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Turizm sezonunun ortalarına yaklaşırken, Almanya ve Rusya pazarlarından gelen sevindirici 
haberler umutları canlandırdı. Turizmdeki en önemli kaynak pazarlarımızdan olan Almanya ve 
Rusya’dan Türkiye’ye dönük seyahat kısıtlamalarının kalkması ve uçuşların yeniden başlaması, 
ayrıca bu sene sezonun sonbahara kadar süreceği beklentisi, geçtiğimiz yıldan daha iyi bir sezon 

geçireceğimizin göstergesi gibi…

Diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turizm istatistikleri, 2021’in ilk 5 
ayında ülkeye 3 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi geldiğini gösteriyor. Kısıtlamaların globalde 
devam ettiği bu periyodun ardından, sonraki aylarda daha yüksek rakamlara ulaşılması sürpriz 
olmayacaktır… Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021’de turist 

sayısının 25 milyon, turizm gelirinin ise 20 milyar dolar olarak beklendiğini açıkladı. 

Peki ya sürdürülebilir turizm açısından turistlerin sayısı mı önemli niteliği mi?
Türkiye gibi ‘turizm destinasyonu’ olan ülkelerde elbette turist sayıları önemli, hepimiz henüz iyi 
haberler alamadığımız İngiltere dahil tüm pazarların açılmasını, Covid’e karşı aşılanma oranının 
artmasıyla güvenli ve hareketli bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Fakat unutulmaması gereken 
nokta, turizm faaliyetleri devam ederken gezegenimizi ve destinasyonlarımızı gelecek nesillere, 
bizim bugün gördüğümüz güzellikleri tahrip etmeden bırakabilmek. Bunun yolu da turizmin 

sürdürülebilir olmasından geçiyor.

Bu gerçeklikten hareketle, yeni sayımızda ‘Sürdürülebilir Turizm’ konusunu ele aldık ve 
konuyu kapağa taşıdık. Sektörün farklı alanlarında faaliyetlerini sürdüren sivil toplum örgütü 
ve firmalarının temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleriyle zenginleştirdiğimiz bu bölümde, 
sürdürülebilir turizm konusunu her yönüyle ele alıp, okuyucularımıza aktarmaya çalıştık. 

İlerleyen sayfalarda ‘Sürdürülebilir Turizm’ bölümünü ve haber dosyamızı görebilirsiniz.

Destinasyonlarımız sezona hazır, turistleri bekliyor. Peki ya MICE sektörü de aynı derecede 
hazır mı? Hem turizm gelirlerine hem ülke ekonomisine en büyük katkıyı sunan MICE sektörü, 
pandeminin başından bu yana tüm paydaşlarıyla en çok zedelenen alanlardan oldu. Yüz yüze 

etkinlikler yapılamaz hale geldi. 

Normalleşmeye sürecine geçilmesiyle 2021’de toplantı-kongre etkinliklerinde yeniden canlanma 
beklenirken, yılın ilk organizasyonu ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines oldu. Sektör 
oldukça uzun bir aranın ardından 28-30 Haziran’da bir araya geldi. Bu buluşma bir yandan sektöre 
moral ve motivasyon sağlarken, bir yandan konferans programlarında turizmin ve MICE’ın bugün 
geldiği nokta ve geleceği konuşuldu. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines Özel Haberi 

sayfalarımızda...

Turizmin tüm alanlarında eski günlere dönüşün başladığını ve turizmde sürdürülebilirliğin 
sağlandığını görme dileklerimizle… 

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

25 milyon turist hedefi güzel 
ama sürdürülebilir turizm 
ilkelerinden şaşmadan…

Since 1969
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DOSYA

Bugünün turizm zenginliklerini gelecek nesillere 
aktarmanın yolu, sürdürülebilir turizmden geçiyor

Bacasız sanayi olarak da tanımlanan 
turizm endüstrisi, yarattığı katma 

değer, ekonomiye katkıları, ülkelere döviz 
girdisi sağlama, istihdamı büyütme gibi 
yönleriyle devletler açısından en önemli 
iktisadi faaliyetler arasında yer alıyor. Bu 
bağlamda, turistik açıdan zengin devletlerde 
destinasyonların gelişmesi, ülkelerin turizm 
anlamında pazarlanabilmesi kalkınma 
bakımından da önem taşıyor. Öte yandan, 
‘endüstri’ olması dolayısıyla turizm ve 
seyahat faaliyetlerinin kaçınılmaz olarak 
çevreye yönelik bir takım olumsuz etkileri 
de ortaya çıkıyor. Hızlı sanayileşmenin 
sonucu olarak, Sanayi Devrimi’nden bu 

yana doğal kaynaklar tükenirken, turistik 
faaliyetler de bu tüketim ekosistemi 
içerisinde yer alıyor. Bu noktada, bugün 
görebildiğimiz, dünyamızın sahip olduğu 
güzellikleri, kültürel birikimi, zenginlikleri 
gelecek nesillere de aktarabilme gerekliliği 
gündeme geliyor. Sürdürülebilir kalkınma ve 
sürdürülebilir turizm kavramlarının önemi, 
tam da bu noktada açıkça görülüyor.  

Hem bugünü hem geleceği 
önemseyen turizm…
UNWTO (BM Dünya Turizm Örgütü) 
sürdürülebilir turizmi, “Bugünkü ve gelecekteki 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bütünüyle 

dikkate alan; ziyaretçilerin, endüstrinin, 
çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını 
karşılayan turizm” şeklinde tanımlıyor. Buna 
göre, sürdürülebilir turizm çevreye zarar 
verilmeden, kültürel bütünlük zedelenmeden, 
gelecek nesillerin gereksinimleri göz ardı 
edilmeden gerçekleştirilen faaliyetleri 
kapsıyor. Plansız büyümenin doğal 
kaynaklara zarar verdiği, büyümenin planlı 
ve çevresel, toplumsal etkileri düşünülerek 
gerçekleştirilmesi düşüncesinden hareketle,  
turizmin devamlılığının sağlanabilmesi ve 
gelecek nesillere aktarılabilmesi, turizmde 
sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla mümkün 
görünüyor…

Sürdürülebilirlik, çevrenin korunması, kalkınmanın, istihdamın, toplumsal eşitliğin, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere de 
aktarılabilecek şekilde, sadece bugünü değil yarını da gözeterek devamlılığını ifade ediyor. Sürdürülebilir turizm ise, çevreye 
zarar verilmeden, kültürel bütünlük zedelenmeden, gelecek nesillerin gereksinimlerini de kapsayan bir turizm anlamına 
geliyor. Sivil toplum örgütleri, turizm yatırımcıları, işletmecileri, sektöre ürün ve hizmet sağlayan tedarikçi firmalar, seyahat 
sektörü temsilcileri ve turistler, gezginler yani tüketiciler ele ele verdiği takdirde, turizmde sürdürülebilirliğin önünde engel 
görünmüyor…

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
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Sürdürülebilir kalkınma prensiplerine 
dayanan turizm
Sürdürülebilir turizm kavramı, bir turizm 
türünü değil; sürdürülebilir kalkınma 
prensiplerine dayanan turizmi tanımlıyor. 
Planlı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 
ise, dünya nüfusunun hızla arttığı, ilkim krizi 
ve biyolojik çeşitliliğin azalması ile mücadele 
edilen günümüzde önemini ortay koyuyor. 
Sürdürülebilir kalkınma unsurlarının yaşam 
kalitesini artırma ve çevreyi korumadaki yeri 
gün geçtikçe daha iyi anlaşılırken, her sektör 
kendi iş alanında sürdürülebilirlik çözümleri 
üretmeye yöneliyor. Çevre ve toplum ile 
yoğun biçimde etkileşimde olan turizm 
sektöründe ise sürdürülebilir çözümler 
üretilmesi büyük önem taşıyor. 

Turizme ürün ve hizmet sağlayan 
firmaların sürdürülebilirliği benimsemesi, 
‘sürdürülebilir turizm’in sağlanması 
bakımından önem taşıyor 
Yalnızca ekonomik kalkınma için değil, 
gezegenimizin, çevremizin kültürel 
birikimlerin selameti ve geleceğe 

taşınabilmesi için kalkınmanın ve turizm 
faaliyetlerinin sürdürülebilir olması önem 
taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramının 
gerekliliği ekonomik değer yaratan tüm iş 
alanları ve sektörler için yadsınamaz hale 
gelirken, şirketler, ürün ve hizmetlerini 
sürdürülebilir hale getirmek adına birtakım 
tedbirler alıyor. Turizm endüstrisinin 50’nin 
üzerinde diğer iş alanıyla dirsek temasında 
olduğundan hareketle, bu endüstriye ürün ve 
hizmet sağlayan firmaların sürdürülebilirliği 
benimsemesinin, ‘sürdürülebilir turizm’in 
sağlanması bakımından önemi ortaya çıkıyor. 

Çevreye duyarlı turizm işletmeleri, 
tüketicinin tercihinde de öne çıkıyor
Konaklama sektörü özelinde bakıldığında, 
serüven otelin inşası ile başlıyor. Bu noktada, 

yatırımcıların yaklaşımı öne çıkıyor. Yapının 
ve yatırımın çevreye zararını en aza indirecek, 
karbon ayak izini azaltacak uygulamalarla 
hayata geçirilen projelerin sürdürülebilir 
olması sağlanabiliyor. Bunun yanında projede 
kullanılan aydınlatma, iklimlendirme, 
otomasyon, tüm elektronik ürünler, 
mutfaklardaki ürün ve uygulamalarda enerji 
verimliliği, geri dönüşüm gibi uygulamalar 
otellerin sürdürülebilir hale gelmesi 
açısından önem taşıyor. Sürdürülebilirliği 
benimsemiş, çevreye duyarlı turizm 
işletmeleri turistlerden de tam not alırken, 
tüketici bilincinin artmasıyla, çevreye duyarlı 
tesislerin tercih edilme oranı her geçen gün 
yükseliyor. 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi ile çevrenin korunması hedefleniyor

Çevreye Duyarlı Tesis uygulaması ile çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı 
yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi 
alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, 
hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin 
korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülüyor.

Çevreye Duyarlılık Kampanyası’nın kapsamı:
• Su tasarrufu,
• Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
• Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
• Konaklama  işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmaları,
• Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
• Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
• Bakanlığın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübeleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin 
 (Eco-label) geneli...
 *Kaynak: yigm.ktb.gov.tr

Çevre duyarlılığı, sürdürülebilir turizm kavramının yalnızca bir ayağını oluşturuyor. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne 
(UNWTO) göre sürdürülebilir turizmin 12 hedefi bulunuyor:

• Toplum refahı 
• Kültürel zenginlik 
• Fiziki bütünlük 
• Biyolojik çeşitlilik
• Kaynakların verimli kullanımı 
• Çevresel saflık

• Ekonomik süreklilik
• Yerel kalkınma 
• İstihdam kalitesi 
• Sosyal eşitlik 
• Ziyaretçi memnuniyeti
• Yerel kontrol
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SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM

UNDP Türkiye Ofisi, turizm alanında çalışan Türkiye’deki tek BM 
Örgütü. Yaklaşık 15 yıldır sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi 
konusunda çeşitli projeler yürütüyoruz. 2023 Türkiye Turizm 
Stratejisi çerçevesinde ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
katkı sağlayacak şekilde, özel sektör, kamu, akademi ve sivil 
toplum kuruluşları ile ortaklıklar kuruyoruz. Sürdürülebilir 
turizm, kendi başına bir amaç, benzersiz veya izole bir prosedür 
değil. Daha kapsamlı ve kalıcı olarak nitelendirilebilecek bir 
sosyo-ekonomik kalkınma aracı. Bu bağlamda, sürdürülebilir 
turizm sadece alternatif turizm türleri kapsamında ele alınacak 
bir kavram değil. Her turistik yer için uygulanabilir. İyi yönetilen 
kitle turizmi de küçük ölçekli turizm kadar sürdürülebilir olabilir. 
Sürdürülebilirliğin çıkış noktası, doğal kaynakların korunması 
ve çevre hareketi. Ancak insanlığın ve gezegenin geleceği için, 
sosyal ve ekonomik eksenleri de zamanla içine almış bir kavram. 
Turizmde sürdürülebilirlik kavramı yani “sürdürülebilir turizm” 
esas itibariyle bir turizm türünü değil “sürdürülebilir kalkınma 
prensiplerine dayanan turizmi” ifade ediyor. Koruma-kullanma 
dengesini gözeten bir turizm anlayışı olarak, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de çok önemli bir yere 
sahip. 

UNDP olarak en önemli katma değerimiz, sürdürülebilir 
turizm konusunda belirlenmiş küresel ölçekteki 
standartları yerel ihtiyaçlara göre şekillendirebilmek
Turizm dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomik 
sektörlerinden biri. Her düzeyde istihdam yaratma yoluyla 
ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı desteklemede iyi bir 
araç. UNDP olarak, yürüttüğümüz bütün çalışmalarda 
Küresel Amaçların gerçekleştirilmesi ve yerel kalkınmanın 
sağlanmasında turizmi önemli bir araç olarak görüyoruz. 

Dünyada kalkınma bakış açısı da hızla değişiyor ve geleneksel, 
yukarıdan aşağıya inen kalkınma politikaları terkedilerek gücünü 
yerelden alan daha kapsayıcı kalkınma modelleri benimseniyor. 
Biz de bu değişime paralel olarak, toplum temelli bir anlayışla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel düşünüp yerel ihtiyaçlara 
göre hareket ediyoruz. Sürdürülebilir turizm bilincinin artması 
için özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özel sektör kuruluşları 
ile çok yakın çalışıyoruz. Desteklediğimiz projeler yoluyla, 
Türkiye’de sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, turizmin 
toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, yerel 
ekonomiye daha çok katkı sağlaması, doğal ve kültürel mirasın 
korunması, ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin 
artırılması konularında birçok çalışma yapıyoruz. UNDP olarak 
en önemli katma değerimiz, sürdürülebilir turizm konusunda 
belirlenmiş küresel ölçekteki standartları yerel ihtiyaçlara göre 
şekillendirebilmek ve ölçeklendirebilen, yaygınlaştırılabilen 
modeller yaratmak. Halihazırda yürüttüğümüz çalışmalar; 
kadınların turizmdeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir 
turizm modelleri oluşturularak sürdürülebilir turizmde 
istihdamın ve yerel iş birliklerinin çoğaltılması, enerji verimli 
uygulamaların turizm aktörleri tarafından benimsenmesi, 
çocukların sorumlu turist bilinciyle yetişerek farkındalıklarının 
artırılması gibi geniş bir yelpazede yer alıyor.

Yoğun turizm faaliyetlerinin görüldüğü bölgelerde, 
doğal güzelliklerin ve kaynakların tahribatı ve çevre 
kirliliği gibi sorunlar sürdürülebilirliği olumsuz etkiliyor
Sürdürülebilir turizmin ne olduğunun anlaşılması, 
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile tutarlı olmayan 
uygulamaların sürdürülebilir bir anlayışla dönüşümünün 
sağlanması için hem kamunun hem de özel sektörün desteği 
kritik önemde. Küresel amaçların ve diğer ortak hedeflerin 
başarıya ulaşması da zaten birlikte çalışmayı gerektiriyor.  
Turizm, doğası gereği birçok sektörle bağlantılı. Bu nedenle, 
özel sektör ve kamu ortaklıklarının geliştirilmesi ve uluslararası, 
ulusal, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurulması, turizmde 
sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir ihtiyaç. Kamu 
otoriteleri özellikle sürdürülebilir turizm politikalarının hayata 
geçirilmesi ve doğru bir şekilde uygulanması konusunda en 
yetkili konumda. Biz de yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile bir arada çalışarak bu anlamda dönüşümü sağlamak üzere 
birlikte yol aldık. Özel sektör ise bu politikaların pratiğe 
dönüştürülmesi ve iyi örneklerin çoğaltılmasında güçlü bir 
aktör olarak karşımıza çıkıyor. Özel sektörün turizm yatırımlarını 
gerçekleştirirken sadece kâr amaçlı hareket etmeyip 
sürdürülebilirlik perspektifinden yola çıkması da uzun vadede 
tüm toplumun faydasına olacaktır. Yoğun turizm faaliyetlerinin 
görüldüğü bölgelerde, doğal güzelliklerin ve kaynakların 
tahribatı ve çevre kirliliği gibi sorunlar sürdürülebilirliği olumsuz 
etkiliyor. Dolayısıyla izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 
devamlılığı ve denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması çok önemli. 
Yaşanabilecek olumsuz sonuçlardan ilk etkilenen ne yazık ki 
faaliyetin gerçekleştiği bölgedeki yöre halkı oluyor. Bu anlamda 
yöre halkının turizm faaliyetlerine katılımı ve çevreye duyarlı bir 
anlayışla turizmi geliştirmeleri konusunda bilinçlenmeleri çok 
önemli. Yöre halkı kendi sahip olduğu değerleri bilir ve hızlı gelir 
elde etme hırsına kapılmadan bu gelişimin bir parçası olabilirse 
aslında herkes kazanacaktır. 

Turizmde sürdürülebilirlik kavramı bir turizm türünü değil 
“sürdürülebilir kalkınma prensiplerine dayanan turizmi” ifade ediyor

Aslı Çakın Dağlı
UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir

Büyüme Portföyü Proje Müdürü
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Turizm sayesinde gezginler yolculuk yapmanın yanı sıra 
kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde 
oluyorlar. Bu nedenle kültür ile turizm birbirinden ayırmak pek 
olası görülmüyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütüne 
(UNWTO) göre insan merkezli ve kültür odaklı turizm, kentsel 
ortamlarda ekonomik fırsatlar yaratmakla sınırlı kalmayıp, 
aynı zamanda kalkınmanın tüm boyutlarının ayrılmaz bir 
parçası olarak da kabul ediliyor. Kültür turizmini bir kentin 
tarihi yapıları, yaşam tarzı, gelenekleri, doğal çevresi, kısaca 
kentin kimliğini yani kültürünü gezginlerin deneyimlemesi 
olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla kentin özgünlüğü ile sosyal ve 
ekonomik olarak gelişmesi bir uyum içerisinde olduğu sürece 
turizm de sürdürülebilir olacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir 
ki, kültür turizminde yapılacak her faaliyetin hedef bölge ya da 
kentte yaşayanlarla, yerel paydaşlarla birlikte planlanmasının 
sürdürülebilirlik açışından değerli olduğu muhakkak. Herhangi 
bir turizm etkinliğinin kente dokunmadan sadece sınırlı bir 
alanda gerçekleşmesi ne o bölgeye ne o kente ne de gezginin 
kendisine fayda sağlar. Engellemek belki kuvvetli bir ifade ama 
kitlesel turizmin, günü birlik turizmin, sadece kısıtlı alanlarda 
gerçekleşen turizmin içeriklerinin tekrar değerlendirilmesi 
faydalı olacaktır. 

ÇEKÜL Akademi yerel yönetimlerde çalışan uzman 
kadrolara koruma alanında ücretsiz eğitimler veriyor
ÇEKÜL Vakfı, 1990 yılında kurulduğu günden bu yana kentlerin 
özgünlüğünü koruyarak kültürel mirasını geleceğe aktarma 
yolundaki çalışmalara destek veriyor. Turizm, yerelde kalkınmayı 
doğrudan etkileyen bir unsur olduğu için yerel yönetimler 

tarafından konuya belirli bir metodoloji ile yaklaşılmasının 
sağlanması, koruma-kullanma dengesini gözeterek turizm 
faaliyetlerinin sürdürülmesi, alt yapı çalışmalarında kültürel 
mirası göz önünde bulundurarak planlama yapılmasını ve bu 
konuda çalışma yapan uzmanların kentleri için bir yol haritası 
çizmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Vakfımız, Anadolu 
Araştırmaları ve Akademi birimleri farklı konu başlıklarında 
yerel yönetimlerle çalışmalar yapıyor. Anadolu Araştırmaları 
kent-havza-bölge ekseninde stratejik planların oluşturulmasında 
yerel yönetimlere destek veriyor. ÇEKÜL Akademi ise yerel 
yönetimlerde çalışan uzman kadrolara koruma alanında ücretsiz 
eğitimler veriyor. 2020 yılında belediyelerin kültür ve/veya 
kültürel mirasın korunması alanında ve diğer ilgili birimlerde 
çalışanlarına yönelik üç ana başlıktan oluşan bir eğitim 
programına başladık.  “Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği 
(KÜMTEP)” olarak adlandırdığımız programda kültürel miras 
ve turizm konularında koruma-kullanma dengesinden, kültür 
rotaları, kırsal miras, eğitim ve pazarlama stratejilerine kadar 
çeşitli aşamalar hakkında yöntem ve uygulamaları katılımcılarla 
paylaşıyoruz. 

Yerelin kendi kültür mirasına sahip çıkacak farkındalığa 
ulaşabilmesi için kamu ve özel sektörle birlikte hareket 
etmesi sürdürülebilirlik açısından değerlidir 
Kamunun ve özel sektörün moda deyişle “Marka Kent” 
çalışmalarını “Kimlikli Kent” seviyesine getirmeleri kentlerin 
kültürel mirasının sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu 
düşünüyoruz. Biraz açmak gerekirse; yerel yönetimlerin altyapı 
ve üst yapı çalışmalarını doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri en iyi 
şekilde korumak ve yerel halkın olduğu kadar ziyaretçilerin de 
taleplerini gözeterek planlamalarını yapmaları gerekiyor. Yerelin 
kendi kültür mirasına sahip çıkacak farkındalığa ulaşabilmesi için 
kamu ve özel sektörle birlikte hareket etmesi, eğitim ve tanıtım 
çalışmalarını bu yönde düzenlemesi sürdürülebilirlik açısından 
değerli gözüküyor. Kamu, yerel yönetim ve özel sektör iş 
birliğinde turizme yönelik meslek ve beceri kazandırma kursları, 
kentin kimliğini yansıtan ürünlerin niteliklerinin artırılması 
üzerine çalışmalar yapılabilir. 

Küresel salgının tüm dünyada iklim krizine olan 
bakışı değiştirdiğini hep birlikte gözlemledik
Küresel salgının tüm dünyada iklim krizine olan bakışı 
değiştirdiğini, insanın bulunduğu alanı nasıl hor kullandığı ve 
bunun sonuçlarından da zararlı, savunmasız olarak çıktığını 
hep birlikte gözlemledik.  Ekonomik ve sosyal açıdan hepimiz 
bu süreçten etkilendik ama yaşadıklarımız sürdürülebilir 
kültür turizmi konusuna yeni bir bakış getirir mi işte bu bizlere 
bağlı… Salgından önce birçok turizm kenti kitlesel turizmi 
kısıtlamak üzere çalışmalara başlamıştı; bu çalışmalara devam 
edilecek mi bunu önümüzdeki zaman gösterecek… Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in günümüze çok 
uyan ifadesiyle tamamlamak isterim: “Turizm dünyamızda, 
gezegenimizin ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasında, bizi insan 
yapan şeyleri kutlamada, yeni yerler ve kültürler keşfetmekten 
yeni deneyimlerle ve insanlarla bağlantı kurmaya kadar çeşitli 
alanlarda itici bir güç olarak rol oynuyor.” Koruyarak, keşfederek 
ve doğa ile bağımızı koparmadan gezgin olmaya devam edelim.

Bir turizm etkinliğinin kente dokunmadan sadece sınırlı bir alanda 
gerçekleşmesi ne o bölgeye ne o kente ne de gezginin kendisine fayda sağlar

Kibele Eren
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma 

Vakfı), Akademi Koordinatörü
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Bir buçuk yıla yakın bir zamandır, içerisinde 
bulunduğumuz olağanüstü sürecin turizmi 
ve seyahat kavramını da dönüştürdüğüne 
tanıklık ediyoruz. Bu dönüşüm ile beraber 
hijyen ve sağlığın önemi, önceliği ve kalıcı 
hale gelmesi kaçınılmazdır. Diğer kaçınılmaz 
olan gerçeklerden biri de dijital dönüşüm; 
hizmet sektörünün tüm alanlarına sızacak ve 
temasın azaldığı, zaman ve maliyet tasarruflu 
dijital yöntemler tercih edilecektir. Tüketici 
daha planlı, öngörülü ve tabi ki esnek bir 
seyahati tercih edecektir. Bizler için en önemli 
unsur bu noktada güven inşa etmek ve bu 
sürece adaptasyon sağlayabilmektir. Global 
olarak destinasyonların şu an “experience 
now, travel later” ya da “experience 
London, Madrid … at home” mantığıyla 
dijital olarak deneyim ve pazarlama 
sunduklarını görüyoruz. Bu noktada aslında 
tüketicinin özlem duygusunu artırmak ve 
bir taraftan da güvenli seçenekler arasında 
yer aldığımızı anlatmak ana hedeflerden 
olmalı. Uluslararası turizm eğilimlerinde 
gözlemlenen en önemli değişimlerden 

biri de seyahat severlerin sürdürülebilirlik, 
wellness ve wellbeing kavramlarına olan 
ilgisi. Tatil artık plajda uzanmanın çok 
ötesine geçti. Misafire deneyim sunmak, 
tatili süresince onu fiziki ve mental anlamda 
iyileştirmek, geliştirmek, mutluluk ve 
deneyim depolamış bir halde uğurlamak için 
yöntemler çalışmamız gerekli. Misafire gün 
boyu zinde hissettirecek bir kahvaltı sunmak 
ya da mental dinginlik sağlayacak tasarımda 
bir odada konaklatabilmek, konforu ve 
memnuniyeti artıracak örnekler olabilir. 
Ülkesine ya da evine döndüğünde dinlenmiş, 
şarj olmuş, mutlu anıları olan misafirler 
hedeflemeliyiz. 

Yeni destinasyon yönetimi anlayışı
Bu yeni süreçte destinasyonlar özelinde 
stratejilerimizi dört maddeye indirgeyecek 
olursak: İlki, fiyat rekabetinden kaçınmak... 
Daha az kalabalık turistik yerler ve daha iyi 
bir sağlık sisteminin varlığı, turistlerin ana 
endişeleri oldu. Bu nedenle destinasyonlar, 
önümüzdeki yıl turist çekmek için ayırt 
edici bir faktör olarak fiyat rekabetinden 
kaçınmalı. Odak noktası gelişmiş altyapı, 
hizmet ve güvenlik unsurlarını öne çıkarmak 
olmalı. İkincisi, turizmi yeniden tasarlayıp 
ve yeniden tanımlamak gerekli. Turist 
davranışları ve tercihleri değişti. Ürünler 

turistin yeni beklenti ve ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmalı. Marka stratejisi, destinasyonun 
çekici ve güvenli olması sağlanmalı. Turistler, 
büyük hijyen programlarına sahip ve daha 
az nüfuslu yeni yerler arayacaklar. Bu, daha 
küçük destinasyonların da turist çekmesi, 
sektörde denge yaratması ve kalabalığın 
geleneksel yerlere kaymasını engellemesi 
için bir fırsat. Amaç, öngörülemeyen 
herhangi bir olaya karşı hazır olduğunuzu 
göstermek için sürdürülebilir ve uzun vadeli 
bir yaklaşım sağlamaktır. Üçüncüsü, etki ve 
verilerin kapsamını genişletmek gerekecek. 
Devlet politikaları destinasyonların nasıl 
algılandığının merkezinde yer alıyor 
ve destinasyonları tanıtmada öncü bir 
rol oynuyor. Bu algılar, bir destinasyon 
seçerken turistlerin tercihlerini etkiler. 
Turizm ürünlerine, turistler ve yerel halkı 
kapsayan, güncel sağlık koşullarını ve 
güvenli sağlık hizmetlerini dahil etmek ve 
turistleri bu konuda bilgilendirmek çok 
önemli. Dördüncüsü ise, kriz yönetimi 
yapısını planlamak… Bir ülkeyi ziyaret edip 
etmemeyi tercih eden turistler için belirleyici 
faktörlerden biri de korku ve belirsizliğin 
üstesinden gelebilen bir yönetim anlayışıdır. 
Sektörün yeni bir krize adapte olmaya, analiz 
etmeye ve müdahale etmeye hazır bir ekip 
veya plana sahip olması çok önemli.

Sürdürülebilir turizm, çevrenin bozulmadan 
veya değiştirilmeden korunarak, kültürel 
bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik 
çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin 
idame ettirildiği; aynı zamanda tüm 
kaynakların ziyaret edilen bölgedeki 
insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal 
ve estetik gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde ve gelecek kuşakların da aynı 
gereksinmelerini karşılayabilecekleri 
biçimde yönetildiği bir yaklaşım olarak 

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin iki 
ana boyutu vardır: “Çevreye zarar vermeden 
ticari getirileri maksimize etmek” ve  “Tüm 
faaliyetleri yürütürken toplum katkısını 
unutmamak.”

Sağlıklı bir sürdürebilir turizm için toplum 
kazanılarak turizme dahil edilmelidir
Toplumu düşünerek sürdürebilirlik 
sağlanması “Toplum Temelli Sürdürülebilir 
Turizm” (Community Based Sustainable 
Tourism) olarak adlandırılmaktadır. Bu 
konuda Horwath HTL şirketinin de dahil 
olduğu bir dizi çalışma yapılmıştır. Çalışmalar 
UNDP ve TC Turizm Bakanlığı bünyesinde 
yürütülmüştür. Tarafımdan, “Toplum 
Temelli Sürdürülebilir Turizmin Finansmanı” 
konusunda bir çalışma hazırlanmış ve 
bu çalışma UNDP ve Turizm Bakanlığı 
tarafından kitap haline getirilmiştir. Kitabın 
dijital versiyonu ücretsiz olarak temin 

edilebilmektedir. Günümüzün sürdürebilir 
turizm bakış açısında sadece suyu yeniden 
kullanan, elektriği doğal yollar ile üretebilen 
yeni ve modern tesisler sürdürülebilir 
yatırımlar olarak görülmemektedir. 
Yatırımın içinde yer aldığı yakın çevre 
halkına katkısı/etkisi en önemli unsur haline 
gelmiştir. Sürdürebilir turizm ve çevre 
bilinci sadece yeşil yatırım kavramını bilen 
turizm yatırımcıları ile sağlanamamaktadır, 
toplumun bütününden bunun yaygın, bilinir 
ve uygulanabilir hale gelmesi gerekmektedir. 
Eğer toplum turizmden gelir elde etme 
imkanını yakalar ise değerlere çok daha 
geniş kapsamda sahip çıkılacağı muhakkaktır. 
Sağlıklı bir sürdürebilir turizm için toplum 
kazanılarak turizme dahil edilmelidir. Bu 
amaçla gerek Türkiye’de gerekse dünyada 
birçok emsal projeler yapılmaktadır. 
Kitabımızda bunlar ile ilgili detaylı bilgiler 
mevcuttur.    

Uluslararası turizm eğilimlerinde gözlemlenen 
en önemli değişimlerden biri de seyahat 
severlerin sürdürülebilirlik, wellness ve wellbeing 
kavramlarına olan ilgisi

Sağlıklı sürdürebilir turizm için 
toplum desteği olmalı

Müberra Eresin
TÜROB Başkanı

Metin Erdoğdu
Horwath HTL Turkey Ülke Direktörü
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Turizm sektörü bir ülkenin ekonomisi için en önemli hizmet ihraç 
kalemlerinden biridir. Turizmin belli dönemlerde değil, yılın her 
döneminde ve düzenli şekilde sürdürülebilir olması gerekir. Ülkemizin 
konumu ve turizm ile ilgili altyapısına bakıldığı zaman dönemsel 
turizmde yoğunluk gözükmektedir. Dönemsel yoğunluğun azaldığı 
atıl dönemlerde de istikrarın sürdürülebilirliğini sağlamak adına 
sağlık turizmine ihtiyaç duyulmaktadır. Federasyon olarak sağlık 
turizmi için ülkemizdeki güçlü sağlık altyapısını, kaliteli turizm 
tesisleri ve zengin termal kaynaklar ile yetişmiş insan gücünün 
ülkemizin dünyadaki ulaşılabilirliğini sağlayacak ve birçok güçlü 
alt yapısının ön plana çıkartarak turizm segmenti içinde olan sağlık 
turizmini uluslararası arenada hak ettiği yere getirmek adına 
birtakım çalışmalarımız mevcuttur. Bu çalışmalarımızda özellikle 
sağlık otelleri kavramının ülkemizin mevzuatları ve uluslararası 
standartlarda yapılandırılmasıdır. Turistlerin beklediği, özlediği bir 
hizmet olan sağlık otellerinin ülkemiz adına ortaya koyarak yeni bir 
turizm segmentini, ülkemize kazandırmak için çalışmalarımız devam 
etmektedir. Ülkemizde genel kitle turizminin dışında sürdürülebilir 
ve süreklilik arz eden konaklamalı tesislerin sağlık otelleri konseptine 
dönüştürmesi açısından ciddi çalışmalarımız bulunmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, bürokratlar, karar 
vericiler ve sektör temsilcilerinin ortak kararlarıyla uzun vadede 
sağlık turizmi ile ilgili kurallar ortaya koyulmalıdır
Sağlık turizminde sürdürülebilirlik için özel sektörün üzerine birçok 
görevler düşüyor. Tüm dünyada rüştünü ispat etmiş çok kaliteli özel 
sağlık tesislerimiz bulunmaktadır. Turizm noktasına geldiğimizde 

ise Akdeniz, Ege ve kıyı şeridinde dünyaca ünlü marka olmuş 
otellerimiz bulunmaktadır. Bu noktada özel sektörde özellikle otel 
yatırımcılarının sağlık turistleri konusunda ilgi çekebilecek merkezlere 
dönüştürülmesi, otellerin içerisinde sağlık turistlerinin talep ettiği 
hizmetleri ortaya koyacak çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 
Covid-19 gösterdi ki insanların en çok önem verdikleri unsur sağlıktır. 
Yaşamları boyunca iş ve sosyal yaşamlarında, tatillerinde bile sağlık 
hizmetine ve sağlıklı yaşam için talepler artmıştır. Sağlık turizminde 
sürdürülebilirliği olumsuz derecede etkileyecek ve en azından bizi 
kaygıya düşürecek birtakım konular bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, çok aşikar ve geçmiş dönemde örneğini yaşadığımız acı 
tecrübemiz olan, dünya üzerinde eşsiz bir destinasyona sahip olan 
ülkemizde ilk turizm hareketi başladığından bugüne kadar değişen 
kurallar ve kaideler çerçevesinde yürütülemeyen turizm politikaları 
ve turizm hareketleri, en nihayetinde ülkemizde düşük costlarla 
tek düze her şey dahil sistemin dönüştürülmesi dolayısıyla rekabet 
edebilirliğini kaybetmiş ve çok kırılgan bir hal almıştır. Şu anda ise 
dünyadaki en önemli ihraç kalemlerinden biri olan sağlık turizmi 
istikrarlı bir şekilde gitmektedir. Ülkeler arasında değişim hızı çok 
yüksektir. Bu noktada ülkemiz adına özellikle Sağlık Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa hareket ederek 
çerçeveleri, kuralları ve kanunları net belli olan istikrarlı, kaliteli 
ve sağlık ile turizm entegrasyonunun birleştirildiği süreçleri tam 
tanımalı. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, bürokratlar, karar 
vericiler ve sektör temsilcilerinin ortak kararlarıyla uzun vadede 
sağlık turizmi ile ilgili kurallar ortaya koyulmalıdır. Aksi takdirde sağlık 
turizminde istediğimiz payı alabilme potansiyeli olan ülkemizde 
birkaç yıl içerisinde çok olumsuz sonuçlar ve pazar payında kayıplar 
yaşanacağı endişesi içerisindeyiz. 

Turistler, tüm dünyada seyahat hareketlerinde sağlıklı kentlerde 
özellikle başlarına herhangi bir sağlık sorunu ile geldiğinde 
kendilerini güvende hissedecekleri yerde olmak isterler
Pandemi sürecinde ülkemizdeki güçlü sağlık altyapısında her türlü 
süreçte aksiyon alabilen hızlı kabiliyet becerisi ile pandemideki 
izolasyon önlemleri, koruyucu tedbirler döneminde yapılan 
uygulamalar, sağlık sisteminin hızlı ve etkin hizmet sunumu, koruyucu 
hizmetler ile birlikte aşılanma hızı gösterdi ki Türkiye sağlık noktasında 
en güvenli ülkelerden biridir. Turistler, tüm dünyada seyahat 
hareketlerinde sağlıklı kentlerde özellikle başlarına herhangi bir sağlık 
sorunu ile geldiğinde kendilerini güvende hissedecekleri yerde olmak 
isterler. Türkiye’deki sağlık sisteminin COVİD-19 süresince aldığı 
tedbirler sayesinde turistlerin ülkemize olan ilgilerinin artışı gözlenmiş 
olup ülkemize yönelimleri artmıştır. Bunu en iyi şekilde kullanarak bu 
sürekliliği sağlamamız gerekmektedir. Özellikle bu konularda Turizm 
İşletme & Yatırım Dergisi olarak güncel sıcak ve sektöre katkı sağlayan 
bu konuları ele almanızdan dolayı ve sivil toplum kuruluşlarına ve 
temsilcilerine sektörel bazda ulaşabilme çabanızdan dolayı sizleri 
tebrik eder yayın hayatınızda başarılar dileriz.

Pandemi sürecinde koruyucu hizmetler ile birlikte aşılanma hızı 
gösterdi ki Türkiye sağlık noktasında en güvenli ülkelerden biridir

Ahmet Girgin
TURSAF Genel Sekreteri
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Sürdürülebilir turizm benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü 
yaşanılan zaman diliminde gelişen teknolojiler, farklılaşan 
yaşam şekilleri ve edinilen deneyimler sürdürülebilir turizmi 
daha önemli bir hale getiriyor. Dünyanın her geçen gün küresel 
bir köy haline geldiği ve Covid19 salgını ile bunu daha da açık 
biçimde gözlemlediğimiz günümüzde, turizm eğilimleri de 
bu salgından etkilendi. Salgın ile birlikte toplumumuz hızlı 
bir dijitalleşme sürecine girerken, çevresel kaygılar daha da 
öne çıktı. Günümüzde turizm akımları artık tüketim odaklı 
kıyı seyahatlerinden çıkarak tabiatı merkeze alan bir anlayışa 
dönüştü. Bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye’nin 
de zaman içerisinde turizm odağını halihazırda var olan tabiat 
potansiyelinden faydalanarak, sürdürülebilir doğa turizmine 
kaydırması yararlı olacaktır. Sürdürülebilir turizm ile turizmin 
toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilerek 
yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, 
bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına 
katkı sağlanması hedefleniyor. Sürdürülebilir turizm kavramı 
esas itibariyle bir turizm türünü değil, farklı turizm türlerinin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülürken benimsenmesi 
gereken ilkeleri tanımlıyor. Otelcilik sektöründe profesyonelliği 
geliştirmek, sektör yöneticileri arasındaki yardımlaşma ve 
iletişimi kuvvetlendirmek, sektörün ve yöneticinin sorunlarına 
müşterek çözümler aramak, yöneticinin sektördeki gerçek 
rolünü ve yerini bulmasını sağlamak amacıyla 1992 yılında 
Antalya'da kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, otel 
yöneticilerinin katılım ve desteği ile her gün güçlenmektedir. 
Dernek üyelerinin otelcilik ve turizm mesleği ile ilgili bilgilerini 
güncel tutmak için bülten ve dergi çalışmaları devam 
etmektedir. Mesleki bilgileri arttırmak, mesleki bilgi alışverişi 

ve dayanışmayı sağlamak amacıyla aylık yemekli toplantılar ve 
eğitim seminerleri, paneller düzenlemektedir. POYD Mesleki 
Standartların belirlenmesi, gelişmiş turizm ülkelerinde olduğu 
gibi ülkemizde de otelcilik mesleğinde sertifikasyona geçilmesini, 
Ulusal Kongre ve toplantılarda bildiriler sunarak savunmaktadır. 
Otelcilik Mesleğinin sağlıklı gelişmesini sürdürebilmek için 
bu doğrultuda meslek kuruluşu veya kurumlarla iş birliği 
yapılmaktadır.

Doğaya, insana saygılı ve sürdürülebilir çözümler üreterek 
turizmin gelişimi için inovatif çalışmalar yapılıyor
Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında hem 
kamu hem özel sektör çok ciddi çalışmalar içerisinde. 
Özellikle pandemi döneminde dünyaya örnek olacak Güvenli 
Turizm Sertifikası geliştirdik. Hem kamu hem özel sektör bu 
sertifikasyon programına sahip çıktı ve çok başarılı bir şekilde 
uygulanıyor. Uygulanmaya devam edecek. Bu sertifikasyon 
programı hem kamu hem özel sektör tarafından büyük bir 
ciddiyetle denetleniyor. Turizmde sürdürülebilirlik konusunda 
tüm paydaşlar olarak herkes üzerine düşen görevi sorumlulukları 
çerçevesinde gelişmeye açık bir şekilde yerine getiriyorlar. 
Doğaya, insana saygılı ve sürdürülebilir çözümler üreterek 
turizmin gelişimi için inovatif çalışmalar yapılıyor. Pandemide 
turizm başka bir boyuta geldi. Zaten çok iyi olduğumuz gıda 
ve su güvenliği yanı sıra şimdi daha çok eğitim, sosyal mesafe 
gibi kavramlar zorunlu hale geldi. Güvenli Turizm Sertifikasının 
içerisinde bulunan kurallar çerçevesinde seyahat eden herkesin 
Covid’e karşı en sağlıklı ve en güvenli seyahat etmesi için tüm 
önlemler alındı. 2020 yılında ülkemize gelen 16 milyon turist 
sağlıklı ve mutlu döndü ülkesine. Dünyaya örnek teşkil eden 
Sertifikasyon programı sayesinde tüm destinasyonlar kapalı iken 
ülkemizde turizm yapmak büyük bir başarı idi.

Türkiye’nin turizm odağını sürdürülebilir doğa 
turizmine kaydırması yararlı olacaktır

Ülkay Atmaca
P.O.Y.D. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği & 

Innvista Hotels Belek Genel Müdürü
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“Sürdürülebilir Turizm” doğal, ekonomik ve kültürel kaynakları 
korurken bu kaynaklarının devamlılığını sağlamaya da özen 
göstermek anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir turizm kavramı, 
turizme bütünsel ve kapsayıcı bir perspektif sunarken, sadece 
turizm destinasyonlarından elde edilen gelire odaklanmaz. Kavram, 
destinasyonların geleceğinin korunması ve turizm miraslarının 
nesilden nesle aktarılması için de kilit bir işleve sahiptir. Sahip olduğu 
bu kapsayıcı tanımla hem ekonomik büyüme hem de sosyal kalkınma 
bileşenlerini içinde barındıran sürdürülebilir turizmi en iyi anlatan 
slogan, kuşkusuz Capetown Bildirgesinde yer alan “yaşamak ve 
görmek için daha güzel yerler yaratmaktır”. BM Çevre Programında 
sürdürülebilir turizme dikkat çekmek adına ortaya koyulan ilkelerden 
biri yerel kalkınma ilkesidir. Bu ilke kapsamında turistlerin yerel 
destinasyonlarda konaklamaları için motivasyonlarının oluşturulması 
ve yerel üreticilerle buluşmalarını teşvik eden yöresel zenginliklerle 
ilgili farkındalıklarının artırılması yoluyla bölgesel kalkınmanın 
sağlanması hedeflenmektedir. Bölgeye gelen turistlerle yöresel 
değerleri buluşturan yerel/bölgesel turizm, gerek hizmet sağlayıcıların 
gerekse de turistlerin turizmden maksimum faydayı elde ederek, 
yerel değerlerin korunmasına katkı sağlamakta ve bu değerlerin 
bilinirliklerini artırmaktadır. Böylelikle, turizme kaynak oluşturan 
bölgesel veya yerel kültürel ve doğal değerler korunup geliştirilerek 
çekiciliklerinin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Turizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ve turizm faaliyetlerini 
mercek altına alan içerikler oluşturuyor, analizler gerçekleştiriyoruz
Ajans olarak 2021-2023 yıllarını kapsayan “Turizmde Destinasyon 
Yönetimi Sonuç Odaklı Programını” yürütmekteyiz. Sonuç odaklı 
programlarımız dışında, turizm sektör raporlarımızla bölgemizdeki 
turizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ve turizm faaliyetlerini 

mercek altına alan içerikler oluşturuyor, analizler gerçekleştiriyoruz. 
Turizm koruma ve gelişim bölgelerinin planlama çalışmalarına destek 
oluyor, bölgemizdeki turizm koridorlarıyla ilgili kapsamlı eylem 
planları hazırlıyoruz. Bu çerçevede, Düzce Kardüz Yaylası Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Ayaş-Sapanca İpekyolu 
Turizm Koridoru çalışmalarını yürüttük. Doğu Marmara Turizm 
Sektör Raporu, Doğu Marmara Sağlık Turizmi Ön Raporu, Hereke 
Markalaşma Projesi Raporu ve Ayaş-Sapanca İpek Yolu Turizm 
Koridoru Eylem Planı’nı hazırladık. Analiz ve rapor faaliyetlerimiz 
dışında bu zamana kadar turizmle ilgili olarak 106 proje 15.988.802 
TL’lik bütçe ile desteklenmiş ve 36.205.977 TL’lik değer yaratılmıştır. 
Bölgemizde turizm destinasyonlarına olan talep her geçen gün 
artmaktadır. Ajans olarak, turizm ürün yelpazesinin oldukça geniş 
olduğu bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bölgemizin bu dinamik 
yapısına uyum sağlamak için turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinde ve 
bilinirliklerinin artırılmasında etkin bir rol üstlenmekteyiz. Geleneksel 
Turizm (Deniz, Kum ve Güneş), Kış Turizmi, Spor Turizmi, Golf Turizmi, 
Kuş Gözlemciliği Turizmi, Termal Turizm, Wellness ve SPA Turizmi, 
Kültür ve Tarih Turizmi, Sanat Turizmi (Geleneksel El Sanatları), İnanç 
Turizmi, Gastronomi Turizmi, Mağara Turizmi, Fotoğrafçılık ve Eko-
Turizm olanaklarını bölgemizde bir arada bulabilmek mümkündür.

Pandemi sürecinde “destinasyon” ve “lokalizasyon” 
kavramlarının turizmde yönetim yaklaşımımızın 
merkezine geleceğini düşünüyorum
Covid-19 nedeniyle dünyadaki turizm destinasyonlarının tamamına 
seyahat kısıtlaması getirilmiş ve bu kısıtlamaya ülkeler içindeki seyahat 
sınırlamaları da eklendiğinde, turizm hareketleri durma noktasına 
gelmiştir. Turizm sektörü pek çok alt bileşeni olan bir sektör olarak 
değerlendirildiğinde pandeminin taşımacılık sektörü, konaklama 
sektörü, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin faaliyetlerini son 
derece olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan pandemi, 
turizm sektörü tüketicilerinin talep ve önceliklerinin yeniden 
şekillenmesini sağlamış, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini 
etkileyerek farklı turizm türlerinin öne çıkmasına neden olmuştur. 
İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani 
doğa turizmine olan ilgiyi artırmış; konaklama açısından küçük ve 
butik otelleri tercih edenlerin oranı artmıştır. Pandemi sürecinde 
“destinasyon” ve “lokalizasyon” kavramlarının turizmde yönetim 
yaklaşımımızın merkezine geleceğini düşünüyorum. Bu süreçte, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2007 yılında yayınladığı Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 başlıklı politika belgesinde de belirtilen sosyal 
mesafeye uygun nitelikli; sağlık ve termal turizmi, kış sporları dağ 
ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, yat turizmi ve 
golf turizmi gibi marjinal ve katma değeri yüksek turizm alanlarına 
yapılacak olan yatırımlara öncelik verilebilir. Pandemi süreci sonrası 
turizm yönetimini destekleyici olarak MARKA koordinasyonunda 
yürütülen üç yıllık ‘Turizmde Destinasyon Yönetimine Geçiş Sonuç 
Odaklı Programı’ kapsamında bölgesel bir destinasyon yönetim 
modeli geliştirilmiştir. Program kapsamında özellikle yerel acentelerin 
kapasitelerinin artırılması ve yurt dışı ile doğrudan çalışmalarının 
desteklenmesi, tesislerde konaklama süresini arttırıcı faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve spor ve sağlık başta olmak üzere alternatif turizm 
çeşitlerinin payının arttırılması hedeflenmiştir. Bölgemiz pandemi 
sonrası turizme uygun olarak özellikle doğa turizmi, spor turizmi, 
macera turizmi ve yayla turizmi alanlarında önemli bir potansiyele 
sahiptir. Bu çerçevede yakın zamanda pandemiden sonra öne çıkan 
karavan turizmi ile ilgili MARKA olarak uygun olan rotaların ve 
arazilerin belirlenmesinde uzman arkadaşlarımızla sahada çalışmalar 
başlattık. 

Sürdürülebilir turizm kavramı destinasyonların geleceğinin korunması ve 
turizm miraslarının nesilden nesle aktarılması için kilit bir işleve sahiptir 

Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri
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Sürdürülebilir turizm kısaca doğal, ekonomik ve 
kültürel kaynakları korurken bu kaynaklarının 
devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere 
de korunarak aktarılması olarak tanımlanabilir.  
Dolayısıyla sürdürülebilir turizmi, bu kaynakları 
kirletmeden, bozmadan bu kaynaklardan gelir 
elde etmek ve bu geliri o turizm bölgesi için 
en iyi şekilde kullanmak olarak ifade edebiliriz. 
Sürdürülebilir turizmle birlikte toplum ve çevre 
düzenine verilen zarar veya etkileri en aza 
indirmek, doğal ve kültürel mirasın en iyi şekilde 
korunmasını sağlamak, hem ziyaretçilerin hem 
de bölge halkının yaşam kalitelerini arttırmak 
mümkündür. Bu yönüyle sürdürülebilir turizm 
tüm aktörlerin kazancını gözeten ve kaynak 
değerleri koruyan öneme sahiptir. Turizm 
sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği, 
turizme kaynak teşkil eden bölgesel/yerel 
alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin 
korunarak kullanılmasıyla mümkündür. Bunun 
için de öncelikle bölgesel ve yerel düzeydeki 
araştırma ve planlama çalışmalarına özel önem 
verilmelidir. Bu çalışmalar arasında; bölgesel 
politikalar, bölgeye ulaşım ve bölge içindeki 
ulaşım, turistik çekiciliklerin türü ve yeri, turizm 
gelişim alanları, turistik tesis ve hizmetlerin 
türü, miktarı ve yeri, bölgesel düzeyde öğrenim 
ve eğitim programları, pazarlama stratejileri 
ve tanıtım programları, örgütsel yapı, yasalar, 
düzenlemeler ve yatırım teşvikleri ile gelişimin 
planlaması aşamaları yer almaktadır. 

Batı Karadeniz Bölge Planında sekiz 
temel öncelikten birisi “Turizmin 
Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi” 
olarak yer almıştır
Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi adına 
TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde ajansın 
kuruluşundan bugüne kadar birçok proje ve 
faaliyet gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmaların 
başında planlama çalışmaları gelmektedir. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalar arasında 2010-
2013 Bölge Planı, 2014-2023 Bölge Planı 
ve Batı Karadeniz Turizm Master Planı yer 
almaktadır. Bunlara ek olarak birçok araştırma 
ve analiz çalışması gerçekleştirilmiş olup bu 
çalışmalara bağlı olarak yatırımcılara ve bu 
alandaki paydaşlara mali ve teknik destekler 
sağlanmıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanan 2014-2023 TR81 
Batı Karadeniz Bölge Planında sekiz temel 
öncelikten birisi “Turizmin Çeşitlendirilerek 
Geliştirilmesi” olarak yer almıştır. Ajans, 
bölgede mevcut turizm destinasyonlarının 
geliştirilmesi ve yeni  cazibe merkezlerinin 
oluşturulması için bölge paydaşlarının katılımı 
ile turizm master planını hazırlamıştır. Bu 
plan, bölgenin özellikle doğası ve kültürel 
zenginlikleriyle eşsiz bir turizm varlığına 
sahip olduğunu göstermekte ve bu alanda 
yapılacak çalışmaların bölgenin gelişimine 
sunacağı katkıyı gözler önüne sermektedir. Bu 
doğrultuda Batı Karadeniz Bölgesinin doğal ve 
kültürel değerlerinin koruma-kullanma dengesi 
gözetilerek ve nitelikten ödün vermeden çeşitli 
altyapı unsurlarının geliştirilmesi, deneyim 
turizmine yönelik olarak güçlendirilmesi ve 
turizm alanlarının entegrasyonu amacıyla 
komşu bölgelerle ortak çalışma zeminini 
destekleyecek şekilde Doğa ve Kültür Turizminin 
Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç 
Odaklı Programı (TURİZM SOP) hazırlanmıştır. 
2018 yılından itibaren hazırlıkları yürütülen 
Turizm SOP ile birlikte sürdürülebilir turizm 
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda 
doğal alanların turizme kazandırılması (kıyı 
alanlarında düzenleme, yürüyüş alanları, gölet 
ve şelaleler, mağaralar, kanyonlar, kamp ve 
karavan alanları, kış turizmi alanları), doğayla 
uyumlu konaklama tesisleri, müzeler ve yerel/
yöresel ürünler ile hediyelik eşya satış yerleri 
gibi birçok projeye destek sağlanmış, beşeri 
sermayenin geliştirilmesi amacıyla eğitimler 
verilmiştir. 

Endüstriyel mirasın gelişimi bölgenin 
sürdürülebilir turizm konusunda gelişimini 
sağlayacak önemli alanlar arasındadır 
Batı Karadeniz Bölgesinin yüzde 65’i ormanlarla 
kaplıdır. Bu sebeple bölge kitlesel turizmden 
ziyade butik ve sürdürülebilir turizm alanında 
daha büyük bir potansiyele sahiptir. Küre Dağları 
Milli Parkı, Yenice Ormanları ve Alaplı Gümeli 
Yaylası öne çıkan doğal ve ormanlık alanlar 
arasındadır. Bu alanlarda kamp ve karavan 
alanları, yürüyüş ve etkinlik alanları, müzeler ve 
doğayla uyumlu konaklama tesisleri yapılmıştır 
ve birçok proje için planlama çalışmaları da 
sürdürülmektedir. Bölge coğrafi özellikleri 
itibariyle kanyonlar, mağaralar, şelaleler ve 
göletler gibi birçok zengin doğal alana da ev 
sahipliği yapmaktadır. Bu değerlerden öne 
çıkanlar da ajans tarafından desteklenerek 
turizme kazandırılmıştır. Bunlara ek olarak ajans 
son dönemde bölgenin önemli özelliklerinden 

olan endüstriyel miras konusunda da 
farkındalık yaratmaya ve konuya ilişkin projeleri 
desteklemeye başlamıştır. Endüstriyel mirasın 
gelişimi de bölgenin sürdürülebilir turizm 
konusunda gelişimini sağlayacak önemli alanlar 
arasındadır. Tüm bu çalışmaları bütünleştirecek 
şekilde, bölgedeki illerin ve yerleşimlerin ulusal 
ve uluslararası ağlara üyeliği için çalışmalar 
sürdürülmektedir. Zonguldak’ın UNESCO 
Küresel Jeopark Ağına, Bartın’ın Küre Dağları 
Milli Parkının UNESCO Biyosfer Rezerv Ağına, 
Bartın’ın Kozcağız, Karabük’ün Eflani ve 
Bartın’ın Ulus ilçelerinin CittaSlow ağına dahil 
olması için ajansın araştırma, analiz, işbirliği ve 
koordinasyon rolü de devam etmektedir. Söz 
konusu üyelikler veya ağa dahil olma çalışmaları 
doğrudan sürdürülebilir kalkınmanın önemli 
birer unsurudur. 

Normalleşme sürecinin başlamasıyla 
birlikte bölgenin tanıtımına ağırlık 
verilerek bölgenin süreçten kısa sürede 
azami fayda ile çıkması sağlanacaktır
Pandemi ile birlikte turizmde ziyaretçilerin 
güney kıyılarından ve deniz, kum, güneş 
üçlemesinden ziyade doğayı ve kalabalığın 
az olduğu butik tesisleri tercih etmeleri 
beklenmektedir. Özellikle bunun yansımalarını 
iç turizmde çok daha fazla hissetmek 
mümkündür. Bu bağlamda, Batı Karadeniz 
Bölgesinin Ankara ve İstanbul gibi metropollere 
yakın olması ve ulaşım imkânlarının 
kolaylığı birlikte değerlendirildiğinde bu 
hususların bölgenin önemli avantajı olacağı 
değerlendirilmektedir. Normalleşme sürecinin 
başlamasıyla birlikte bölgenin tanıtımına 
(fam trip, seyahat acentalarına info gezileri, 
blogger ve sosyal medya fenomenleri ile 
bölge tanıtımları) ağırlık verilerek zengin 
doğası ve bakir turizm alanları bulunan 
bölgenin süreçten kısa sürede azami fayda 
ile çıkması sağlanacaktır. Bölge zengin doğası 
ve kültürel zenginliğiyle pandemiden dolayı 
değişen turizm trendlerini de takip ederek 
kamp/karavan turizmi, bisiklet turizmi, doğa 
yürüyüşleri gibi daha bireysel ve butik turizm 
türlerine müsait alanları barındırmaktadır. 
Bu alanda bölgemizin bir marka değer haline 
geldiği taktirde sadece pandemi sürecinde 
değil devamında da turizmde yükselen bir ivme 
göstermesi mümkün olacaktır. Doğayla uyumlu 
sportif ve deneyime dayalı turizm türlerine 
yapılacak yatırımlarla birlikte bölge hem 
turizm hareketliliğinden pozitif etkilenecek 
hem de sürdürülebilir turizmde önemli bir yer 
edinecektir.

Turizm sektörünün sürdürülebilirliği, turizme 
kaynak teşkil eden bölgesel/yerel alanlara 
özgü doğal ve kültürel değerlerin korunarak 
kullanılmasıyla mümkündür

Dr. Lutfi Altunsu
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Bildiğiniz üzere, bizim öncelikli hedefimiz 
dünyamızın, ülkemizin ve İstanbul’un 
aydınlık geleceği. İstanbul Ticaret Odası 
ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 
olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel 
konularda sürdürülebilir adımlar atmaya 
çalışıyor ve tanıtım faaliyetlerimizi bu 
unsurları göz önünde bulundurarak 
gerçekleştiriyoruz. Ek olarak, tüm 
sektörlerde ticari faaliyetlerde bulunan 
kurum ve kuruluşların sürdürülebilir 
adımlar atmasını teşvik ediyor ve 
amaçlıyoruz. Bizim için sürdürülebilir 
turizm, çevreye duyarlı turizm faaliyetleri 
gerçekleştirirken kültürel mirasımıza 
sahip çıkmak ve şehrimize gelen turistleri 
de bu konuda bilgilendirmek anlamına 
geliyor. Alternatif turizm seçeneklerinin 
ortaya çıkışı pandemi sürecinde 
“sürdürülebilir” olmanın önemini bir 
kere daha gözler önüne serdi. Kısa 
ve uzun vadede sürdürülebilir turizm 
adına yapılan çalışmaların tamamının, 
dünyamızın ve gelecek nesillerin 
selameti için bir zorunluluk olduğunu 
düşünüyoruz. İşte sürdürülebilir turizmin 
önemi, tam olarak bu noktada ortaya 
çıkıyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini 
korumak, çevresine ve çehresine duyarlı 
davranmak ve bize emanet edilen bu 
kadim şehre sahip çıkmak en önemli 
ödevimiz. İTO ve ICVB olarak, bu konuda 
yapılan tüm çalışmaların her zaman 
destekçisiyiz. 

Şehrimize gelen turistleri hizmet 
kalitemizi en üst düzeyde tutarak 
ağırlarken, bir yandan sürdürülebilir 
turizm konusunda onların da 
farkındalığını oluşturmamız gerekiyor
Turizmi sürdürülebilir hale getirmek için 
turizm sektörünün tüm paydaşlarının aynı 
prensiplerle hareket etmesi gerekiyor. 
Çünkü sürdürülebilir turizm uzun 
vadeli, devamlılığın mutlaka sağlanması 
gereken ve iş birliği gerektiren bir alan. 
Bu konularda atılacak adımlar ile ilgili 
kamu ve özel sektörün birlikte hareket 
etmesi ve bu konudaki farkındalığı 

birlikte oluşturması gerekiyor. Ek 
olarak, şehrimize gelen turistleri hizmet 
kalitemizi en üst düzeyde tutarak 
ağırlarken bir yandan sürdürülebilir 
turizm konusunda onların da 
farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Bu 
hedeflerin tamamını gerçekleştirebilmek 
adına sürdürülebilir turizm için attığımız 
adımları ve atılabilecek adımları doğru 
şekilde anlatmamız ve tanıtmamız şart. 

Sürdürülebilir, geçirgen, çevreye duyarlı 
ve toparlayıcı turizm modellerini 
oluşturabilmek için ideal bir şehrimiz var
Pandemi ile birlikte sürdürülebilir 
turizmin öneminin küresel ve yerel 
sektör paydaşları tarafından daha iyi 
anlaşıldığını düşünüyoruz. Sürdürülebilir 
turizm adına çalışmaların hızlanması 
gerektiği konusunda tüm dünyada 
farkındalık oluştu. Örneğin, pandemi 
kongre turizminin tamamen hibrit alana 
kaymasına sebep oldu ve kruvaziyer 
turizmi tamamen durdu. Bu noktada, 
ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları 
sekteye uğratmamak amacıyla farklı 
turizm alanlarına geçiş yapabilmemiz 
gerekiyor. Elbette, bu geçişi kolay ve hızlı 
bir biçimde yapabilmek için sürdürülebilir 
altyapı çalışmalarını da hızlandırmamız 

lazım. Sürdürülebilir, geçirgen, çevreye 
duyarlı ve toparlayıcı turizm modellerini 
oluşturabilmek için ideal bir şehrimiz var. 
İlerleyen dönemlerde, bu konuda önemli 
adımların atılacağına ve tüm paydaşlarla 
iş birliği içerisinde sürdürülebilir turizmin 
sağlanabileceğine inanıyoruz. 

Elimizde, turizmin her alanına dair ve her 
detayını kapsayan verilerin olması, kısa 
ve uzun vadeli sürdürülebilir çalışmalar 
gerçekleştirebilmemiz için bir mecburiyet 
Sürdürülebilir turizm için altyapı 
çalışmalarının öneminden söz etmiştik. 
Bu altyapı çalışmalarının olmazsa 
olmazlarından bir tanesi istatistik 
çalışmaları. Elimizde, turizmin her alanına 
dair ve her detayını kapsayan verilerin 
olması, kısa ve uzun vadeli sürdürülebilir 
çalışmalar gerçekleştirebilmemiz için 
bir mecburiyet. Elimizdeki verileri 
doğru çözümleyip ileriye dönük 
öngörüler yapabilmek amacıyla 
değerlendirdiğimizde, sürdürülebilir 
turizm için nasıl bir yol haritası 
oluşturmamız gerektiğini açık bir 
şekilde göreceğimizi düşünüyorum. 
Bu değerlendirmeleri yapabilmek için 
çok yönlü bir Turizm Endeksi çalışması 
yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

Alternatif turizm seçeneklerinin ortaya çıkışı 
pandemi sürecinde “sürdürülebilir” olmanın 
önemini bir kere daha gözler önüne serdi

Bahadır Yaşık
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi & İstanbul Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Yaşadığımız gezegenin devamlılığı, kaynaklarımızın kaliteli ve 
sürekliliği, habitatın çeşitliliği açısından sürdürülebilirlik hayatın her 
alanı için yaşamın merkez noktasıdır. Sermayesinin çok büyük kısmını 
hele de Türkiye gibi ülkelerde doğadan alan turizm sektörünün, 
yatırımlarının devamlılığı ve karlılığı için sürdürülebilirlik kavramı ile 
sıkı sıkıya bağlar ile yaşaması gerekmektedir. Sektörün devamlılığı 
için tabi ki sürdürülebilir turizm kavramı çok önemli olmakla birlikte, 
başta insan olmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen 
bırakmanın önemi sektörün ihtiyaçlarından da öte yaşam döngümüz 
için çok önemlidir. Er Yatırım olarak yaptığımız turizm yatırımlarında 
yarattığımız kütlesel yapıların yıkıcılığını ve tahribatını minimum 
düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Sıfır noktasında tahribat yaratmak 
teknik olarak mümkün olmamakla birlikte özellikle uluslararası kabul 
görmüş imalat ve malzeme standartlarına uygun süreçler takip 
ediyoruz. Şayet doğada bir imalat yapıyorsanız mevcut döngünün 
dışında bir ürünü oraya yerleştirdiğiniz için kısmen de olsa zarar 
vermeye başlıyorsunuz. Eğer şehirde bir ürün geliştiriyorsanız da 
yarattığınız karbon salınımından, ısı salınımı artımına, hava akımlarının 
değişiminden zemin altı kaynakların zarar görmesine kadar farklı 
etkilere yol açıyorsunuz. Bu sebeple yaşam ile uyumlu, geri dönüşüm 
esaslı, toksit zehirlenme etkisi sıfıra inmiş ürün seçimleri ile Leed 
sertifakalı binalar üretiyoruz. Küresel ısınmaya karşı izolasyon, cam 
seçimleri ve kaplama tercihlerinde hassasiyet gösteriyoruz. Atık su, 
gri su ve bahçe sulaması gibi konularda teknolojik sistemler ile arıtma 
ve tekrardan su kullanımı, oda musluklarında permitör kullanımı ile 
su sarfiyatını minimum düzeyde tutuyoruz. Led ampul seçimleri, 
aydınlatma otomasyonları, invertörlü cihaz seçimleri ile de elektrik 
sarfiyatımızı asgari düzeyde tutmaya çabalıyoruz.  

Sürdürülebilirlik kavramı belge sağlayamayan, 
sertifikasız ve yasal mecralarca denetlenemeyen süreçler 
sebebiyle inandırıcılığını kaybetmekte
Turizme katkısından daha önemlisi kendi geleceğimize katkı sağlamak 
için çevre dostu ilkesini benimsemek gerekmekte. Çevre dostu yatırım 
ve çevre dostu yatırımcı olmak da yetmiyor. Kullanıcı ve misafirlerin de  
bu döngüde en büyük paydaş olmaları sebebiyle bu konuda bilinçli ve 
talepkar olmaları gerekmekte. Siz ne kadar yatırımlarınızda uluslararası 
standartları uygularsanız uygulayın, işletmede ve yaşam içinde 
kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerekmekte. 
Kullanılan sular, havlu ve çarşaf sarfiyatı, elektrik kullanımı, ülkemizde 
yaygın olan her şey dahil sistem içindeki açık büfe ile oluşan gıda 
zayiatı gibi konularda yatırımcı kadar tüketici de aynı paralelde hassas 
olur ise milyonlarca insanı misafir eden tesislerin çevre dostu olması 
sürdürülebilirlikte bulunduğu coğrafyaya büyük katkı sağlar. Yatırım 
safhasındaki tedarikçiler ile işletme safhasındaki tedarikçi skalaları 
çok büyük farklılık göstermesi sebebiyle tedarikçi firmaların ürünleri 
hakkında önce alıcıları bilinçlendirmeleri gerekmekte. Bilinçli alıcı 
veya tüketici taleplerinde de seçici olacaktır. Maalesef organik lafının 
deforme olması gibi sürdürülebilirlik kavramı da belge sağlayamayan, 
sertifikasız ve yasal mecralarca denetlenemeyen süreçler sebebiyle 
inandırıcılığını kaybetmekte ve karşılıklı güven ilişkisine dayalı 
bir hal almakta. Mutlaka yasal düzenleme sağlanması için çaba 
göstermeleri gerektiğine inanmaktayım. Artık bu seçimler tercih ve 
keyfiyetten mecburiyete dönmeli. Uluslararası geçerli sertifika ve 
belge üretebilmeliler. Ürünlerin sağladığı faydaları somut belgelerle 
ve raporlarla sunabilmeliler.

Sürdürülebilirlik ve başta kendi doğal kaynaklarımızın sağlıklı 
kullanımı için en önemli faktör ve yıkıcı nokta kuşkusuz ‘insan’
Yaşadığımız son iki yıl birçok değişim ve yeniliğe sahne oldu. En başta 
kullanıcı alışkanlıkları ve beklentileri çok büyük değişim gösterdi. Hijyen 
kavramı başlı başına yatırımların ve işletmelerin fiziksel yapılarına 
sirayet ederek birçok alanda düzenleme mecburiyeti yarattı. Açık büfe 
düzenlemelerinden asansör kullanımına, havuzlardan Spa alanlarına, 
oda içi sarf malzemelerden personel düzenlemelerine kadar birçok 
farklılık görünen o ki kalıcı olarak pandemi ile hayatımıza girdi. Tabii 
bu süreçte oluşan atıkların bertaraf edilmesi, maske ve eldiven 
gibi ürünlerin doğaya karışmadan toplanması ve ayrıştırılması, katı 
atıkların ve geri dönüşümlü malzemelerin toplanması gibi konuları da 
işletmeler uygulamaya geçirdi. Aslında doğa her haliyle bizlere mesaj 
vermeye başladı, mikroplar, bakteriler, farklı varyantlarla pandemi 
bir kez daha yaşadığımız gezegenin hastalandığını ve bu hastalığın 
da farklı şekillerde insanlara da eni sonu bulaşacağını gösterdi. 
Sürdürülebilirlik ve başta kendi doğal kaynaklarımızın sağlıklı kullanımı 
için en önemli faktör ve yıkıcı nokta kuşkusuz “insan”. Maalesef ülke 
politikası ve geçmişten gelen yatırım politikası haline gelmiş “Her Şey 
Dahil” sistemle kitle turizmi önümüzdeki süreçte Turizm Kaynaklı 
Sürdürülebilirlik için en büyük tehdit. Su kaynaklarımız, ormanlarımız, 
denizlerimizin belirli kapasitesi var, bunlar sınırsız bir yoğunluğa 
hizmet edemezler. 80 milyon nüfusa sahip bir ülkede yılda 50 milyon 
turist ağırlamayı hedeflemek bu ülke kaynaklarına en büyük zararı 
verecektir kanaatindeyim. Bunun için ne yeterli gıda kaynağımız, ne 
yeterli alt yapımız, arıtmamız veya dönüşüm tesisimiz var ne de bu 
konuda oluşturulmuş hukuki düzenlemelerimiz yeterli ve caydırıcı. 
Turizm hedeflerinin sayıya endeksli bir politikadan niteliğe yönelik 
bir değişim geçirmesi gerekli, aksi halde ülkemizin doğal kaynakları 
sırf bizlerin tesisleri dolsun diye hem de dünyanın en ucuz fiyatına 
yok edilmekten kurtulamaz. Kitle turizminden çok acil nitelikli ve gelir 
düzeyi yüksek segmentteki kişi başı gelir kabiliyeti yüksek bir hedef 
kitleye yönelmek gerekmekte.

Turizm sektörünün, yatırımlarının devamlılığı ve karlılığı için 
sürdürülebilirlik kavramı ile sıkı sıkıya bağlar ile yaşaması gerekmekte

Ferzan Çelikkanat
Er Yatırım Turizm ve İnşaat Genel Müdürü

YEKSAN İNŞAAT 
Medeniyetin Yapı Taşı

Tel: 212 854 26 71  |  yeksan@yeksaninsaat.com  |  www.yeksaninsaat.com 

Faaliyet Alanlarımız;
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Sürdürülebilir turizme ulaşmak, devamlılığının sağlanması 
gereken bir süreç. Turistlerin, çevrenin ve ev sahibi 
toplulukların ihtiyaçlarını ele alan, mevcut ve gelecekteki 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak hesaba 
katan turizm anlamına geliyor. Sürdürülebilir turizm; yüksek 
düzeyde turist memnuniyetini ve turistlere anlamlı bir 
deneyim sağlamak açısından, ayrıca sürdürülebilirlik sorunları 
hakkında farkındalıkların artması ve sürdürülebilir turizm 
uygulamalarının teşviki açısından önemli. Schüco, uzun yıllardır 
sürdürülebilir bir gelecek için nasıl sorumluluk alınacağının iyi 
bir örneğini gösteriyor. Atılan adımlar ile yıllar içinde karbon 
ayak izimizi, Schüco'nun CO2 dengesini, yüzde 60 oranında 
iyileştirebildik.  Şimdi ise yeni bir projeye dahil olmaktan dolayı 
mutluyuz. Yeni European Bauhaus projesi, sanat, kültür, bilim 
ve teknolojinin birleşimi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının 
elde edilebileceği bir buluşma yeri yaratmayı amaçlayan 
yaratıcı, disiplinler arası bir girişim. Amaç, sürdürülebilirliği 
savunmak ve bunun artık olağan hale gelerek günlük hayatımıza 
yerleştirmek. Proje odak noktası, kapsayıcı, entelektüel ve umut 
verici bir gelecek yaratabilmemiz için Avrupa Yeşil Anlaşmasına 
geçmek. Foundation 2° Vakfının kurucu ortağı olarak Schüco 
bu projenin bir parçası ve burada çok net bir mesaj vermek 
istiyoruz: Çocuklarımız için, değişimi bugünden yönlendirmek 
bizim sorumluluğumuz.

Hem bireysel hem de küresel düzeyde daha yeşil bir çevre inşa 
etmek için adımların atıldığı bir farkındalık çağında yaşıyoruz
Bizim sistemlerimizin geliştirilmesi aşamasından, firmamızda 
yapılan ürün testlerine sürdürülebilirlik zaten hep en ön planda. 
Almanya merkezimizde sadece bu konuya eğilen bir takıma 
sahibiz. Örneğin son geliştirdiğimiz ürünlerden biri iF, RedDot ve 
Almanya Tasarım ödüllerinin sahibi Schüco ASE 80.HI sürme ve 
kaldır-sür sistemimiz, sürdürülebilir mimari için alüminyumun 
avantajlarını öncü ısı yalıtımıyla pasif ev standardında 
birleştiriyor. Bu yeni nesil sistem, artan kanat boyutları ile daha 
büyük formatlara, tasarım ve kullanım rahatlığı ile birlikte izin 
veriyor. Hem bireysel hem de küresel düzeyde daha temiz ve daha 
yeşil bir çevre inşa etmek için adımların atıldığı bir farkındalık 
çağında yaşıyoruz. Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürülebilir 
bir malzeme olduğundan, otel projelerinde alüminyum pencere 
ve kapı seçimi çevreye duyarlı bir karardır. Ayrıca uzmanlar, 
alüminyumun geri dönüştürülmesinin, onu üretirken tüketilen 
ilk enerjinin yalnızca yüzde 5'ini gerektirdiğini söylüyorlar. 
Bunlar alüminyumu çevre açısından sürdürülebilir bir malzeme 
yapıyor. Ürünlerimizin seçilmesi ile otelin karbon ayak izi de 
düşüyor.

Bir oteli sürdürülebilir 
olmada öne 
geçirebilecek, 
düşünülmesi gereken 
çok madde var
Oteller her yıl 
binlerce kişinin 
ağırlandığı ve çevreye 
büyük etkisi olan 
alanlar. Restaurantta 
servis edilen yemek 
atıklarının
dönüştürülmesinden 
tutun, kullanılan 
çarşafların, havluların 
yıkanma sıklığı ya da otel temizliğinde kullanılan malzemelerin 
çevre dostu olmasına kadar bir oteli sürdürülebilir olmada 
öne geçirebilecek, düşünülmesi gereken çok madde vardır ve 
elbette otel yöneticileri bunları benden çok daha yakından takip 
ediyor ve biliyordur. Benim naçizane önerim doğru pencere, 
kapı, cephe ya da kış bahçesi sistemleri kullanarak hem çevreye 
duyarlı hem de dayanıklılığı sayesinde uzun yıllar dayanacak 
bir malzeme seçerek bütçelerine katkı sağlamalarını önermek 
olabilir. Kişisel bakışımızda bir fark yarattığına eminim, ancak asıl 
farkı sağlayacak olan daha geniş kitleler, firmalar ve siyasi alanda 
etkilerini ve ne fark yarattığını görmemiz yine önümüzdeki aylar 
ve yıllarda ortaya çıkacaktır. Elbette ki dileğim, turizm de dahil 
her alanda bir farkındalık artışının meydana gelmiş olması ve 
buna uygun adımların her alanda atıldığını görmek.

Schüco olarak net mesajımız: Çocuklarımız için, değişimi 
bugünden yönlendirmek bizim sorumluluğumuz

Zeynep İnsel Muratoğlu
Schüco Pazarlama & Kurumsal İletişim Müdürü
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Sürdürebilirlik geçmişten edinilen tecrübelerle bugünü geleceği 
birçok bileşeni göz önüne alarak tasarlamaktır. Genel tabiri 
ise kaynakların tükenme noktasına gelmeden dengeli biçimde 
kullanılmasıdır. Turizm sektörü ekonomide lokomotif görevi 
üstlenen sektörlerden ve turistlerin ülke içerisinde ulaşımından 
sonraki ilk durakları... Bulundukları lokasyondan, oluşturdukları 
istihdamdan, enerjinin verimli kullanıp tasarruf modellerinin 
oluşmasından, geri dönüş çemberinin oluşturulmasına kadar 
sürdürebilirliğin tüm bileşenlerini içinde barındırır ve bu 
sebepledir ki turizmin sürdürülebilir olmasının önemi çok 
büyüktür. Turizm işletmeleri sürdürebilirliği sağlamanın yanı 
sıra çalışanlarını ve ziyaretçilerini de olumsuz çevresel etkilerin 
sonuçları ve tedbirleri konusunda bilgilendirmekle mükelleftir. 
Sürdürebilirliğin tam olarak işlevini yerine getirmesi mimarların 
tek başına ele alıp sonuçlandırabileceği bir konu değildir. 
Mühendisler ve aynı zamanda sürdürebilirliğini tasarladığınız 
işletmenin yöneticileriyle ortak ilerlemeniz gerekmektedir. Biz 
tasarımlarımızda sürdürebilirliğin sınırlarını ne kadar daha fazla 
genişletebileceğimizi ele alırız. Doğal kaynakların en verimli 
şekilde kullanılması ve çevre dostu malzemelerin seçilmesi 
başlıca kriterlerimizi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra insani 
ihtiyaçlarımızın ekosisteme zarar vermeden çözümlenmesini 
sağlamak sürdürebilirliğin temel ilkelerindendir. 

Yatırımcılara öncelikle sürdürebilir turizmin 
avantajlarını anlatıyoruz
Her yapı, bulunduğu bölgenin ayrıcalıklarından yüksek 
ölçüde faydalandırılmalı ve çevreyle uyum içerisinde olmadır. 

Yağmur sularının tekrardan dönüştürülmesi, gri su hatlarının 
oluşturulması, enerji giderlerini arttırmadan gün ışığından 
maksimum faydalanılması, güneş enerjisinin depolanması ve 
kullanılması, geri dönüşüm merkezlerinin oluşturulması, enerji 
tasarrufu sağlayan malzemelerin seçimi öncelik oluşturmalıdır. 
Yukarıda yazmış olduğum tüm maddeleri en son bitirmiş 
olduğumuz otel projemizde gerçekleştirdik ve işletmenin 
faaliyete geçmesi ile beraber olumlu sonuçlarını almaya başladık. 
Yatırımcılara öncelikle sürdürebilir turizmin avantajlarını 
anlatıyoruz. Bunun farkındalık oluşturacağını ve yatırıma 
ziyaretçi yöneliminin bu doğrultuda olumlu yönde gelişeceği 
konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Hepsinden önemlisi ise 
bunun ticari kaygıların önünde doğaya ve çevreye karşı bir 
sorumluluk olduğunu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini 
belirtiyoruz. Kısacası öneri bizden uygulama yatırımcıdan 
geliyor.  Mimar kimliğimin yanı sıra, otel yöneticisi olmam 
sebebiyle bu konu hakkında uygulamanın içinde bulunmanın 
vermiş olduğu avantajların sürdürebilirliğin her yönüyle 
işletmeye fayda sağladığı bilinmelidir. İlk yatırım maliyetinde 
duydukları kaygıların, işletmenin faaliyete geçtikten sonraki 
süreçte geri dönüşünün kısa bir sürede olacağını söyleyebilirim. 
Bu sebeple yatırımı hem sahibi oldukları otele aynı zamanda 
geleceğe yaptıklarını unutmamalıdır. 

Sürdürebilirliğin geliştirilmesi ve yeniliklerinin 
konuşulduğu farklı sektör temsilcilerinin bulunduğu 
bilgilendirici toplantılarımız oluyor
Sürdürülebilir otel kapsamında neler yaptığımızı inşaat 
sürecinden ele alarak derlediğimiz bilgilendirici metinlerimiz 
bulunmakta. Birim müdürlerimize öncelikle sorumlu oldukları 
alan içerisinde ve tüm otel genelinde bu kapsamda neler 
yapmamız gerektiğini tartıştığımız haftalık toplantılarımız 
olmakta. Bu toplantılar neticesinde, aldığımız kararların alt 
birimlerle paylaşımını sağlıyoruz. Her birim kendine bağlı 
personellerden bir kişiyi takım kaptanı seçerek sürecin 
ilerlemesini sağlıyor. Bunun yanı sıra, belirli dönemlerde 
sürdürebilirliğin geliştirilmesi ve yeniliklerinin konuşulduğu farklı 
sektör temsilcilerinin bulunduğu bilgilendirici toplantılarımız 
oluyor. Tüm bu bilgi ve kararlarla planlama oluşturuyoruz. Bu 
bilgiler kapsamında oluşturulan bazı kritik maddeler şunlardır: 
Günlük olarak su ve elektrik tüketim değerlerinin alınması, 
kaydedilmesi olağan dışı artışların tespit edilip önlemlerinin 
alınması, tasarrufa yönelik tedbirlerin belirlenmesi, tüm 
cihazların bakımlarının yapılması ve doğru bir şekilde çalıştığının 
test edilmesi, sosyal tesis içerisinde kullanılan sauna ve buhar 
gibi yüksek enerji tüketen cihazların müşterilerin hangi saat 
aralığında yoğunlukla kullanıldığını raporlamak ve bu saatlerde 
enerjinin tasarrufa yönelik kullanılması sağlamak,  yüksek enerji 
tüketen birimlere (Sosyal tesis, mutfak vb.) ayrı sayaç takarak 
izlenmesi, otel çevre aydınlatmalarında zaman rölesi kullanarak 
yaz ve kış mevsimlerinde gün ışığının yeterliliğini yitirdiği zaman 
dilimlerde, otomatik olarak devreye girmesini sağlamak, güneş 
enerjisi ile çalışan aydınlatma elemanlarını uygun yerlerde 
kullanılmasını sağlamak, mobilya ve aksesuarların takip edilip 
zarar görenlerin kullanılmamasını ve otel içerisinde oluşturulan 
atölyede tamiratının gerçekleştirilmesi sağlayıp daha fazla zarar 
görmemesini sağlamak…

İnsani ihtiyaçlarımızın ekosisteme zarar vermeden çözümlenmesini 
sağlamak sürdürebilirliğin temel ilkelerindendir 

Şahin Sarı
Mimar, Otel Yöneticisi, Müdür
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Sürdürülebilir turizm, mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkileri tam olarak hesaba katar, kaynakları en iyi şekilde 
kullanır ve ekolojik süreçlere özenle yaklaşır. Sürdürülebilir 
turizm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kazanç, tedarikçiler, 
hizmet sağlayıcılar, tesisler, turizm çalışanları ve bölge sahipleri 
olarak tüm paydaşlara sürekli, uzun vadeli ekonomik faydalar 
sağlar ve sahip olunan değerin eksiksiz olarak gelecek nesillere 
de aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Sürdürülebilir 
turizmin temel hedefleri arasında yer alan, ekonomik süreklilik, 
ziyaretçi memnuniyeti, kaynak verimliliği ve çevresel saflık 
konularına çok önem veriyoruz. Yataş Kurumsal Satışlar olarak 
turizm sektörüne sunduğumuz ürünlerin yanı sıra, üretim 
süreçlerimiz ve verdiğimiz lojistik hizmetimiz de dahil olmak 
üzere kalite odaklı bütüncül bir yaklaşım içinde olduğumuzu 
belirtmek isteriz. Çevreye dost ürünlerimiz ve hizmetlerimiz 
sayesinde turizm faaliyetleri sonucu oluşabilecek kirliliği ve 
atık üretimini en aza indirerek, bütün ziyaretçilere güvenli ve 

tatmin edici bir deneyim sunuyor, sorumlu işletme-sorumlu 

turist ilkesinin yanı sıra sorumlu tedarikçi olarak, bilinçli tüm 

işletmelerin süreçlerine katkı sağlıyor ve değer yaratıyoruz. 

Kaynakların verimli 

kullanımına katkı sağlıyor, 

turizm faaliyetleri sonucu 

oluşan atıklarda çevreye 

zarar verecek hiçbir girdi 

üretmiyoruz

Ürünlerimizde kullanılan 

bazı özel teknolojiler 

sayesinde kolay 

temizlenebilme ve uzun 

süre ilk formunu koruma 

gibi faydalar sağlıyoruz. Tüm ürünlerimizde virjin hammaddeler 

kullanıyor ve temel olarak büyük ölçüde geri dönüştürülebilir 

malzemeleri tercih ediyoruz. Çevre ile dost, en yenilikçi 

teknolojileri yüksek kalite malzeme ve işçilik ile buluşturarak 

üretiyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize yüksek konfor, 

kaliteli ve sağlıklı bir kullanım ve uzun süre kullanım olanağı 

vadediyoruz. Böylece kaynakların verimli kullanımına katkı 

sağlıyor, turizm faaliyetleri sonucu oluşan atıklarda çevreye zarar 

verecek hiçbir girdi üretmiyor, sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir 

ve yenilikçi bir deneyim yaşatıyoruz. Otellerin sürdürülebilir 

hale getirilmesi noktasında, işletmeleri için seçecekleri çözüm 

ortaklarını çok yönlü bir şekilde ele almalarını, her zaman 

güvenilir ve bilinir markalarla çalışmalarını öneririz.  Ürün ve 

hizmet aldıkları tedarikçilerin kalite belgelerini ve çevre yönetim 

sertifikalarını sorgulamalarını ve seçimlerinde göz önünde 

bulundurmaları tavsiye ederiz. 

Verdiği konaklama hizmetinde sürdürülebilir turizm adına tüm 

girdileri bir bütün olarak kabul eden tesisler tercih ediliyor

Sürdürülebilir turizm pandemi öncesinde de yükseliş 

trendindeydi ve bu eğilim şu an artarak devam ediyor. Pandemi 

ile birlikte girilen duraksama dönemi paydaşlara tekrar düşünme 

ve faaliyetlerini yeniden düzenleme fırsatı verdi. Ziyaretçiler 

gidecekleri lokasyonları hassas bir şekilde araştırıyor, şeffaf 

ve çevreye duyarlı tesisleri tercih ediyorlar. Verdiği konaklama 

hizmetinde sürdürülebilir turizm adına tüm girdileri bir bütün 

olarak kabul eden ve bu doğrultuda titiz bir yaklaşım gösteren 

tesisler tercih ediliyor. 

Sorumlu işletme-sorumlu turist ilkesinin yanı sıra sorumlu 
tedarikçi olarak, bilinçli tüm işletmelerin süreçlerine katkı 
sağlıyor ve değer yaratıyoruz

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

Grup Yöneticisi
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Delta Hotels by Marriott Istanbul Halic olarak 
Yeşil Yıldız sertifikası için başvuru yaptık, süreç 
devam ediyor. Yeşil Yıldızlı bir tesis olmanın 
bilinciyle hareket ediyoruz. Çevrenin korunması, 
çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin 
çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi 
ve özendirilmesi amacıyla uygulanan Yeşil Yıldız 
sertifikasyonu kapsamında oteller insana, 
yaşama ve doğaya saygı için önemli bir görev 
üstlenmektedir. Biz gelecek nesillere güzel 

ve yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında 
insani ödevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Otelimizde, sürdürülebilir turizm kapsamında 
izlediğimiz politikaları sırasıyla örnekleyecek 
olursam; su tasarrufu ve enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik politikalar, çevreye zararlı 
maddelerin tüketiminin ve atık miktarının 
azaltılmasını sağlayacak politikalar, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini 
sağlayan politikalar, Yeşil İnsan Kaynakları 
Politikası, çevreye duyarlılık konusunda 
bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını 
öngören politikalar izlediğimiz önemli yaklaşım 
ve politikalardır.

Çevreye duyarlı, yenilenebilir, 
doğaya zarar vermeyen ürün ve tüketim 
malzemeleri yatırımlarını artırılarak 
hizmete sunulması öncelikli beklentimiz
Çevreye duyarlı tesis olmak son dönemde, 
özellikle daha çok kişiselleşen seyahat 

alışkanlıklarında bize olumlu yönde etki etmeye 

başladı. Misafirlerimiz için, şeffaf otel yönetimi 

ilkesi içerisinde verilen hizmetlerin ve tasarrufu 

da teşvik edici oda içi notlarımızda farkındalık 

yaratma yolunda güzel dönüşler almaktayız. 

Çevreye duyarlı ürünler, yenilenebilir, doğaya 

zarar vermeyen, karbon salınımını en aza 

indirgeyen ürün ve tüketim malzemeleri 

yatırımlarının artırılarak hizmete sunulması 

öncelikli beklentimiz. Yanı sıra herkesin çok fazla 

etkilendiği ve durup düşünmek durumunda 

olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çevreye duyarlılık, 

su kirliliği, çok hızlı tüketim ve benzeri konuların 

daha belirgin olduğu hassas bir durumdayız. 

Bu süreçte, insani ödev olarak, daha bilinçli bir 

dünya ve farkındalığın yüksek olduğu bir gelecek 

olacağını umuyoruz. 

Sürdürülebilir turizm, başta ekolojik dengenin 
ihtiyaçları, takip eden süreçte sektör unsurlarının, 
ziyaretçilerin ve bu ziyaretçilerin ağırlandığı 
oluşum unsurlarının, hizmet vericiler dahil tüm 
ihtiyaçların belirlenerek bu doğrultuda devam 
ettirilen turizm yaklaşımıdır. Bacasız sanayi olarak 
nitelendirdiğimiz turizm, hizmetler çerçevesinde 
olağanüstü ekonomik sonuçlar doğurur. Adaletli 
kullanım ve dağılımı esas alarak tüm paydaşlarla 
ortak paydada bulunmakta esastır. Sosyal, kültürel, 
ekonomik, çevresel ve politik gelişmelerde 
önemli rol oynaması sebebiyle, kontrollü ve 
çevreye duyarlı yatırımlar önemli fırsatlar yaratır. 
Gerçekleşen yatırım, sosyal, kültürel, ekonomik, 
çevresel ve politik gelişmelerde etkili olacağı ve 
çevrenin doğal kaynaklarıyla da birebir doğrudan 
temas halinde olması sebebiyle doğru yere doğru 
yatırım planlama çerçevesinde esastır. Sosyal, 
kültürel ve çevresel açıdan birinci derece değişiklik 
etkeni olması sebebiyle sürdürülebilirlik açısından 
önemlidir. 

Sürdürülebilirliği, kurum kültürü ile entegre 
ederek çalışan farkındalığını artırmayı 
sağlamaktayız
Sürdürülebilirlik kapsamında yatırımlarımızda 
izlediğimiz politikalara bakarsak; yenilenebilir ve 
etkin enerji kullanımının uygulanması, mimari 
yapısından itibaren aktif kullanım süreci dahil 
yenilenebilir enerji kullanımını önemseyerek, 
çevreye daha şeffaf ve duyarlı bir tutum sergileyerek 
devam etmekteyiz. Yeşil İnsan Kaynakları yönetimi 
sürecinde personelini önemseyen ve gelişimini ön 
planda tutan bir işletme olarak öne çıkmaktayız. 
İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin sağlandığı ve 
çalışma haklarının sürekli geliştirildiği çağdaş bir iş 
ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Çalışanlar arasında 
herhangi bir ayrım yapmayarak herkese eşit 
politika izlemekteyiz. Oluşturduğumuz değerleri, 
hesap verilebilir ve şeffaflık ilkeleriyle uyumlu 
olarak müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar 
ile adil olarak paylaşmayı esas alan bir anlayışı 
benimsiyoruz. Ödüllendirme ve performans 
sistemiyle çalışanlarımızın başarısına katkıda 
bulunuyoruz. Sürdürülebilirliği, kurum kültürü ile 
entegre ederek çalışan farkındalığını arttırmayı 
sağlamaktayız.

Çevreye duyarlı ürünler, yenilenebilir, 
doğaya zarar vermeyen ürün ve tüketim 
malzemelerinin yatırımlarının artırılarak
hizmete sunulması öncelikli beklentimiz
Her kesimin, her sektörün çok fazla etkilendiği 
bir süreçten geçiyoruz. Çevreye duyarlılık, su 

kirliliği ve benzeri konuların had safhada olduğu 
ve insanlığın bu konuda maalesef hala tam bir 
bilince ulaşmadığı bir dönem olarak görüyoruz. Bu 
süreçte insani ödev olarak dikkate alınarak daha 
bilinçli bir dünya ve farkındalığın yüksek olduğu bir 
gelecek olacağını umuyoruz. Turizm sektöründe 
aşırı kaynak kullanımı, hızlı tüketim ve yaşanan 
hızlı gelişmeler doğal olarak sürdürülebilirliğin 
esas teması olan adaletli dağılım, sosyal, kültürel, 
ekonomik, çevresel ve politik gelişmelerde önemli 
rol oynaması sebebiyle, kontrollü ve çevreye 
duyarlı yatırımlar önemini artırmaktadır. Çevre 
dostu oteller, Yeşil Yıldız uygulamaları, çevreye 
zararlı maddelerin ve atıkların azaltılmasını, enerji 
verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını, konaklama işletmelerinin yatırım 
aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak 
planlanmalarını kapsamaktadır. İlaveten tesisin 
çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme 
ve etkinlikler, ekolojik mimari, çevreye duyarlılık 
konusunda bilinçlendirme, eğitim sağlama, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması da 
kriterlerdendir. Bu çerçevede gelecek yıllar için 
çevre dostu otellerin önemi büyüktür. Çevreye 
duyarlı ürünler, yenilenebilir, doğaya zarar 
vermeyen, karbon salınımını en aza indirgeyen 
ürün ve tüketim malzemelerinin yatırımlarının 
artırılarak hizmete sunulması öncelikli beklentimiz. 

Gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir dünya 
bırakma noktasında insani ödevimizi yerine 
getirmeye çalışıyoruz

Adaletli kullanım ve dağılımı esas alarak tüm 
paydaşlarla ortak paydada bulunmak esastır

Kemal Karataş 
Delta Hotels by Marriott Istanbul 

Halic Genel Müdürü

Safa Abdik
Örtaş Grup, Yönetici Ortak
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Turizm sektörü doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu 
dünyamızda sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi 
gereken sektörlerin başında geliyor. Bu nedenle günümüzde, 
turizmin büyük bir kısmını oluşturan konaklama işletmelerinin 
sürdürülebilirlik performansı da gün geçtikçe daha fazla önem 
kazanıyor. Bence turizm sektörü ancak istikrarlı bir ekonomi, 
sosyal ve çevresel etkenlerin ziyaretçilerin ihtiyaçlarını sürekli 
karşılaması ve elbette son zamanlarda gördüğümüz gibi turizm 
bölgelerinin salgın gibi sağlık problemlerinden olabildiğince 
arındırılmış olması ile sürdürülebilir olabilir. Tabii ki turizm 
sektöründe yer alan işletmelerin ve sektöre malzeme tedariki 
sağlayan firmaların çevresel etkenleri benimsemiş, onlarla dost 
olarak varlıklarını sürdürüyor olması da sürdürülebilir turizm için 
çok önemli. Turizm sektörüne ürün ve hizmet tedarik edenler de 
dâhil sektördeki tüm paydaşların, kaynakları mümkün olduğunca 
tükenme noktasına gelmeden dengeli biçimde kullanması 
gerekiyor. Gerçekleştirilen inşaat yatırımlarının doğaya ve 
biyolojik çeşitliliğe zarar vermemesi gerektiği gibi sektördeki 
tüm faaliyetlerin; kullanılan su, enerji, hammadde ve atıkların 
geri dönüşümü ile sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi de 
oldukça önemli. 

Sürdürebilir turizmin en önemli etkenleri arasında çevresel ve 
ekonomik etkenlerin olduğu bilinciyle, klima ürünlerimizle de 
sürdürülebilir otellerin tasarlanmasını mümkün kılıyoruz
Samsung olarak topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımız 
olduğu inancındayız, sürdürülebilirlik politikamızı da bu 
çerçevede şekillendiriyoruz. Küresel kurumsal vatandaşlık 

vizyonumuz kapsamında insanlara olumlu değişimler sunmaya, 
herkesin daha iyi şartlarda yaşayabilmelerine yardımcı olmaya, 
çevreyi korumaya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Türkiye 
de dâhil tüm dünyada toplumların, sektörlerin ve çevrenin 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunan uzun vadeli girişimleri hayata 
geçiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilirlik odağında 
çalışırken birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın da sürdürülebilir 
faaliyetler yürütebilmelerine destek oluyoruz. Çünkü Samsung 
olarak ekosistem ile birlikte çalıştığımızda anlamlı değişimler 
ortaya koyabileceğimize, birlikte el ele verdiğimiz takdirde 
toplumlarda yeni fırsatların yakalanabileceğine inanıyoruz. 
Turizm sektöründeki müşterilerimize de bu anlayış ile hizmet 
ediyor, ürünler sunuyoruz. Sürdürebilir turizmin en önemli 
etkenleri arasında çevresel ve ekonomik etkenlerin olduğu 
bilinciyle, klima ürünlerimizle de sürdürülebilir otellerin 
tasarlanmasını mümkün kılıyoruz. 

DVMS adını verdiğimiz VRF sistemlerimiz ile fosil yakıt 
tüketmeden bir otelin ısıtmasını, soğutmasını ve sıcak 
suyunu kolaylıkla sağlayabiliyoruz
Samsung, klima teknolojilerinde Ar-Ge’ye en çok yatırım 
yapan ve sektörde fark yaratan ürünleri sürekli pazara sunan 
lider teknoloji markalarından biri. Samsung klima sistemleri 
kompakt tasarımları sayesinde sürdürülebilirliği temel alan 
mimarilere yön vererek doğal alanların korunmasına yardımcı 
oluyor. Klima sistemlerimizde dış ünitelerin kapladığı alan 
normale kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha küçük bir boyuta sahip. 
Aynı zamanda enerji verimliğini artıracak çözümleri de proje 
dizaynı aşamasında yatırımcılar ile birlikte değerlendiriyoruz. 
Turizmcilerin bu değerlendirmelere göre ürün seçimlerini 
yapmalarına yardımcı oluyoruz. Klimalarımız, düşük enerji 
tüketimi ve yüksek performans ile ekonomik verimliliği de 
sağlıyor. Kullanışlı merkezi kontrol sistemlerimiz de kolay 
kullanılabilirliğinin yanında enerji tüketiminin azaltılmasına da 
yardımcı olarak işletmelerin daha sürdürülebilir hale gelmesinde 
etkili bir rol oynuyor. Özellikle VRF klima sistemlerimiz, tüm 
mimari yapılara uygun ürün seçenekleri, düşük işletme maliyeti 
ve kolay kullanımı ile otel projelerinde ön plana çıkan ürün 
grubumuz. DVMS adını verdiğimiz VRF sistemlerimiz ile fosil 
yakıt tüketmeden bir otelin ısıtmasını, soğutmasını ve sıcak 
suyunu kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Özellikle ısıtma ve sıcak su 
elde etmede doğal gaz maliyetleri ile yarışacak maliyetlerde, 
oldukça düşük elektrik tüketimleri ile DVMS sistemlerimiz 
otel yatırımcıları tarafından özellikle tercih ediliyor. Ayrıca, 
ünitelerimizin daha az yer kaplaması, yüksek enerji verimliliği 
ve iç ünitelerimizin ses seviyesinin ciddi oranda düşük olması, 
otellerde hem ideal konforun sağlanması hem de sürdürülebilir 
otel mimarisinin tasarlanması için avantaj sağlıyor. 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 düşüşü yaşamayan 
yüksek ısıtma performanslı dış ünitelerimiz ön plana çıkıyor. 

Sektördeki tüm faaliyetlerin kullanılan su, enerji, hammadde ve atıkların 
geri dönüşümü ile sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi oldukça önemli

Okan Tutcu
Samsung Electronics Türkiye İklimlendirme 

Çözümleri Kıdemli Müdürü  
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Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) sürdürülebilir turizmi, 
‘Ziyaretçilerin, turizm endüstrisinin, çevrenin ve ev sahibi 
toplulukların ihtiyaçlarını ele alan, mevcut bulunan ve gelecekte 
oluşacak ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate 
alan turizm’ olarak tanımlamıştır. Bu tanım, turizm sektöründe 
proje yatırımı gerçekleştirme hedefi olan tüm geliştiricilere ders 
niteliğinde bilgiler veriyor. Proje süreç yönetimi metodolojisine 
göre turizm odaklı bir yatırımın, inşai bir faaliyetten ziyade 
çok boyutlu bir organizasyon ve yönetim modeline sahip 
olması gerektiği öngörülmektedir. Herhangi bir alanda zirveye 
çıkmanın mı, yoksa o zirveyi daima korumanın mı önemli 
olduğu meselesi, son yıllarda gündemimizde olan muazzam 
bir tartışma konusudur. Başarıya ulaşmanın gerekliliklerini 
yerine getirirken gösterilen çabanın belki de daha fazlasını, o 
seviyeyi korumak veya üzerine katarak yükselen bir ivmeyle 
ilerletmek için göstermemiz icap eder. Sürdürülebilirlikten 
bahsederken aklımıza tepede kalma durumunu getirebiliriz 
diye düşünüyorum. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm için 
çağın gerekliliklerine uyumlanarak, çevreci ve ekonomik bir 
yaklaşımla geliştirilen stratejilerin önemi artmaktadır. Turizm 
sektörü, yalnızca sahil bölgelerindeki (kum, deniz, güneş) 
kalabalığa veya yaz aylarında tatil yörelerindeki havalimanlarına 
inen uçak sayılarına göre değerlendirilmemelidir. Ülkemiz 
tarihi altyapısıyla, kültürüyle ve doğal kaynakları itibariyle bir 
turizm cenneti. Ülkemizin bütününü kapsayan makro ölçekte bir 
yatırım iklimi oluşturulabilmesi ve doğru planlama yapılabilmesi 
için turizmin sürdürülebilir olması sağlanmalıdır. Bunun için 
de turizm sektöründe atılan her adımı vizyoner bir yaklaşımla, 
bilinçli ve profesyonelce nitelikli bilgi sahibi olarak atmamız 
önem arz ediyor. 

Unutulmamalıdır ki en iyi reklamı, hizmetten 
çok memnun kalan bir müşteri yapar
ARGEPLANO olarak gayrimenkul, turizm, finans, lojistik, enerji gibi 
çeşitli sektörlerde yönettiğimiz ve yatırımını gerçekleştirmekte 
olduğumuz projelerde temel stratejinin, doğru bir iş planı ve 
master plan hazırlamak olduğunun bilincinde çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Yatırımlarımızın yönetim modelini en iyi şekilde 
oluşturarak ana kararların, sahip olduğumuz tecrübe ve bilişim 
teknolojilerini (iş zekâsı) kullanarak elde ettiğimiz nitelikli 
bilgi çerçevesinde kurgulanmasına özen göstermekteyiz. 
Turizm yatırımlarında her ne kadar tasarımsal olarak otel 
komplekslerinin mimari düzenlemesi, kalite standardı, lokasyon 
gibi faktörler iş başarısı için kritik ise de misafirlerin mutluluğu 
odaklı işletme yönetimi ve etkinlik organizasyonu planlaması, 
vitrinde tutulması gereken temel bir unsurdur. Bütüncül bir 
yaklaşımla doğruları yaparak hareket eden işletmelerde, “Bu 
tesiste ihtiyacımız olan her şey düşünülmüş, bravo” dedirtecek 
hamlelerle, misafir memnuniyetinin maksimize edilebileceği 
bir gerçektir. Bu yönetim politikasını hiç bozmadan devam 
ettirebildiğimiz ölçüde iş hacmi o derece büyüyerek devam 
edebilecektir. Unutulmamalıdır ki en iyi reklamı hizmetten çok 
memnun kalan bir müşteri yapar.

Bir tesisin çevre dostu olması, sürdürülebilir turizm ortamı 
açısından çok sayıda olumlu kazanım elde edilmesini doğuracaktır
Ekonomik süreklilik, istihdam, sosyal eşitlik, ziyaretçi 
memnuniyeti, yerel kontrol, toplumsal refah, kültürel zenginlik, 
fiziki bütünlük, biyolojik çeşitlilik, kaynak verimliliği, ekosistem 
sürekliliği gibi konu başlıkları, sürdürülebilir turizm açısından 
değerlendirilmesi gereken hayati konular olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bir tesisin çevre dostu olması sürdürülebilir turizm 
ortamı açısından çok sayıda olumlu kazanım elde edilmesini 
doğuracaktır. Ülkemizde bu konaklama tesislerinin sayısı ne 
kadar çoğalırsa, doğayı korumamızın yanı sıra ekonomik olarak 
da sürdürülebilir bir yatırım ortamı için bu veri, dünya genelinde 
mükemmel bir pazarlama argümanı olarak değerlendirilebilir. 
Otel yapılarının belirli dönemlerde girdiği yapısal ve 
operasyonel yenileme çalışmaları kusursuz modellenmeli ve 
proje süreç yönetimi mantığıyla kurgulanmalıdır. Bu renovasyon 
dönemlerinde yapılan çalışmalar sonucu oldukça büyük 
miktarda atıklar oluşur. Otellerde inşai ve dekoratif amaçlı 
kullanılan ürünlerin geri dönüşümlü malzemelerden üretilmesi, 
birçok açıdan katma değer sağlayacak avantajları beraberinde 
getirecektir. Ayrıca yatırım sürecinde, tesisin ihtiyacı olan enerji 
kullanımının yenilenebilir yeşil enerji sistemlerinden seçilerek 
karşılanması, işletme sürecinde de atık ayrıştırma ve geri 
dönüşüm sisteminin kurulması çok mühimdir. Bu uygulamalar, 
konusunda uzman ürün ve hizmet sağlayıcılarının destekleriyle 
gelişmekte olup oldukça geniş bir kullanım alanına da sahip 
bulunmaktadır. Pandemiyle birlikte, insanların tatil ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere karar verme reflekslerinde büyük ölçüde 
değişimler gerçekleşmiş, doğayla bütünleşik, nitelikli ve sade 
tasarımları barındıran projelerin, tatil modeli seçiminde ve 
değerlendirmede üst sıralara yerleştiği görülmektedir. Covid-19 
salgın süreci sonrası büyük kapasiteli otel komplekslerinin 
yeni döneme adapte olma faaliyetleriyle birlikte yeni rotalar, 
karavan-çadır kamp alanları, tiny house tatil bölgeleri, bungalov 
tatil köyleri, butik oteller, tekne turizmi, doğa yürüyüşleri, 
alternatif tatil yerleri ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizin bütününü kapsayan makro ölçekte bir yatırım iklimi 
oluşturulabilmesi için turizmin sürdürülebilir olması sağlanmalıdır

Hayati Küçük
ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Wyndham Hotels & Resorts olarak içinde yaşadığımız, 
çalıştığımız ve tadını çıkardığımız çevremizi korumaya olan 
bağlılığımızı tüm iş süreçlerimizin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak görüyoruz. Değer odaklı bir kültür teşvik etmeye yönelik 
stratejik vizyonumuzun bir parçası olarak, uzun vadeli ve 
sürdürülebilir bir değer yaratabilmek için doğal sermayemizi 
ve doğal kaynaklarımızı korumanın temel bir öneme sahip 
olduğunun bilincindeyiz. Dünyanın otel franchise`ı veren en 
büyük şirketi olma konumumuzun, ekip üyelerimiz, tasarım ve 
inşaat ortaklarımız, franchise sahiplerimiz ve tedarikçilerimiz 
arasında örnek uygulamaları teşvik eden girişimlerimizin, 
sektörün çevresel ayak izini küresel olarak azaltmaya yönelik 
belirgin bir katkı sağlamasına olanak tanıdığına inanıyoruz. 
Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar aynı zamanda verimliliği 
artırarak operasyon maliyetlerini artırma, gelir yaratma, rekabet 
gücünü koruma ve marka tanınırlığını artırma noktasında da 
önemli bir rol oynuyor. 

Wyndham Green, kapsamında enerjiyi daha verimli kullanma, 
su tasarrufu ve atık azaltımı alanlarındaki en iyi 
uygulamaları öne çıkarıyoruz
Dünya genelinde yürüttüğümüz sürdürülebilirlik programımız 
Wyndham Green, otellerimizin çevre üzerindeki etkilerini 
azaltmalarına ve aynı zamanda verimlilik sayesinde operasyon 
maliyetlerini düşürmelerine, gelirlerini artırmalarına, rekabet 
güçlerini korumalarına ve marka bilinirliklerini artırmalarına 
destek olacak şekilde tasarlandı. Bu programımız kapsamında 
enerjiyi daha verimli kullanma, su tasarrufu ve atık azaltımı 
alanlarındaki en iyi uygulamaları öne çıkarıyoruz. Kurum içi 
sertifika programımız olan Wyndham Green Sertifikasyon`da 

5 aşama bulunuyor ve bu aşamaların her birinde enerji ve su 
tasarrufu, atık yönlendirme, operasyonel verimlilik ve bunların 
yanı sıra misafirler, ekip üyeleri ve franchise sahiplerinin 
katkıları ve eğitimine dair 5 ila 7 arasında uygulama sıralanıyor. 
Programımızın öne çıkardığı uygulamalar arasında misafir 
odaları, ortak alanlar, ofisler ve dış mekanlarda geri dönüşüm, 
tek kullanımlık plastiklerin azaltımı, enerji verimli ışıklandırma 
ve daha fazlasına dair olanlar bulunuyor. Otel binalarının hava 
sızdırmazlığı, ısıtma ve soğutmada verimlilik, önleyici bakım 
programları, düşük su tüketen sıhhi tesisat ve gıda atıklarının 
gübreye dönüştürülmesi de Wyndham Green kapsamında teşvik 
ettiğimiz diğer bazı uygulamalar arasında yer alıyor. Online çevre 
yönetim sistemimiz Wyndham Green Toolbox ise tüm dünyada 
enerji, emisyon, su ve atık yönlendirme performansımızı takip 
etmek, ölçmek ve raporlamak için özel olarak tasarlandı. Bu 
sistem sayesinde franchise sahiplerimizin çevre ayak izlerini 
makro ve mikro düzeylerde görsel olarak analiz edebiliyor 
ve kurumsal hedeflerimiz kapsamında değerlendirmeye tabi 
tutabiliyoruz. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevreye Duyarlı Otel belgesine 
sahip olan otel ortaklarımızın, sürdürülebilirlik alanında 
imza attığı başarılardan gurur duyuyoruz
Çevre bilinci dünyada ve Türkiye’de güçlendikçe insanlar ulaşım 
araçlarından konaklamaya ve ziyaret ettikleri yerlerde satın 
aldıkları diğer ürün ve hizmetlere kadar, tüm seyahat tercihlerini 
çevre dostu seçenekler doğrultusunda şekillendiriyor. Bu 
faktörün otellerimizin performansına halihazırda önemli 
bir katkısı bulunduğuna ve bu eğilimin gelecekte de artarak 
devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye’de bulunan ve pek çoğu 
aynı zamanda “Yeşil Yıldız” olarak da bilinen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Çevreye Duyarlı Otel belgesine sahip olan otel 
ortaklarımızın, sürdürülebilirlik alanında imza attığı başarılardan 
gurur duyuyoruz. Tüm bunları, otel ortaklarımızın, “çevre dostu 
uygulamaların işletmeler açısından önemini” son derece iyi 
bir şekilde gördüğünün birer kanıtı olarak değerlendiriyoruz. 
Wyndham Hotels & Resorts olarak biz de otellerimizin 
bulundukları ülkelerdeki diğer sürdürülebilirlik programlarına 
katılımları da dahil olmak üzere kendilerinin çalışmalarını teşvik 
etmeyi ve desteklemeyi sürdürüyoruz. Örneğin Türkiye’deki 
otellerimiz Yeşil Yıldız sertifikasını aldığında, aynı zamanda 
Wyndham Green programımızın birinci kademesine (Core) 
de ulaşmış oluyorlar ve böylece hem sürdürülebilirliğe 
yönelik çalışmaları tasdik kazanmış oluyor hem de ilerideki 
girişimlerini inşa edebilecekleri sağlam bir temele kavuşmuş 
oluyorlar. Wyndham’ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları 
dünya genelinde, CDP iklim değişimi karbon beyan programı 
çerçevesinde sürdürülebilirlik performansı ve beyanname 
alanında liderlik bandına layık görülmemizle de ortaya konmuş 
durumda. Wyndham’ın satın alma ekibi, geniş bir yelpazede 
tedarik ettiğimiz ürün ve hizmetlerin, çevre, toplum ve yönetim 
konularına tedarikçilerimizin de güçlü bir bağlılık göstermesi 
ilkemizle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk 
ekibimizle birlikte sıkı şekilde çalışıyor. Tedarikçilerimizden 
emsal teşkil edecek etik yaklaşımlar bekliyoruz ve her koşulda, 
temel değerlerimize, Tedarikçi Mesleki Ahlak Kurallarımıza ve 
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli yasa ve düzenlemelere 
uymalarını şart koşuyoruz. 

Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar aynı zamanda verimliliği artırarak 
gelir yaratma noktasında da önemli bir rol oynuyor

Ayça Beslen
Wyndham Hotels & Resorts EMEA 

Türkiye Bölge Direktörü
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P&G olarak günümüz dünyasında, insanı veya çevreyi olumsuz 
etkileyebilen sorunlara şirketlerin artık tepkisiz kalamayacağına, 
markaların da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna 
inanıyoruz. Bu vizyon, çevreye duyarlı ve gelecek nesillere yaşanılabilir 
bir dünya bırakmak isteyen tüm kuruluşlar tarafından benimsenmeli 
ve iş süreçlerine yansıtılmalı. Keza ülkemiz ekonomisinde çok önemli 
bir yere sahip olan turizm sektörü de... Biz ise çevreye ve gezegenimize 
olan sorumluluğumuzla hem global hem de ülke çapında topluma 
ve çevreye fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyor, kurumsal 
vatandaşlık raporları hazırlıyor ve kendimize özel sürdürülebilirlik 
hedefleri belirliyoruz. Bu yaklaşımımızla hem global sürdürebilirlik 
hedeflerimize hem de ülkemizin sıfır atık çalışmalarına önemli katkılar 
sağlıyoruz. Bu bağlamda; iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
önümüzdeki 10 yıl boyunca “karbon nötr” olma sözü verdik. Bunun 
için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltıp, tüm üretim tesisleri 
için yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacağız. Faaliyetlerimiz 
nedeniyle oluşan sera gazı emisyonuna eş değerde karbon yararı 
gerçekleştirerek doğal iklim çözümlerine destekte bulunacağız. 
Dayanıklı ve geri dönüştürülmüş PET malzemesinin kullanımını 
taahhüt ederek geri dönüştürülmüş plastikler için yeni bir pazar 
yaratmayı hedefliyoruz. Döngüsel ekonomi ortaklığıyla beş yılda 200 
milyon şişe plastikten tasarruf etmeyi planlıyoruz. CEO’muz David 
Taylor önderliğinde, BASF’nin eş kurucu olduğu ve 30 global firmanın 
da katıldığı “Alliance to End Plastic Waste” – Plastik Atıklara Son Birliği” 
adı altında bir oluşum kuruldu. Burada; 1 milyar dolarlık bir bütçeyi bu 
amaca yönelterek geri dönüşüm teknolojileri geliştirmeyi, tüketicileri 
bilgilendirmeyi, denizlere karışan plastik atığı temizlemeyi ve en 
başından atık oluşumunu engellemeyi hedefliyoruz. Tüm bunlarla 
birlikte mevcut kapasitemizi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz ve 
üretimimizde ve ürün inovasyonlarımızda da 3R (Reduce, Reuse ve 
Recycle - Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür) etrafında şekilleniyoruz. 
Yani saf plastiği kullanımını mümkün olduğunca azaltmak, plastiğin 

geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir olması ve yeniden 
kullanılan ambalajlarla plastiğin tekrar dolaşıma sokularak ömrünün 
uzatılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda birçok 
örneğimiz bulunuyor.

Otellerde yoğun bir şekilde kullanılan bulaşık ve çamaşır 
deterjanlarında iyi kalitede ürün seçimi, kaynakların tasarruflu 
kullanılması konusunda büyük önem taşıyor
Özellikle otellere yönelik ürün sunduğumuz P&G Professional ile 
portföyümüzde bulunan Ariel Professional, Alo Professional, Fairy 
Professional ve Flash Professional markalarımızla da benzer vizyon 
çerçevesinde hareket ediyoruz. Bununla birlikte pandemi tüm 
dünyada insanların hijyen alışkanlıklarının ciddi bir şekilde artışa 
geçmesine sebep olurken turizm sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerden de bu yönde beklentiler arttı. Hijyen, bugün çok 
temel bir kriter olarak yer alıyor ve vatandaşlar da konakladığı 
otellerde çarşaf gibi ürünlerin hijyenik olduğu konusunda artık 
daha fazla temkinli, tabak veya bardak gibi ürünlerin temizliği 
konusunda da… Biz bu konuda her zaman müşterilerimize en iyi 
kaliteyi sunmayı hedeflerken kaliteli ürünün aynı zamanda çevreci 
olduğunu da vurguluyoruz. Çünkü özellikle otellerde yoğun bir 
şekilde kullanılan bulaşık ve çamaşır deterjanlarında iyi kalitede ürün 
seçimi, kaynakların tasarruflu kullanılması konusunda büyük önem 
taşıyor. Bu bizim P&G’de sürekli olarak altını çizdiğimiz bir konu, 
yani gördüğünüz değil, “kaliteli olan ekonomiktir”. Bunu vurgulamak 
istiyoruz çünkü özellikle temizlik ürünlerinde bir ürünü ucuza almanız, 
onun diğer ürünlerle aynı performansı vereceği anlamını taşımıyor. 
Dolayısıyla kalitesiz bir üründe daha fazla kaynak harcıyorsunuz, bunu 
da çevresel sürdürebilirlik başlığı altında ele aldığınızda olumsuz bir 
tablo ile karşılaşıyorsunuz. P&G olarak biz, Kurumsal Vatandaşlık 
başlıklarımız arasında da bulunan Çevresel Sürdürebilirlik” konusunu 
tüm iş süreçlerimize yansıtıyoruz.

Çevresel Sürdürebilirlik çalışmalarımızı
 topluma katkı projelerimizle destekliyoruz
Tüm bunlarla birlikte Çevresel Sürdürebilirlik adına çalışmalarımızı bu 
alanlarla da sınırlı tutmuyoruz. Aynı zamanda toplumsal farkındalık 
yaratma amacıyla topluma katkı projelerimizle de destekliyoruz. 
Bu alanda kurumsal olarak ve markalarımızla hayata geçirdiğimiz 
birçok proje bulunuyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyanın ve ülkemizin 
en büyük sorunlarından biri olan israfa karşı mücadele etmek için 
yeni bir projemizi, Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan markamız 
Fairy ile hayata geçirdik. Yapılan araştırmalar, dünyada tüketim için 
sunulan gıdaların üçte birinin israf olduğunu gösteriyor ve biz de bu 
noktadan hareketle GKTD (Gıda Kurtarma Derneği) ile iş birliğine 
giderek “Boşa Harcama” adını verdiğimiz yepyeni bir proje başlattık. 
Sürdürülebilirliğe, Türk mutfağına ve Türk yemek kültürüne verdiğimiz 
önemi göstererek gıda atığı ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi 
hedeflediğimiz projemiz iki farklı aşamadan oluşuyor. Birinci ayağında 
Fairy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir bütçeyle finanse etti ve bu 
destek ile Ege Bölgesi’nde 145 bin, Akdeniz Bölgesi’nde 185 bin kişiye 
gıda yardımı yapılması planlandı. Yani Dernek yılda toplam 330 bin 
kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı ikiye katlandı ve 660 bin kişinin 
destekten faydalanması hedeflendi. Bu çalışmayla her sene 7 milyon 
TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak. Projemizin ikinci 
ayağında ise gıda israfı konusunda toplumda farkındalık yaratmaya 
odaklanıyoruz. Bu kapsamda 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek ve 
300 personele eğitim verilecek. Bu kişiler bağış noktalarında toplumu 
gıda israfına karşı eğitecekler. Bu çalışmayla toplam 1,5 milyon TL 
değerinde ürün israfını önlemeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önümüzdeki
10 yıl boyunca “karbon nötr” olma sözü verdik

Tankut Turnaoğlu 
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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1990 yılından bu yana Türk mutfağı ile değerlerini 
korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
çalışırken, bir gıda perakende şirketi olarak da 
sorumlu iş modelimiz kapsamında üretimden 
dağıtıma tüm değer zincirimiz boyunca iş yapış 
biçimimizin merkezinde her zaman sürdürülebilirlik 
bulunuyor. Gıda atıklarının önlenmesinden 
yerel üreticinin ve ürünlerin korunmasına, 
izlenebilirlikten sürdürülebilir kaynakların 
kullanılmasına kadar tüm işlerimize insan odaklı 
yaklaşıyor, ülkemizde yerel ürünlerin, üreticilerin, 
kooperatifçiliğin, gıda güvenliğinin gelişimine 
destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En 
yakın iş ortaklarımız olan HORECA (otel, restoran, 
kafe) için de çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir 
turizm için bu sektörün de desteklenmesi ve 
bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.  Çünkü 
sürdürülebilir turizm sosyal, kültürel, ekonomik, 
çevresel ve politik gelişimde pozitif rol oynaması 
ve pek çok ülke ya da topluluk için önemli gelişme 
fırsatları doğurması nedeniyle oldukça önemli. 
Bu nedenle faaliyetlerimizin her alanında olduğu 
gibi sürdürülebilir turizm için de bu sektördeki 
müşterilerimizi desteklemeye büyük önem 
veriyoruz. Tüm yatırımlarımızı her zaman ülke 
ekonomisini ve toplumu sürdürülebilir bir şekilde 
destekleyecek biçimde hayata geçiriyoruz. Anlık 
hedeflerle değil köklü değişimleri beraberinde 
getirecek, uzun vadeli stratejiler izliyoruz. 30 
yıldır, sürdürülebilirliği daima tüm işlerimizin 
merkezine yerleştiriyor, yatırımlarımızı da bu 
doğrultuda yapıyoruz. Bu yaklaşımımızla hem 
ekosisteme hem de tüketicilerin yaşamına büyük 
ve olumlu etkilerde bulunuyoruz.  Nitekim gerek 
operasyonlarımızda gerekse sektörde yaptığımız 
etkiyi ortaya koyan ve sektörde bir ilk olan Etki 
Raporumuzu da geçtiğimiz günlerde kamuoyuna 
duyurduk. Yaptığımız çalışmaları tüm şeffaflığıyla 
kamuoyu ile paylaştığımız bu raporumuzda da 
ortaya koyduğumuz üzere ekosisteme yaptığımız 
olumlu etkileri tamamen rakamlara dayanarak, 
gelecek hedeflerimiz ile birlikte paylaştık. Özetle 
sürdürülebilirlik, bizim için bir proje değil; iş yapış 
biçimiz diyebilirim. Şirketimizin DNA’sına girmiş 
bir konu. Sürdürülebilirliğe her zaman böyle 
yaklaşıyoruz, bu yönde politikalar izliyoruz. 

HORECA sektörüne ve iş ortaklarımıza 
eğitim ve teknik destek ile atıkları azaltmak 
için alternatif çözümler sunuyoruz
HORECA müşterilerimizin işlerinin  ve başarılarının 
devam etmesi, işlerini yaparken uygun ekonomik 
çözümler sunmak, aynı zamanda çevreye ve  
topluma olumlu etki yaratacak şekilde işlerini 

yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla, Metro 
Türkiye olarak onların sürdürülebilir çözüm 
ortağı oluyoruz. Gıda atıkları ile mücadelede 
tedarik zincirimize öncülük ederek HORECA 
sektörüne ve iş ortaklarımıza eğitim ve teknik 
destek ile atıkları azaltmak için alternatif çözümler 
sunuyoruz. Enerji ve su yönetimi, sürdürülebilir 
kaynaklardan ürün kullanımı, sürdürülebilir 
mutfak ekipmanları kullanımı, sürdürülebilir menü 
örnekleri ile sektörün sürdürülebilirlik konusunda 
sorumluluk almasına yardımcı oluyoruz. Bunların 
yanı sıra sorumlu kaynaklardan temin edilmiş 
sürdürülebilir, organik, yerel veya hayvan refahı 
sağlanmış gıda ürünleri ile tekrar kullanılabilir, 
geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir kâğıt 
pipet, kompostlanabilir çatal, kaşık, bıçak gibi 
sürdürülebilir ürün alternatiflerini de turizm 
sektöründeki HORECA tüketicilerimize sunuyoruz. 
Çevresel etkisi yüksek olan plastik ambalajların 
ağırlıklarının azaltılması çalışması kapsamında 
5,89 ton plastik azaltımı sağlarken kendi markalı 
tek kullanımlık ürünlerimizde de plastik yerine 
daha çevreci alternatiflerin kullanımını artırmayı 
hedefliyoruz.  İzlenebilirlik çözümlerimizle şeffaf 
tedarik zinciri sunarak tüketicinin ne yediğini 
bilmesini sağlıyoruz.

Gıdaların 1/3’ü israf edilmekte ve bunun yüzde 
40’ı otel ve restoranlar dâhil olmak üzere toplu 
tüketim yerlerini de kapsayan perakende 
işletmelerden kaynaklanmakta
Her alanda olduğu gibi turizmde de çevre dostu 
işletme olmanın en kritik noktalarından biri atıklar 
ile mücadeledir. Dünyada her yıl üretilen gıdaların 
1/3’ü israf edilmekte ve bunun yüzde 40’ı otel 
ve restoranlar dâhil olmak üzere toplu tüketim 
yerlerini de kapsayan perakende işletmelerden 
kaynaklanmaktadır. İsraf edilen gıdalar, küresel sera 
gazı emisyonunun yüzde 10’unu oluşturmakta 
ve küresel su kaynaklarının yaklaşık dörtte 
birini kullanmaktadır. Bu nedenle, gıda atıkları 
ile mücadele çalışmalarımızı otelleri de dâhil 
ettiğimiz bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyoruz. 
Böylelikle konaklama işletmelerinin gıda atıkları 
alanında sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz. 
Örneğin otel ve restoran sektöründe gıda israfının 
hangi aşamalarda oluştuğunu anlamak için 
2018 yılında pilot olarak seçilen otel ve restoran 
işletmelerinde gıda israfı ölçüm çalışması yaptık. 
Proje sonucunda her şey dâhil otel konseptinde 
tabaktan geri dönen miktar yüzde 65 iken, butik 
otelde bu rakamın yüzde 52, restoranda ise bu 
oranın yüzde 74 civarında olduğunu tespit ettik. 
Bu sonuçları HORECA sektörü ile paylaştık. Menü 
planlamasından stok yönetimine ve müşteri 
yapısına göre porsiyon büyüklüğüne kadar aslında 
küçük düzeltmeler ile yapılabilecek çok fazla 
şeyin olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca 
bu yıl Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde HORECA 
Sektöründe Gıda İsrafı ile Mücadele Hareketi’nin 

özel sektör temsilcisi olduk. İş birliğimiz 
kapsamında turizm sektörüne de yol gösterecek 
bir kılavuz hazırladık. 2 Temmuz’da lansmanını 
gerçekleştirdiğimiz bu kılavuzu turizm sektöründeki 
otellerle de paylaşarak atıklarla mücadeleyi çok 
daha geniş bir ekosisteme taşımayı hedefliyoruz. 
Kılavuzumuz otel ve restoranların gıda israfını 
önlemelerine; önlenemeyeni bağışlamalarına 
ve kalanları ise dönüştürmelerine yardımcı 
olarak sürdürülebilir işletme olmalarına katkıda 
bulunacak. 2021 ve 2022 yılında sürdürülebilirlik 
kavramının ve uygulamalarının otel sektöründe 
de yaygınlaştırılabilmesi için Metro olarak sektöre 
liderlik yaparak sadece gıda atıkları ile mücadelede 
değil sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen 
izlenebilir et, balık, meyve sebze, bal, kafessiz 
tavuk yumurtası, hayvan refahı koşullarına uygun 
et ürünler vb. sürdürülebilir ürünlerin menülere 
yansıtılması, bu konuda şeflerle işbirliği yapılması 
ve otel müşterilerimize katma değer yaratılması 
gibi birçok çalışma yapmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir hizmet ve ürün tercihi ve 
özellikle gıda atıkları konusunda s
ektörün daha da bilinçlendirilmesi ve 
desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz
Sürdürülebilirlik bir trend değil, bir ihtiyaç olduğu 
kabul edilmeli. Müşterimizin hem kendi işine 
farkındalık ve katma değer yaratmak hem de 
işinin devamlılığını sağlamak için sürdürülebilirliği 
ve sürdürülebilir kaynaklardan ürün ve hizmeti 
tedarikçi seçiminden mal kabulüne, ürün 
hazırlamadan müşteri sunumuna, müşteri 
kabulünden diğer hizmetlerine kadar kısacası tüm 
iş yapış modellerine ve şekline sürdürülebilirlik 
bakış açısını yerleştirmelidir. Özellikle kendi 
bünyemizdeki çalışmaları ortaya koyarken, 
ülkemizde de sürdürülebilirlik alanında yapılması 
gereken çalışmalar olduğunun da farkındayız. 
Sürdürülebilir hizmet ve ürün tercihi ve özellikle 
gıda atıkları konusunda sektörün daha da 
bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bunun için bu sektörde yer alan tüm 
işletmelerin konuyla ilgili bütüncül bir yaklaşımla, 
birlikte çalışarak hareket etmeleri, çalışanlarını 
eğitmeleri, sürdürülebilirliği merkezine 
alan tedarikçiler ile çalışmaları büyük önem 
taşımaktadır. Pandemi ile birlikte sürdürülebilirlik 
her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de önem 
kazandı. Artık günümüzde tüketiciler, dünyanın 
her bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de turizmin 
ekosisteme zarar vermediğinden emin olmak 
istiyor. Dolayısıyla pandeminin turizm sektörüne 
de yeni bakış açıları kazandıracağı muhakkaktır. 
Bunlardan birisi de şüphesiz turizm sektöründeki 
işletmelerin atıklarla ne denli mücadele ettiği 
olacaktır. Gıdaların hayati öneminin çok daha iyi 
anlaşıldığı günümüzde son tüketicilerin konaklama 
tercihlerini yaparken işletmelerin gıda atıkları ile 
mücadelesini de dikkate alarak seçim yapması, bu 
yeni bakış açısının doğal bir sonucu olacaktır diye 
düşünüyorum.  

Sürdürülebilir turizm sosyal, kültürel, ekonomik, 
çevresel ve politik gelişimde pozitif rol oynaması 
ve pek gelişme fırsatları doğurması nedeniyle 
oldukça önemli

Tülay Özel
Metro Türkiye Kalite Güvence 

Grup Müdürü
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Turistler gidecekleri destinasyonları seçerken doğal ya da kültürel 
zenginliğini göz önünde bulundurur. Sağlıklı bir çevre olmadan 
turizmden bahsetmek mümkün değildir. Sürdürülebilir turizm 
için, tesisler faaliyetleri sırasında ortaya çıkan olumsuz çevresel 
etkilerini tespit etmeli ve mümkün olduğu kadar bu olumsuz 
etkilerini azaltmaya çalışmalıdır. Aksi halde doğal kaynaklar ve 
biyoçeşitlilik dolaylı olarak da turizm olumsuz etkilenecektir. 
Barut Hotels konaklama sektöründe uluslararası pazarda 
faaliyet gösteren 13 otelden oluşan bir otel zinciridir. WE Care 
All Çevre Bilinci Projemiz kapsamında çevre ve enerji politikamız 
ile hedeflerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Taahhütlerimiz 
doğrultusundaki başlıca amaç ve hedeflerimiz ise; hava ve su 
kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu 
kadar azaltmak ve önlemek, ambalaj kullanımını azaltmak, geri 
dönüşümlü ambalajların geri dönüşümü için gerekli faaliyetleri 
yürütmek, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak 
ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek, gelecekte 
yapılacak yeni otellerde, otellerde yapılacak yeniliklerde Çevre 
Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji 
verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, enerjinin verimli 
kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak, 
üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve 
hizmetlerin teminini yapmaktır.

Atıklar yönetmeliğe uygun toplanmakta, depolanmakta ve
 lisanslı firmalarla gönderimi sağlanmaktadır
Otellerimizde, sürdürülebilir turizm kapsamında yerel ürün 
kullanımı önceliğimizdir. Atık miktarını, özellikle de plastik atık 
miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımızın 

katılımıyla zeytin hasadı, ağaç dikme, hurma olgunlaştırma gibi 
etkinlikler düzenliyoruz. Mini Club’de otelimizin içinde yer alan 
kedi evini ziyaret etmek, çiçek dikmek, suyun önemini anlatmak 
gibi çevre etkinlikleri yapıyoruz. Çalışanlarımızı plajımızı 
yumurtlama alanı olarak seçen Caretta Caratta’lar hakkında 
bilgilendiriyoruz ve onlara çevre, enerji, su, sürdürebilirlik, atık 
yönetimi, otellerde karbon ayak izi gibi birçok farkındalık yaratan 
eğitimler veriyoruz. Çevre dostu altyapımızdan söz edecek 
olursak; genel mekânlardaki klima santralleri otomasyona 
bağlıdır. Daha önceden hazırlanan program doğrultusunda 
uygun sıcaklık ve sürede çalıştırılmaktadır. Odalarda energy 
saver sistemi bulunmaktadır. Balkon kapılarında kapı açıldığı 
zaman klimayı kapatan switch bulunmaktadır. Otel genelinde 
aydınlatmaların yüzde 90’ı LED aydınlatmadır. Genel mekan 
WC’ler ve koridorda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır. Dış 
mekan aydınlatmalarının büyük bir kısmı timer’a bağlıdır. Odalar 
ve genel mekanlarda enerji tasarrufu sağlayan konfor ısı camları 
kullanılmıştır. Frekans kontrollü hidrofor ve klima santralleri 
bulunmaktadır. Cihaz alımında enerji verimli (A+/A+++/A+++) 
tercih edilmektedir. Genel mekanlarda sensörlü bataryalar,  
sensörlü pisuarlar, sahilde zaman ayarlı ayak yıkama üniteleri, 
üretim alanlarında dizden vurmalı zaman ayarlı evye bataryaları 
kullanılmaktadır. Banyo bataryalarında, lavabo bataryalarında, 
klozet rezervuarlarında debi ayarı yapılarak su tasarrufu 
sağlanmaktadır. Atıklar yönetmeliğe uygun toplanmakta, 
depolanmakta ve lisanslı firmalarla gönderimi sağlanmaktadır. 
Su ısıtmada kullanılan 110 adet güneş paneli bulunmaktadır. 
Personel giriş çıkış saatleri imza föyleri yerine PDKS sistemi ile 
takip edilmektedir. Personel memnuniyet anketleri elektronik 
ortamda yapılmaktadır. Önceki yıllarda odalara bırakılan Room 
Dictionary içerisindeki bilgiler aplikasyona aktarılmıştır. 

Yeşil Yıldız’ın amacı; çevrenin korunması,  çevre bilincinin 
geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı 
yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir
Bizim de sahip olduğumuz Yeşil Yıldız’ın amacı; çevrenin korunması,  
çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde 
çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin 
teşvik edilmesidir. Kriterleri ve amacı, uygulamalarımız ve 
misyonumuzla örtüştüğü için programa dahil olduk. Otelimizde 
caretta caretta yuvalarının ve endemik bir tür olan kum 
zambaklarının korunması, plastik azaltma çalışmalarımız, kedi 
evi, çevre etkinliklerimiz ve diğer çevreci uygulamalarımız 
hakkında misafirlerimizden olumlu yorumlar alıyoruz. Otellerin 
sürdürülebilir hale getirilmesi noktasında turizme ürün ve 
hizmet sağlayan tedarikçi firmalardan beklentilerimiz ise, geri 
dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, depozitolu ambalajlar, 
ürünlerin üretimi, depolanması, dağıtılması sırasında karbon 
ayak izini azaltıcı çalışmalar yapılmasıdır. Yaptığımız tedarikçi 
denetimlerinde atık ayrışım uygulamalarını, atık alanlarını 
kontrol etmekte ve değerlendirmekteyiz. Pandemi ülkeler ve 
şirketler için büyük maddi kayıplara neden oldu ve olmaya 
devam ediyor. Salgından kurtulmak için aşı geliştirildi, bu süreci 
mutlaka atlatacağız ancak çevre platformlarının da sık sık dile 
getirdiği gibi doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin azalması veya 
yok olması durumunda telafi edilmez bir yola gireceğiz. Çevreyi 
korumanın varoluşumuz için vazgeçilmez olduğunu pandemi 
döneminde deneyimleyerek öğrendiğimizi düşünüyoruz.

Sürdürülebilir turizm için, tesisler faaliyetleri sırasında ortaya çıkan olumsuz 
çevresel etkilerini tespit etmeli ve bunları azaltmaya çalışmalıdır

Gülbahar Ölmez
Lara Barut Collection Kalite Sorumlusu 
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Turizm; doğa, kültürel miras ve toplum kültüründen beslenerek 
bunları ekonomik faydaya dönüştüren ve elliyi aşkın iş kolunu, 
sektörü besleyen bir endüstri olarak hem dünyamızın hem 
de sektörün geleceğini korumak için sürdürülebilir olmak 
zorundadır. Biliyoruz ki, gelecek kuşakların da bizimle aynı 
gereksinimlerini karşılayabilmeleri için turizm sektörü 
“sürdürülebilirlik” prensibi ile yönetilmelidir. Sürdürülebilirlik 
sadece konaklama tesislerinin değil aynı zamanda bu tesislerde 
konaklama yapan misafirlerin de sorumluluğudur. Dolayısıyla 
aynı zamanda “Sorumlu turist nasıl olur?” sorusunun cevabını 
da bireyler olarak bizler yanıtlayıp, bunu hayatımıza entegre 
etmeliyiz. Dedeman Hotels & Resorts International olarak 
tüm otellerimizde sürdürülebilirlik odaklı projeler her zaman 
çok önemli olmuştur. Otellerimiz çevreye duyarlı projelerle 
dünyayı ve geleceği korumak için katkı sunmakta; bulundukları 
bölgelerin kültürel değerlerine sahip çıkarak turizme ve 
ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır. Küresel salgın 
sürecinde de ara vermeden projelerimizi sürdürmeye devam 
ettik. Misafirlerimize sağlıklı ürünler sunmak ve sürdürülebilir 
hayvan refahına destek olmak amacıyla, 1 Nisan 2021 
tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm otellerimizde yüzde 100 
kafessiz yumurta kullanımına geçtik. Türkiye’deki 15 otelimizin 
tedarik zincirinden kafes yumurtasını çıkararak Kafessiz Türkiye 
Projesi’nde bu süreci tamamlayan ve duyuran ilk otel markası 
olduk.  Ayrıca dünya genelinde büyük bir kitleye hitap eden, 
ülkemiz için daha yeni olan bisiklet turizmini ve karbon ayak 
izinin azaltılmasını desteklemek için otellerimiz, sürdürülebilir 

turizm kapsamında bisiklet turizmine alan açarak T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Bisiklet Dostu Konaklama 
Tesisi Belgesi” almaya başladılar. Dedeman Tokat ve Park 
Dedeman Eskişehir otellerimiz bulundukları ilde bu belgeye 
sahip ilk otel oldular.

Sürdürülebilir bir ticaret hayatı hedefliyorsanız 
gelecek nesilleri mutlaka düşünmek zorundasınız
Çevre dostu oteller; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 
belirlemiş olduğu sürdürülebilir turizm ilkelerinden olan; başta 
ekonomik süreklilik ve yerel kalkınma olmak üzere istihdam 
kalitesi, sosyal katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal 
refah, kültürel zenginlik, kaynakların verimli kullanımı ve benzer 
ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 
yaklaşım hem dünyamıza, ülkemize hem de sektörümüze büyük 
değer katmaktadır. Sürekli artan sürdürülebilir odaklı projeleri 
heyecanla takip ediyoruz. Bu alanda sahip olunan politikalar ve 
ilkeleri destekleyen; Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak, Yeşillenen Oteller 
(Greening Hotels), Yeşil Anahtar, Sıfır Atık gibi uygulamalar 
da konaklama işletmelerini motive etmekte, faaliyetlerinin 
ölçümlenmesini sağlamaktadır. Gelecek kuşakların da aynı 
güzelliklerden faydalanmasını garanti altına almak en büyük 
motivasyonumuz. Hem doğanın bize sunduğu kaynakları 
kullanan hem de bu kaynaklarla insanlar için hizmet üreten bir 
zincir olarak birinci önceliğimiz doğadan aldığımızı, doğaya geri 
vermek. Altını sürekli çizdiğimiz gibi, sürdürülebilir bir ticaret 
hayatı hedefliyorsanız gelecek nesilleri mutlaka düşünmek 
zorundasınız. Dedeman Hotels & Resorts International olarak bu 
düşünce bağlamında hareket etmek, en büyük motivasyonumuz.

Yakın gelecekte “eko turizm”, “doğa dostu otel” 
gibi kavramları çok daha fazla telaffuz edeceğiz
Özellikle pandemi sonrasında yeni normal olarak adlandırdığımız 
yeni dünya düzeninde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik 
kavramları oldukça önem kazandı. Bu konular zincirleme bir 
reaksiyon gibi hareket ediyor olup, zaman içerisinde mevcut ve 
potansiyel misafirlerimizin bu konulardaki farkındalığı daha da 
artacaktır diye düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte “eko turizm”, 
“doğa dostu otel”, “sorumlu turist” gibi kavramları çok daha 
fazla telaffuz ediyor ve duyuyor olacağız. Hayata geçirdiğimiz 
uygulamalar ile ilgili olarak misafirlerimizden çok olumlu tepkiler 
ve tebrikler almaktayız. Bu farkındalık misafirlerimizde de 
oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz ayda misafirlerimizin 
geri bildirimleri ile verilmiş olan TripAdvisor Travellers’ Choice 
Ödülü ile 2021 yılında dünya çapında ilk yüzde 10’luk dilime 
giren oteller arasında Dedeman Hotels & Resorts International 
da 9 oteliyle yer aldı. Misafirlerimizin memnuniyetini en 
büyük ödül sayıyor, her zaman daha iyi bir hizmet anlayışı ile 
buluşmaları için çalışıyoruz.

Dedeman Hotels & Resorts International olarak tüm otellerimizde 
sürdürülebilirlik odaklı projeler her zaman çok önemli olmuştur 

Serdar Küçükyıldız
Dedeman Hotels & Resorts International 

Sürdürülebilirlik Komite Başkanı
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Marmara’daki müsilaj sorunu, Bodrum’daki çok önemli 
iki bakir koyun imara açılması, Karadeniz yaylalarındaki 
yapılaşmanın engellenemeyişi, pandeminin etkilerini daha 
da artırdığı ekonomik nedenler, turizme sadece deniz, kum 
güneş sarmalından bakmanın yarattığı sosyal etkiler, büyük 
bir potansiyele sahip olan ülkemizin sürdürülebilir politikalar 
oluşturmasına ve hak ettiği konuma gelmesini engelliyor.  
Sürdürülebilir turizm, toplumsal bir değişimin de önünü açan 
bir kavram. Atıklarınızı nasıl yönettiğinizden yerel işletmelerin 
desteklenmesine, istihdam yaratmaktan enerjinin verimli 
kullanılmasına kadar, her alanda dönüşümü sağlamak lazım… 
Bu doğrultuda politikalar üretilip uygulandığı takdirde sadece 
turizm rakamlarımız değil, hayat kalitemiz de anlamlı bir şekilde 
yükselecektir. Elektra Otel Yönetim Sistemleri olarak sektör 
lideri bir markayız. Sürdürülebilirlik kavramına da teknoloji 
penceresinden bakıyoruz. “Dijital dönüşüm”, sürdürülebilirlik 
politikalarımızın tam merkezinde yer alıyor. Tüm süreçlerimizi 
dijital ortam üzerinden yürütmemiz, kağıdı tamamen 
hayatımızdan çıkarmamızı sağladı. Turizm fakültelerine, meslek 
yüksekokullarına ve liselerine Elektraweb’i ücretsiz olarak 
kullandırarak ve staj programlarımızı devamlı aktif tutarak 
eğitim konusunda desteğimizi üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. 

Elektraweb otel yazılımı ile oteldeki tüm finansal, idari ve 
operasyonel süreçlerin dijital ortamda gerçekleşmesini sağlıyoruz
Otellerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını 
sağlayarak, kağıtsız bir iş düzenine kavuşmalarını sağlamak 
en önemli önceliğimiz. Elektraweb, Türkiye’nin en çok tercih 
edilen entegratörleri ile e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye 
entegrasyonlarını tamamlamış durumda. Aynı zamanda 

işletmelerin personellerine 
ücret bordroları dahil 
tüm evraklarını yasal 
geçerliliği olan ve hukuki 
delil niteliğinde elektronik 
ortamda iletmelerini 
sağlayan “PEYK” sistemine 
de entegrasyonlarımız 
hazır. Elektraweb otel 
yazılımı ile oteldeki 
tüm finansal, idari ve 
operasyonel süreçlerin dijital ortamda gerçekleşmesini 
sağlıyoruz. Elektraweb kullanılan otellerin misafirleri restoran 
rezervasyonlarını, transfer taleplerini, check-in ve check-out 
işlemlerini, uyandırma ve temizlik taleplerini, SPA, golf sahası 
ve şezlong rezervasyonları ve yemek siparişleri dahil pek çok 
işlemi online olarak gerçekleştirip, takibini yapabiliyor. Ürün 
portföyümüz içinde bulunan KimlikOkur sistemi ise dünyadaki 
tüm kimlik ve pasaportları okuyup tanıyabilen, resim ve 
metin olarak saklayıp, Windows ortamındaki tüm programlara 
aktarabilen bir yazılım. Özel tarayıcısıyla kimliğin okunması 
sadece üç saniye sürüyor. Aynı zamanda sadece bir web cam 
vasıtasıyla temassız olarak da kimliği okumak mümkün. Bu 
sayede kayıt için harcanan zamanı en aza indirip, hatayı ortadan 
kaldırıyor. Sistem tüm bilgileri dijital olarak arşivlediği için aynı 
zamanda fotokopi maliyetlerini de sıfırlamakta... 

Elektraweb Otel Programı’nın öncelikli avantajı, 
ilk yatırım maliyeti olmaması
Sürdürülebilirlik kavramını, ihtiyaçlara cevap verebilmenin 
daimiliği ve çözümlerin çevresel etkilerini minimize etmek 
olarak birleştirmeyi tercih ediyoruz. Elektraweb ürün ailesindeki 
tüm modüller, otellerimize bir yönetim sistematiği sunarak ileri 
kontrol mekanizmaları sayesinde verimliliğin artmasını sağlıyor. 
Elektraweb Otel Programı’nın öncelikli avantajı ilk yatırım 
maliyetinin olmaması. Tesislerin birkaç yılda bir yenilenmesi 
gereken sunucu, sunucu lisansları, virüs programları, yedekleme 
gibi maliyetleri ortadan kaldırıyor. Programı internet bağlantısı 
olan, akıllı bir telefon, tablet ya da bilgisayar ile rahatlıkla 
kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği mobilite avantajını beraberinde 
getiriyor. Bir diğer avantajı ise verileri güvenli bir alanda 
tutması. Çünkü bulut sistemler hem çok ciddi şekilde korunuyor 
hem de dünyanın farklı lokasyonlarında verilerin eş zamanlı 
kopyalarını tutarak veri güvenliğini garanti altına alıyor. Üstelik 
Elektraweb’de işlenen ve saklanan bilgiler Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma 
Yönetmeliği (GDPR) kapsamına göre kayıt altına alınıyor. Bu 
özelliklerin hepsi işletmelerin hem zamansal hem de bütçesel 
olarak tasarruf etmelerinin önünü açıyor. 

“Dijital dönüşüm”, sürdürülebilirlik politikalarımızın 
tam merkezinde yer alıyor

Nilüfer Durukal
Talya Bilişim Yönetici Ortağı
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Turizm sektöründe sürdürülebilirlik 
denildiğinde genellikle atık yönetimi, su 
tüketimi ve enerji verimliliği aklımıza gelir. 
Ancak sürdürülebilir turizm ilkelerine 
baktığımızda; atık yönetimi, doğa dostu 
ulaşımın sağlanması, yerel ekonominin ve 
işletmelerinin desteklenmesi, toplumsal ve 
kültürel değerlerin korunması, su tüketimin 
azalması ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 
enerjinin verimli kullanımı gibi bütünsel 
bakış açısı ile tüm bu ilkeler doğrultusunda 
değerlendirilmelidir. Liberty Lara olarak 
sürdürebilirlik ilkelerinin tamamına en doğru 
şekilde uyum sağlamak adına çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Ana prensibimizi sistemimizi 
sürekli geliştirmek üzerine kurarak 
geleceğimize ülkemize ve doğal kaynaklarımıza 
sahip çıkmak istiyoruz. Yeşil Yıldız ödülümüz 
yanında, Green Key (Yeşil Anahtar) çevre 
ödülümüz ve Atık yönetimi konusunda temel 
sıfır atık belgemizi de sistemimize ekledik. 
Otelimizden çıkan tüm atıkların lisanslı 
firmalar aracılığı ile bertarafını sağlıyoruz. 
Ayrıca su tüketimi konusunda hem misafir 
hem personel bilgilendirmeleri yaparak 
gelişen su tasarruflu ekipman kullanımı 

ile süreci destekliyoruz. Enerji tasarrufu 
konusunda yaptırdığımız enerji etütleri 
ile ortaya çıkan tabloyu değerlendirerek 
düzenli iyileştirme sağlıyoruz, bunun dışında 
tüm ilkelere bağlı kalarak tüm alanlarda 
gelişmeyi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir 
turizmin iş ve sosyal hayatımızda sürekli 
olması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla 
tüm bu uygulamaların temelini insan, 
yani en değerlimiz olan personelimizi 
düşünerek yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz 
uygulamalar ve eğitimler ile personelimize 
bu sürecin mantığını aşılayarak bunun ekstra 
emek göstermemiz gereken bir uygulama 
değil hayat felsefemiz haline getirmeyi 
hedefliyoruz. En büyük motivasyonumuz 
yapmış olduğumuz uygulamalar neticesinde 
misafir ve personelimizden aldığımız olumlu 
geri dönüşlerdir. Bu sayede hem personelimiz 
hem de misafirlerimizin sürdürebilirliği 
sadece otel bazında değil kendi özel 
hayatlarında da hissederek bu konuya 
adaptasyon sağladıklarına şahit oluyoruz.

Yeşil Yıldız ve benzeri çevre ödül kriterleri 
sayesinde ürün ve hizmet sağlayan 
tedarikçilerin hassasiyetlerini artırarak 
ortak gelişim sürecimiz devam etmekte
Çevreye duyarlı tesis olmak, tercih 
edilebilirliğimizi tartışmasız olumlu yönde 
etkiledi. Örneğin 10’uncu kez repeat olarak 
gelen misafirlerimizle ağaç diktiğimiz ve 
bu sayede oluşturduğumuz mini misafir 

ormanımız mevcut. Dikilen her ağaca o 
misafir isimlerini vererek tekrar ziyarete 
geldiklerinde görmemiz hatta bu ziyaretlerde 
çocuklarının büyüdüğüne şahit olmamız 
hem misafirlerimiz hem de bizler için 
unutulmaz anlardır. Turizmin gerçekten 
sürdürülebilir olabilmesi için tüm paydaşların 
aynı sorumluluğu alarak bu yönde adımlar 
atması gerekmektedir. Şüphesiz ki Yeşil Yıldız 
ödülü bu sürecin lideri olarak tüm otelleri ve 
dolayısıyla paydaşları bu konuya eğilmesine 
sebep olmuştur. Yeşil Yıldız ve benzeri çevre 
ödül kriterleri sayesinde ürün ve hizmet 
sağlayan tedarikçilerin hassasiyetlerini 
artırarak ortak gelişim sürecimiz devam 
etmektedir. Kesinlikle sürdürülebilir turizmin 
bazı bakış açıların değiştireceği aşikardır. 
Zaten önceliğin her zaman insan sağlığı 
olduğu otellerde pandemi sonrasında 
kimyasal, plastik - kağıt,  tek kullanımlık 
malzeme vb. kullanımı fazlası ile arttı ancak 
güçlü geri dönüşüm sistemine sahip olmamız 
sayesinde bu alanda yapılan uygulamalardan 
olumsuz etkilenmeyeceğimizi düşünüyoruz. 
Pandemi sürecinde özellikle açık büfelere 
yapılan koruyucu cam bariyerler ile 
ürünlerin personel tarafından dağıtılması 
sayesinde zaten az olan gıda israfımız 
neredeyse sıfıra indiğini tecrübe ettik. Tüm 
bu pandemi süreci sonrasında her şey dahil 
sisteminin farklılaşarak yaşanan tecrübeler 
ile sürdürebilir turizme katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. 

Adı üzerinde sürdürülebilir, her açıdan 
hem servisi veren hem de alan açısından... 
Aşırı kar odaklı olmak gelecek süreçte 
müşterilerin azalmasına neden olur, hiç kar 
odaklı olmamak da işletmenin yaşamını 
idame edemeyip batmasına neden olur. 
Optimum kar sürdürülebilirlik için en önemli 
koşul.  Müşteri olarak kendinizi düşünün: 

Sunduğunuz hizmeti sattığınız fiyata siz 
kendiniz alır mıydınız? Sürdürülebilirlilik 
kapsamında Ruijie cloud çözümümüzü ömür 
boyu ücretsiz olarak sunuyoruz. Uzaktan 
yönetim ve uzaktan bakım fonksiyonlarını 
müşterilerimize ve bayilerimize sunuyoruz. 
Ayrıca bayilerimizin işlerini kolayca 
yapmalarını sağlayan özellikleri var, böylece 
bayilerimizin çok ama çok uzun süreler bizim 
ürünlerimizi tercih etmelerini hedefliyoruz. 

İşletmeler kesinlikle kar odaklı
 yaklaşım sergileyerek yiyecek ve 
içecek kalitesini düşürmemeli
İş seyahati sırasında kaldığım bir otelde 
midemi bozdum, hem seyahatim mahvoldu 
hem de üç gün odadan ayrılamadım. 
Bu deneyimim dolayısıyla otellerde 
mümkün olduğunca kapalı su içmeye özen 
gösteriyorum. Yemeklerin kalitesinden emin 

olduğum yerlerde konaklıyorum. Tatil odaklı 
işletmelerde eğlence önemli, personelin 
yaklaşımı önemli, internete her yerden 
kolayca erişebilmek önemli ancak en önemlisi 
yiyecekler. İnternet ya da eğlence olmazsa 
çok sorun olmayabilir, ancak tekrar tercih 
edilmez, bununla birlikte tesis kullanımında 
kazalar olursa ve yemeklerle ilgili sorun 
yaşanırsa bu durum tesisi çok kötü etkiler, 
olumlu bir müşteri birkaç kişiye tavsiye 
eder ancak olumsuz bir deneyim en az 20 
kişiye iletilir. İşletmeler kesinlikle kar odaklı 
yaklaşım sergileyerek yiyecek ve içecek 
kalitesini düşürmemeli.  Hiç bir işletme insan 
sağlığını tehdit edecek şekilde maliyetleri 
düşürmemeli. Pandemi ile birlikte sağlık ve 
hijyen en önemli konu haline geldi. Sağlıklı 
ürünler sunmak, temizliğe her alanda önem 
vermek ve bunu denetlemek kesinlikle 
müşterileriniz i memnun edecektir.

Enerji tasarrufu konusunda yaptırdığımız enerji 
etütleri ile ortaya çıkan tabloyu değerlendirerek 
düzenli iyileştirme sağlıyoruz

Sürdürülebilirlilik kapsamında Ruijie cloud 
çözümümüzü ömür boyu ücretsiz olarak sunuyoruz

Resul Çalıkoğlu
Liberty Lara Gıda ve Kalite Sorumlusu

Alp Tolga Kilimcigöldelioğlu 
Ruijie Networks 

Ülke Müdür Yardımcısı
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Radisson Hotel Group, iddialı ve ödüllü programıyla birlikte 
sorumlu bir işletme olma yolunda uzun bir geçmişe sahip. Herkesi 
önemsiyoruz ve bu konuyu otellerimizin sınırları dışına da taşıma 
konusunda kararlıyız. Yaptığımız her işin etik olması gerektiğine 
inanıyoruz ve insanlar, toplum ve gezegenimiz için gelişen, 
sürdürülebilir ve sorumlu bir işletme olmak istiyoruz. Ekip üyelerimiz, 
her gün evlerinde, iş arkadaşlarıyla birlikte ve herkes için daha iyi 
bir gelecek ve daha iyi bir gezegen bırakmak için çalıştığımız yerel 
topluluklarında Sorumlu İşletmecilik bilincini sürdürüyor. Radisson 
Hotel Group’un iddialı ve ödüllü Sorumlu İşletmecilik programında, 
misafirlerimize, toplumumuza ve gezegenimize önem göstermemizi 
ve etik adımlar atmamızı sağlayan üç temel alanı bulunuyor. Radisson 
Hotel Group’un Sorumlu İşletmecilik programının hedefleri arasında 
karbon ve su ayak izimizi 2025 yılına kadar yüzde 30 oranında 
azaltmak, 2021'de emisyon azaltma hedeflerine bilimin gösterdiği 
ölçüde uymak, tek kullanımlık plastiklerin kullanımına son vermek 
ile su yönetimi ve sorumlu tüketimle ilgili en iyi uygulamaların teşviki 
yer alıyor. Etik iş uygulamalarına fazlasıyla önem veriyoruz, faaliyet 
ve tedarik zincirindeki etki alanı dahilindeki insan haklarını teşvik 
etmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Radisson Hotel Group, özellikle 
risk altındaki çocuklar ve gençler için daha iyi gıda, barınma ve gelecek 
şartları sağlama konularında toplumlarda ortak değer yaratan sosyal 
yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu hedefler ve Sorumlu İşletmecilik 
politikalarımız, otel sektörünün, Sürdürülebilir Ağırlama İttifakı ve BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tarafından tanımlanmış 2030 yılı 
odak alanları ile uyum içinde olup bu alanlara katkı sağlıyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika portföyümüzün 
yüzde 79'u dahil, 447 otel için çevre dostu etiketimiz var 
Otellerimizin faaliyetlerini mümkün olduğunca sürdürülebilir bir 
şekilde yürütmesini sağlamak bizim için çok önemli. Radisson 

Hotel Group olarak, otellerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarının 
üçüncü taraflar tarafından belgelendirilmesine değer veriyoruz. 
Bu, başarılarımızın tamamen şeffaf ve güvenilir olmasını sağlarken, 
fırsat alanlarımızı belirlememiz açısından da faydalı. Otel 
performansını denetleyen, Green Key ve EarthCheck gibi Küresel 
Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından tanınan küresel çevre dostu 
etiketlerle ortaklıklarımız bulunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
portföyümüzün yüzde 79'u dahil, 447 otel için çevre dostu etiketimiz 
var. Sürdürülebilirlik performansımızı misafir memnuniyeti anketimiz 
aracılığıyla ölçüyoruz. Misafirlerimizin vurguladığı temel endişeler, 
Sorumlu İşletmecilik girişimlerimizin kendilerine daha etkin bir şekilde 
aktarılabileceği üzerineydi. Ayrıca şişe, pipet ve diğer plastiklerin 
tesislerdeki kullanımının azaltılmasını ve otellerdeki geri dönüşüm 
seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sağlanmasını talep ettiler. 
Radisson Hotels Güvenlik Protokolünün uygulanması nedeniyle, seçili 
ürünler COVID-19 önleyici tedbiri olarak tek kullanımlık plastiklere 
sarılıyor. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde kendimizi 
geliştirmek için çevresel ve sosyal sorumluluk gösteren 
tedarikçilerden ürün ve hizmetler satın almak için çalışıyoruz
Misafirlerimizi çözümlere dahil ederek, sürdürülebilirlik alanındaki 
zorlukların üstesinden gelmeyi umuyoruz. Radisson Hotel Group, 
grup genelinde havluların yeniden kullanımı programı, yeşil kat 
hizmetleri programı, tek kullanımlık plastiklerle mücadele taahhüdü 
ve 9 markamızın hepsinin küresel çaptaki tüm toplantılarında ve 
etkinliklerinde karbon dengelemesi sağlayarak, Radisson Hotel'deki 
her toplantıyı ve etkinliği yüzde 100 karbon nötr yapan benzersiz 
bir küresel karbon girişimi yürütüyor. İnsan hakları, işgücü, çevre 
alanlarının yanı sıra BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 
kendimizi geliştirmek için çevresel ve sosyal sorumluluk gösteren 
tedarikçilerden ürün ve hizmetler satın almak için çalışıyoruz. Tedarikçi 
Davranış Kurallarımız, ulaşmaları beklenen asgari standartları ana 
hatlarıyla ortaya koymaktadır. Tedarikçi İş Ahlakı Tüzüğü, İş Ahlakı ve 
Etiği Tüzüğünün eki niteliğinde olup grup ve alan kademelerinde tüm 
tedarikçiler tarafından imzalanıyor.

Beklentilerin ve gereksinimlerin değiştiği bu yeni 
seyahat çağında, sürdürülebilirlik en yüksek 
önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor
Booking.com'un yakın zamanda yaptığı bir çalışma, seyahat edenlerin 
yüzde 61'inin pandeminin gelecekte daha sürdürülebilir bir şekilde 
seyahat etmek istemelerine neden olduğunu ifade ettiklerini 
ortaya koyuyor. Bugünün sürdürülebilir turizmi, turizmin yarın da 
var olması anlamına gelir. Seyahat ve turizm sektörü, geleceğe 
ve sürdürülebilirliği ileriye taşımak için süratle harekete geçmek 
üzere güçlendirilmiş taahhüt ve eylemlere yönelik ortak bir vizyon 
doğrultusunda çalışmaktadır. Küresel salgın çevremizi büyük ölçüde 
değiştirdi. Yaşama, bir araya gelme ve çalışma biçimimiz tamamen 
değişti. Salgının bize öğrettiği şeylerden biri de, işletme sahiplerini, 
finansı, sürdürülebilir çözümler sağlayanları ve otellerimizi bir araya 
getirerek oluşturulan sektörler arası ortaklıkların, 2050 yılına kadar 
net sıfır karbonlu bir gelecek hayaliyle daha iyi bir gelecek inşa etmeye 
yönelik tümüyle etkili bir güç olarak yaklaşımımızı desteklemesi 
olmuştur. Beklentilerin ve gereksinimlerin değiştiği bu yeni seyahat 
çağında, sürdürülebilirlik en yüksek önceliklerimizden biri olmaya 
devam ediyor. Her Radisson ekip üyesinin taşıdığı ‘Evet, Yapabilirim!’ 
felsefesi, sürdürülebilirlik ve Sorumlu İşletmecilik taahhüdümüze 
tümüyle odaklanarak pandemiden sonra da yolumuza devam 
edebileceğimizin açık bir kanıtıdır.a

Sorumlu İşletmecilik programının hedefleri arasında karbon ve su ayak 
izimizi 2025 yılına kadar yüzde 30 oranında azaltmak yer alıyor

Inge Huijbrechts
Radisson Hotel Group Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve 

Kurumsal İletişim Küresel Başkanı
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Teknoloji her alanda olduğu gibi, aydınlatma sektöründe de çok 
hızlı ilerliyor. Günümüzde lamba ve ampul yerini LED’e bıraktı. Artık 
bina cepheleri, köprüler, tüneller, hastaneler, okullar, hatta sokak 
lambaları LED (Light Emitting Diode - Işık Yayan Diyot) ile aydınlatılıyor. 
Uzun ömürlü, enerji tasarruflu, verimli olması, kolay montaj ve 
devreye alma pratikliği LED aydınlatmanın tercih edilmesinin başlıca 
sebeplerindendir. Enerji verimliliği söz konusu olduğunda, aydınlatma 
ve LED kullanımı birbirinden ayrı düşünülemez. Geleneksel lamba 
türleri ile karşılaştırıldığında, LED’ler yüksek verim ve uzun ömürleri 
nedeniyle enerji verimliliği açısından verilen önemi hak ediyor.  LED 
teknolojisinin düşük enerji tüketimini yüksek verimlilik özellikleriyle ve 
estetiğiyle dış cephede bir araya getirerek görsel bir şölen oluşturmak 
mümkündür.

BELMET TEKNOLOJİ tarafından sağlanan LED ve 
KNX akıllı bina otomasyon çözümleri sürdürülebilirliği 
artırır, şehir dayanıklılığını destekler ve yerli / yabancı turist 
için rahatlık ve güvenlik hissini yükseltir
BELMET Teknoloji olarak aydınlatma otomasyonu sayesinde dış cephe 
aydınlatmalarını sabit bir görüntüden çıkarıp, aydınlatmada dünya 
lideri olan Philips marka ürünler ile ışığın olağanüstü potansiyelini 
ortaya çıkarıyoruz. Cephe üzerinde farklı seçenekler ve senaryolar 
sunuyoruz. Dinamik renk değişimli LED aydınlatma da dahil olmak 
üzere doğru aydınlatma karışımı deneyimleriyle topluluk üzerinde 
büyük bir etkiler bırakmayı seviyoruz. BELMET TEKNOLOJİ tarafından 
sağlanan LED ve KNX akıllı bina otomasyon çözümleri şehrinizin bir 
marka olmasını sağlar, sürdürülebilirliği artırır, şehir dayanıklılığını 
destekler ve yerli / yabancı turist için rahatlık ve güvenlik hissini 
yükseltir. Daha parlak, daha güvenli ve daha yeşil anlayışını 

benimseyen tasarım ekimiz otelleri güzelleştiren ve ilham veren 
yenilikçi çözümler üretilmesini sağlar. Aynı zamanda, bir şehrin kimliği 
ile şehirde yaşayanların ihtiyaçları arasındaki hassas dengeye de saygı 
duyuyoruz. Pratik ve güzel olduğu kadar enerji açısından verimli ve 
sürdürülebilir LED aydınlatma çözümleri sunuyoruz. Etkili olmayan 
aydınlatmanın gezegenimizin hassas kaynaklarını tükettiğini ve 
emisyonların hava kalitesini etkileyebildiğini unutmamak gerekiyor.

Otellerde sağlanması gereken konfor ve güvenlik gereksinimleri 
daha fazla enerji kullanmanıza, bu nedenle maliyetlerinizin daha 
da yükselmesine sebep olur
Misafirlerini memnun etmek, otellerin önceliğidir. Otel misafiri, 
ister lüks bir tatil köyüne, ister ekonomik bir otele girsin, hoş bir 
ortamda, etkili bir hizmetle karşılanmak ve kendini tıpkı evindeki gibi 
bir konforun içerisinde hissetmek ister. Onlara yaşatacağınız bu etkin 
hizmet, daha sonraki konaklamalarında da otelinizi tercih etmelerinin 
garantisidir. BELMET Teknoloji tarafından sunulan entegre bina 
yönetim sistemi çözümleri, misafirlerinizin konaklamalarını en keyifli 
şekilde yaşamalarını sağlayacak otel tasarımınızın en etkin parçasıdır 
ve onların beklentilerini karşılayacak olan konforu sağlamanız için 
geliştirilmiştir. Resepsiyon alanları, restoranlar, konferans salonları, 
ofisler, konuk odaları, spor salonları ve güzellik merkezleri gibi pek 
çok kullanım alanına sahip kompleks tesisleri olan otellerde işletme 
maliyetleri yüksek seviyelerdedir. Tüm bu alanlarda sağlanması gereken 
konfor ve güvenlik gereksinimleri daha fazla enerji kullanmanıza, bu 
nedenle maliyetlerinizin daha da yükselmesine sebep olur. BELMET 
Teknoloji tesislerin ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara sürekli çözüm 
geliştirmek amacıyla otel yöneticileri ile sürekli diyalog halindedir. Bu 
diyalog basit uygulamalardan tam kapsamlı ve karmaşık sistemlere 
kadar tüm deneyimlerin temelini oluşturmaktadır. BELMET Teknoloji 
sunmuş olduğu Schneider Electric entegre bina yönetim sistemi 
çözümleri ile işletmenizle ilgilenirken, işletmeler misafirlerinin 
konaklamasını eşsiz bir konfora dönüştürebilir. 

Bir otelin enerjisinin yüzde 30’undan fazlası misafir odalarında 
kullanıldığından, elde edilen tasarruf çok büyük önem taşır
Schneider Electric tarafından sunulan geniş ürün gamı ile birlikte 
otelinizin enerji verimliliğini ve bütünlüğünü, misafirlerinizin 
konforundan asla ödün vermeden sağlamak, maliyetlerinizi 
azaltmanın yanı sıra sizi çevreye duyarlı bir işletmeye sahip olmanın 
eşsiz mutluluğu ile tanıştırır. Enerji verimliliği sağlayan çözümler 
bir otel için sizce ne kadar tasarruf sağlar? Tüm misafir odalarında 
bulunan, bina yönetim sistemine bağlı bir sensörü ele alın. Sensör, 
misafirin odasında bulunmadığı zamanlarda aydınlatma ve sıcaklığı 
önceden ayarlar. Bir otelin enerjisinin yüzde 30’undan fazlası misafir 
odalarında kullanıldığından, bu elde edilen tasarruf çok büyük önem 
taşır. Entegre sistem çözümü, otelinizdeki tüm fonksiyonları tek bir 
merkezden kontrol etmenizi sağlar. Sistemler açık olduğundan, her 
kontrol sistemi geliştirilmeye açıktır. Ayrıca farklı markalar da dahil 
olmak üzere tüm sistemlere bağlanabilir. Bu sistemler; bina yönetimi, 
güvenlik, elektrik, su, aydınlatma ve yenilenmiş oteller için IP ağını 
kapsar. Entegre sistem çözümü ayrıca, size daha az insan kaynağı 
kullanma olanağı sağlar. Aydınlatma otomasyon çözümleri ile 
misafirlerinize odalarında muhteşem bir konfor ortamı sunabilirsiniz. 
Doğru ortamlarda doğru stilleri bir araya getirmek ve gelecekte 
yapabileceğiniz güncellemelere imkan tanıyan seçimler yapmak 
göz alıcı bir tasarımın özünü oluşturur. BELMET Teknoloji tarafından 
pazara sunulan Schneider Electric ürünleri, uluslararası üne sahip otel 
tasarımcılarıyla yakın iş birliği halinde geliştirilip uygulanır.

Geleneksel lamba türleri ile karşılaştırıldığında, LED’ler yüksek verim ve uzun 
ömürleri nedeniyle enerji verimliliği açısından verilen önemi hak ediyor

Bahar KILIÇ 
Kurucu 

BELMET TEKNOLOJİ A.Ş - BELMET A Group Company of infoMET
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ÖZEL BÖLÜM | ACE OF MICE

MICE sektörü, uzun bir aranın ardından ACE of 
MICE Exhibition by Turkish Airlines’da buluştu

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 28-30 Haziran 
tarihlerinde gerçekleştirilen 8. ACE of 

M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, binlerce 
turizm ve MICE sektörü temsilcisini bir araya 
getirdi. Fuar açılışı; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Belediyeler Birliği 
Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Şekip Avdagiç, Türk Hava Yolları 
Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, TÜROB 
Başkanı Müberra Eresin, Global Business 

Travel Association-GBTA  Başkanı J. Grant 
Caplan, The European Travel Agents' and 
Tour Operators' Associations ECTAA  Başkanı 
Pawel Niewiamdomski, Azerbeycan Tourism 
Board ve CVB Başkanları, 20 belediye başkanı, 
15 Ticaret Odası Başkanı, 20 başkonsolos ve 
yoğun bir basın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Volkan Ataman: “MICE sıralamasında 
liderliği fazlasıyla hak etmiyor muyuz?” 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm 
Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, 
“Buradaki herkes geleceğe umut aşılıyor. 

Pandemi dolayısıyla fuar, kongre, toplantı vb. organizasyonların durdurulduğu yaklaşık 15 aylık sürenin ardından ACE 
of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, turizm ve MICE sektörlerini yeniden buluşturdu. Covid-19 pandemisinin 
ilk günlerinden bu yana, küresel salgının getirdiği zorluklarla mücadele eden turizm ve MICE sektörü temsilcileri 
B2B görüşmeler, konferans programları ve eğlenceli network aktiviteleri ile ACE of MICE dünyası ile tekrar bir araya 
gelme fırsatı buldu. Küresel ölçekte 30 milyon lira üzerinde bir iletişim kampanyası ile gerçekleştirilen ACE of MICE, 
28-30 Haziran tarihlerinde üç gün boyunca binlerce turizm ve MICE sektörü temsilcisini bir araya getirerek sektör 
profesyonellerine moral verdi. 
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Volkan Ataman



Hepimiz bir arada olmayı, seyahat etmeyi, 
fuarlara, etkinliklere, konserlere katılmayı çok 
özledik. ACE of MICE dünyası pandeminin 
getirdiği yıkıma rağmen sektörümüzü 
birleştirmeyi, ileriye taşımaya ve motive 
etmeyi sürdürüyor. Turizm Medya Grubu 
sektörün çatı örgütü olma misyonunu şartlar 
ne olursa olsun her zaman fark ettirmeye 
devam edecektir” ifadelerini kullandı. Nitelikli 
turist sayısını ve kişi başına harcama tutarını 
artırmanın yolunun MICE’dan geçtiğini 
belirten Ataman, şöyle devam etti; “Tarihiyle, 
gastronomisiyle, üç tarafı denizlerle çevrili 
güzel ülkemiz dünyada bulunduğu konum 
olarak da, her destinasyona rahat ulaşım 
imkanı sağlıyor. Bu noktada ülkemizin gururu 
Türk Hava Yolları 127 ülkede 325 noktaya uçuş 
sağlıyor. İGA ve Sabiha Gökçen havalimanları 
tam kapasiteye geçtiğinde yılda 266 milyon 
yolcuya hizmet verebilecek. Galataport ile 
birlikte yıllık 1.5 milyon mürettebat dahil 
yolcuyu İstanbul’da ağırlayacağız. Konaklama 
ve koltuk kapasitemizin yüksekliği, hizmet 
kalitemizin tartışmasız üstünlüğü ve MICE 
alanında hizmet sunan firmalarımızın 
kalitesi ile dünya MICE sıralamasında liderliği 
fazlasıyla hak etmiyor muyuz?” 

Konferans programı kapsamında MICE 
pazarındaki yenilikler masaya yatırılıren, 
çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirdi
ACE of MICE sahnesinde gerçekleşen 
12 oturumda 73 konuşmacı ile pandemi 
sonrası turizm ve MICE sektörünün geleceği, 
Türkiye ve global etkinlik sektörünün üst 
düzey temsilcileri tarafından ele alındı. 
Ayrıca, fuar kapsamında İstanbul’da en üst 
düzeyde misafir edilen 25 ülkeden 70 satın 
alıcı firma 3 gün boyunca B2B toplantılar ile 
katılımcılarla iş birliklerini güçlendirdi. Fuarın 
ilk günü gerçekleştirilen ACE of MICE B2B 
Speed Network Etkinliğinde tüm satın alıcılar 
ve katılımcılar bir araya gelerek network 
aktivitelerini sürdürdü.  

Yerel mutfaklar, yemek 
davetlerinde tanıtıldı
3D Video mapping ile dizayn edilmiş VIP 
Lounge alanında avatar ormanı ve birçok 
görsel şölen eşliğinde sekiz ayrı yemek 
daveti düzenlendi. Protokol yemeği Antalya 
Tanıtma Vakfı ve 7 Mehmet sunumu ile 
gerçekleştirilirken Gastro Show ana sponsoru 
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı Tunç 

Soyer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur 
Aktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma 
Şahin, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat 
Zorluoğlu, basın, özel misafirler ve uluslararası 
konuklara yerel mutfaklarını Türk lezzetlerini 
en üst düzeyde tanıttılar. Develi Restoranları 
ise ACE of MICE katılımcılarına özel bir davet 
verdi. Ayrıca, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 
ev sahipliğinde Turizm Medya Grubu Başkanı 
Volkan Ataman ile birlikte 21 ülkeyi temsil 
eden başkonsoloslar ve diplomatların, 
katılımı ile Swissotel The Bosphorus’ta 
Türkiye’nin 7 bölgesinden farklı lezzetlerin 
sunulduğu yemek daveti gerçekleştirildi. 
28 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde Jolly M.I.C.E. isim sponsorluğu 
ile gerçekleştirilen AMEzing Parti uzun bir 
süreden sonra turizm, MICE profesyonelleri 
ve kurumsal satın alıcıları bir araya getirerek 
akıllarda iz bıraktı. 
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Gastro Show, Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtma hedefiyle 
sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi

Avrupa’nın en büyük gastronomi turizmi fuar ve konferansı Gastro 
Show, “7 şehir 7 bölge 7 ülke” teması ile İstanbul’da gerçekleştirildi. 
ACE of MICE etkinliği ile eş zamanlı olarak, Turizm Medya Grubu ve 
Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla düzenlenen Gastro 
Show, gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş 
yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” 
mottosuyla 2021 yılında ilk defa ağırlamaya başladı. 160 katılımcı, 
15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile gerçekleşen Gastro Show’a 
Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden gastronomi sektörüne 
damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılarak 
katkı sundu. İstanbul Kongre Merkezi’nin açık alanında yapılan Türk 
mutfağı, peynir, pide, döner, çay, Türk Kahvesi gibi Workshop’lar bir 
Dome çadırı içinde yapılırken, diğer Gastroçadır konferans alanında 
ise Türk mutfağının önemi, Yıldızlar geçidi (Türkiye ve dünyanın en 
önemli şefleri), hikayeleri ile 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli 

ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Modern Türk Mutfağı, 
sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin 
yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine değerli 
konuşmacılar eşliğinde bilgilendirici oturumlar yapıldı. Gastro Show 
İstanbul, gastronomi turizmi gelirlerini artırma ve Türk Mutfağı’nı 
dünyaya tanıtma misyonuyla çok sayıda sektörü ve pazarda faaliyet 
gösteren dünyanın en kaliteli gıda ve Gastronomik ürün üreticilerini 
bir araya getirdi.
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ACE of MICE Fuarının kesinlikle çok başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. 
Organizasyonun akışından ve ICVB olarak gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerin tamamından kurum olarak verim aldık. Özellikle fuarın 
oturum programını gerçekten çok beğenerek takip ettik. Paneller 
bilgilendirme açısından gayet verimliydi. Bizzat katılım gösterdiğimiz 
“Sınırsız Turizm: Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesinde Azerbaycan 
ve Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Olumlu Sonuçları” panelinde 
İstanbul kongre turizminin gelişimi hakkında önemli adımlar attık. 
ACE of MICE fuarı ve katıldığımız oturum, Azerbaycan kongre bürosu 
ve turizm bürosu ile gerçekleştireceğimiz potansiyel işbirlikleri ile ilgili 
güzel bir başlangıç yapmamıza vesile oldu diyebiliriz. 

Hem ülkemiz için önemli bir fuara destek olmak 
hem de bu fuarın imkanlarından istifade etmek 
amacıyla ACE of MICE’a önümüzdeki yıl da katılacağız
MICE endüstrisinin vazgeçilmez bir parçası olan ACE of MICE, son 
8 yıldır Türkiye’nin ilk ve tek MICE fuarı olarak gerçekleştiriliyor ve 
Türkiye’de rakibi olmayan bir fuar olarak tüm sektör paydaşlarının 
ajandasında yer alıyor. Her yıl, dünyanın en önemli MICE fuarları olan 
IBTM ve IMEX fuarlarının standartlarında gerçekleşiyor ve sektör 
içerisinde ciddi oranda ticari hareketlilik sağlıyor. Hem ülkemiz için 
önemli bir fuara destek olmak hem de bu fuarın imkanlarından 
istifade etmek amacıyla ACE of MICE’a önümüzdeki yıl da katılacağız. 
ACE of MICE’ın profesyonel anlamda oluşturduğu çevrenin gücüne ve 
başarısına gönülden inanıyoruz.

Tüm sektör paydaşlarında, tekrar birlikte olmanın ve 
doğrudan diyalog kurabilmenin yarattığı güçlü bir duygu vardı
Sizlerin de bildiği gibi, 1,5 yıl sonra ilk defa MICE sektörü bu fuarda 
fiziksel olarak bir araya geldi. ACE of MICE sırasında ve sonrasında 
anladık ki, yüz yüze iletişimin ve fiziksel olarak gerçekleştirilen 
etkinliklerin yerini hiçbir şey tutmuyor. Tüm sektör paydaşlarında, 

tekrar birlikte olmanın ve doğrudan diyalog kurabilmenin yarattığı 
güçlü bir duygu vardı. Pandemi süreci boyunca hibrit etkinlikler 
başarılı bir biçimde gerçekleştirildi ancak fiziksel olarak bir etkinlikte 
bulunmakla hibrit etkinliklerin aynı etkiyi yaratmadığı kesinlikle 
gözlemlediğimiz bir sonuç oldu. Özellikle yüz yüze yapılan oturumları 
ve B2B görüşmeleri gerçekten herkes çok özlemiş. Pandemi öncesi 
döneme göre fuarın daha sakin geçeceğini düşünüyorduk ancak ACE 
of MICE kesinlikle beklentimizden ve tahmin ettiğimizden çok daha 
verimli ve başarılı geçti. 

Hibrit etkinlikler ve kongrelerin yapılıyor olması 
elbette çok önemli ancak uluslararası raporlardan ve 
anketlerden çıkan sonuçlar, fiziksel etkinliklere olan 
ilginin daha da artığını gösteriyor
Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel makale ve raporda pandeminin 
yarattığı etkilerin tamamen ortadan kalkması ve sektörün 2019 
seviyesine dönmesi ancak 2023-2024 yıllarında olacağı belirtiliyor. 
Ancak aşılanma sürecinin hızlanması, fuarların başlaması ve seyahat 
kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması dolayısıyla, 2021’den ve 
önümüzdeki yıllardan MICE sektörü adına beklentimiz büyük. Bu 
süreçte, hibrit etkinlikler ve kongrelerin yapılıyor olması elbette 
çok önemli ancak uluslararası raporlardan ve anketlerden çıkan 
sonuçlar, fiziksel etkinliklere olan ilginin daha da artığını gösteriyor. 
Fiziksel kongreler ve fuarlar hiçbir zaman tamamen bitmeyecek 
organizasyonlar. 2021 yılında ülkemizde ve İstanbul’da birçok farklı 
alanda sayısız fiziksel etkinlik düzenlenecek. İstanbul, özellikle 
küresel MICE endüstrisi için vazgeçilmez bir destinasyon olduğundan 
sektörün mevcut yaralarını bu yıl içerisinde bir nebze sarabileceğini 
düşünüyoruz.

ACE of MICE’ın profesyonel anlamda oluşturduğu 
çevrenin gücüne ve başarısına gönülden inanıyoruz

Dr. Cemil Hakan Kılıç
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu 

Genel Müdürü 
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Pandemi dönemi nedeniyle tüm dünyada 
etkinlik, davet ve toplantılar ya ertelendi 
ya da online olarak gerçekleşti. ACE of 
MICE fuarının gerçekleştirilmesi, sektörün 
normalleşme sürecinin başladığının 
göstergesi olmakla birlikte, pandemi 
nedeniyle katılım az olsa da bu fuar sektör 
açısından güzel bir başlangıç oldu. İstanbul 

Turizm Platformu, 18 Kasım 2019’da 
kuruluşunu kamuoyuna duyurdu fakat 
platformun kurulmasının hemen ardından 
pandemi ilan edildi. Pandemi ilan edilen 
bu dönemde kısıtlamalar nedeniyle turizm 
sektörü durma noktasına geldi. Platform  
olarak stant açtığımız ilk fuar olan ACE of 
MICE, bu bakımdan, platformumuz hakkında 
bilgi almak isteyen katılımcılara bilgi vermek 
ve kendimizi tanıtmak adına güzel bir fırsat 
yarattı. Organizasyon, İstanbul Turizm 
Platformunun sektör ile kaynaşması ve fuar 
konusunda deneyim kazanması açısından 
olumlu geçti.  

Bu tür etkinliklerde sektör ile buluşmayı 
ve sektör temsilcileriyle daha sık 
bir araya gelmeyi hedefliyoruz
Fuar, uzun süredir bir araya gelmeyen 
MICE sektörünün pandemi dönemi 
sonrası ilk kez bir araya getirdi. 
Sektörün hızla toparlanabilmesi ve eski 
günlerine geri dönebilmesi için bu fuarın 
düzenlenmesi önemli bir gelişmedir. Bu tür 
organizasyonların düzenlenmesi pandemi 

döneminin kaybettirdiği değerlerin geri 
kazanılması açısından oldukça önemli... 
Önümüzdeki sene de düzenlenmesi 
halinde fuara katılım sağlamayı planlıyoruz. 
İstanbul Turizm Platformu olarak fuara 
daha etkin katılım sağlayabilmemiz için fuar 
kapsamında düzenlenen konferanslarda 
konuşmacı olarak yer almayı da  isteriz. Bu tür 
etkinliklerde sektör ile buluşmayı ve sektör 
temsilcileriyle daha sık bir araya gelmeyi 
hedefliyoruz. Sektör, kazanımlarını bu tür 
etkinliklerde katılımcılarla paylaşmakta ve 
geliştirmektedir. ACE of MICE Fuarının açılış 
konuşmalarında bahsedildiği gibi MICE 
sektörü, pandemi sonrası toparlanması 
en zor sektörler arasında yer alıyor fakat  
fuar organizasyonu toparlanma sürecinin 
beklenenden daha hızlı gerçekleşeceğinin 
sinyallerini verdi. Umarız sektöre yönelik bu 
tür etkinlikler kesintisiz devam eder ve MICE 
sektörü en hızlı şekilde toparlanma sürecini 
tamamlar. Fuar boyunca edindiğimiz 
izlenimler gösteriyor ki sektörün beraber 
olmaya ve geleceği birlikte inşa etmeye 
ihtiyacı var...

Organizasyon, İstanbul Turizm Platformunun 
sektör ile kaynaşması ve fuar konusunda deneyim 
kazanması açısından olumlu geçti

Özcan Biçer
İstanbul Turizm Platformu, Direktör

Mevcut şartlara göre değerlendirdiğimizde 
ACE of MICE organizasyonun güzel 
geçtiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte 
organizasyonun tarihi itibariyle fuara 

gelemeyen çok fazla acente olduğunu 
gözlemledik. Bu anlamda Ace of MICE 
fuarının daha verimli geçmesi için yaz 
dönemine denk gelmemesi gerektiği 
düşüncesindeyim. Bu tarz organizasyonlara 
katılırken öncelikle otel imajını düşünmek 
gerekiyor. Pandemi koşullarında da olsa 
Sueno Otelleri olarak fuara katılım gösterdik 
ve MICE sektörünün öncü otellerinden 
olduğumuzu herkese tekrar hissettirdik. 
Katılımcılardan, pandemi de olsa siz hep 
aynı yerde ve sektörün içerisindesiniz, tarzı 
dönüşler almak bizleri mutlu etti. 

Pandemi hafifler ve seyahat kısıtlamaları 
olmaz ise sadece MICE pazarı için değil 
tüm pazarlar için inanılmaz bir sene 
bizleri bekliyor demektir
MICE sektörüne hitaben yapılan fuarların 
en başında Ace of MICE geliyor. Bu anlamda 
organizasyonu tüm sektör katılımcılarını 
bir araya getirebilecek en büyük güç 
olarak değerlendirebilirim. Bu seneyi tam 

anlamıyla değerlendirmek çok doğru değil, 
pandemi nedeniyle halen tedirgin olan çok 
fazla turizm firması ve çalışanı bulunmakta. 
Önümüzdeki sene için katılım göstermeyi 
isteriz, biliyorum bir sonraki organizayon 
bu seneye göre çok daha verimli ve güzel 
geçecek. Pandemi tamamen biter ise bu 
organizasyonu planlamak daha doğru 
olacaktır çünkü gördük ki pandemide çok 
fazla çekingen bir kesim mevcut ve fuara 
katılım göstermediler. Bununla birlikte 
özellikle 2022 yılında MICE pazarının çok 
iyi geçeceğini düşünüyorum. Eğer pandemi 
hafifler ve seyahat kısıtlamaları olmaz ise 
sadece MICE pazarı için değil tüm pazarlar 
için inanılmaz bir sene bizleri bekliyor 
demektir. Tüm sektör artık bir şeyler 
yapmak istiyor ve tek engel belirsizlikler. Bu 
sektörden geçimini sağlayan şirket ve şirket 
çalışanları bir an önce yasakların tamamen 
bitmesini ve harekete geçmeyi bekliyor, bu 
fuarda bunun izlenimlerini gördük.

Tüm sektör artık bir şeyler yapmak istiyor 
ve tek engel belirsizlikler

Cihan Şengül
Sueno Hotels MICE Satış Müdürü
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İçinde bulunduğumuz ortamda Ace of 
MICE organizasyonunun yapılabilmiş 
olması oldukça kıymetli. Aynı zamanda 
sektördeki arkadaşlarımızı, dostlarımızı 
yeniden görebildiğimiz fuar, bu anlamda 
tazelenmeyi de sağladı, moral ve motivasyon 
sağladı. Ancak bazı eksikler de mevcuttu. 
Fuara daha fazla katılım olmasını, bizim 
hizmet ürettiğimiz müşteri kitlemizi, 
kurumlar ve firmaları da daha yüksek 
sayılarda fuarda görebilmeyi isterdik. 
Ziyaretçiler arasında esas hedefimiz olan 
markaların ve kurumların temsilcilerini çok 
fazla göremedik. Öte yandan, sektördeki 
arkadaşların bakış açılarını, planladıkları 
işleri konuşma fırsatımız oldu. Ayrıca 
sektörün genel durumuyla ve sorunlarıyla 
ilgili iki ayrı konsensüs oluştu. Bunlardan 
ilki; bir araya gelmek ve yurt dışındaki büyük 
etkinlikleri Türkiye’ye getirmek için birlikte 
çalışmak… Diğeri ise yurt dışında yapılan 

büyük organizasyonlarda paydaş olmak, 
yine birlikte hareket ederek buralardan pay 
almaya çalışmak. Münferit hareket etmekten 
ziyade, birlik olarak başarıya ulaşabilir miyiz, 
noktasında arkadaşlarımızla uzlaşmaya 
vardık.  Bu bence fuarın en heyecan verici 
ve en olumlu gelişmesi oldu. Bu benim de 
yıllardır gündeme getirdiğim bir konuydu. 
Fuarda, bunca zamandır dile getirdiğimiz 
bu konunun konuşulması beni ziyadesiyle 
mutlu etti. 

Spor, sağlık, toplantı taraflarındaki 
paydaşların da fuarda yer alması sektöre 
katkı sağlar, fuarı daha etkin ve renkli kılar
Tamamıyla MICE sektörüne ait olan tek fuar, 
Ace of MICE… İçerisinde toplantıların da 
olduğu, konferansların ve b2b görüşmelerin 
de yapılabildiği bir organizasyon… Dolayısıyla 
bu organizasyon MICE sektörü açısından 
önem taşıyor. Üzücü tarafı ise şu; MICE 
pazarında faaliyet gösteren pek çok firma 
fuarda temsil edilmedi. Örneğin, sağlık 
turizmi, spor etkinlikleri, doğa ve outdoor 
sporları gibi pek çok alanın temsiliyle ilgili 
eksiklik olduğunu gözlemedik. Bir sonraki 
fuarda bu sayılan tarafların da katılımcı 
olarak yer aldığını görmek isteriz. Çünkü 
MICE sektörü bir bütün… Spor, sağlık, 
toplantı taraflarındaki paydaşların da fuarda 
yer alması bu anlamda sektöre katkı sağlar, 
fuarı daha etkin ve renkli kılar. Umarım ki 

gelecek yıl düzenlenecek fuarda bu alandaki 
eksikler tamamlanmış olur. Denge Elektronik 
olarak bu fuara 7 senedir katılıyor, destek 
vermeye çalışıyoruz. Karşılaştırma yaparsak, 
pandemi öncesinde daha renkli, tüketici ve 
müşteri tarafında daha fazla ziyaretçinin 
görülebildiği, katılımcı sayısının daha fazla 
olduğu fuarlar gerçekleşebiliyordu. Ancak 
eksiklik olarak saydığım bileşenler, pandemi 
öncesinde de eksikti… Pandemiden bağımsız 
olarak bunların bir an önce giderilmesi 
gerekiyor. Biz önümüzdeki sene de Ace of 
MICE fuarına katılmayı düşünüyoruz. Böyle 
bir ortamda destek veren, stant açarak 
fuara katılan firmalar aslında büyük bir 
cesaret gösteriyor. Bu anlamda fedakarlık 
gösteren bu firmaları da desteklemek lazım. 
Önümüzdeki sene katılacak firmaların da 
şimdiden rezervasyon yapmaları önemli. 
Bununla birlikte, fuara katılmayan sektör 
temsilcileri de en azından sosyal medya 
hesaplarından paylaşım yaparak fuarın 
varlığını duyurabilir, bu şekilde katkıda 
bulunabilirler. Organizasyon tarafında ise 
mevcut eksiklikler dile getirilerek veya 
katılım arttıkça bu eksikler görülerek bunlar 
giderilebilir. Elbette Ace of MICE kıymetli 
ve cesaret veren bir organizasyon oldu. 
Böyle bir ortamda, hiç yapılamasındansa, 
destek vermeyenlerin de bulunmasına 
rağmen gayet güzel bir organizasyon olarak 
gerçekleşti.  

Münferit hareket etmekten ziyade, birlik 
olarak başarıya ulaşabilir miyiz, noktasında 
arkadaşlarımızla uzlaşmaya vardık 

Nurettin Erzurum
Denge Elektronik Genel Müdürü

Ace of MICE, yıllardır alışık olduğumuz üzere, 
bu yıl da sektör profesyonellerine kaliteli bir 
organizasyon ile kapılarını açtı. Yasakların 
henüz tamamen kalkmadığı bu dönemde, 
alınan kapsamlı önlemler ile birlikte 
uzun zamandan sonra ilk defa bir araya 
gelinmesinden mutlu olduk. Görkemli sahne 
şovlarıyla bir açılış töreni, sektörün önemli 

isimlerinin katılımlarıyla turizmin geleceği, 
sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu 
konferanslar, gastro turizminin ön plana çıktığı 
davetler ile çok keyifli bir üç gün geçirildi. 
Bu bağlamda beklentimizi karşılayan bir 
organizasyon oldu. Kongre, toplantı ve etkinlik 
sektörü profesyonellerinin bir araya gelmesi 
ile sektördeki yeniliklerinin takip edildiği, 
MICE sektörünün daha ileriye taşınması 
ve ülkemizin lider destinasyonlardan biri 
yapılması konusunda çözüm önerilerinin 
konuşulduğu, kendi alanında tek olan Ace 
of MICE fuarının satın alıcı ve yatırımcıları 
buluşturması açısından katkısının yadsınamaz 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sektörde 
her zaman bir araya gelme fırsatı bulamayan 
kişi ve kurumları bir araya getirmesi ve bir 
network oluşturulmasına ortam sağlaması 
çok önemlidir. Gelecek yıl da Ace of MICE 
fuarına destekçi olarak katılım sağlamayı 
öngörüyoruz. 

Sanal toplantı ortamlarının 
karşılayamadığı temas kurma imkanı fuar 
ortamında daha rahat elde edilebiliyor
Turizm sektörü olarak uzun ve yorucu bir 
dönemi geride bırakıyoruz. Sektör olarak 
her ne kadar çevrimiçi ortamlarda bir 
araya gelmeyi ve paylaşımları sürdürsek 
de organik temasın önemini çok daha fazla 
kavradık bu süreçte. Biz turizmciler olarak 
birebir temasın önemine en çok inanan 
sektörlerdeniz. Sanal toplantı ortamlarının 
karşılayamadığı temas kurma imkanı fuar 
ortamında daha rahat elde edilebiliyor. 
Bu kapsamda görüşmeler hızlı ve efektif 
olarak gerçekleştirildi. Bu tarz etkinliklerin 
artmasıyla sektör kalitesinin ve hacminin de 
artacağına inanmaktayız. Ayrıca pandemiye 
rağmen sektördeki potansiyelin azalmadığını 
görmek bizi mutlu etti. 

Kendi alanında tek olan Ace of MICE fuarının 
satın alıcı ve yatırımcıları buluşturması 
açısından katkısı yadsınamaz

Volkan Öztürkler
Crowne Plaza İstanbul Florya

Genel Müdürü 
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Melas Grubundaki dört otelimiz adına da 
konuşmak gerekirse, Ace of MICE Fuarının 
maalesef çok efektif olmadığını, sönük 
geçtiğini söyleyebilirim. Bunun nedeni 
pandemiye bağlı olmakla birlikte, yanı sıra 
fuarın reklamının çok fazla yapılmadığını 
birkaç acenteden duyduk. Uzun bir aradan 
sonra sektör bu fuarda bir araya geldi. Bu 
anlamda psikolojik açıdan canlanma mesajı 
vermesi olumluydu. Ancak fuarda yaptığımız 
görüşmeleri değerlendirirsek, bizim için orta 
derecede verimli olduğunu söyleyebiliriz. 
20 görüşme yaptıysak bunların 3-4’ünün 

efektif şekilde dönüş yapacaktır. Pandemi 
dolayısıyla MICE sektöründe çalışan acenteci 
arkadaşlarımız yaklaşık iki senedir fatura bile 
kesemedi. Psikolojik anlamda da sektörde de 
yavaş yavaş toparlanma olacaktır fakat fuar 
özelinde bakarsak, katılımcı acente sayısı da 
pek fazla değildi. Daha çok Orta Doğu, Rus, 
Ukrayna pazarlarından yetkililerin fuarda 
bulunduğunu gözlemledim. Bunun dışında 
katılımcı oteller de vardı. Fuarın işlerimize 
etkisini henüz ölçümlememiz mümkün değil 
ama sektörün genelin bakıldığında hafif bir 
kıpırdanma söz konusu. 

Ace of MICE fuarı, bağlantılar kurmamı 
sağlaması bakımından benim için iyi ve 
faydalı bir organizasyon oldu. Pandemiden 
dolayı tabii ziyaretçi sayısı sınırlıydı ama daha 
sonraki senelerde ziyaretçi sayısının artması 

fuar açısından daha faydalı olacaktır diye 
düşünüyorum. Ace of MICE fuarı, sektörün 
tüm tedarikçilerinin bir araya getirmesi 
yönünden önem taşıyor. Pandemi dolayısıyla 
uzun süredir yüz yüze görüşmeler yapılamadı. 

Bu noktada fuarda eski müşterilerle veya yeni 
potansiyel müşterilerle görüşebilme imkanı 
olması avantajlı oldu. Ayrıca, görsel şovlar çok 
güzeldi. Önümüzdeki sene de fuara katılmak, 
planlarımız arasında yer alıyor.

Honest Holding’in yeni markalarından biri 
olan Honest M.I.C.E önderliğinde, Honest 
Travel Group şirketimizle ile birlikte 1999 
yılından beri katıldığımız sayısız yurt dışı 
fuarlarından sonra, katılım kararı aldığımız 
ilk yurt içi turizm fuarı oldu. Bu anlamda 
22 yıllık turizm tecrübemizin M.I.C.E ile 
harmanlanmasıyla birçok çözüm ortağımız 
ile aynı platformda pandemi sonrasında bir 
araya gelme fırsatını yakalamış olmak da bizi 
ayrıca mutlu etti. Honest Holding olarak; 
Honest M.I.C.E. markamızın dışında Honest 

Travel Group, Honest Transport, Signature 
Hotel Group gibi birçok markamız ile birlikte 
beklentimizin çok üstüne çıkan bu fuarda 
hem M.I.C.E sektörüne girişimizi kutlamış 
hem de çözüm ortaklarımız ile bu sevincimizi 
paylaşmış olduk. İlk etkinliğimizi takiben, 
birçok firmanın, otelin ve iş ortaklarımızın 
standımıza göstermiş olduğu yoğun ilgi 
ve destekleri bizi oldukça keyiflerindi. 
Honest Holding olarak 2022 yılında daha 
da büyümüş, daha güçlenmiş olarak yeni 
markalarımızla beraber çoğalarak yerimizi 
alacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. 

MICE sektörünün giderek dijitalleştiği 
global ortamlarda bu fuar özel bir 
platformdur
Ace of MICE ilk senesinden bu yana en büyük 
ilgi gören yurtiçi turizm fuarlarından biridir 
aslında, 2019 yılından sonra Türkiye’de 
gerçekleşen ilk MICE Fuarı olması sebebiyle 
sektörde büyük heyecan yarattı. Bu heyecan 
tüm MICE camiasını hareketlendirerek, 
yeni normalleşme sürecinin başlamasının 

ardından 2022 yılı için beklentilerimizi 
oldukça artırdı diyebiliriz. Bu fuarın MICE 
sektöründe ve turizm firmalarının pazarlama 
stratejileri arasında oldukça önemli bir 
yeri bulunuyor. MICE sektörünün giderek 
dijitalleştiği global ortamlarda bile, bu 
fuar üretici ile tüketiciyi bir araya getirme 
ve katılımcı firmalara, rakiplerini ve rakip 
ürün ve hizmetleri izleme olanağı verdiği, 
turizm gündemlerinin ve son teknolojilerin 
konuşulduğu sektöre oldukça katkı sağlayan 
özel bir platformdur. MICE sektörü zorlu 
bir süreç geçirse de şu anki verilere 
göre geleceğe umutla bakabileceğimizi 
öngörüyoruz. 2021’in son çeyreği ve 2022 
yılının MICE sektörü için hiç olmadığı 
kadar yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Aynı 
zamanda pandemi ile birlikte bazı firmaların 
tam hibrit çalışma modeline geçmesi 
sebebiyle hibrit etkinliklerin bir süre daha 
devam edeceğinin farkındayız. Bu sebeple 
çok farklı etkinlik alternatif ve içerikleri ile 
yeni dönem hazırlıklarımızı tamamlamış 
bulunuyoruz.

Sektörün genelin bakıldığında 
hafif bir kıpırdanma söz konusu

Ace of MICE fuarı, sektörün tüm tedarikçilerinin 
bir araya getirmesi yönünden önem taşıyor

Birçok çözüm ortağımız ile aynı platformda 
pandemi sonrasında bir araya gelme fırsatını 
yakalamış olmak da bizi ayrıca mutlu etti

Ayça Çınarer
Hotel Melas İstanbul Satış ve 

Pazarlama Müdürü

Özlem Demiray Demiray Dekorasyon

Cengiz Deveci 
Honest Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı 
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Anex Group bünyesinde yer alan ATG Hotels'in CEO ve Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Hikmet Arabacı tüm 
görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Ardından ATG Hotels’den konu 
ile ilgili bir açıklama geldi. ATG Hotels’in TurizmGüncel’e yaptığı 
açıklamada, “Güven ilişkisi sebebiyle bünyemizdeki iki otelin 
işletmesi de kendisine ait şirkete bırakılmıştır. Maalesef Hikmet 
Arabacı’nın kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı, acentemize 
konaklama hizmeti verme taahhüdüyle milyonlarca Euro ve 
TL aldığı, şirketimizden kiraladığı ve fiilen teslim aldığı otelleri 
şirketimizin bilgi ve muvafakati olmadan şirketimizi zarara uğratacak 
şekilde devrettiği, devir öncesinde Şirketindeki taşınmazları kendi 
adına aktardığı öğrenilmiştir” ifadelerine yer verildi. ATG Hotels’i 
yüklü miktarda zarara uğrattığı ileri sürülen Arabacı ile hukuki 
ve cezai takibat başlatıldığı da belirtilen açıklamanın ardından, 
Hikmet Arabacı’dan yeni bir basın açıklaması geldi. Hikmet Arabacı, 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Turizm Kamuoyu Dikkatine, 
ATG HOTELS tarafından hakkımda 30.06.2021 tarihinde basına 
servis edilen ve bir kısım medya organları tarafından dijital ortamda 
yayınlanan ve amacı şahsımı karalamak olan gerçek dışı beyanlar 
içeren açıklamaya, cevap verme gereği doğmuştur.  Öncelikle 
belirtmek isterim ki 25 yılı aşkın süredir Antalya’da turizm sektöründe 
üst düzey yöneticilik yapmaktayım. ANEX Grup bünyesinde yer 
alan ATG Hotels’de CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevini Kasım 
2018 tarihinde üstlendim. Bu süreçte tüm bilgi ve birikimimi görev 
yaptığım kuruma aktardım. Açıklamaya konu olan Didim’de faaliyet 
gösteren AURUM SPA (Khalkedon A.Ş. ne ait), AURUM MOON 
(ANKASU A.Ş.’ne ait) otelleri Eylül 2019 tarihinde ATG Hotels 
tarafından kiralanmıştır. ANEX Turizm Grup yönetim kurulu başkanı 
Neşet KOÇKAR’ın otelleri hâkim ortak olarak birlikte işletmek isteği 
üzerine bu oteller,  ATG Hotels’den sahibi olduğum HARABACI 
Turizm Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Aralık 2019 
ayında alt kiracı sıfatı ile kiralanmıştır. Kiralama sonrasında atıl 
durumda bulunan iki otel tarafımdan tadilat bakım ve onarıma 
alınmış, otelin tüm yasal izin ve ruhsatları HARABACI A.Ş. adına 
tamamlanmış ve personel ihtiyacı da tamamlanarak işletmeye hazır 
hale getirilmiştir. Bu süreçte Neşet KOÇKAR da anlaşmamız gereği 
HARABACI A.Ş.’nin %51’ini alacağını beyan ederek şirketin ismini 
ANEX Grup bünyesinde olduğunu göstermek amacıyla EGEX Turizm 
Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirtmiştir. Ancak 
sonraki süreçte taahhüt ettiği şekilde otelin % 51’ini devralmamış 
ve sermaye girişini sağlamamıştır. Tüm giderler şirketin kendi 
olanakları ile tamamlanmıştır. Kiracı ATG Hotels mal sahibine olan 
yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dünya genelinde yaşanan 

pandemiyi gerekçe göstererek 
ve oteli teslim almadığını beyan 
ederek bu güne kadar otellerin 
açılmasına müsaade etmemiştir. 
Mayıs 2021 ayında sezona yönelik 
planlamalar yaparken ATG HOTELS 
ve şirketim EGEX aleyhine mal 
sahibi tarafından kira bedellerinin 
ödenmediğinden bahisle tahliye 
istemli yasal takipler başlatılmıştır. 
ATG HOTELS otellerin kendilerine 
teslim edilmediğinden bahisle işleme itiraz etmiş ve yargılamalar 
halen devam etmektedir. Birlikte iş yaptığımız tüm Seyahat 
Acenteleri ve Tur Operatörleri ile turizm sektörü de bu konuya son 
derece vakıftır. Bu iş için kurulduğu iddia edilen şirket söylemi ise 
doğru olmayıp, kendileri benim var olan HARABACI isimli yaklaşık 
7 yıllık kredibilitesi A+ olan şirketimi kullanalım demiş ve işlemler 
buraya aktarılarak, bu günkü resim yaratılmıştır. Tarafıma ait bu 
Şirketin içinin boşaltılmasıyla ilgili olarak yapılan iddia ise tamamen 
asılsız olup, şirketin %51 hissesinin Neşet Koçkar’a devredilmesi 
kararlaştırıldığından şirketten olan alacaklarım karşılığında şirketimin 
sahip olduğu taşınmazlar alınarak alacaklarım tahsil edilmiştir.  
ATG Hotels’in şirketin içinin boşaltıldığı, üçüncü bir kişiye şirketin 
devredilerek zarara uğratıldıkları iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bununla birlikte devredilen EGEX A.Ş.’nin devir tarihi itibariyle ATG 
Hotels’den otellerin açılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 
uğranılan zarardan kaynaklı alacaklarının yanı sıra otellerin bakım, 
onarım, yenileme ve operasyon giderleri nedeniyle de alacakları 
bulunmaktaydı. Ayrıca EGEX kasa mevcudu ile devredilmiş olup 
yanı sıra EGEX A.Ş. faaliyet göstermeden yüklü miktarlarda yatırım 
harcamaları yaptığından KDV alacakları ile de devredilmiştir. 
Tüm bu gerçekler şirketin içinin boşaltıldığı iddiasının da gerçeğe 
aykırı olduğunu açıkça göstermektedir. ATG HOTELS yetkililerini 
tarafıma milyonlarca Euro! verdikleri iddiasını ispata davet 
ediyorum. Bu gerçek dışı, iftira niteliğindeki ithamlarla sektörde 
ki ismimi lekeleme çabaları sonuç vermeyecektir. Bilinmelidir ki 
güneş balçıkla sıvanmaz.  Son söz olarak tüm turizm camiasına 
bildirmek isterim ki üst kiracı konumunda olan ve halen oteli teslim 
almadığını iddia ederek EGEX’in işletmesine izin vermeyen ATG 
Hotels, kira kontratından kaynaklanan taahhütlerini bugün yerine 
getirecek olsa tesislerin işletmeye açılmasında herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. 

Turizm Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
Hikmet ARABACI”

Hikmet Arabacı ile ATG Hotels’in yolları ayrıldı

Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin (TUROYD), 3'üncü Olağan Genel Kurulu, Radisson Blu Hotel & Spa 
İstanbul Tuzla Otel'de gerçekleştirdi. Yapılan Genel Kurul'da 2021-2023 dönemi Yönetim ve Denetim 
Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri'nin seçimi yapıldı ve TUROYD; oybirliği ile Genel Başkan olarak Ali Can 
Aksu ile yola devam kararı aldı. TUROYD, yeni dönemde teşkilat alt yapısını güçlendirerek 9 Bölge 
Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri ile 87 İl ve İlçe Başkanı ve 18 Ülke 
Başkanı atamalarını yaparak; hem Türkiye’de, hem de uluslararası arenada etkinliğini arttırdı. 3'üncü 
Olağan Genel Kurul'da bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Aksu, “Hayata anlam katan 
her eylemin içinde profesyonel anlayışımızla Türk turizminin gelişimine katkıda bulunmaya, sektöre 
yön vermeye ve olmazsa olmazımız Otelcilik Meslek Yasası’nın çıkarılması için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

TUROYD Ali Can Aksu ile 'Yola devam' dedi



Ant Yapı, Türkiye’deki 
altıncı otelini hizmete 
açtı. Şirketin 40 milyon 
dolarlık yatırımla 
hayata geçirdiği 
Radisson Collection 
Hotel Bodrum 
kapılarını açtı. Tesis, 
Radisson Group’un 
Türkiye’deki 
ilk premium oteli olma özelliğini taşıyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Okay; “Radisson Collection Hotel, Bodrum ile 
birlikte Türkiye'de toplam 250 milyon dolarlık turizm yatırımı 
gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Radisson Hotel 
Group ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı oluşan güven 
sonucunda grubun premium markası Radisson Collection'u 
Türkiye'ye ilk kez getirdik. İş birliğimizin faklı projelerde de devam 
etmesini planlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Üç kuşak turizmci ailenin 
kadın veliahtı Nurçe Erben, 
yeni açılan Elementa Hotel'de 
dostlarını ağırladı.  Sanat, 
gastronomi ve turizmi bir 
araya getiren Erben, yeni 
otelin bütün tasarımı ve 
konseptiyle bire bir ilgilendi. 
Erben, sanata olan ilgisi nedeniyle otelin alt katını da sanat 
galerilerine uygun hale getirdi.  Yalıkavak’ın en gözde koylarından 
Tilkicik’te yer alan Elementa Hotel, 52 odasıyla lüks butik otel 
konseptinde hizmet veriyor. Adını topraktan, havadan, ateşten 
ve sudan alan otel, misafirlerin sanat sevgisini mimarisine katan, 
yemeklerinde harmanlayan, servis hizmetinde buluşturan bir 
mekân olarak dikkat çekiyor. Bu sezon ilk misafirlerini ağırlayan 
otelin, resmi açılışı ile sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerle 
gerçekleştirilecek.
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Ege Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği (ETİK) 
Başkanı Mehmet İşler, 21. 
Olağan Genel Kurulu'nda 
güven tazeledi. Dördüncü 
kez ETİK Başkanlığı'na 
seçilen İşler, şunları 
söyledi; “Ülkemizde 
turizmin başladığı yer 
olan İzmir'de kurulan ETİK 63 yıllık geçmişe sahip koca bir çınar. 
Hayırla yad ettiğimiz merhum duayen turizmci Haluk Nişlioğlu'ndan 
devraldığımız bayrağı daha ileri taşımaya gayreti içindeyiz. 
Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte konaklama 
sektörünün gelişmesi, sorunlarının çözümü için çaba harcıyoruz. 
Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörümüz koronavirüs 
pandemisinden ağır yara aldı. Sektörümüzün bu süreci daha fazla 
hasar görmeden atlatması en büyük arzumuz.”

Emaar Hospitality 
Group’un uluslararası lüks 
otel zincirinin yeni halkası 

Address Istanbul’da 
önemli atamalar 

gerçekleşti. Address 
Istanbul’un genel müdür 
koltuğuna Ahmet Antepli

getirildi. Ayrıca, Onur 
Hakyemez Ticari Operasyonlar Direktörü, Muhammed Hancabay 
Executive Chef ve Yiyecek-İçecek Direktörü oldu. Aybike Edikoğlu ise 
Address Istanbul’un Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak atandı.

Fethiye Otelciler Birliği’nin (FETOB) 12. Olağan Genel Kurulu 156 
üyenin katılımı ile Çalış Jiva Otel’de gerçekleştirildi. Birlik Başkanı 
olarak Bülent Uysal görece devam etmekle birlikte, yönetim 
kurulunda değişiklikler oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim 
Karaca’nın da katıldığı genel kurulda yapılan seçimde FETOB'un yeni 
yönetim kurulunun asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Bülent Uysal, 
Ercan Torunoğulları, Barkın Bağcı, Yasin Özdemir, Tolga Doğan, 
Korhan Başkaya, Oykun Öcek.

Mehmet İşler, yeniden 
ETİK Başkanı seçildi

Address Istanbul’un
yönetim ekibi belli oldu

FETOB’un yeni 
yönetimi belli oldu

Bodrum Otelciler Derneği'nin (BODER) Olağan Seçimli Genel 
Kurulu, yoğun katılımla yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Ömer 
Faruk Dengiz başkan oldu. Derneğin 280 üyesinden 240'nın oy 
kullandığı seçimde mavi liste ile sandığa giden Ömer Faruk Dengiz 
148 oy, beyaz listeli Itır Köylü 90 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. 
BODER'in yeni başkanı Ömer Faruk Dengiz Turizm Ajansı'na 
yaptığı değerlendirmede; başkanlığı döneminde hayata geçirmeyi 
planladığı 15 projesinin olduğunu belirterek, “Bu projeleri 
yaparsam kendime başkan diyeceğim” ifadelerini kullandı. 
Dengiz, Bodrum'da Turizm Koleji kurmayı hedeflediklerini 
ayrıca, satın alma platformu kurarak otellere sezon öncesi acil 
alımları için direkt fabrikadan malzeme alım imkanı sunmayı da 
planladıklarını söyledi.

BODER’in yeni başkanı, 
Ömer Faruk Dengiz oldu

Radisson Collection Hotel 
Bodrum faaliyete geçti

Bodrum’da sanat ve 
gastronominin adresi 
kapılarını açtı
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Deneyimli şef Zeyit Tokat, 
Karaköy’ün ikonik yapısı JW 
Marriott Istanbul Bosphorus 
mutfağının Executive Şefi 
oldu. Zeyit Tokat, Türkiye’ye 
döndükten sonra kariyerine 
Türkiye’nin en iyi ve iddialı 
mekanları arasında yer alan 
Gina, Il Riccio Beach House, 
The House Café Restaurant, 
Istanbul Food and Beverage 
Group, Midpoint Restaurant 
gibi mutfaklarda görev 
alarak devam etti. İtalyan lezzetlerinde iddiasını her fırsatta 
ortaya koyan Tokat, 2021 sezonu ile birlikte Karaköy’ün ikonik 
yapısı JW Marriott Istanbul Bosphorus mutfağının başına geçti. 

NG Hotels’in, 1,5 milyar TL’lik yatırımla Antalya Kemer Göynük’te 
hayata geçirdiği 4’üncü oteli NG Phaselis Bay’in resmi açılışı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Sapanca 
ve Afyon’da yer alan otelleriyle turizm sektörüne yepyeni bir 
hizmet anlayışı getiren NG Hotels, Türkiye’ye konforun ve 
lüksün sınırlarını aşan yeni bir otel daha kazandırdı. NG Phaselis 
Bay’ın resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
oteli turizm sektörünün önemli sembollerinden biri olarak 
gördüğünü belirterek, “Resmi açılışını yaptığımız NG Phaselis 
otelinin şehrimize, ülkemize, turizm sektörüne ve NG Gruba 
hayırlı olmasını diliyorum. NG grubu, Nafi ve Erkan Güral'ın salgın 
döneminde gerçekleştirdikleri bu otelle birlikte toplam 5 milyar 
lirayı bulan yeni yatırımı, 1.200 kişi istihdam ilavesiyle ortaya 
çıkardıkları için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. NG Kütahya 
Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise konuşmasında 
yatırımların devam edeceği mesajını vererek, “Asla vazgeçmeyen 
bir babanın evlatları olarak; en gelişmiş ekonomilerin bile 
yıprandığı bu pandemi döneminde, toplam 5 milyar liralık yatırım 
bedeliyle, 2 otel, 1 seramik fabrikası ve 1 porselen fabrikasını 
Türkiye ekonomisine kazandırdık. Biz devletimize güveniyoruz, 
Türkiye ekonomisinin geleceğine inanıyoruz. Şartlar ne olursa 
olsun, bu coğrafyada yatırım yapmaya, ilklere ve yeniliklere imza 
atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Duayen iş insanı, 20 ve 21. Dönem 
Adıyaman Milletvekili Elexus Otel 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bozkurt 
yaşamını yitirdi. Aralık ayından bu yana 
koronavirüsle mücadele eden Bozkurt, 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Turizm İşletme & Yatırım Dergisi 
olarak yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Salgınla birlikte değişen tatil konsepti sonrasında harekete geçen 
kalkınma ajansları ülke genelinde başlatılan potansiyel karavan 
alanları saha tespit çalışmasını tamamladı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından karavan 
turizmi alanında koordinatör olarak belirlenen Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde başlatılan çalışmalar 
kapsamında ülke genelinde toplam 249 potansiyel karavan alanı 
tespit edildi. İlk olarak karavan alanları tespit çalışmaları Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde TR82 ve 
TR81 Bölgelerinde gerçekleştirildi. Ardından kalkınma ajanslarının 
ve bölge kalkınma idarelerinin kendi bölgelerinde yaptığı karavan 
alanları saha tespit çalışmaları ile ülke geneline yayılmış oldu. Yaklaşık 
2 ay süren çalışmalar sonrasında belirlenen potansiyel alanlar, KUZKA 
tarafından harita üzerine işlenerek rapor haline dönüştürüldü. 
Potansiyel kamp alanlarının belirlenmesi çalışmaları, mülkiyet sahibi 
motivasyonu, çevredeki turizm unsurlarının özgünlüğü, arazinin 
uygunluğu, iklim uygunluğu, ulaşım kolaylığı ve alanların turizm 
unsurlarına yakın olması gibi kriterler referans alınarak yapıldı. 
Karavan saha tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm 
veriler harita üzerine işlenerek ulusal kamp alanları ortaya çıkarıldı. 
Bu amaçla harita üzerine “P” harfiyle işaretlenen yerler karavan park 
alanları, “Motokaravan” simgesiyle işaretlenen yerler ise karavan 
kamp alanları olarak belirlendi. 

Elexus Otel Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Bozkurt, 
yaşamını yitirdi

Türkiye’deki potansiyel 
karavan alanları belirlendi

JW Marriott İstanbul 
Bosphorus’un Executive 
Şefi Zeyit Tokat oldu

NG Phaselis Bay’in resmi 
açılışı gerçekleşti
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Rize Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen GastroRize Günleri 1-3 
Temmuz tarihlerinde Rize’de gerçekleşti. Gastronomi dünyasının 
önemli isimlerini buluşturan festivalde lokal lezzetlerin ve 
gastronomi şölenlerinin yanı sıra Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı ve 
tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve lokal dokusu muhafaza 
edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, 
tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri yer aldı. Dünyanın en 
önemli çayları arasında yer alan Rize Çayı’nın üretim aşamalarının 
ziyaretçilerle buluşturulmasıyla başlayan etkinlik, Çeçeva’da 
gerçekleştirilen çay hasadı deneyimi ile devam etti. Rize’nin 
büyüleyici doğal güzellikleri ve yerel lezzetlerinin eşliğinde 
süren programda geleneksel Rize balıkçılığı ve dağ manzarası 
eşliğinde çay sohbeti yer buldu. Rize Belediye Başkanı Rahmi 
Metin, etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirdiği konuşmasında 
gelecek yıllarda etkinliğin kapsamının genişletilerek uluslararası 
bir festival haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yap-işlet-devret modeliyle 
otel yapımı ihalesine çıktı. 29 yıla kadar kiralama süresi, 50 milyon 
943 bin TL yatırım bedeli ve 110 bin TL yıllık kira bedeli belirlenen 
projenin ihalesi 13 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.15’te yapılacak.

Bu yıl ilk kez "Ağırlamada Farklılaşma" temasıyla gerçekleşen 1. 
Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, 
alanında uzman pek çok moderatör ve konuşmacıyla turizm ve 
ağırlama sektörünü bir araya getirdi. 23-24 Haziran tarihlerinde 
Antalya'da gerçekleşen 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve 
Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, sektörün nabzını tuttu. Zirvenin ikinci 
ve son gününde yer alan oturumları Orkun Bulut, Oğul Türkkan, 
Levon Bağış, Yelda İpekli, Gila Benmayor, Şirin Sever, Tolga Atalay, 
Soydan Cengiz, Tangör Tan, Aylin Öney Tan, Cihan Çetinkaya, 
Sermet Severöz ve Veli Bayraktar modere etti. Son dönemlerde tüm 
dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan sürdürülebilirlik konusu 
ve sıfır atık, Zincir Otellerde Yerel Ürünler Kullanarak Standart 
Menüler Tasarlayabilmek: Farklı Ürün-Menü Hikayeleri panelinde 
gündeme getirildi. Yerel tarım ürünlerimizden buğdayın %75'inin 
ithal edindiğine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar 
Koordinatörü Doğa Çitçi, iklim değişikliğinin ve pandemi sürecinin 
sürdürülebilirlik planlamalarını etkilediğini ifade etti. Gastronomi 
turizminde yerel lezzetlerin ön plana çıkması gerektiğini söyleyen 
Çitçi bunun bir devlet politikası olması gerekliliğini vurguladı.

51 milyon liralık 
kongre oteli ihalesi

"Ağırlamada Farklılaşma" 
FSUMMIT’te konuşuldu

GastroRize Günleri ile 
gastronominin kalbi
Rize’de attı

Aksoy Holding, Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda 200 milyon Euro yatırım ile 
hayata geçirdiği The Ritz-Carlton Residences, Bodrum projesinin yönetimini 1 
Temmuz 2021 itibarıyla The Ritz-Carlton’a devretti. Aksoy Holding tarafından 
geliştirilen proje, yönetim devriyle birlikte yalınayak lüks konseptini uluslararası 
hizmet kalitesiyle buluşturdu. Uluslararası ağırlama kalitesi ve konforunda 
yönetilecek proje, alanında uzman ekipler, vale, villa içi özel yemek servisi, 
concierge gibi hizmetler ile de sektörde dinamikleri değiştirecek. Nitelikli 
gayrimenkul turizminde yeni bir dönem açtıklarını belirten Aksoy Holding CEO 
ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, projenin ülkenin ihtiyacı olan nitelikli turizm 
gelirlerinin artmasına ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki cazibe merkezi algısına 
katkı sağlayacağına dikkat çekti. 

Aksoy Holding, The Ritz-Carlton Residences yönetimini devretti
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Antalya gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak 
mahallesinde bulunan 160 odalı Başaran Oteli, 77,1 milyon liraya icradan satışa 
çıkardı. 13 katlı otelde 320 yatak, 200 kişilik ikinci sınıf alakart restoran, 160 kişilik 
birinci sınıf restoran, 120 kişilik pasta salonu, 400 kişilik çok amaçlı salon, 200 
kişilik konferans salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, 120 kişilik toplantı salonu, 
açık/kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, buhar odası, kar odası, tuz odası, 
aletli jimnastik salonu, masaj odası (4 adet) bay ve bayan kuaförü, 40 araçlık kapalı 
garaj, 20 araçlık açık otopark bulunuyor. 77 milyon 111 bin TL muhammen bedel 
belirlenen otelin ilk ihalesi 2 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da ikinci ihalesi ise 28 
Eylül 2021 tarihinde aynı saatte yapılacak.

Antalya’daki 160 odalı otel 77 milyon 
liraya icradan satışa çıkarıldı

Belek Turizm Merkezinin de 
yer aldığı Serik'te Kaymakamlık, 
aşı olmayanların otellerde 
çalıştırılmaması talimatını verdi. 
Serik Kaymakamlığı tarafından 
Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne 
(BETUYAB) gönderilen yazıda, “Yeni 
varyantların da etkisiyle tüm dünyayı 
tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık örgütü tarafından 
pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid19) salgınının 
yayılmasını engellemek ve turizm faaliyetleri üzerine olumsuz 
etkisini önlemek amacıyla ilçemizde bulunan tüm otellerde Covid-19 
aşısı yapılmamış olan kişilerin çalıştırılmaması ve otellere yeni 
alınacak personellerin Covid-19 aşısı yapılmadan işe başlatılmaması 
büyük önem arz etmekte olup, sürecin otel yönetimleri tarafından 
titizlikle takip edilerek gereğinin yapılması gerekmektedir” ifadeleri 
kullanıldı.

Titanic Mardan Palace’ın 
genel müdürlüğü görevine 
otelcilik sektörünün 
deneyimli isimlerinden 
Yüksel Gürhan getirildi. 
Akdeniz Üniversitesi Turizm 
İşletme Bölümü mezunu 
Yüksel Gürhan kariyeri 
boyunca önde gelen resort 
otel markalarında genel 
müdürlük görevlerinde bulundu. Gürhan, Titanic Mardan Palace’ın 
2021 yaz sezonu hazırlıkları ile göreve hızlı bir başlangıç yaptı. Titanic 
Mardan Palace, pandemi sürecinin etkilerini inovatif projeler ile en 
güçlü şekilde aşarak sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Belek'te aşı olmayanlara 
turizmde çalışma yasağı

Yüksel Gürhan, 
Titanic Mardan Palace'ın 
yeni genel müdürü oldu

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray-Taşpazar’da bulunan 
5 bin 600 metrekare taşınmazı için otel yapım karşılığında uzun 
dönem kiralama ihalesi açtı. Müdürlük tarafından yayınlanan 
ilana göre, ihaleyi kazanan şirket belirlenen plana göre yapacağı 
oteli 35 yıl boyunca işletecek. 24 Haziran Perşembe saat 11.00’de 
kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale için 1 milyon 46 bin TL geçici 
teminat, 34 milyon 892 bin TL de muhammen bedel belirlendi.

Turizm sektörün deneyimli 
ismi Turgay Turan, Silence 
Beach Resort de göreve 
başladı. Turizmdays.
com'un aktardığı bilgiye 
göre, Antalya’nın en 
büyük otellerinden 1.030 
odalı oteli olan Silence 
Beach Resort'ün Genel 
Müdürlüğü görevine 
getirilen Turgay Turan, 
turizm sektörüne turizmin 
Köy Enstitüsü olan 
Turbanlar’da 1977 yılında 
göreve başladı. Turan, Seven Seas, Marco Polo, Club Nena, 
Martı Myra, Alva Donna, Çeşme Shereton gibi otellerde Genel 
Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Silence Beach 
Resort otelde Anabina, Club binası Göl evleri, Lunapark, 9 yollu 
su kaydırağı çeşitli büyüklükte 8 adet toplantı salonu gibi üniteleri 
bulunuyor. Otel tadilat görerek 2021 turizm sezonuna yeni başladı. 

Otel yapımı karşılığında uzun 
dönem kiralama ihalesi

Turgay Turan, Silence Beach 
Resort genel müdürü oldu
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OTEL YATIRIMLARI
 TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (MAYIS 2021)

ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

ANTALYA İK OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 198 19.700.458

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ARMA TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 156 23.384.375

MUĞLA ATA OPTİK KONUT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM Butik Otel 40 7.040.149

İSTANBUL KENT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 32 4.563.876

MERSİN TUĞRAN TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 5* 244 31.638.295

TOPLAM 86.327.153

MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (MAYIS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

MUĞLA
TUĞRA MAKİNA JEOLOJİ MADENCİLİK PETROL TURİZM İNŞAAT MÜHENDİSLİK VE 

MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MODERNİZASYON 5* 182 12.780.500

BİTLİS
DİNÇLER ORMAN ÜRÜNLERİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK 

ARICILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MODERNİZASYON 3* 28 5.829.100

DİYARBAKIR MEZOPOTAMYA OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ MODERNİZASYON 4* 118 7.731.950

BOLU TAKSİM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5* 373 6.875.916

HATAY
TARBUŞ DELİBAN OTELCİLİK TURİZM TEKSTİL BİLİŞİM GIDA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ
MODERNİZASYON 3* 184 8.520.627

TOPLAM 41.738.093

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (MAYIS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

Gaziantep FİDES GLOBAL TİCARET LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM Butik Otel 104 11.800.000

Düzce
DURMAZ KENT OTELCİLİK TURİZM,BESİCİLİK,DÜĞÜN SALONU VE 

ZAHİRECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 118 17.053.405 ₺

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (MAYIS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

GAZİANTEP GNG SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
105 2.890.142

DENİZLİ ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ TEVSİ, NAKİL Diyaliz Merkezi 50 6.102.100

KÜTAHYA AFYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
78 13.666.805

TOPLAM 22.659.047

TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (MAYIS 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

KARS MEDİCALPORT HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM Tıp Merkezi 70.000 HASTA/YIL 23.705.600
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında 
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Ersoy, şunları söyledi; “Geçtiğimiz yılı 
yaklaşık 16 milyon turistle kapattık. Bu 
dönemde çok iyi bir süreç yönettik. Sağlık 
Bakanlığı ile masaya oturduk bu dönem 
için hedeflerimizi belirledik. Çok sayıda 
büyükelçi ile Antalya'da bir araya geldik. 
Bu sene ne olur? Açıkçası rakip ülkeleri 
hızlı koştuk, yakaladık. 25 milyon turist 
hedefini yakalayacağımızı düşünüyoruz. 
Geçen seneki 12 milyar dolarlık geliri de 20 
milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz. 
Gönlümden ise 30 milyon turist ve 23 
milyar dolardan fazla bir gelir beklentisi var. 
Bu doğrultuda çok sıkı şekilde çalışıyoruz. 
Aşılama arttıkça hayat normale döndü. 
Biz 6'ncılığa gelmiştik dünya genelinde. 
Pandemide biraz hasar aldık ama şimdi 

81 vilayete kadar turizmi geliştirmeye 
çalışıyoruz. Ajansımız bu konuda ciddi 
adımlar atıyor. 81 ile turizmi yayacağız. 
İnanç ve spor turizmini de geliştireceğiz. 
Ayrıca yüzde 100 normalleşme 2022'yi 
bulur ama biz aşılamaya da dikkat ederek 
çalışmalara devam edeceğiz. Açık plajlarla 
ilgili vatandaşların girecek yer kalmadığı 
eleştirilerine karşı iki yıldır bu konuda 
çalışmalarımız var. Özellikle Ege ve 
Marmara bölgesinde 7 noktada talepleri 
karşılamaya yönelik çalışmalar yaptık. 
Türkiye deyince dünyada denizin yanına 
gastronomi ve kentleri de akıllara getirmeye 
çalışıyoruz. İnanç turizmi, bisiklet turizmi, 
ağırlıklı alanlarımız olacak. Komplike turizm 
bölgeleri oluşturmamız gerekiyor. Bunun 
için 12 aya yayılan ve çevreye duyarlı 
bölgeler oluşturma hedefimiz var.” 

Mehmet Nuri Ersoy: “12 milyar dolarlık geliri
20 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz”

TÜRSAB’ın ev sahipliğinde 21 ülkeyi temsil eden başkonsoloslar ve 
diplomatların katılımlarıyla Swissotel The Bosphorus’da, Türkiye’nin 
7 bölgesinden farklı lezzetlerin sunulduğu, deneyimlendiği ve 
tanıtıldığı bir öğle yemeği programı gerçekleşti. Arjantin, Avustralya, 
Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, 
Kanada, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Güney Kore, İran, 
Moğolistan, Polonya, İsviçre, Özbekistan, Ukrayna, Venezuela ve 
Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosları ile diplomatlarının yanı sıra 
İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri, 
Turizm Sektör Örgütlerinin başkanları ve TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katıldığı programda bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı 
Firuz B. Bağlıkaya, “Biz turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak 
görmüyoruz. Turizmin ekonominin çok daha ötesinde anlamlar 
barındırdığına; farklı kültürlere sahip insanların birbirini daha 
iyi ve yakından tanımasına vesile olduğuna, toplumları birbirine 
yakınlaştırarak barış köprülerinin kurulmasına olanak sağladığına 
inanıyoruz. Dünyada birçok insan, yeni coğrafyalar keşfetmenin, 
yeni insanlar tanımanın yanı sıra daha önce tatmadığı yemekleri 
tatmak deneyimlemediği mutfakları tanımak içinde seyahat ediyor. 
Turizmin farklı kültürleri buluşturan yönüyle gastronomideki gelişimi 
de destekleyen bir alan olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz” dedi.

Başkonsoloslar ve diplomatlar 
TÜRSAB’ın etkinliğinde buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç 
Soyer, dijital turizm altyapısı 
Visitİzmir’in mobil uygulamasını 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 
tanıttı. Turizmin dünya 
genelinde dijitalleştiği ve küçük 
ölçekli turizmin yaygınlaştığı 
pandemi sürecinde İzmir’in 
turizm ortakları bir araya 
geldi ve şehrin dijital turizm 
altyapısı Visitİzmir mobil 
uygulamasını yayınladı. İzmir 
Vakfı koordinasyonu ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express’in 
ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 
2 bin 300’den fazla noktayla erişime açıldı. Şehirdeki tüm kurumların 
vizyon ortaklığının bir sonucu olarak ortaya çıkan Visitİzmir’in mobil 
uygulamasının tanıtımı İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
bir basın toplantısıyla yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 
Vakfı Başkanı Tunç Soyer, kentin refahını artırma hedefiyle çalışmaya 
devam ettiklerini söyledi. Soyer, “Visitİzmir ile İzmir, Türkiye’de 
dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu. Dünyada çok 
az şehirde gördüğümüz bu çalışma İzmir’in, Akdeniz ve dünya 
genelinde farklı bir destinasyon olarak ortaya çıkmasına büyük 
katkı sağlayacak. Pandeminin hayatımızdan uzaklaştığı bu dönemde 
birçok şeye, birçok yerde yeniden başlayacağız. 15 aylık bu inanılmaz 
tecrübenin ardından önümüzdeki yaza İzmir’le başlamanızı tavsiye 
ediyorum. İzmir’le yeniden başlamak isteyen herkesi Visitİzmir’i cep 
telefonlarına indirerek kullanmaya ve bir İzmir elçisi olmaya davet 
ediyorum” dedi. 

Tunç Soyer: “İzmir turizmi 
gerçek potansiyeline kavuşacak”
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının 
kaldırıldığını duyurdu. Almanya 
Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında 17 Mart 
2020 tarihinde uygulamaya konulan 

ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen 
koronavirüs risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik 
seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, 
kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi. 

Coral Travel Genel Müdürü Irina Morozova, Rusya’dan Türkiye’ye dönük 
turizm hareketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ACE of MICE 
Fuarına Rus Tur Operatörleri Birliği’ni temsilen katılan Coral Travel 
Genel Müdürü Irina Morozova, Türkiye'nin Rusya’da uzun süredir lider 
destinasyon olduğunu beliterek, Rusya’dan Türkiye’ye 2018 yılında 5,8 
milyon; 2019 yılında ise 6,7 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlattı. Morozova, 
alanyapostası'nda yer alan haberde, pandeminin Rusya pazarında tur 
operatörlerinin pozisyonunu daha da güçlendirdiğini söyledi. 2019 
yılında Rusya’dan yurt dışındaki 30 popüler tatil destinasyonuna 12,2 
milyon seyahat yapıldığını belirten Morozova, bunun yüzde 47’sinin 
adresinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Irina Morozova, “Giderek daha 
fazla sayıda yabancı ülke Ruslara açılmasına rağmen, Türkiye 2021’de 
de Rusya pazarının lideri olacak. Eğer salgın durumu kötüleşmez, yeni 
kısıtlamalar gelmezse, bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye 4,5 milyon turist 
gider, hatta bu sayı 5 milyona bile çıkabilir” diye konuştu.

İngiltere'de 21 Haziran'da ilan edilmesi 
beklenen normalleşme, 19 Temmuz'a 
ertelendi. Seyahat sektörü koronavirüs 
kısıtlamalarının gevşetilmesini beklerken, 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 
gevşemenin dört hafta ertelendiğini 
duyurdu. Johnson, ülkede yayılmaya 

başlayan koronavirüsün delta varyantı nedeniyle yürürlükte olan üçüncü 
aşama kısıtlamaların bir ay daha süreceğini açıkladı. Kısıtlamaların 19 
Temmuz'u aşmayacağından emin olduğunu kaydeden Boris Johnson, 
yurt dışı tatillerin ne olacağı sorusuna ise, ''Yurt dışı seyahatlerde en 
önemli nokta, yeşil, sarı ve kırmızı listelere ilişkin hazırlanan yönergeleri 
takip etmek. Bu aşamada başka bir şey söylemek istemem'' dedi. 
İngiliz seyahat endüstrisi ise, kısıtlamaların uzatıldığı ülkede sektörlerin 
desteklenmesi çağrısı yaptı. 

Almanya, Türkiye'ye dönük 
seyahat uyarısını resmen 
kaldırdı

Irina Morozova: “Yeni kısıtlamalar 
gelmezse, bu yıl Rusya’dan 
Türkiye’ye 4,5 milyon turist gider”

İngiltere’de normalleşme için 
yeni tarih; 19 Temmuz

TUI Almanya tarafından 
yapılan açıklamada, 2021 yaz 
rezervasyonlarının haftalık 
bazda 2019'un aynı dönemini 
aştığı ifade edildi. En çok tercih 
edilen destinasyonların Türkiye, 
İspanya ve Yunanistan olduğunu 
kaydeden TUI'nin Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, 
"Yaz tatili rezervasyonlarında açık kapanarak tam kapasiteye ulaştı 
ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor" ifadelerini 
kullandı. Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra İspanya'nın Balear ve 
Kanarya adalarına dönük talebin de yüksek olduğunu ifade eden 
Andryszak, talebin 2019'un aynı dönemini aştığını ve tatil talebinin 
giderek yükseldiğini söyledi.

TUI İngiltere'den 
yapılan açıklamada tur 
programlarının ve iptallerin 
her üç haftada bir İngiliz 
hükümetinin güncellemeleri 
doğrultusunda sürekli 
gözden geçirildiği belirtildi. 
28 Haziran itibariyle yapılan 
güncellemeyle TUI'nin 
Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu ülkelere yönelik tur iptallerinin 21 Temmuz'a kadar 
uzatıldığı belirtildi. İptallerden etkilenen tüm müşterilerle doğrudan 
iletişime geçileceği para iadesi ya da ilerleyen tarihlerde alternatif 
tatil seçimiyle ilgili seçenekler sunulacağı ifade edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı 
Tatyana Golikova, başkent 
Moskova’da video konferans 
yöntemiyle yaptığı basın 
toplantısında, uçuşların 
tekrar başlamasına yönelik 
Rus heyetin Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti. Türk yetkililerin, 
yeni tip Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla 
ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin 
değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat 
edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske 
ve hijyen malzemeleri de bulunuyor" dedi. Rusya Federal Hava 
Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 
12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye 
uçuşların başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, Barnaul, Belgorod, 
Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, 
Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası 
havaalanlarından doğrudan Türkiye’ye uçuşların başlayacağı 
bildirildi.

TUI Almanya, 2021 yaz 
rezervasyonlarının 2019 
seviyesini aştığını açıkladı

TUI İngiltere, tur iptallerini
21 Temmuz’a uzattı

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 
22 Haziran itibarıyla tekrar başlattı
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Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim 
kurulu başkanlığına Mehmet Gem seçildi. Genel kurulda konuşan Gem, SAYD'ı Antalya 
merkezli bir dernek olmaktan çıkarıp Tüm Türkiye'deki seyahat acentalarını kucaklayan 
bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. SAYD'ın sektörel hafızası bulunan köklü bir 
dernek olduğuna değinen Gem, derneğin kuruluşunda ve bugüne gelmesinde katkısı 
olan tüm turizmcilere teşekkür etti.

İşten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından Pegasus Hava 
Yolları'nda aralarında yabancı pilotların da bulunduğu toplam 40 çalışan işten 
çıkartıldı. Pegasus, işten çıkarmalara gerekçe olarak performans düşüklüğünü 
gösterdi. Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre insan kaynaklarını arayan 
çalışanlar tazminat da alamayacaklarını öğrendi. İşten çıkarmalar nedeniyle 
kaos oluşurken, bazı seferler de ertelendi. Gazeteduvar'da yer alan habere 
göre, Almanya Düsseldorf’tan planlanan 17 sefer iptal edilirken Türkiye’ye 
gelmek isteyen yüzlerce kişi saatlerce havalimanında beklemek zorunda kaldı. 

Mehmet Gem, SAYD'ın yeni başkanı oldu

Pegasus’ta pilotlar işten çıkarıldı

Turizm ve havacılık sektörünün üzerindeki olumsuz pandemi 
etkilerinin azalmaya başlaması ile uçuş programını hızlı bir şekilde 
genişleten Corendon Airlines base ve destinasyon sayısını artırdığını 
açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Düsseldorf’a uçak konumlandıran 
havayolu, sezon boyu uçak konumlandıracağı 15 base’ini İzmir, 
Kayseri, Antalya, Bodrum, Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, 
Köln, Münster, Hannover, Nürnberg, Girit, Rodos ve Hurghada 
olarak açıkladı. Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi önemli ve yoğun 
havalimanlarına bu sezon ilk kez uçak konumlandıracak olan 
Corendon Airlines, bu base çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip 
uçuş saatleri ve farklı ürünler sunma stratejisine gidiyor. Corendon 
Airlines CEO’su Yıldıray Karaer, “Pandemi süresince hem operasyonel 
hem ticari olarak bu döneme çok hazırlandık. Havalimanları ile bu 
süre boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve yolcularımızın seyahat 
trendlerini yakından takip ederek, uçuş programımızı, base sayımızı 
ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir 
ticari alan olan Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık” 
dedi.

Corendon Airlines, uçuş ağını 
genişletiyor

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte seyahat trafiği 
de arttı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun’un verilerine 
göre, 1 Temmuz haftasında uçak bileti satışlarında yüzde 115, 
otobüs bileti satışlarında yüzde 324, konaklanma satışlarında ise 
yüzde 381 artış medyana geldi. Enuygun’un yaptığı açıklamaya 
göre; 1 Temmuz haftasındaki uçak bileti satışlarında yüzde 115, 
otel rezervasyonlarında yüzde 381, otobüs biletleri satışında ise 
yüzde 324 artış meydana geldi. Uzun süredir tatil hayali kuranlar 
ise seyahat planlarını yapmaya başladı. Hem arama hem de satış 
hacminde büyük bir artış yaşayan Enuygun verilerine göre, önceki 
haftaya göre uçak bileti aramaları yüzde 115, otobüs bileti aramaları 
yüzde 186, otel aramaları ise yüzde 170 arttı. Uçak seyahatlerinde 
en çok arama yapılan şehir İstanbul olurken, otobüs bileti ve otel 
rezervasyonlarında ise Antalya ilk sırada yer aldı. Otel rezervasyonu 
aramalarında ise Türkiye’nin tercihi Antalya’dan sonra Muğla, Aydın, 
Balıkesir ve İstanbul oldu.

Normalleşme, seyahat 
trafiğini artırdı
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Turizm dünyasına hızlı bir giriş yapan tur operatörü Dmax Tour, 
2021 yılının Ocak ayında lansmanını yaptığı DmaxHealth markası 
ile uluslararası sağlık turizmi operasyonlarına başladı. Kültür 
turları, gemi turları, yurtiçi ve yurtdışı otel ve uçak bileti hizmeti 
sunan Dmax Tour’un sağlık markası olan DmaxHealth, haziran 
ayının ikinci haftasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da büyük 
bir tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. DmaxHealth, DünyaGöz 
ve Dr.HairCenter partnerliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 
Sofya’da yaşayan danışanlara DmaxHealth Markası ve Türkiye’deki 
gelişmiş sağlık altyapısı hakkında bilgiler verildi. Organizasyonun 
düzenleyicilerinden olan Dmax Tour’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayla 
Aydoğdu, DmaxHealth Markası ile Bulgaristan’da başlattıkları bu 
çalışmayı hedef pazarlarını genişleterek sürdüreceklerini ifade etti.

Yapı Kredi’nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, 

teknoloji ve inovasyona odaklanan Geleceği Konuşalım podcast 

kanalında turizm sektöründeki yeni trendler üzerine konuşuldu. 

Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Setur Bilgi 

Teknolojileri & Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, salgın öncesi ve 
sonrası turizm stratejileri, yeni nesil seyahat teknolojileri, seyahat 
eğilimleri gibi konuları ele aldı.  Turizm alanında bireysel ve kurumsal 
olmak üzere iki ana faaliyet kolunun olduğunu söyleyen Kimyonok, 
“Pandemi dönemiyle birlikte otel ve tur etkinliklerinin yerine karavan, 
tekne kiralama gibi bireysel seyahatlerin tercih edildiğini ve bu yönde 
memnuniyetin olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar için seyahatin 
bir ihtiyaç olduğunu anladık, bu anlamda sektörün geleceğinden 
umutluyuz. Kurumsal seyahatlerin ise orta vadede önemli değişimler 
geçireceğini düşünüyoruz. Çevrimiçi toplantılar ile dijital fuarların 
artması ve şirketlerin bu yönde memnuniyet kazanmasıyla birlikte 
kurumsal seyahatlerin hibrit yapılara evrileceğini öngörüyoruz. 
Bununla birlikte şirketlerin kurum kültürünü yaymak için insanların 
birbirleriyle iletişim kurmasını talep edeceğini ve bunun bir turizm 
aktivitesi haline geleceğini bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin güçlü 
kasının her şey dahil oteller olduğunu, ancak pandemi döneminde bu 
alışkanlığın değiştiğini belirten Kimyonok, “Pandemi karşımıza fırsatlar 
çıkardı ve odak noktamız değişti. Karavan, tekne ve doğa dostu butik 
otellere yatırımlar arttı. Bu alanlarda müşteri kitlesinin oluşmasıyla 
kalıcı müşterilerin varlığını görüyoruz. Yurt dışına açılımların artmasıyla 
da pazar payı alma şansımız arttı. Bu durumu fırsata çevirerek her şey 
dâhil sistemi dışında neler yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

DmaxHealt, sağlık turizminde 
dev partnerlikler ile büyüyor

Pandemiyle birlikte turizmin odak noktası değişti

Aşılamanın hızlanması ve Rusya’nın uçuş sınırlamalarını kaldırmasıyla 
pandemide çöküşe geçen turizmde hareketlilik başladı. Turizm 
sektöründe yaşanan hareketlilik hakkında bilgi veren Ulusal İktisadi 
Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, “Rusya-Türkiye 
uçuş sınırlamasının kalkması, Rus turistlerin kıyı bölgelerimizdeki 
turizm destinasyonlarına talebini artırdı. Özellikle Antalya ve 
çevresine Rusya’nın 26 şehrinden günlük 140 adet charter uçuşu 
bekleniyor. Yaşanan pandemi olumsuzluğundan ötürü geçen sene 
de istenilen seviyeye ulaşılamadığı için bu sene sezon geç kapanacak.  
Uçuşların bu perspektifte ilerlemesi Rusya’dan ülkemize 3 milyonun 
üzerinde bir turist gelmesi beklentisi oluşturmakta” dedi.  

“Geçen sene istenilen seviyeye 
ulaşılamadığı için bu sene sezon 
geç kapanacak” 

Alphan Kimyonok

Ömer Niziplioğlu
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SunExpress, 2021 yazında Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla 
genişletiyor. Havayolu bu yaz, merkezi Antalya’dan Slovenya’nın 
başkenti Lübliyana’ya direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor. SunExpress, 
Lübliyana’ya haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri uçuş 
gerçekleştirecek. Ayrıca SunExpress, Haziran sonu itibarıyla hem 
Gaziantep’ten hem de Samsun’dan Berlin’e direkt tarifeli seferlerine 
başladı. Gaziantep’ten 28 Haziran, Samsun’dan ise 29 Haziran 
itibariyle Berlin’e uçuyor. Uçuş ağını genişletmeye devam eden 
SunExpress, Haziran sonu itibarıyla hem Hatay hem de Eskişehir’den 
Düsseldorf’a direkt tarifeli seferlerine başladı. Hatay – Düsseldorf 
seferleri haftada bir kez, Salı günleri; Eskişehir – Avrupa seferleri ise 
Çarşamba günleri düzenleniyor.

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet, diğer bir online 
bilet satış platformu Biletall’ı satın almak üzere iki şirket arasında 
anlaşmaya varıldığını duyurdu. Obilet tarafından yapılan açıklamada, 
devralma öncesi işlemlerin birkaç hafta içinde tamamlanacağı ve 
temmuz ayı içerisinde Obilet’in Biletall’ı kendi şirket grubuna dahil 
edeceği belirtildi. Satın alma bedeline ilişkin olarak herhangi bir 
açıklama yapılmazken, varılan anlaşmaya göre; satın alma sonrasında 
Obilet ve Biletall faaliyetlerini iki ayrı şirket olarak sürdürecek. 

SunExpress, Avrupa’daki 
uçuş ağını büyütüyor

Obilet rakibi Biletall’ı satın aldı

1 Temmuz’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte THY, işçi 
çıkarma yasağının kalktığı gün 24 çalışanını işten çıkardı. THY 
Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı 
duyuruda 24 işçinin iş akdinin maaşlarının yarıya kadar inmesini 
zorunlu tutan protokolü imzalamamaları olduğunu belirtti. Üstün 
şu ifadeleri kullandı; “Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de 
çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava 
Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu 
protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibariyle 
sonlandırılmıştır.”

Doğu Anadolu 
Bölgesinin 
turizmde 
kalkınması için 
yıllardır mücadele 
veren TÜRSAB 
Kuzey Anadolu 
Bölgesi Başkanı 
Kürşat Özeken, 
Antalya’da 
denizde boğularak 
hayatını kaybetti. 
Özeken için sosyal 
medyada binlerce 
kullanıcı taziye mesajı yayımladı. Turizm Acenteleri ile ilgili bir 
toplantı için Antalya'nın Kemer ilçesine giden Özeken, sabah 5 gibi 
denize girdi. Denizde yüzmeye başlayan Özeken, arkadaşlarının 
seslenmelerine karşı cevap vermedi. Arkadaşları durumu hemen 
cankurtaranlara bildirdi. Can kurtaranlar Özeken'i bitkin halde 
denizden çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre, hastaneye kaldırılan 
33 yaşındaki Kürşat Özeken, Antalya Özel Vakıf Yaşam Hastanesi 
yoğun bakımda tedaviye alınsa da yaşam savaşına yenik düştü. 
Merhumun ailesine ve yakınlarına, Turizm İşletme & Yatırım Dergisi 
olarak baş sağlığı dileriz.

THY, yasağın kalkmasıyla 
işçi çıkarma yaptı

Kürşat Özeken, hayatını kaybetti
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Profesyonel bir ev tipi bisikleti olan 
TECHNOGYM BIKE, en iyi antrenman 
deneyimini ve eğlenceyi sunmak 
için tasarlandı. Fitness seviyeniz 
ve hedefleriniz ne olursa olsun, 
TECHNOGYM BIKE ile grup bisiklet 
dersleri, eğitmen liderliğindeki bire bir 
seanslar, farklı dış mekanlarda sanal 
antrenman ve hatta bisiklet dışı vücut 
ağırlığı antrenmanları gibi pek çok içerik 
arasından en sevdiğiniz antrenmanı 

seçmek mümkün. Spor yaparken eğlenceden de geri kalmamanız için TECHNOGYM BIKE 
konsolu; Netflix, Youtube, TV kanalları, sosyal medya erişimi, oyun menüsü gibi favori 
tercihlerinize erişmenize olanak tanır. TECHNOGYM BIKE’ın öne çıkan özelliklerinin 
başında kilo verme, kuvvet antrenmanı gibi hedefleriniz doğrultusunda antrenörler 
liderliğinde tasarlanmış egzersizleri yapma avantajı geliyor. Antrenörler performans 
verilerinizi ekrandan kontrol ederken ve isteğinize bağlı olarak antrenmanın yoğunluk 
seviyesini ayarlarken size rehberlik ediyor. Ayrıca, bu benzersiz kapalı alan bisikleti 
ile dünyanın farklı şehirlerindeki en iyi stüdyolarda, en ünlü eğitmenler tarafından 
yönetilen favori derslere canlı olarak da katılım sağlanabiliyor. Kardiyo antrenmanınıza 
vücut ağırlığı egzersizi eklemenizi sağlayan off-bike vücut ağırlığı antrenmanları için 
bisikletin konsolundaki eğitmeni takip etmeniz yeterli. Technogym Bike, en iyi spor 
salonlarında bulacağınız kalitede evde antrenman yapmanızı sağlayan profesyonel bir 
üründür. Technogym'in fitness sektöründeki otuz yıllık deneyiminin bir sonucu olan yeni 
Technogym Bike, bugün 100'den fazla ülkede 80.000 fitness merkezinde mevcut.

Yapısı gereği hassas olan ahşap yüzeylerin 
derinlemesine temizlenmesinde, korunmasında 
ve parlak bir görüntüye sahip olmasında sabun 
bazlı ürünler etkili oluyor. Saruhan Kimya ve 
Temizlik Ürünleri’nin geliştirdiği Fakir Parkett ahşap 
temizleyici, sabun bazlı etkili formülü ile tüm ahşap 
yüzeylerin temizliği ve günlük bakımında güvenle 
kullanılabiliyor. Ilık suya ilave edilerek kullanılan 
Fakir Parkett ahşap temizleyici, sünger veya bez 
ile yüzeye uygulanarak, etkili temizlik ve ışıl ışıl 
bir görüntü elde etmeye olanak sağlıyor. Doğanın 
sürdürülebilirliği dikkate alınarak üretilen Fakir 
Parkett’in içerdiği aktif maddeler biyolojik olarak 
kolay parçalanabilir özelliğe sahip ve ambalajında 
kullanılan plastiğin dönüştürülebilir olmasıyla 
çevreci bir ürün.

TECHNOGYM BIKE ile online 
antrenmanlar ve limitsiz eğlence

Ahşap yüzeylere sabun 
bazlı temizleyici

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, üstün teknolojili ürünleriyle 
sektörün standartlarını belirlerken, AR-GE yatırımlarıyla da geleceğe 
yatırım yapmaya devam ediyor. Daikin Türkiye AR-GE ekibi (departmanı) 
tarafından geliştirilen ve süreçte birçok prestijli ödüle layık görülen 
bu çalışmalar şimdi de Turkishtime Dergisi tarafından düzenlenen bir 

araştırma ile tescillendi. Turkishtime Dergisi’nin her yıl hazırladığı ‘AR-GE 
250’ araştırmasında Türkiye’nin AR-GE’ye en çok yatırım yapan şirketleri 
listesinde geçen yıl 129’uncu sırada yer alan Daikin, bu yıl 18 basamak 
birden yükselme başarısı göstererek 111’inci sıraya yerleşti. Daikin Türkiye 
CEO’su Hasan Önder, dünyanın pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden 
geçtiğini belirterek, “Bu dönemde bazı şirketler ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle AR-GE harcamalarını daralttı. Ancak Daikin için büyümenin 
kapısı inovasyondan geçiyor. Bunun anahtarını ise AR-GE çalışmaları 
oluşturuyor. O nedenle AR-GE yatırımlarımız aralıksız sürecek” dedi. AR-
GE birimine ayırdıkları bütçeyi her yıl artırdıklarına dikkat çeken Önder, 
“Dünya iklimlendirme sektörüne yeni ürünlerle imza atmayı hedefliyoruz. 
Bu yolculukta aralıksız koşmaya ve Daikin Türkiye olarak sektöre adımızı 
yazdırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Kıvanç Tekstil Fabrika 
Cami’nin iklimlendirme 
çözümünde Daikin imzası
İklimlendirme sektörünün 
yenilikçi ve çevreci şirketi 
Daikin, Türkiye’nin her yanındaki 
projelerde yer almaya devam 
ediyor. Yüksek teknolojiye sahip 
geniş ürün gamıyla ofislerden hastanelere, fabrikalardan otellere
 kadar geniş bir skalada hizmet veren Daikin, Adana Seyhan’da 
yer alan Kıvanç Tekstil fabrikasının cami projesinde de yerini aldı. 
Daikin’in uzun ömürlü, enerji verimliliği yüksek, her ihtiyaca yanıt 
veren geniş ürün gamı ve projelendirmeyi yapan Daikin bayiinin 
profesyonelliği nedeniyle tercih edildiği Kıvanç Tekstil Fabrika 
Cami 500 kişiye hizmet veriyor.

Daikin’den klimanın zirvesi: 
Ururu Sarara   
Hava temizleme cihazı ile klimayı 
bir araya getiren ve ayrıca 
taze hava sunabilen tek ürün 
olan Daikin Ururu Sarara, hem 
ideal nemi sağlıyor hem de 
ortamdaki havayı flash streamer 
teknolojisiyle temizlerken dışarıdan taze hava beslemesi yapıyor. 
Daikin klimalarda kullanılan ve patenti Daikin’e ait olan flash 
streamer teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlarla iç mekan 
havasını maksimum temiz ve kaliteli hale getiriyor; doğru ve sağlıklı 
havayı mekanlara taşıyor. Üstün Daikin AR-GE’sinin en özellikli 
ürünlerinden biri olan Ururu Sarara, nem verebilen ve bunu taze 
havayla beraber taşıyan dünyadaki tek klima olarak öne çıkıyor.

Daikin Türkiye, AR-GE ve üretimde 10 yılda 5 kat büyüdü
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Haziran ayında ilki düzenlenen Zuchex Trend Weeks etkinliğinde, bu yıl 5 
milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün 
seçkin üretici markalarına ait yeni koleksiyonların ve en trend tasarımların 

detaylı incelemelerine yer verildi. Acar Home, Ar Yıldız, Avşar Emaye, 
Bambum, Bonna, Canba, Güral Porselen, Glazze, Hascevher, Kahramanlar 
Madeni Eşya, Keramika, Korkmaz, Kütahya Porselen, Neva, O.M.S., OnOn, 
Porline, Rakle, Taç Porselen, Taşev ve Tulu Porselen markalarının 2022 
koleksiyonlarından yeni tasarımlarını sergilediği organizasyonu, yurt içi ve 
yurt dışından sektör profesyonelleri sosyal medya kanalları üzerinden takip 
etti. Alanında 2021’in dünyadaki ilk ve tek büyük buluşması olacak Zuchex 
fuarı kapsamında düzenlenen Zuchex Trend Weeks’te görücüye çıkan masa 
üstü sunum ve pişirme ekipmanları ile kahve fincan setleri, Eylül ayındaki 
Uluslararası Zuchex 2021 fuarında sektörün beğenisine sunulacak. Yılın 
ilk 5 ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat başarısına imza atan Türkiye ev ve 
mutfak eşyaları sektörü, bölgesinde 2 yıl aradan sonra açılacak ilk fuar olan 
Zuchex’te bir araya gelecek. 30. yılını kutladığı son fuarda 108 ülkeden 
32 bin 734 satın almacı ile 574 katılımcı firmayı bir araya getiren ve 1,5 
milyar dolarlık iş hacmi oluşturan Zuchex, 16 – 19 Eylül 2021 tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde 31. kez kapılarını açacak.  Fuarda, sofra ve mutfak 
eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, pişirme ekipmanlarından, dekoratif 
ev ve mutfak eşyalarına, plastik ev eşyalarından bahçe aksesuarlarına 
kadar binlerce yeni ürün sergilenecek.

Yeni tasarımlar Zuchex Trend Weeks’te sergilendi

Dünya temizlik teknolojileri devi Kärcher, çok amaçlı elektrikli 
süpürgeleri ile sadece evlerinizin değil bodrum, kiler, bahçe, otomobil, 
garaj ve teraslarınızın temizlenmesinde de tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılıyor. Kaliteli malzemeleri ve sağlamlığı ile beğeni toplayan 
cihazlar özel geliştirilmiş zemin başlıkları ile her çeşit kirin optimum 
düzeyde temizlenmesini sağlıyor. Dünya temizlik teknolojileri devi 
Kärcher, farklı modellerdeki çok amaçlı elektrikli süpürgeleri ile 
sadece evlerinizin değil bodrum, kiler, bahçe, otomobil, garaj ve 
teraslarınızın temizlenmesinde de tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 
Üstün performansı ve konforlu kullanımıyla tüm beklentilerinize 
mükemmel şekilde cevap veren Kärcher’in çok amaçlı elektrikli 
süpürgeleri ıslak – kuru tüm kirlerin ortadan kaldırılmasında en 
büyük yardımcınız olacak. Olağanüstü yüksek vakum gücü ve özel 
geliştirilmiş süpürge başlıkları sayesinde büyük kir parçalarının bile 
kolayca temizlenmesini sağlayan çok amaçlı elektrikli süpürgeler, 
tasarımları, kaliteli malzemeleri ve sağlamlığı ile beğeni topluyor. 
Özel geliştirilmiş zemin başlıkları ile her çeşit kirin optimum düzeyde 
temizlenmesini sağlayan Kärcher’in çok amaçlı elektrikli süpürgeleri, 
paslanmaz çelik haznesi ve yenilikçi filtre teknolojisi ile de göz 
dolduruyor. Üst seviyede enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, hızlı ve 
kolay şekilde, tozlar ortalığa yayılmadan, kirle temas etmeden filtreyi 
çıkarıp temizlemenize de olanak sağlıyor. Önemli ölçüde enerji 
tasarrufu sağlıyor olmasıyla da ön plana çıkan elektrikli süpürgelerin 
kablolu ve kablosuz modelleri de mevcut. 

Kärcher çok amaçlı elektrikli 
süpürgeleri ile ıslak – kuru tüm 
kirlerin üstesinden gelin

Türk girişimciler tarafından 
geliştirilen ve temassız 
otelcilik uygulamalarında 
ülkemizde pazar lideri olan 
platform WeBee, 6 milyon 
TL daha yatırım alarak 
38 milyon TL üzerinde 
değerlemeye ulaştı. İlk 
tur yatırımını 2019 yılında 
Turizm sektörünün önemli 
ismi Mustafa Oğuz Akdeniz 
ve melek yatırımcı Burak 
Şen’den almıştı. 23 ülkede 
160’tan fazla otele hizmet veren WeBee, DCP’nin (Diffusion Capital 
Partners) liderlik ettiği ve Türkiye Kalkınma Fonu altında faaliyet 
gösteren Teknoloji İnovasyon Fonunun da eş yatırımcı olarak yer 
aldığı ikinci yatırım turuna katılan yeni yatırımcılar arasında; Yemek 
Sepeti’nin Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, melek yatırım ağı Angel 
Effect, Almanya’dan melek yatırımcı Sinan Özel ve İngiltere’den 
melek yatırımcı Sinan Düztaş da bulunuyor. Hali hazırda Türkiye’de 
pazar lideri olan WeBee, aldığı yatırım ile yurtdışı ofislerini kurarak 
yurtdışı pazarlarında varlığını güçlendirip globalde de lider olmayı 
hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan WeBee Kurucu Ortakları 
Tansel Voyvodaoğlu ve Dr. Özgür Zan, "2017 yılında başlayan WeBee 
yolculuğumuzda turizm alanındaki gerekli olan bir eksiği fark ederek 
online temassız ve 360 derece hizmet sunan misafir etkileşim 
platformunu kurduk. Böylelikle misafir memnuniyetini en üst 
düzeye çıkarmak için otelciler ve konuklar arasında dijital bir köprü 
oluşturduk. Kısa sürede Türkiye pazar lideri olduk ve yurtdışında da 
23 ülkeye hizmet verir hale geldik. Bu başarımızı uluslararası ödüllerle 
de taçlandırdık. Şimdi WeBee’nin aldığı 6 milyon TL’lik yatırım ile 
Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirerek genişletirken, yurtdışı ofisimizi 
kurarak global liderler arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

WeBee, 6 milyon TL’lik ikinci 
tur yatırımı ile operasyonlarını 
yurt dışına taşıyor 
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Mercedes-Benz Türk, 7263 sayılı kanun 
kapsamında, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Kanunu’nda yapılan değişimlerin 
girişimcilere büyük katkı sağlayacağına inanıyor. 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün konu hakkında şu açıklamayı yaptı: 
“Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim 
ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine, 
hayatları için çok önemli olan, sermaye 
aktarımı olacak. AR-GE ve teknolojide ilerleme 
kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin 
ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve 

yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki 
payının artmasında da yine bu kanunun etkisi 
olacaktır. Oluşan bu çalışma modeli ile yeni 
teknolojiler konusunda Türkiye’den de yetkin ve 
deneyim kazanmış girişimlerin ortaya çıkması 
sağlanacak.” Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin 
geleceğine duyduğu güvenle ülkenin dört bir 
yanındaki yenilikçi girişimlere desteğini artırarak 
devam ettiriyor. 1967 yılından günümüze AR-GE 
faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kuruluşunun 50. 
yılında da StartUp 2017 yılında başlattığı StartUP 
Programı çerçevesinde düzenlediği “Mercedes-
Benz StartUP” yarışması ile Mercedes-Benz 
Türk, girişim ekosistemine verdiği önemi 
göstermeye devam ediyor.

Bodrum merkeze 19 km mesafedeki Yalıkavak mevkiinde bulunan Delta Hotel, Vestel’in Hotel 
TV çözümü ile yenilendi.  16.000 m² büyüklüğünde ve 256 odalı Delta Hotel’e, proje kapsamında 
136 adet VESTEL Hotel TV anahtar teslim çözüm olarak sunuldu. Özelleştirilmiş yazılımı sayesinde 
misafirlere özel hazırlanabilen hoş geldin mesajı, kanal listesi, otel bilgileri, online haberler, döviz 
bilgileri ve hava durumu bilgileri ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma imkânı veren VESTEL 
Hotel TV’ler ülkenin dört bir yanından birçok 

Mercedes-Benz Türk, yeni AR-GE teşvik yasa değişikliğinin 
girişimcilere katkı sağlayacağını vurguluyor

Delta Hotel, Hotel TV çözümü ile Vestellendi

Turizm sezonu 
hareketlenmeye 

başlarken Türkiye 
Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı (TGA) 
tarafından hayata 

geçirilen “Türkiye’nin 
Güvenli Turizm 

Sertifikasyon Programı” 
tatilini Türkiye’de 

geçirecek tüm Türk 
vatandaşlara ve yabancı

 ziyaretçilere bir dizi tedbir tanımlıyor. Bu program kapsamında 
yer alan Güvenli Turizm kriterleri arasında ise Dyson’ın yeni nesil 
hava temizleyicilerinin sahip olduğu EN1822 Standardına göre test 
edilmiş H13 filtreleme yapabilen hava temizleyiciler öneriliyor. HEPA 
H13 filtrelemeye sahip Dyson hava temizleyiciler tamamen yalıtımlı 
koruma sağlarken ultra ince partikülleri yüzde 99,95  oranında 
yakalıyor. Global teknoloji şirketi Dyson, evlerdeki ve iç mekânlardaki 
havayı daha temiz tutmak için tasarladığı yeni hava temizleyicileriyle 
ultra ince partikülleri ve Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) algılayıp 
yakalıyor ve bulunduğu ortama temiz hava yayıyor. Aktif karbon 
filtreleriyle alerjen, polen ve küf sporları gibi 0,1 mikrondan küçük 
partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalarken; HEPA H13 filtreleme 
sistemiyle, geliştirilmiş tüm makinelerinde tamamen yalıtımlı bir 
filtreleme sunuyor ve EN1822 test metodu standardını karşılıyor. 

Dyson’ın yeni nesil hava 
temizleyicileri “Güvenli Turizm” 
Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor Pandemi sürecinde normalleşme adımlarının 

atıldığı bugünlerde aşılamanın da artmasıyla iş 
yerlerine dönüş başladı. İşyerlerine daha fazla 
insanın gelmeye başlamasıyla işletmelerin 
ek tedbirler alarak bu konuyu sürekli hale 
getirmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle 
işletmelerin giriş diye tabir edilen bölümlerinde bulunan ve yalnızca 
işletme çalışanlarının değil dışarıdan gelenlerin de temas ettiği güvenlik, 
danışma, bekleme odaları, salonlar, asansör ve koridorların profesyonel 
ve detaylı bir hijyene tabi tutulması gerekiyor. Endüstriyel ve bireysel 
hjiyen ürünleri markası Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü Hakan Mete, işletme hijyeninin profesyonel bir 
biçimde ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, “İşletmelerde hijyen, 
öncelikle her yerde olduğu gibi işletme içinde bulunan kişiler veya 
işletmeyi ziyaret eden bireylerden başlamalıdır. İşletmeler birçok 
birimden ve bölümden oluşur. Bu bölümlerin işi gereği bazılarının hijyen 
düzeyi ve uygulamaları farklılık göstermektedir. İşletme girişi, güvenlik 
ve danışmada çalışan bireylerin; ellerin yıkanması, dezenfekte edilmesi, 
ortak kullanım araçlarının rutin olarak her kullanım sonrası temizliği ve 
hijyen uygulamasının yapılması gibi noktalara çok dikkat etmesi gerekiyor. 
Kullanılan ortak ekipmanlar; el feneri, el telsizi, nokta kontrol anahtarları, 
cop, masa, sandalye, kalem ve benzerlerinin dezenfektasyonunun 
sağlanması gerekiyor. Misafirler için el dezenfektasyon uygulaması, 
ziyaretçi kartları, kimlikler ve kalem gibi temas noktası olanı tüm araçların 
dezenfektasyonuna titizlikle dikkat edilmeli. Ayrıca ofis temizliği ve hijyeni, 
ortam dezenfektasyonu rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmalıdır. 
Pandemi nedeni ile işletme içine giren tüm bireylerin ateşinin ölçümü ve 
HES kodu kontrolü gerekmektedir. 

Hakan Mete: “İşletmelerde 
hijyen girişten başlar”

Süer Sülün
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Türkiye’nin önde gelen elektronik güvenlik entegratörü Sensormatic’in finans bölümünde önemli 
bir atama gerçekleşti. Uzun yıllar boyunca finans, telekom ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 
önemli şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışan Kaan Sümer, Mayıs 2021’de Sensormatic’in Mali 
İşler organizasyonunun lideri olarak CFO’luk görevine getirildi. Kaan Sümer, 21 yıl boyunca Deloitte, 
PWC ve Türk Telekom grup şirketlerinde görev alarak edindiği sektörel tecrübesini Sensormatic çatısı 
altında sürdürecek. Sensormatic’in satış bölümünün başına ise, Gökhan İndap atandı. 20 yılı aşkın 
süre boyunca KoçSistem, Nortel Netaş, Cisco, Dell, SAP ve Veritas gibi şirketlerde önemli görevler 
üstlenen İndap, başarılı takım çalışmaları ile tanınıyor. 

Sensormatic’te üst düzey atamalar

Kaan SümerGökhan İndap

SOSİAD, 26 Haziran Dünya 
Soğutma Günü’nün bu yılki 
teması olan “Soğutmanın 
Şampiyonları: Daha İyi Bir 
Dünya için Saygın Kariyer” 
başlığı altında çevrimiçi 
bir etkinlik düzenledi. 
Moderatörlüğünü SOSİAD 
Genel Sekreteri Hayati Can’ın üstlendiği webinar, soğutma 
sektörünün giderek artan nitelikli eleman ihtiyacına ve sektördeki 
kariyer fırsatlarına dikkat çekti. Webinar; SOSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet ve ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin 
Tuncer Erdoğmuş’un açılış konuşmaları ile başladı. Sektördeki 
kariyer fırsatlarına değinmek ve gençlerin soğutma endüstrisine 
yönelimini sağlayacak yaklaşımları dile getirmek üzere; İstanbul İl 
Milli Eğitim Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan 
Gür, SOSİAD Onursal Üyesi Dr. Kadir İsa, Alarko Carrier İnsan 
Kaynakları Müdürü Elif Çağlar Saygılı ve ESSİAD Onursal Üyesi 
Turan Erkan bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Türkiye’de ıslak mendil üretiminde ilk sırada 
konumlanan Sapro, birbirinden yenilikçi Hops 
ürünleriyle tatil severlerin tüm ortamlarda 
temizliklerinden ödün vermeden keyifle 
dinlenmelerine yardımcı oluyor. Yaz aylarının 
gelmesi ve okulların kapanmasıyla birlikte tatil planlayanların en büyük 
önceliği hijyen oldu. Koronavirüs salgınının başından bu yana özel Ar-
Ge çalışmalarıyla geliştirdiği yenilikçi ürünlerle tüketicilerin temizlik ve 
hijyen ihtiyacını karşılayan ıslak mendil üreticisi Sapro, hem dinlenmek 
isteyenlerin bulundukları yerleri temiz tutmasını hem de kendileri ve de 
sevdiklerinin güvenle tatil yapmalarına yardımcı oluyor. Tatil için gidilen 
otellerde dokunulan yüzeyler ve eller Hops dezenfektan mendilleri 
ile kolayca temizlenip hijyenik hale getirilebiliyor. Virüsleri, bakterileri 
ve mantarları 1 dakikada öldüren Hops dezenfektan mendilleri, ciltte 
iritasyona neden olmaz. Hops antibakteriyel mendiller de bakterilerin 
yüzde 99’unu öldürürken bakterilere karşı cildin etkin olarak korunmasına 
yardımcı olur. Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmalarından 
olan Sapro, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında, 
100’den fazla parametreyi, alanında deneyimli ve uzman Ar-Ge kadrosu 
ile ISO 17025 standardına uygun şekilde analiz ediyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 104 ülkede 37.500’den fazla 
restoranıyla dünyanın en büyük fast food restoran zinciri olan Subway 
ile yeni bir iş birliğine imza attı. Sektörde bir ilk olan iş birliği kapsamında 
Sodexo’lular, subwaysiparis.com’dan verecekleri online siparişleri Sodexo 
bakiyeleri ile online olarak ödeyebiliyor. 14 noktada geçerli bu hizmetten 
yararlanan Sodexo’lular, hem bakiyelerini değerlendiriyor, hem de 
birbirinden lezzetli sandviçlerin tadını çıkarıyor.

Peplink tarafından üretilen Türkiye’de 
Vitel güvencesiyle pazara sunulan 
“Tek SIM ya da Çok SIM’li LTE 
Router’lar” açık denizlerde kesintisiz 
internet deneyimini en üst seviyeye çıkartıyor. Peplink’in “Yeni Nesil 
LTE Router’ları,” tekne ve yatlarda internete özgürce bağlanma 
deneyimi yanı sıra; denizcilik iş uygulamalarında da maksimum 
güvenliği garanti altına alıyor. Farklı operatör desteği bulunan, 
yedekliğin yanı sıra birden fazla operatörün hat kapasitelerini 
birleştiren teknolojiye sahip Peplink MAX serisi routerlar, Türkiye 
ve yurt dışı operatörleri ile birlikte çalışma olanağı sunabiliyor. 
Pandemi sürecinde yat, gemi ve limanlarda yeni nesil internet 
teknolojilerine olan ihtiyacın artığını belirten Vitel Ürün Müdürü 
Sinem Dörtyol, sunulan bu internetin kesintisiz olmasının da 
önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Peplink’in bonding 
teknolojisi ile yat ve gemilerde 5G ve 4G LTE hatları birleştirebiliyor 
ve daha yüksek bant genişliğinde internet erişimi sağlayabiliyoruz. 
Ayrıca; uydu erişimi ile yedeklilik sağlayabiliyor ve yolculuk 
boyunca kesintisiz internet erişimi imkanı sunuyoruz. Birden 
fazla operatör desteği bulunan modemlerimiz sayesinde iletişim 
giderlerini minimize edebiliyoruz. Peplink’in yeni nesil internet 
çözümleri ile tekne mürettebatının tüm iş ihtiyaçları için hızlı ve 
yüksek hızda kesintisiz iletişim desteği sunuyoruz. Teknelerde 
video konferans, Apple TV, Netflix ve Youtube gibi uygulamalar 
için yüksek performansa ihtiyaç duyuluyor. Özellikle çok SIM kart 
destekli MAX-HD2, MAX-HD4 serisi router’arımız tüm bu taleplere 
karşılık verebiliyor” dedi.  

SOSİAD Dünya Soğutma 
Günü’nde sektördeki kariyer 
fırsatlarına dikkat çekti

Tatilde hijyeninizi
Hops ile sağlayın

Subway’de Sodexo ile Online 
Ödeme Dönemi Başladı

Peplink ile tekne ve yatlarda 
yüksek hızda kesintisiz 
internet deneyimi
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Form ve Japon Mitsubishi Heavy ortaklığında kurulan Form MHI Klima Sistemleri, Emlak Katılım 
Bankası’nın yeni şubelerinin iklimlendirme ihtiyacını Mitsubishi Heavy kaset tipi klimalarla karşılıyor. 
2020 yılında 27 yeni şubesine hizmet verilen Emlak Katılım Bankası’nın hali hazırda faaliyet gösteren 
50 şubesinin 38’i yüksek enerji verimliliğine sahip Mitsubishi Heavy klimalarla iklimleniyor. Banka 
şubelerine kurulumu gerçekleştirilen yeni nesil draft panelli, dört yöne üflemeli FDT ve FDCT serisi 
kaset tipi klimalar, bağımsız kanat kontrol sistemi sayesinde dört yöne farklı açılarda hava akışı 
sağlayabiliyor. Mitsubishi Heavy’nin 4 yöne kaset ve kompakt kaset tipi klimalarında kullanılan Airflex 
kanat teknolojisi, mekan içerisinde rahatsız edici bir hava akımı oluşturmadan soğuk veya sıcak 
havanın mekan içerisinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor.  Bu yönleriyle, özellikle banka şubeleri 
gibi yoğun çalışma alanlarının hava konforunu üst seviyeye çıkarıyor.

Emlak Katılım Bankası şubeleri, Mitsubishi Heavy ile iklimleniyor

YEKON - Yaratıcı Endüstriler 
Konseyi Derneği’nde görev 
alan yönetim kurulu yeniden 
yapılandı. YEKON Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Eray 
Sertaç Ersayın (ETMK) 
devam ederken, diğer 
yönetim kurulu üyelerinin 
görev paylaşımı şöyle oldu: 
Mustafa Arhan Kayar (İSTAV) 
Başkan Yardımcısı, Murat 
Şam (RYD) Genel Sekreter, 

Fügen Toksü (TÜHİD) Sayman ve Yaşar Şeki (DPİD) Üye. YEKON 
Başkanı Eray Sertaç Ersayın, yaratıcı endüstrilerin ülkelerin 
dünyaya açılan penceresi olduğunu, ülkelerin ve markaların 
vizyonunu değiştireceğini belirterek; YEKON’un ülkemizde yaratıcı 
endüstrilerin ekonomik ve toplumsal hayata sağlayacağı katma 
değeri artırmayı hedeflediğini söyledi. Yaratıcılığı kucaklama ve 
yatırım yapma dönemi içinde olduklarını da sözlerine ekleyen 
Sertaç Ersayın ayrıca, İstanbul’un yaratıcı endüstrilerin dünya 
merkezi olmasının da çok önemli gelecek hedefleri olduğunu 
önemle vurguladı. Ersayın, Birleşmiş Milletler tarafından 2021 
yılının Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Kreatif Ekonomi 
Yılı ilan edildiğini belirterek, iş dünyasında farkındalık yaratmak 
ve iş birliği modellerini geliştirmek için de çalışmalar yapılacağını 
söyledi.

Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık oluşturmak 
amacıyla kurulan Verimder Türkiye çapında düzenlediği buluşmaların 
ikinci ayağında Adana’daydı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Emre Alkin, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) iş birliğiyle 
düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke çapında enerji verimliliği 
konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Farkındalık 
oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini aktaran Alkin, “50 
milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız var. Bunun 17,5 milyar doları 
doğrudan doğruya binaların ısıtılması ve soğutulmasına gidiyor. Bu 
rakamın yarıya indirilmesi lazım ki cari açığımızda bir daralma olsun, döviz 
kuru üzerinde baskı azalsın ve aynı zamanda vatandaşın cebine de bir 
şeyler girsin” diye konuştu. Alkin, enerjinin verimli kullanılması halinde cari 
açığın önemli ölçüde düşeceğini belirterek, bunun döviz kurları üzerindeki 
baskıya azaltacağını, enflasyon ve faiz oranlarında iyileşmelere kadar bir 
fayda ortamı yaratacağını kaydetti. Büyümenin gerçek kaynağının kişisel 
tasarruflar olduğunu ifade eden Alkin, bu tasarrufun da enerji verimliliği 
yoluyla artırılabileceğini söyledi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik ürün ve hizmetler sunan 
Legrand, geliştirdiği yenilikçi hareket sensörleriyle enerji tasarrufuna destek oluyor. 
Canlılar üzerindeki ışınları algılayan pasif kızılötesi sensör, vücut ısısı gibi kızılötesi enerji 
kaynaklarına ve harekete reaksiyon vererek 45-90 m2 ve daha küçük alanları rahatlıkla 
aydınlatabiliyor. Ultrasonik teknolojisine sahip hareket sensörleri ise yüksek frekanstaki 
ses dalgalarıyla sinyaller yollayarak sensörün hareketi algılamasının yanı sıra  aktivite 
seviyesinin düşük olduğu ve yüksek hassasiyet istenilen daha geniş ortamlarda da ideal 
bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Legrand’ın dual teknolojiye sahip hareket 
sensörleri hem PIR hem de ultrasonik algılama ile kullanıcısına maksimum hassasiyet ve 
enerji verimliliği sağlıyor. Son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği koridor, banyo, WC, otopark 
ve bahçe gibi ortak alanlarda kullanılan hareket sensörleriyle de Legrand, kullanıcısının az 
maliyetle en yüksek verimi elde edebilmesine yardımcı oluyor.  

YEKON Yönetim Kurulu 
yeniden yapılandı

“Enerjinin verimli kullanılması 
halinde cari açığın önemli ölçüde 
düşecektir”

Legrand hareket sensörleriyle enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirliğe katkı sağlayın 

Eray Sertaç 
Ersayın
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Resmi Gazete'de 
yayınlanan 
Cumhurbaşkanı kararı 
ile altı ildeki sekiz bölge 
kesin korunacak hassas 
alan ilan edildi. Buna 
göre; Muğla İli, Bodrum 
İlçesi Sınırları İçerisinde 
Bulunan Umurça-
Kumbahçe-Kızılağaç 
Mahalleleri Kıyı Kesimi 
Doğal Sit Alanı, Antalya 
İli, Manavgat ve Serik
 İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı, 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yelken Adası Doğal 
Sit Alanı,  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kilyos 
Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı, Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları 
İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Sivas İli, Zara 
ve Hafik İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Tödürge Gölü Potansiyel 
Doğal Sit Alanı,  Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hocaş 
Köyü Fosil Ormanı Doğal Sit Alanı, ile Bolu İli, Seben İlçesi Sınırları 
İçerisinde Bulunan Muslar Kaya Yerleşimi Doğal Sit alanlarının koruma 
statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonunda, kesin korunacak 
hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı ülkeye girişlerle ilgili yeni bir genelge yayımladı. 
Buna göre; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve 
Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 
durduruldu. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “1 Temmuz 2021 Sonrası 
Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile 
diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde 
bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında 
uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı'na 
iletildiği belirtildi. 

Altı ildeki sekiz bölge kesin 
korunacak hassas alan ilan edildi

Bakanlık 6 ülkeden uçuşları 
durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy 
ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank 
"Mezopotamya" 
markasının tanıtımı için 
geldikleri Şanlıurfa'da 
temaslarda bulundu. 
Bakanlar, vatandaşlarla 
bir araya gelerek 
belediyenin gastronomi 
etkinliğine de katıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Nuri Ersoy, 
Şanlıurfa'dan heyecanlandıran bir haberi, Türkiye ile 
paylaştı. Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha 
bulunduğunu açıkladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 
bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezleri 
daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, "Aslında artık Göbeklitepe, 
Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 
kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz 
var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe 
diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak 
üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın birçok 
üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı 
başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı 
şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, 
hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman 
yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri 
olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.İşletmesi İBB'den Kültür ve 

Turizm Bakanlığı'na devredilen 
Galata Kulesi'nin giriş ücreti 
yüzde 200'den fazla artarak 30 
liradan 100 liraya çıkarıldı. Zam 
haberleri sonrası sosyal medya 
hesaplarından paylaşım yapan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ise, ''Tüm müzelerimiz; Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı 
öğretmenler ile 18 yaş altı ve 
65 yaş üstü vatandaşlarımız 
için ücretsiz, diğer 
vatandaşlarımız içinse yıllık 
ziyaret bedeli 60 TL’dir.'' dedi. 
İstanbul’un sembollerinden 
Galata Kulesi’nin giriş 
ücretinin 30 liradan 100 
liraya çıkarılmasının ardından 
gelen eleştirilere yanıt veren 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz ise, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze 
Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata 
Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira 
veriyordu" dedi.

Göbeklitepe’nin çevresinde 
11 tepe daha bulundu

Galata Kulesi'nin giriş ücreti 
100 liraya çıkarıldı
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Kemer Belediyesi, “Best Ecological 
Destination” kategorilerinde yapılan 
başvuruyu değerlendiren dernek, 
100’e yakın ülkeden bine yakın aday 
içerisinden, dünya genelindeki en 
iyi Eko dostu Ekoturizm ödülü aldı. 
Kemer Belediye Başkanı Necati 
Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Kemer Belediyesinin 
ekoturizme yaptığı katkılardan dolayı 
ödül almasını sevinçle karşıladıklarını 
söyledi. Eko dostu olarak her 
zaman çevreye karşı duyarlı bir 
belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Belediye olarak 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’de 
her zaman eko turizme önem verdik. Ekoturizm ve sürdürülebilir 
turizmin yaygınlaştırılması adına çalışmalarımız devam edecek. Eko 
dostu Ekoturizm ödülüne bizi layık görenlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan antlaşmaya göre, Türkiye ile Nijer 
arasında pasaportsuz seyahat dönemi başladı. Anlaşmaya ilişkin 
Resmi Gazete duyurusunda, 15 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da 
imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport 
Hamileri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın ilişik notlarla 
birlikte onaylanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununu 18’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar 
verilmiştir, denildi.

Kemer Belediyesi Ekoturizm 
ödülüne layık görüldü 

Türkiye ile Nijer arasında 
vizelerin kaldırıldığı açıklandı

 Göçmen Kaçakçılığıyla 
Mücadele ve Hudut Kapıları 
Daire Başkanlığı sosyal 
medya hesabından yapılan 
paylaşımda, “Ülkemiz ile 
Ukrayna arasında iki ülke 
vatandaşlarının COVID-19 
aşı kartlarının karşılıklı 
olarak tanınmasına karar 
verilmiştir. Bu kapsamda 
Ukrayna'ya seyahat 
edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili 
enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını 
tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif 
PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer 
verildi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa 
Komisyonu'nun önerisi ile 1 Temmuz’dan 
itibaren Avrupa dışından gelecek vize 
sahibi yolcular için de kısıtlamalar 
yumuşatılmaya başlandı. Ancak aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu AB dışındaki bazı 
ülkelere uygulanan, zorunlu haller dışında 
seyahat kısıtlamasına devam edilecek. Sertifika, kişilerin, 
kısıtlamalara takılmadan birlik içindeki ülkeleri rahatça ziyaret 
edebilmesine olanak tanıyor.

Türkiye ile Ukrayna arasında 
Covid-19 Aşı Kartları karşılıklı 
olarak tanınacak

AB içinde aşı sertifikasıyla 
seyahat dönemi başlıyor

Antalya'da bir araya gelen 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak 
açıklama yayımladı. Pandemi nedeniyle son altı buluşmayı çevrimiçi 
olarak gerçekleştiren başkanlar, on birinci buluşmada yeniden 
yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada ülke gündemindeki 
turizm, yeni 'normalleşme' ve Turizm Teşvik Kanunu Taslağı ele 
alındı. Gerçekleşen toplantının ardından bir açıklama yayınlandı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Türkiye nüfusunun yarısından 
fazlasına hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, 
buluşmalarımızın pandemi sebebiyle yaptığımız online toplantılar 
dahil, 11’incisini Antalya Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, 
turizm cenneti Antalya’da gerçekleştirdik. Toplantımızda her zaman 
olduğu gibi Türkiye’mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta 
ele alarak ortak değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz itibari 
ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık 
getirmesin diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok 
önemsediğimizi ifade ediyoruz. Pandemi döneminde 11 büyükşehir 

belediyemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel 
örneklerini gözler önüne sermiştir. Sürecin en başından itibaren 
yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların 
yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya 
davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık 
çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz.” 

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 
ortak turizm açıklaması

Necati Topaloğlu
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 HABERLER

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2021 yılı haziran 
ayı enflasyon rakamlarını 
açıkladı. Sputnik'te 
yer alan habere göre, 
TÜFE'de haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 
1.94, bir önceki yılın 
aralık ayına göre yüzde 
8.45, bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 
artış gerçekleşti. Enflasyon verisiyle haziran ayında fiyatı en çok artan 
ve azalan ürünler belli oldu. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 51.6'lık 
artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 ayrı 
mahallede çıkan yangınlarda toplam 
855 dönüm alan küle döndü, 2 villada 
maddi hasar meydana geldi. Yangın 
anını yaşayan vatandaşlar, alevlere 
müdahale eden helikopterler ile 
ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat 
çekerek, “Kaçan insan çoktu. Başta 

ilk 2-3 helikopter başladı, sonrası çoğaldı. Yanan villalar boşaltıldı. 
Zaten bütün binaları jandarma ekipleri sağ olsun hemen boşalttı. Bu 
kadar kısa sürede durdurulması çok önemliydi. Eğer yangın devam 
etseydi, daha da büyük facia olabilirdi” dedi. 

Haziran ayında en çok yurt içi 
turlar zamlandı

Kaş’ta çıkan yangında 
855 dönüm alan kül oldu

Datça'nın eşsiz güzellikteki 
koylarından olan Alavara 
Koyu’nun doğal SİT derecesinin 
düşürülerek yapılaşmanın önünün 
açılmasına yönelik karar Muğla 
2. İdare Mahkemesi'nce iptal 
edildi. Mahkeme, benzer iki dava 
nedeniyle Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin itirazını ele aldı ve 
Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oy birliğiyle iptaline 
karar verdi. Mahkeme, benzer davada meselenin karara 
bağlanması nedeniyle Datça Belediyesi’nin açtığı ve Muğla 
Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi 35 Datçalı çevrecinin de 
müdahil olduğu ikinci davada karara yer olmadığını duyurdu.

Sümela Manastırı, 5 yıllık restorasyon 
sürecinin ardından, ziyarete açıldı. 
Restorasyonunun yüzde 90'ı tamamlanan 
manastır, yeniden ziyaretçilerini 
ağırlamaya başladı. Trabzon’un Maçka 
ilçesindeki Sümela Manastırı’nda, Şubat 
2016’da restorasyon, çevre düzenlemesi, 
kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve 
güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Çelik ağların yamaca 
serildiği bohçalama sistemiyle korunan manastır, tamamlanan 
restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Ana Kaya 
Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, Çan Kulesi, misafirhane, 
keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar 5 yıl sonra 
ziyaret edilebilecek. 

Datça Alavara Koyu'nda 
yapılaşmanın önünü açan 
karar iptal edildi

Sümela Manastırı 
5 yılın ardından açıldı

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgınının turizm sektörüne 
etkisine yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapora göre sektörde 
yaşananlar yüzünden salgının 2020 ve 2021'de küresel ekonomiye 
maliyeti 4 trilyon doları aşabilir. Türkiye'de de yan sektörlerle 
birlikte milli gelir kaybı 93 milyar doları bulabilir. BM'ye bağlı Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Dünya Ticaret Örgütü'nün 
(UNWTO) yayımladığı raporda, özellikle ekonomisi turizme bağlı 
gelişmekte olan ülkeler açısından tahribat büyük ve uzun dönemli 
olacak. BBC’de yer alan habere göre, raporda pandemi nedeniyle 
2020'de turizm sektöründeki kaybın 2,4 trilyon doları bulduğu ifade 
ediliyor. Ayrıca turizmin geçen yıl 1990'lardaki düzeye gerilediği, 
2023'e kadar sektörde ilerleme kaydedilmesinin beklenmediği 
belirtiliyor. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, milyonlarca 
insanın geçiminin turizme bağlı olduğunu belirterek, "Aşı progamını 
ilerleterek turizmin güvenli bir şekilde yeniden başlaması, özellikle 

uluslararası turizme bağlı gelişmekte olan ülkelerde istihdam ve 
ihtiyaç duyulan kaynaklar açısından kritik" dedi.

BM Turizm Raporu: Türkiye turizmde 
en fazla etkilenen ülkelerin başını çekiyor
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 318.052 571.362 79,64%
UKRAYNA 106.098 423.241 298,92%
ALMANYA 357.092 280.097 -21,56%
İRAN 220.178 238.782 8,45%
BULGARİSTAN 406.245 217.527 -46,45%
IRAK 174.818 181.736 3,96%
AZERBAYCAN 124.569 91.609 -26,46%
ROMANYA 69.351 75.605 9,02%
FRANSA 93.541 74.001 -20,89%
HOLLANDA 79.000 72.466 -8,27%
GÜRCİSTAN 332.731 64.858 -80,51%
A.B.D. 65.509 64.708 -1,22%
LİBYA 42.794 51.059 19,31%
İNGİLTERE 118.723 38.751 -67,36%
AVUSTURYA 36.086 31.247 -13,41%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

MISIR 29.166 24.965 -14,40%
İSVİÇRE 25.608 24.379 -4,80%
KUVEYT 59.469 16.660 -71,99%
İSPANYA 31.994 16.594 -48,13%
ÇİN HALK CUM. 30.395 10.894 -64,16%
DANİMARKA 21.170 6.100 -71,19%
K.K.T.C. 45.074 4.523 -89,97%
CEZAYİR 44.681 3.671 -91,78%
G. KORE 32.701 2.810 -91,41%
AVUSTRALYA 10.357 2.444 -76,40%
JAPONYA 16.461 1.650 -89,98%
S.ARABİSTAN 64.962 1.636 -97,48%
DİĞERLERİ 1.335.886 1.086.680 -18,65%

TOPLAM 4.292.711 3.680.055 -14,27%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (MAYIS 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 66 38.944 58906,06%
UKRAYNA 36 30.996 86000,00%
İRAN 19 30.066 158142,11%
ABD 26 19.623 75373,08%
FRANSA 24 16.091 66945,83%
IRAK 8 15.542 194175,00%
RUSYA 
FEDERASYONU 12 12.350 102816,67%

HOLLANDA 14 11.449 81678,57%
AZERBAYCAN 21 11.346 53928,57%
LÜBNAN 1 7.503 750200,00%
SURİYE 23 7.465 32356,52%
İNGİLTERE 33 7.328 22106,06%
ÜRDÜN 4 6.798 169850,00%
ÖZBEKİSTAN 15 6.381 42440,00%
KUVEYT 0 6.142 61410000,00%
AVUSTURYA 3 5.603 186666,67%
ROMANYA 6 4.638 77200,00%
MISIR 4 4.324 108000,00%
KANADA 22 2.820 12718,18%
İSRAİL 1 2.499 249800,00%
ÇİN 6 2.250 37400,00%
LİBYA 27 927 3333,33%
TÜRKMENİSTAN 8 727 8987,50%
AVUSTRALYA 26 494 1800,00%
GÜNEY KORE 10 493 4830,00%
SUUDİ ARABİSTAN 2 485 24150,00%
DİĞERLERİ 430 131.346 30445,58%
TOPLAM 847 384.630 45310,86%
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MAYIS 2021)
TOPLAM 2.355.093 2.035.662 -13,56%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 98 30.143 30658,16%
POLONYA 12 6.877 57208,33%
RUSYA 91 2.088 2194,51%
ALMANYA 230 1.257 446,52%
BULGARİSTAN 51 305 498,04%
İNGİLTERE 1.872 188 -89,96%
İSRAİL 158 150 -5,06%
FRANSA 19 112 489,47%
BEYAZRUSYA 5 92 1740,00%
İTALYA 34 72 111,76%
A.B.D. 55 70 27,27%
YUNANİSTAN 1.137 63 -94,46%
ÇEKYA 8 62 675,00%
ROMANYA 130 52 -60,00%
HOLLANDA 172 49 -71,51%
AVUSTURYA 27 44 62,96%
İSVİÇRE 35 42 20,00%
İSPANYA 15 42 180,00%
LÜBNAN 4 41 925,00%
G.AFRİKA 13 30 130,77%
KANADA 18 21 16,67%
ÜRDÜN 42 17 -59,52%
LETONYA 14 16 14,29%
MACARİSTAN 4 14 250,00%
DANİMARKA 11 13 18,18%
İRAN 34 12 -64,71%
FİNLANDİYA 19 1 -94,74%
NORVEÇ 10 0 -100,00%
DİĞERLERİ 468 1.104 135,90%

TOPLAM 4.786 42.977 797,97%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 29.406 28.641 -2,60%
AZERBAYCAN 2.621 5.670 116,33%
UKRAYNA 2.894 5.669 95,89%
HOLLANDA 5.112 4.368 -14,55%
İRAN 1.342 2.429 81,00%
BELÇİKA 1.431 1.141 -20,27%
AVUSTURYA 1.767 1.136 -35,71%
İSVİÇRE 1.305 1.119 -14,25%
FRANSA 2.012 927 -53,93%
A.B.D. 1.027 706 -31,26%
İNGİLTERE 3.280 664 -79,76%
BULGARİSTAN 1.434 599 -58,23%
FİLİPİNLER 2.010 481 -76,07%
RUSYA FED. 887 423 -52,31%
İTALYA 479 261 -45,51%
POLONYA 428 219 -48,83%
ROMANYA 285 183 -35,79%
SURİYE 164 159 -3,05%
DANİMARKA 320 106 -66,88%
ÇEKYA 62 42 -32,26%
ÇİN HALK CUM. 201 22 -89,05%
SLOVAKYA 46 21 -54,35%
AVUSTRALYA 280 19 -93,21%
JAPONYA 319 12 -96,24%
NORVEÇ 69 11 -84,06%
FİNLANDİYA 37 10 -72,97%
G. KORE 377 10 -97,35%
KUVEYT 273 2 -99,27%
DİĞERLERİ 12.724 3.261 -74,37%

TOPLAM 72.592 58.311 -19,67%

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

Rusya, Ukrayna, Irak pazarından Türkiye’ye gelen turist sayısı arttı

İstanbul, 2021 Mayıs döneminde 
384 bin kişiye ev sahipliği yaptı

Muğla, yüzde 135,90’lık 
artışla turist ağırladı

İzmir’e gelen turist sayısında 
Azerbaycan, Ukrayna, İran 

pazarında artış

Türkiye Ocak-Mayıs 2021 döneminde toplamda 3 
milyon 680 bin 55 yabancı turist ağırladı. 2020’nin 
aynı döneminde ise bu sayı 4 milyon 292 bin 711 
kişi olarak gerçekleşmişti. Türkiye, 2021 yılının 
Ocak-Mayıs döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi 

sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
14,27’lik bir düşüş yaşadı. Ülkelerden gelen ziyaretçi 
sayılarında bazı ülkelerde düşüşler yaşanmaya 
devam ederken bazı ülkelerde ise artışlar meydana 
geldi. Rusya, Ukrayna, Irak, İran ve Romanya 

artışların yaşandığı pazarlar oldu. Rusya’dan gelen 
turist sayısında yüzde 79,64’lük artış yaşanırken, 
Ukrayna’da yüzde 298,92’lik, Irak’ta yüzde 3,96’lık, 
İran’da yüzde 8,45’lik, Romanya’da ise yüzde 9,02’lik 
artış yaşandı. 

2020 yılının Mayıs ayında toplamda 847 ziyaretçi ağırlayan 
İstanbul, 2021 yılının Mayıs ayında 384 bin 630 ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı. İstanbul’un ağırladığı ziyaretçi sayısında geçen 
yılın mayıs dönemine göre yüzde 45310,86’lık artış görüldü. 
İstanbul’a turist gönderen tüm pazarlarda 2020 Mayıs dönemine 
göre artışlar gerçekleşti. Almanya, Ukrayna, İran, ABD, Fransa, 
Irak, Rusya ve Hollanda İstanbul’a geçen yılın aynı dönemine 
göre artışla turist gönderen pazarlar arasında ilk on sırada yer 
aldı. 2020 Ocak- Mayıs döneminde toplamda 2 milyon 355 bin 
093 turiste ev sahipliği yapan İstanbul, 2021’nin aynı döneminde 
ise toplamda 2 milyon 35 bin 662 turist ağırladı. Gelen ziyaretçi 
sayısında 2020’nin Ocak-Mayıs dönemine göre yüzde 13,56’lık bir 
düşüş yaşandı.

Muğla, 2021’in ilk 5 ayında yüzde 797,97’lik artışla toplamda 

42 bin 977 turisti misafir etti. 2020’nin aynı döneminde ise 

bu sayı 4 bin 786 turist olarak kaydedilmişti. 2021’nin Ocak 

– Mayıs döneminde Muğla’ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 

797,97’lik bir artış gerçekleşti. Gelen ziyaretçi sayısında 

Ukrayna pazarında yüzde 30658,16’lık artış gerçekleşirken, 

bu sayı Polonya pazarında yüzde 57208,33, Rusya’da yüzde 

2194,51, Almanya’da yüzde 446,52, Bulgaristan’da ise yüzde 

498,04 olarak kaydedildi. 

2020’nin Ocak-Mayıs döneminde toplamda 72 bin 592 

yabancı turistin ziyaret ettiği İzmir, 2021’nin aynı döneminde 

toplamda 58 bin 311 yabancı ağırladı. 2021 döneminin Ocak 

– Mayıs döneminde ağırlanan ziyaretçi sayısında İzmir, yüzde 

19,67’lik bir düşüş yaşadı. Ziyaretçi gelen pazarlarda düşüşler 

yaşanmaya devam ederken Azerbaycan, Ukrayna ve İran 

pazarlarında artışlar kaydedildi. İzmir’e Azerbaycan’dan gelen 

ziyaretçi sayısında yüzde 116,33’lük artış yaşanırken, bu sayı 

Ukrayna pazarında yüzde 95,89, İran pazarında ise yüzde 81 

olarak gerçekleşti. 








