kalesi, Mor Dodo Kilisesi, Hz. Nuh Cami, İdil 

Meryem Ana Kilisesi, Mağara Köyü, Nuh Nebi 
Cami Ve Medresesi, Cem’a (Birlik) Köyü Taş Köprü 
ve Aladino Kasrı yer alıyor. Şırnak, yörenin klasik 
lezzetlerine göz kırpan bir sofra kültürüne sahip. 
En sevilen yemekler arasında ise suryaz, kadge 
dıfse (pekmez tatlısı), serbıdev, meyre (mehir), 
hekeheşandi, perde pilav, içli köfte, mumbar, 
mahmılatık, gulul, fıreydin, devin, bırınzer, kipe, 
dolma sayılabilir.

Mezopotamya ve Anadolu 
uygarlıklarının kesiştikleri 
alanda kurulan Siirt’in 
kuzeyinde ve güneyinde 
ortaya çıkan uygarlıklar, 

yörenin kültürel gelişmesinde etkili olmuştur. 
Yakın zamanda Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi 
Araştırmaları Karma Projesi kapsamında, Siirt 
İli’nde yapılan yüzey araştırmalarında Neolitik, 
Kalkolitik, Tunç ve Helenistik, Roma, Bizans–İslam 

ve Yakınçağ’ı kapsayan dönemlere ait buluntular 
ortaya çıkarılmıştır. Bölgenin tamamında olduğu 
gibi, Siirt’te de Hitit, Urartu, Asur, Med ve Pers’ler 
tarih sahnesinde yer almış. Günümüzdeki 
kültürel yapı ise Türk – İslam Kültürü’nün etkisiyle 
biçimlenmiş durumda. Veysel Karani Türbesi, 
Sultan Memduh Hazretleri, Siirt Ulu Camii, İrun 
Kalesi, Tillo Kalesi ve Cam Seyir Terası, Sağlarca 
Kaplıcası, Derzin Kalesi, Şeyh Hamza El-Kebir 
Hazretleri Türbesi, Kalatül Üstad Kalesi, Rasıl Hacar 

ve Botan Kanyonu, Derzin Kalesi, İsmail Fakirullah 
Hazretleri, Zemzem-Ül Hassa Hatun, Şeyh kentin 
öne çıkan tarihi ve kültürel noktaları arasında 
sayılabilir. Siirt’in mutfak kültüründe çorbaların, 
pilavların, dolmaların pek çok çeşidi mevcut. 
Öne çıkan yemekler arasında ise,  büryan kebabı, 
Siirt kitel, ismeket köfte, arap dolması,  perde 
pilavı, zerfet, bumbar, kiftel leben, mihr çorbası, 
pırtike çorbası, aside tatlısı, gebole, imçerket ve 
varakkaak örnek gösterilebilir. 

Kilis Sokakları

Dara Antik Kenti

Göbeklitepe

Mor Dodo Kilisesi

Rasıl Hacar ve Botan Kanyonu
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 
tüm dünya turizmine gölge düşürdü. 
Turizmciler, savaşın turizm hareketini 
ne ölçüde etkileyeceğini öngörmeye 
çalışıyor. Dünya’da yayınlanan habere 
göre, Rusya’da uçuşların sekteye 
uğraması Türk turizmciyi tedirgin 
ederken belirsizliğin devam etmesi sezon 
umutlarını da etkiliyor. Türkiye’nin en 
büyük pazarı Rusya’da turizm hareketi dururken, turizmci geçmiş yılların 
en büyük pazarı olan Almanya alternatifini zorluyor. Ancak turizmciler 
Rusya ambargolarına katılmayan Türkiye’nin Avrupalı turistler tarafından 
protesto edilmesinden de endişe ediyor. Almanya Turizm Birliği (DRV) 
Başkanı Norbert Fiebig, savaşın genel bir belirsizliğe yol açıp açmayacağını 
ve Alman vatandaşlarının rezervasyon ve seyahat davranışlarını etkileyip 
etkilemeyeceğini önümüzdeki birkaç hafta içinde göreceklerini belirtti. 
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yeşermeye başlayan umutlara gölge 
düşürdüğünü kaydeden Fiebig, "Görünen o ki 2022 yılı COVID-19 öncesi 
yıl ile tam olarak eşleşmeyecek. 2019 yılı düzeyine dönüş beklentisi 
yeniden 2023'e kalabilir" dedi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’ya 
yapılan yaptırımların uçuşları etkilediğini söyleyerek, “Havayolu şirketleri 
yaptırımlar nedeniyle uçuşlarını durdurmak zorunda kaldı. Önce uçuşlar 
meselesi çözülmeli. Yaptırımlardan sonra uçakların parçaları, bakımları, 
sigortalarıyla ilgili sorunlar da çıktı. Bunlar çözülmeli” diye konuştu. 
Ayrıca Avrupa konusunda da endişeleri olduğunu ifade eden Bağlıkaya, 
“Rusya’yı yalnızlaştırma adımları var. Avrupalı turistlerin refleksi de ilginç. 
Bu yaptırım ambargosuna katılmayan ülke olarak Türkiye’ye tepkiler olur 
mu diye endişe de var. Avrupalı turist buna karşı bir tavır alır mı mayıs 
aylarında göreceğiz” dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da en büyük sorunun uçuşlarda 
olduğunu söyledi. Hava sahasının kapanmasıyla Moskova-Antalya arası 
uçuş süresinin 6 saate çıktığını belirten Bülbüloğlu, “Bu ekonomik de 
değil. Zaten Rusya’da birçok havayolu da uçuşlarını durdurdu. Operatörler 
uçamayacakları için şu an satış da yapmıyor. Rusya pazarı durdu” dedi. 
Sevindirici haberin Avrupa’nın şu an için çok fazla savaş durumundan 
etkilenmemesi olduğunu belirten Bülbüloğlu, “Avrupa’dan savaştan önce 
10 rezervasyon alıyorsak 7’ye düştü ama durmadı. Hollanda, İngiltere, 
Almanya satışları iyi gidiyor” diye konuştu. Ukrayna’dan savaştan 
kaçanlara Türkiye’deki otellerin kucak açtığını belirten Bülbüloğlu, 
“Marmaris’e de geliyorlar. Otellerimizde ücretsiz ağırlayacağız. Her türlü 
desteği vermeye hazır turizm sektörü” dedi.

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye 

Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) ve Türkiye 

Seyahat Acentaları 
Vakfı (TURSAV) başta 

olmak üzere aralarında 
turizm sektörünün lider 
şirketleri ve önde gelen 

isimlerinin ortak olduğu UKTAŞ’ın (Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri 
İşletmeciliği Tic. A.Ş.) 2020-2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda UKTAŞ’ın yeni 
yönetim kurulu belirlendi. Buna göre yeni yönetim kurulunda Firuz 
B. Bağlıkaya, Bahattin Yücel, Bahadır Yaşik, Oğuz Satıcı, Ali Güreli, 
Coşkun Yılmaz, Saltuk Buğra Ekinci, Cengiz Korkmaz, Hasan Eker 
ve Selçuk Boynueğri yer alacak. Genel Kurul’daki konuşmasında 
UKTAŞ’ın ülkemiz turizm sektörü için büyük önem taşıdığına vurgu 
yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, UKTAŞ’ın mevcut durumun 
bir an önce düzelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bağlıkaya, “Bugüne 
kadar onlarca turizm bakanı, beş İBB başkanı ile süren iş birliği 
yeniden tesis edilerek eskisi gibi sektör-kamu elbirliği ile yeni başarı 
hikayeleri yazılacaktır. Bildiğiniz gibi 2016’dan bu yana kongre turizmi 
sıkıntı içindedir. Pandemi ile birlikte iki yılı aşkın süredir sıkıntılar 
katlandı. Bugün burada yeni seçilen; daha kapsayıcı ve güçlü olan 
yönetim kurulunun en önemli hedeflerinden biri de bu olacaktır. 
Pandemi ile birlikte iki yılı aşkın süredir sıkıntılar katlandı. Bugün 
burada yeni seçilen; daha kapsayıcı ve güçlü olan yönetim kurulunun 
en önemli hedeflerinden biri de bu olacaktır’’ şeklinde konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy, Ukrayna 
olayına rağmen 2022 yılı 
için öngördükleri hedefleri 
değiştirmediklerini bu yıl 
için hedeflenen 42 milyon 
turist 34 milyar turizm 
geliri gerçekleştireceklerini 
söyledi. Fox TV’de İsmail 
Küçükkaya’nın Çalar Saat programına katılan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılı için 35 milyar dolar gelir, 42 
milyon da turist hedefimiz vardı. Biz bu kararları aldıktan sonra 
Ukrayna savaşı başladı. Birçok yaptırım kararları alınıyor dünyada. 
Türkiye nasıl hazırlanıyor? Krizler geçmişte de vardı. Maalesef 
gelecekte de krizlerle karşılaşacağız. Türkiye’nin lokasyonu ve 
jeopolitik konumuna dünyadaki global krizler eklendiği zaman bu 
kaçınılmaz bir gerçek. Ülke ve sektör olarak krizlere karşı bağışıklık 
elde etmeniz gerekiyor. Bu bağışıklık elde etmenin de en önemli 
ilacı pazar çeşitliliği. Bu sadece turizm sektörü için değil bütün 
ticari sektörler için geçerli.  Ne kadar pazar çeşitliliğiniz varsa 
krizlere de o kadar bağışıklık kazanırsınız. Krizlere karşı bağışıklık 
elde edebilmemiz ve nitelikli turist getirebilmemiz için pazar 
çeşitliliğine konsantre olacağız.” diye konuştu.

THY, Antalya ile Rusya’nın St. 
Petersburg kenti arasında, 
1 Nisan’dan itibaren direkt 
uçuşlara yeniden başladı. ATOR 
Vestnik’te yer alan habere 
göre; 4 saat 10 dakika sürecek 
uçuşlarda TK 1234 sefer sayılı 
uçak Pulkovo Havalimanı’ndan 
saat 11:45’te hareket edecek 
ve 15:55’te Antalya’ya varacak. TK 1233 dönüş uçuşunun 
Antalya Havalimanı’ndan kalkışı ise 06:30, St. Petersburg’a varışı 
10:45 olarak planlandı. St. Petersburg-Antalya güzergahında, 
business sınıfında 12 koltuk, ekonomi sınıfında 144 koltuk 
konfigürasyonunda A320 uçakları hizmet verecek.

Mehmet Nuri Ersoy: 
“Krizlere karşı bağışıklık 
elde edebilmemiz için pazar 
çeşitliliğine konsantre olacağız”

THY, Antalya- St. Petersburg 
uçuşlarına yeniden başladı

Turizmde 2022 sezonuna ilişkin 
endişeler büyüyor

UKTAŞ’ın yeni yönetimi 
belirlendi

Firuz Bağlıkaya
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50 milyon euro yatırımla “Yap-işlet-
devret” modeliyle yapılan ancak zarar 
eden Kütahya Zafer Havalimanı’nı 
kurtarmak için harekete geçildi. 
Kütahya Zafer Havalimanını kurtarmak 
için Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne 
ait olan Hasan Polatkan Havaalanının 
kapatılması kararı verildi. Yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen Zafer 
Havalimanına 11 bin 132 yolcu geldi. 2012 yılında tamamlanıp hizmete 
giren Zafer Havaalanında gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 
2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin euro garanti ödemesi yaptı. 
Cumhuriyet’te yer alan haberde daha önce İstanbul Havalimanı için 
Atatürk Havalimanının kapatılmasına dikkat çekildi. Eskişehir OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu karara tepki gösterdi. Küpeli şu bilgileri 
paylaştı: “Tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı’na yönlendirilmesi yanlış 
bir karar. Hasan Polatkan Havalimanı uluslararası uçuşlara açık ve özellikle 
son yıllarda Avrupa ülkelerine yaz-kış yapılan düzenli seferlerle ciddi 
yolcu potansiyeline ulaştı. Resmi istatistiklere göre 2021 yılı sonunda iç 
ve dış hat yolcu sayısı pandemiye rağmen 98 bin 987 kişi oldu. Bu karar, 
Eskişehir sanayisine ve ekonomisine çok büyük bir darbe vurmaktan 
başka bir şey değildir” dedi. 

Tokat’taki mevcut havalimanının büyük 
gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması 
nedeniyle üç yıl önce yeni havalimanı 
inşasına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü’nün projesiyle yapılan Tokat Yeni Havalimanı, 25 Mart’ta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 2 bin 700 metre 
pist uzunluğuna sahip havalimanının terminal sahası ise 16 bin metrekare 
genişliğinde. Ayrıca havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip.  
Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete 
geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “muhteşem eser” 
olarak nitelendirdiği havalimanının kamulaştırmalarla birlikte toplam 1 
milyar 200 milyon liraya mal olduğunu açıkladı. Havalimanının açılışıyla 
THY seferleri de belli oldu. THY, İstanbul Havalimanı ile Tokat arasında 
haftada 4 sefer gerçekleştirecek. Uçuşlar Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve 
Pazar günleri yapılacak. THY'nin düşük maliyetli alt markası AnadoluJet 
de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a Salı, Perşembe, Cumartesi 
günleri sefer düzenleyecek. 

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 1.Mezopotamya Turizm 
ve Gastronomi Fuarı kapılarını açtı. Fuar, TÜRSAB ve DTSO desteğiyle 
TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş. ile Diyarbakır Fuarcılık Hizmetleri 
A.Ş. ortaklığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında fuarın bölge 
turizmi için önemine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya 
“Mezopotamya coğrafyasında bulunan kentlerimiz ve bu kentlerdeki 
insanlarımız için turizmin önemini hepimiz biliyoruz. Turizm refahın, 
kültürlerin paylaşımı ve toplumların birbirini tanıma ve anlamasının 
en etkili yoludur. Turizm ve kültür ilişkisinin en güçlü şekilde ortaya 
çıktığı bu coğrafyada turizme inanmak, sarılmak değerli ve alkışlanası 
bir çabadır. Bu fuar, bu bilginin, anlayışın, inancın ve çabanın eseridir. 
12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihi açısından benzersiz izler taşıyan 
Mezopotamya’nın destansı toprakları tarihi ve kültürel zenginliklerinin 
yanı sıra insanı, mutfağı, el sanatları, misafirperverliği ile turistin yeni 
beklentilerinin hepsine cevap verebilen çok özel bir destinasyondur. 
Bölge kültür, inanç ve gastronomi turizminin en önemli duraklarından 
biri konumunda. Bizler, geçmişin izlerini, gelenek ve göreneklerini 
hem coğrafyanın hem de insanlarının güzelliklerini tüm dünyaya 
tanıtabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu fuar, bu açıdan 
büyük bir zemin ve yepyeni bir başlangıç olacaktır” diye konuştu. 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bayrak taşıcıyı milli bir hava yolunun 
kurulması konusunda adımların atıldığını duyurdu. Arıklı “Bu uçak bileti fiyatlarıyla 
turizm ve yükseköğrenimi götüremezsiniz. Şu anda iki havayolu şirketine teslim 
durumdayız bu nedenle bayrak taşıyıcı havayolu şart. Fiyatları düşürmek için rekabet 
ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bunu hayata geçirmek boynumuzun borcu” dedi.  Arıklı, 
Airport'ta yer alan habere göre, işlerin planlandığı gibi yürümesi ve bir engel çıkmaması 
durumunda KKTC’nin bayrak taşıyıcısının 2023’te uçmaya başlayacağını ifade etti. 

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
Hükümetleri arasında 
turizm işbirliği eylem 
planı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. İş birliği ile KKTC 
turizminin hedef pazarlarda tanıtımı ve var olan iş birliğinin daha 
da geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye ile KKTC arasındaki turizm 
işbirliğinin detayları şöyle: Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nin profesyonel bir şekilde yürüttüğü medya 
satın alma hizmetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı için aynı şartlarda sağlamak 
amacıyla gerekli medya planının hazırlanması, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla ülkenin 
turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin yurt dışında bilinirliğini 
artırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için 
hazırlanan filmin medya planı doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile 
uyum ve işbirliği içerisinde uygulanmasına ilişkin gerekli mal ve 
hizmet alımlarının Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi. 

1. Mezopotamya Turizm ve 
Gastronomi Fuarı kapılarını açtı

KKTC’nin bayrak taşıyıcısı 2023’te uçmaya başlayacak

Türkiye ve KKTC arasında 
turizm işbirliği eylem planı 
onaylandı

Zafer Havalimanını kurtarmak 
için harekete geçildi

Yeni Tokat Havalimanı açıldı

Erhan Arıklı



HABERLER

59

ACENTELER

Rusya’nın popüler 
havayolu şirketlerinden 
Azimuth Hava Yolları,  bazı 
ülkelere düzenleyeceği 
uçuşlar için Rusya 
Federal Hava Taşımacılığı 
Ajansından uçuş izni 
alındığını duyurdu. 
Bu ülkeler arasında 
Türkiye, BAE, Mısır, İsrail, 
Azerbaycan, Ermenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan yer alıyor. Azimuth 
Airlines açıklamasında, Moskova, Mahaçkale, Mineralnye Vody ve 
Soçi’den Dubai (BAE) ve İstanbul’a uçuş gerçekleştirmek için izin 
alındığı belirtilirken, aynı zamanda Mineralnye Vody ve Soçi’den 
Antalya’ya da seferler düzenleneceği vurgulandı. Şirket, Rostov-
na-Don, Krasnodar ve Mineralnye Vody’den Mısır’ın tatil beldeleri 
Hurgada ve Şarm El-Şeyh’e de uçul izni aldığını bildirirken, ayrıca 
Krasnodar ve Soçi’den Tel Aviv’e uçuş izni alınabileceğini söyledi.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) tarafından, yurt içi turizmi 
desteklemek adına tur satın alanlara ödedikleri paranın bir kısmının iade 
edildiği cashback uygulamasının sonlandırıldığı açıklandı. TürkRus’ta 
yer alan habere göre Nisan sonuna kadar devam etmesi beklenen 
uygulamadan şu ana kadar 500 bin kişinin yaralandı ve cashback ile 
satışların geçen yıla göre beş kat artmış durumda. Business FM’in 
görüştüğü “Vokrug Svet” adlı turizm şirketinin iş geliştirme müdürü 
Aleksandr Gagarin, “Satışlarda artışı hissettik ve çok minnettarız. Program 
çok etkili oldu. Artık yurt dışı turlar zaten neredeyse imkansızlaştığı için 
devamının anlamı kalmadı” dedi.

İngiltere Seyahat 
Acentaları Birliği 
(ABTA)'nin yeni araştırması 
İngilizlerin yarısından 
fazlasının önümüzdeki 
12 ay içinde yurtdışı tatil 
rezervasyonu yaptırdığını 
ortaya koydu. İngilizlerin 
favori ülkeleri arasında 
Türkiye de yer alıyor. 
Aynı araştırma geçen yıl Ekim ayında yapılmış ve 1 yıl içinde 
yurtdışı tatil rezervasyonu yaptıranların oranı yüzde 44 çıkmıştı. 
Böylelikle 6 ay öncesine göre tatil rezervasyonu yapan İngilizlerin 
oranı yüzde 10'dan fazla artmış oldu. ABTA'ya göre Covid-19 
kısıtlamaları hafifledikçe ve seyahate duyulan güven arttıkça, 
rezervasyonlar pandemi öncesi seviyelere yaklaştı. ABTA'nın 
araştırmasında İngilizlerin tatil için en çok ilgi gösterdiği yurtdışı 
destinasyonlarda belli oldu. Buna göre İspanya, Fransa, İtalya, 
Yunanistan ve Türkiye, bu yıl yurtdışına tatile gidecek İngiliz 
tatilcilerin favorileri olmaya devam ediyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği 
(ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 
Moskova Uluslararası Turizm 
Fuarı MITT-2022’de gazetecilere 
değerlendirmelerde bulundu. 
Lomidze, Rusya genelinde yeni 
rezervasyonların geçen yılın 

şubat ayı başındaki hareketlenmeden sonra jeopolitik gerilim ve 
rubledeki değer kaybı sonucu mart itibariyle yüzde 50’den fazla 
düştüğünü belirterek, “Yabancı destinasyonlara paket tur satışları da 
yüzde 90’dan fazla düşüş yaşadı” dedi.

Rusya'dan 2 milyon turist gelebilir
Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, yaptırımlar nedeniyle 
Rusya’ya hava sahasını kapatan ülkelerin turizm gelirlerinde 
büyük düşüş yaşanacak. 24 Şubat’tan itibaren önümüzdeki altı 
ay boyunca Rusya’dan yapılan düzenli uçuşlar dikkate alınarak 
yapılan hesaplamalara göre, bu dönemde Rusya’dan en çok uçuş 
yapılan ülkenin Türkiye olabileceği belirtiliyor. ATOR, hava sahasını 
kapatmayan Türkiye’ye yaklaşık iki milyon Rus turistin gelebileceğinin 
altını çizdi.

Rusya ve Ukrayna 
arasında devam eden 
çatışmaların turizm 
açısından en fazla 
etkilenebilecek ülkeleri 
ve buna ilişkin verileri 
açıkladı. İspanya 
merkezli seyahat veri 
analiz platformu
Mabrian Technologies, havayolu trafiği verilerinden yola çıkarak, 
Rus turiste en fazla bağımlı olan ilk 20 ülkeyi gösteren bir grafik 
oluşturdu. Bu veriler, Batılı ülkelerin ekonomik ambargo kararı 
almadan önce önümüzdeki altı ay için Rusya’dan tarifeli uçuşlarda 
hava kapasitesi ve koltuk sayısından yola çıkarak oluşturuldu. 
Grafiğin gösterdiği üzere, önümüzdeki altı ay için Rusya’dan en 
fazla tarifeli uçuş ve koltuk kapasitesi ayrılan ülke; Türkiye. Onu 
Ukrayna, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tacikistan takip 
ediyor. Bu veriler doğrultusunda Rus turistlere bağımlı olan ilk 10 
ülke arasında; Almanya, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi 
ülkeler yer alıyor. İspanya ise 18. sırada yer alıyor.

İngiliz turistlerin tatil rotaları 
arasında Türkiye ilk beşte

ATOR: Yurtdışı paket tur satışları yüzde 90'dan fazla düştü

Rus turiste en fazla bağımlı 
olan 20 ülke açıklandı

Azimuth Hava Yolları, 
Türkiye’ye uçuş izni aldı

Rusya'da iç turizm desteği 
durduruldu

Maya Lomidze
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TUI Grubu, TUI Rusya'nın bundan böyle 'TUI' markasını 
kullanmayacağı duyurdu. Açıklamada, "TUI AG, TUI Rusya ile 
imzaladığı marka kullanım anlaşmasını iptal etti" denildi. Yüzde 34 ile 
TUI Grubunun en büyük hissedarı Aleksey Mordashov'un Rusya'nın 
Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon nedeniyle yaptırıma maruz 
kalması, TUI Grubunda da işleri değiştirdi. Aleksey Mordashov önce 
şirketin denetleme kurulundan istifa etti, ardından da TUI'deki 
hisselerini AB dışına (Virgin Adaları) çıkardı. TUI Grubundan yapılan 
en son açıklamada ise, TUI Rusya'nın bundan böyle TUI markasını 
kullanamayacağı ifade edildi. 

TUI Rusya, Fun&Sun Travel olarak hizmet verecek
Rusya ve Ukrayna’dan faaliyet gösteren TUI Rusya&CIS ise TUI’nin 
adını çekmesi ile bundan böyle faaliyetlerine Fun&Sun Travel adıyla 
devam edecek. Daha önce Fun & Sun Hotel olarak Türkiye’de otel 
hizmeti veren grup, TUI’nin adını çekmesi ile birlikte tur operatörü 
hizmetlerini de Fun& un Travel olarak devam etme kararı aldı.

Türkiye’nin güçlü bir tatil kültürüne sahip olan İngiltere’den daha fazla 
turist ağırlanması gerektiğini düşünen Imagine Türkiye Koordinatörü 
Yalçın Avcı ve Imagine Türkiye Direktörü A.Haluk Özsevim, İngiltere’deki 
tanıtım ve lobi çalışmalarına katkı sağlamak adına Imagine Türkiye 
etkinliğine hayat vermeye hazırlanıyor. Dünyanın en prestijli müzeleri 
arasında yer alan The British Museum’da 19-20 Nisan 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan Imagine Türkiye’nin İngiliz turizmcileri ve 
basın mensuplarını, Türkiye’den gelecek olan, otelciler, acenteler ve 
destinasyon temsilcileri ile bir araya getireceğini belirten Yalçın Avcı, 
“Turizm sektörünün yanı sıra medikal turizm yapan sağlık kuruluşları için 
de Imagine Türkiye etkinliğinde bir çalışma yapılıyor ve bu nedenle başlıca 
hastane ve sağlık turizmi yapan kuruluşlar da Londra’daki etkinlikte 
yerlerini alacak” dedi. Türkiye’nin İngiltere pazarından daha fazla pay 
almasını istediklerini belirten Avcı, “Etkinlikte önemli konuşmacıların 
yer alacağı paneller ve B2B buluşmaları gerçekleştirilecek. Etkinlik Türk 
ve İngiliz turizmcilerin buluşturduğu gibi önemli işbirliklerine de imkan 
sağlayacak” şeklinde konuştu. ve Jet2 Holidays CEO’su Steve Heapy ve 
Easyjet Holidays Commercial Director Paul Bixby’nin katılım sağlayacağı 
etkinliğe İngiliz seyahat acentaları ve basın mensupları katılım gösterecek.

TUI İngiltere, Manchester Havalimanından aralarında Yunanistan 
Türkiye, Palma Güney Kıbrıs'ın da bulunduğu 7 destinasyona 
dönük 2022 yaz kapasitesini artırdığını duyurdu. TUI İngiltere, 
Manchester Havalimanından 7 destinasyona dönük 2022 yaz 
kapasitesini artırma kararı aldı.  Şirketin bu amaçla Manchester 
Havalimanında ek uçak konuşlandırdığı bildirildi. Yükselen Türkiye 
talebi nedeniyle TUI İngiltere'nin Manchester'dan Dalaman ve 
Antalya'ya haftada 21 sefer yapacağı açıklandı. 

Corendon 
Airlines geniş 
bir uçuş planı 
sunduğu 
İngiltere 
pazarında 5 
havalimanından 
gerçekleştireceği 
uçuşlara 1 Nisan 
itibariyle başladı. 
Corendon 
Airlines Ticaret Direktörü Mine
Aslan 2022 yılının yaz sezonuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde 
ifade etti: “İngiltere dijital kanalların önemli olduğu bir pazar, 
biz de gerçekleştirdiğimiz dijital geliştirmeler ile bu pazarın 
dinamiğine uyum sağlıyoruz. Avrupa’dan ve özellikle İngiltere’den 
gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Duyurduğumuz 
planlamamız ve erken rezervasyon kampanyalarımız, bu 
coğrafyadan çok büyük ilgi gördü. Yüksek ilgileri ile Türkiye’yi 
ne kadar özlediklerini gösteren İngiliz yolcuların en çok tercih 
ettiği destinasyon olarak ise Antalya öne çıkıyor.  Biz de bu talebe 
cevap vermek adına uçuşlarımızın frekansını artırmayı ve aralıksız 
devam ettirmeyi hedefliyoruz.

TUI İngiltere 7 destinasyon için 
2022 yaz kapasitesini artırıyor

Corendon Airlines, 
1 Nisan’dan itibaren 
İngiltere uçuşlarına başladı

TUI Rusya artık 'TUI' 
markasını kullanmayacak

Türk ve İngiliz turizmciler 
Imagine Türkiye’de bir araya 
gelecek

Mine Aslan
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Türkiye’deki EMITT Fuarı’nın da düzenleyicisi olan Hyve Group, 
Rusya pazarından çekildi. Hyve Group CEO’su Mark Shashoua 
imzasıyla yayınlanan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla şirketin 
MITT Moskova’dan çekildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer 
aldı: “Ukrayna'nın işgali ve bunun sonucunda ortaya çıkan insanlık 
dramı kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç. Bir an önce 
bitmesi için çağrıda bulunuyoruz. Başından beri odak noktamız, 
pek çokları gibi, insanlarımızın güvenliği ve refahı olmuştur. 
Ukrayna'daki 87 meslektaşımızı derinden önemsiyoruz ve maddi 
yardım ve yer değiştirme yardımı dahil olmak üzere elimizden gelen 
her şekilde onları ve ailelerini desteklerken, kendileriyle sürekli 
iletişim halindeyiz. Ayrıca, Rusya'da bulunan ve işlerimizde önemli 
rol oynayan 206 meslektaşımızı da önemsiyoruz. Ukrayna'nın işgali 
onların suçu değil ve onlara mümkün olan en kısa sürede istikrar 
sağlayacak bir sonuç bulma konusunda kararlıyız. Bununla birlikte, 
durum kötüleştiğinden dolayı harekete geçmeliyiz. Bu nedenle bugün 
Rusya'dan çıkma kararımızı borsaya ve hissedarlarımıza duyurduk. 
Şu anda odak noktamız, çalışanlarımızı desteklemeye devam etmek 
ve Birleşik Krallık'a giren Ukraynalı mültecilere istihdam sağlamak 

için Birleşik Krallık hükümeti tarafından yakın zamanda duyurulan 
vize programından nasıl yararlanılabileceğini keşfetmektir. İnsani 
yardım çabalarını desteklemeye devam ettik ve Hyve ekibi tarafından 
gündeme getirilen her şeyi finanse edeceğiz. Bu son derece zor 
zamanda düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla birlikte.”

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 
öncülüğünde 23 ülkeden 400’ü aşkın katılımcı, Andorra’da 
gerçekleştirilen Kar ve Dağ Turizmi Dünya Kongresi’nde dünya 
turizminin yeniden nasıl canlandırılacağı konuları tartışıldı. 
Kongrede gerçekleşen panellerde dağ ve kış turizmine yatırım, 
kamu ve özel sektörün birlikte çalışması, altyapıların iyileştirilmesi 
gibi konular tartışıldı. Kongrede konuşan UNWTO Genel Sekreteri 
Zurab Pololikashvili, sektörün zor zamanlarda umut verme 
konusundaki benzersiz yapısının altını çizerek “Dünya için umut 
ışığı olan turizm birlik içindedir. Sektörümüzün böylesine zor 
zamanlarda ihtiyaç duyulan güveni sağlama ve ihtiyaca uygun 
yanıtlar verebilme kabiliyetini dünyaya gösterebiliriz” dedi. 

CHP Antalya Milletvekili ve Ekonomi Masası Koordinatörü Çetin 
Osman Budak, turizm sektörünün Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Rusya’nın 
Ukrayna işgali nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem 
almalarını beklediğini dile getirdi. Budak, “Turizm sezonunun 
açılmasına 15 günden daha az bir süre Türkiye’ye en fazla turist 
gönderen üç ülkeden ikisi hala savaşıyor. Ne Cumhurbaşkanı ne 
Kültür ve Turizm Bakanı yaşanan savaşın turizme etkilerine yönelik 
tek bir cümle kurdu. Turizmci iktidardan alınacak önlemlere dair 
bir ses duymak istiyor. Türkiye’ye en fazla turist gönderen üç 
ülkeden ikisi savaşıyor. 2022 turizm sezonu çok büyük bir krizle 
karşı karşıya. Ne Cumhurbaşkanı’ndan ne Turizm Bakanı’ndan tek 
bir açıklama yok. Bir an önce turizmcinin içini rahatlatacak bir 
ses verin” dedi. Turizm ve bağlı sektörlerde çalışan milyonlarca 
insanın işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Budak, 
“Bir an önce bir turizm fonu kurularak sektöre ucuz finansman 
desteği sağlanmalı. İstihdam üzerindeki yükler kaldırılmalı ve Kısa 
Çalışma Ödeneği yeninden hayata geçirilmeli” dedi.

Sektörün nabzı Kar ve Dağ 
Turizmi Dünya Kongresi’nde 
ölçüldü

Çetin Osman Budak : “Turizmci 
iktidardan alınacak önlemlere 
dair bir ses duymak istiyor!”

MITT Moskova Fuar organizatörü Hyve Group, 
Rusya’dan çekildiğini duyurdu
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İzmir’de Alsancak, Kültürpark ve Konak’taki bilgilendirme 
ofislerinin ardından dördüncü merkez Kemeraltı’nda hizmete 
açıldı. Pandemi koşullarının hafiflemesi ve kruvaziyerlerin gelmeye 
başlamasıyla Kemeraltı bilgilendirme noktalarının turistler bir 
cazibe noktası olması ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
yer alan Kemeraltı’nın tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Rusya Merkez Bankası, Mir 
kartıyla nakit para işlemi 

yapılabilecek ülkeleri 
açıkladı. Rusya Merkez 

Bankasından yapılan 
açıklamada, Türkiye’de 

Türkiye İş Bankası, Ziraat 
Bankası ve Vakıf Bank’ın 

Mir kartlarını kabul ettiği 
duyuruldu. Mir kartlarıyla 

işlem yapılabileceği ülkeler 
arasında Vietnam, Belarus, 

Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya 
gösterildi. Daha önce Mir-UnionPay kartlarına sahip kişilerin Rusya 
dışında 180 ülkede nakit para çekebileceği ve alışveriş yapabileceği 
bildirilmişti. 

Erciyes Kayak Merkezi, “Kar 
Voleybolu Avrupa Kupası” 
başta olmak üzere dört 
önemli etkinliği aynı anda 
gerçekleştirdi. Avrupa 
Voleybol Konfederasyonu 
(CEV) tarafından Türkiye 
Voleybol Federasyonu ve 
Erciyes A.Ş ev sahipliğinde 
düzenlenen Kar Voleybolu 
Avrupa Kupası Erciyes’te 

bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Karşılaşmalar 2.200 metredeki Tekir 
Kapı bölgesinde oynandı. Fransa, İsviçre, Hollanda gibi 9 ülkeden 18 
takımın katıldığı uluslararası etkinlikte Kadın Milli Takımımız şampiyon 
olarak bayrağımızı göndere çektirdi. Erkek Milli Takımı ise ikinciliği 
elde etti. Kayak sektörünün Avusturyalı dünyaca ünlü firmaları ve 
Türkiye’deki kayak merkezlerinin yöneticileri Erciyes’te buluştu. 
Türkiye'nin dört bir yanından Erciyes'e gelen kayak merkezlerinin 
temsilcileri, Avusturyalı tedarikçi firmalar bire bir görüşmeler sağladı. 
Zirvede iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi, kış ve dağ turizm 
altyapısı, Türkiye'deki turizm altyapı projeleri için finansman desteği 
gibi konular gerçekleşen paneller ile istişare edildi. Erciyes’te iki gün 
süren Kış Turizm Zirvesi misafirler arasında yapılan snowboard ve 
kayak yarışları ile tamamlandı.  Erciyes’in her kapısının ayrı bir kayak 
merkezi gibi farklı kesimlere hitap ederek farklı etkinliklere ev sahipliği 
yapabildiğini vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat 
Cahid Cıngı, “Erciyes’teki dört farklı giriş noktamızın her biri adeta 
müstakil bir kayak merkezi büyüklüğünde. Dolayısıyla donanımlı insan 
kaynağımız ve organizasyonel kapasitemiz ile dört kapıda aynı anda 
her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapabiliyoruz. Şimdiye 
kadar yüzlerce uluslararası ve milli organizasyona ev sahipliği yaptık 
ve bunların neticesinde Erciyes artık tüm dünyada duyulan bir 
marka haline geldi. Dağımıza çok farklı ülkelerden kayağa gelen turist 
profilinden bu etkilerin neticelerini alıyoruz. Şehrimiz ve dağımızın 
global bir marka olmasında bu tarz faaliyetler çok etkili oluyor” 
ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştiren Rotahane, şimdi de turizme katkı sağlayan şehir 
ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi 
düzenliyor. Son hazırlıkların yapıldığı görkemli tören, 14 Nisan’da 
300 seçkin davetliyle birlikte Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 
gerçekleştirilecek. Ödül töreni hakkında bilgi veren Bilge Kuru, 
“Pervin Ersoy’la birlikte yürüttüğümüz ‘Her Şehri Ünlülerle 
Geziyoruz’ projesiyle Türkiye’nin her köşesini ziyaret ediyoruz. 
İç turizmi geliştirmeye yönelik birçok proje ve tanıtım etkinliği 
düzenliyoruz. 14 Nisan’da ise turizme katkı sağlayan şehir ve 
kurumları ödüllendireceğiz. Farklı dallarda alanında uzman 
jüri üyeleri tarafından seçimler yapılıyor. Kazananları görkemli 
bir geceyle açıklayacağız. Bu özel gecenin gelirini de turizm 
bölümlerinde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktaracağız” dedi. 
Ana sponsor Denizbank önderliğinde, proje çözüm ortakları The 
Bo Vieara BODRUM co- sponsorluğunda düzenlenen törenin 
sunuculuğunu ise Serkan Çağrı ve Ebru Akel yapacak.

Turizm bilgilendirme ofislerine 
İzmir’de bir yenisi daha eklendi

Rusya Merkez Bankası
Mir kart kullanılabilecek 
ülkeleri açıkladı

Erciyes’te dört farklı kapıda, 
dört dörtlük etkinlikler

Rotahane, turizmin
yıldızlarını seçecek

Bilge Kuru - Pervin Ersoy
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 176.457 246.380 39,63%
BULGARİSTAN 64.361 238.769 270,98%
ALMANYA 59.928 231.235 285,85%
İRAN 81.406 227.432 179,38%
IRAK 63.259 124.848 97,36%
İNGİLTERE 7.542 93.845 1144,30%
GÜRCİSTAN 18.777 89.526 376,79%
UKRAYNA 58.169 79.198 36,15%
FRANSA 27.192 78.658 189,27%
AZERBAYCAN 31.855 77.483 143,24%
HOLLANDA 19.915 76.075 282,00%
KUVEYT 6.571 61.799 840,48%
A.B.D. 17.921 50.117 179,66%
ROMANYA 22.240 49.538 122,74%
AVUSTURYA 8.211 29.399 258,04%
LİBYA 19.330 29.023 50,14%
MISIR 9.567 27.511 187,56%
İSVİÇRE 7.450 20.636 176,99%
İSPANYA 4.951 20.510 314,26%
CEZAYİR 1.489 18.795 1162,26%
K.K.T.C. 1.155 17.113 1381,65%
DANİMARKA 1.195 14.743 1133,72%
ÇİN HALK CUM. 3.710 6.058 63,29%
AVUSTRALYA 794 5.908 644,08%
G. KORE 1.334 4.812 260,72%
S.ARABİSTAN 496 1.820 266,94%
JAPONYA 555 1.562 181,44%
DİĞERLERİ 331.933 900.266 171,22%

TOPLAM 1.047.763 2.823.059 169,44%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (ŞUBAT 2022)

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

RUSYA 
FEDERASYONU 51.096 80.628 57,80%

ALMANYA 22.846 74.056 224,15%
İRAN 33.726 68.940 104,41%
FRANSA 9.574 43.560 354,98%
KUVEYT 2.296 39.000 1598,61%
İNGİLTERE 3.583 38.169 965,28%
İSRAİL 621 30.614 4829,79%
HOLLANDA 8.627 28.070 225,37%
IRAK 15.767 26.985 71,15%
UKRAYNA 20.348 26.698 31,21%
ÖZBEKİSTAN 12.688 25.898 104,11%
ABD 8.540 21.420 150,82%
MISIR 4.762 17.706 271,82%
AZERBAYCAN 11.433 16.281 42,40%
LÜBNAN 4.669 16.160 246,11%
ÜRDÜN 5.314 15.711 195,65%
LİBYA 10.383 15.498 49,26%
AVUSTURYA 3.536 11.578 227,43%
SURİYE 6.004 10.030 67,06%
ROMANYA 4.123 9.645 133,93%
KANADA 1.448 5.139 254,90%
ÇİN 1.834 3.067 67,23%
AVUSTRALYA 352 2.482 605,11%
GÜNEY KORE 446 1.830 310,31%
TÜRKMENİSTAN 506 1.659 227,87%
SUUDİ ARABİSTAN 1.861 969 -47,93%
DİĞERLERİ 246.383 324.689 31,78%
TOPLAM 104.530 956.482 815,03%
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-ŞUBAT 2022)
TOPLAM 685.738 1.748.060 154,92%

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

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

A.B.D. 11 245 2127,27%
RUSYA 37 203 448,65%
İRAN 0 152 15,10%
KANADA 3 142 4633,33%
UKRAYNA 13 94 623,08%
YUNANİSTAN 0 81 8000,00%
İNGİLTERE 32 79 146,88%
İSRAİL 0 56 5500,00%
ALMANYA 8 28 250,00%
FRANSA 5 22 340,00%
İSPANYA 6 14 133,33%
İSVİÇRE 3 11 266,67%
ÜRDÜN 0 11 1000,00%
HOLLANDA 1 10 900,00%
G.AFRİKA 7 9 28,57%
ÇEKYA 1 8 700,00%
ROMANYA 2 8 300,00%
BULGARİSTAN 0 7 600,00%
LÜBNAN 8 7 -12,50%
BEYAZRUSYA 1 6 500,00%
İTALYA 3 4 33,33%
AVUSTURYA 5 3 -40,00%
MACARİSTAN 0 2 100,00%
POLONYA 3 1 -66,67%
LETONYA 1 1 0,00%
DİĞERLERİ 43 524 1118,60%
TOPLAM 193 1.728 795,34%
DİĞERLERİ 13 387 2876,92%

TOPLAM 77 1.399 1716,88%

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

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

ALMANYA 4.954 19.945 302,60%
HOLLANDA 747 4.171 458,37%
AZERBAYCAN 1.622 4.125 154,32%
İNGİLTERE 76 3.662 4718,42%
İRAN 17 2.894 16923,53%
FRANSA 194 1.704 778,35%
AVUSTURYA 137 1.533 1018,98%
BELÇİKA 132 1.465 1009,85%
BULGARİSTAN 147 1.038 606,12%
İSVİÇRE 213 1.023 380,28%
A.B.D. 124 747 502,42%
FİLİPİNLER 122 533 336,89%
ROMANYA 52 333 540,38%
İTALYA 52 322 519,23%
POLONYA 44 298 577,27%
UKRAYNA 500 262 -47,60%
RUSYA FED. 80 234 192,50%
DANİMARKA 14 148 957,14%
SURİYE 52 75 44,23%
NORVEÇ 8 52 550,00%
SLOVAKYA 6 45 650,00%
ÇEKYA 10 40 300,00%
ÇİN HALK CUM. 3 36 1100,00%
G. KORE 3 34 1033,33%
FİNLANDİYA 4 33 725,00%
AVUSTRALYA 2 27 1250,00%
JAPONYA 10 16 472000,00%
KUVEYT 0 2 100,00%
DİĞERLERİ 582 4.720 472000,00%

TOPLAM 9.907 49.517 399,82%

İlk iki ayda Türkiye’yi 2 milyon 823 bin 59 kişi ziyaret etti

Antalya, şubat ayında 150 bin ziyaretçi aldı 
Antalya, 2022 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Antalya 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere 
göre Şubat ayında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist 
sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 211 artarak 
150 bin 386 olarak gerçekleşti. Ağırladığı turist sayısı 
bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen 
kentte özellikle koronavirüs salgını sürecinde başlatılan 
"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında 
misafirlerine sağlıklı ve güvenli tatil imkânı sunuluyor. 
Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu 
aşkın turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları, 
Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın 
tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 
Ocak - Şubat dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 
yılının 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla 
gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
%194 artış kaydederek 288 bin 990 oldu. Geçtiğimiz yıl 
aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 98 bin 
150 olarak kaydedilmişti. Şubat ayında Antalya’ya en çok 
turist 30 bin 969 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 27 bin 
488 turistle Rusya, sonra da 17 bin 482 turistle İngiltere 
takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya’ya en çok 
turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, Polonya, İran, 
Hollanda, Danimarka, İsrail ve Belçika oldu.

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

Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı








