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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021’in ilk 10 ayı toplamında ülkemize 21 milyon 55 bin 
764 yabancı uyruklu ziyaretçi giriş yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı “28 
milyon turist” hedefine yaklaşırken, Koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler, küresel seyahat faaliyetleri 

anlamında birtakım endişeleri de beraberinde getirdi. 

İlk olarak Güney Afrika’da görülmeye başlanan Omicron varyantı sebebiyle ülkeler hızlı bir şekilde 
bir dizi önlemler aldı. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den 

Türkiye’ye girişlerin yasaklandığını açıkladı. 

Yurt dışında da benzer önlemler söz konusu. İngiltere, altı Afrika ülkesinden girişleri yasaklamakla 
birlikte, ülkeye girecek herkese PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Almanya Sağlık 
Bakanlığı ise Güney Afrika'dan yalnızca Alman pasaportu ile seyahat eden yolcuları Almanya'ya 
taşıyabileceği anlamına geleceğini açıkladı. İtalya, Malta, BAE, Japonya, Rusya, Singapur ve Hindistan 

da ülkeye yapılacak seyahatlere kimi kısıtlamalar getirdi. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ülkemizdeyse, kasım ayında kongre, fuar ve etkinlikler öne çıktı. 
ACE of M.I.C.E. Awards, TÜRSAB Kongresi, Resort Kongresi ve Travel Turkey İzmir & TTI Outdoor 

fuarları sektörü bir araya getirdi.

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak bizler ise kasım ayında da turizm yatırımlarına odaklandık. 

Önemli turizm potansiyeline sahip Marmara Bölgesi’nde otel yatırımları artarak davam ediyor.
Oteller & Yatırımlar bölümümüzde bu ay, Marmara Bölgesi’ni ele aldık. Bölgede 2021’de açılan ve 
2020 ile devamındaki yıllarda açılması planlanan otellere ilişkin detaylara yer verdiğimiz haberimizi, 

dergimizin kapağına taşıdık.

Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgulara göre, 2020’de pandemi nedeniyle ertelenen 
açılışların da 2021’de gerçekleşmesiyle, bu sene içerisinde bölgede faaliyete geçen otel sayısı 30, 
toplam yeni yatak sayısı ise 5 bin 806 oldu. 2022 ve takip eden yıllarda ise 36 yeni otelin faaliyete 
girmesi planlanırken, 12 bini aşkın yeni yatağın bölge turizmine hizmet vereceği öngörülüyor. 

Araştırmamızla ilgili bulguları işlediğimiz dosyamızı dergimizin ilk sayfalarında takip edebilirsiniz. 

Yeni sayımızda ele aldığımız bir diğer konu ise Otellerde Yazılım ve Internet Teknolojileri başlığı oldu. 
Teknolojinin hayatımızın her alanında büyük yer tutmaya başladığı günümüzde gerek müşteri ilişkileri 
gerekse pandemi koşullarına uyum noktasında çeşitli yazılımlar ve gelişmiş Internet teknolojileri, turizm 
işletmeleri açısından hem misafir memnuniyetini artıran hem işletmenin operasyonel süreçlerini 
kolaylaştırma noktasında önem taşıyor. Haberimizin detaylarını ve görüşlerine başvurduğumuz sektör 

profesyonellerinin değerlendirmelerini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz. 
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak ülkemizin önemli turistik değer

lerini tanıtmayı hedeflediğimiz Destinasyon dosyalarımıza devam ediyoruz. Yeni sayımızda da 
Marmara Bölgesi’ni ele aldık. Her köşesi doğanın ve tarihin getirdiği ayrı güzelliklerle dolu bölgemizin 

saymakla bitmeyecek güzelliklerini sayfalarımızda okuyucularımıza aktarmaya çalıştık…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

21 milyon ziyaretçi haberi umut verirken, 
Omicron varyantı ve seyahat yasakları 

endişeleri yeniden gündeme getirdi
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DOSYA

OTELLER & YATIRIMLAR

Marmara Bölgesi, turizm yatırımlarında cazibesini koruyor

2021’de 30 otel açıldı, 36 yeni otel yolda…

Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Marmara Bölgesi; iş dünyasının 
buluşma noktası İstanbul, sanayinin merkezi Bursa ve Kocaeli, tarih 

ve doğanın buluştuğu Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova gibi illerinde 
büyük bir turizm olanağına, dahası turizm yatırımları açısından önemli 
bir potansiyele sahip.  Son bir senede açılan ve önümüzdeki dönemde 
açılışı planlanan oteller de bunu doğrular nitelikte… 2020’de pandemi 
nedeniyle ertelenen açılışların da 2021’de gerçekleşmesiyle, bu sene 
içerisinde bölgede faaliyete geçen otel sayısı 30, toplam yeni yatak 
sayısı ise 5 bin 806 oldu. 

Yeni açılışlarda İstanbul ilk sırada
2021 yılında Marmara Bölgesi’nde açılan, ayrıca 2022 ve sonrasında 
açılması planlanan otel yatırımlarını mercek altına aldığımız araştırmamız 

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki köprü konumuyla, tarihi, iklimi ve doğasıyla; Marmara Bölgesi deniz, kültür, MICE, 
kruvaziyer gibi farklı turizm çeşitlerine hitap edebilecek niteliğe sahip. Bu anlamda turizm yatırımları açısından da 
önemli potansiyel taşıyor. Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak geçekleştirdiğimiz, 2021 yılında Marmara Bölgesi’nde 
açılan, ayrıca 2022 ve sonrasında açılması planlanan otel yatırımlarını mercek altına aldığımız araştırmamız kapsamında 
edindiğimiz bulgulara göre, 2021’de bölgede 30 yeni otel faaliyete girdi. Yatırımı devam edip, 2022’de veya sonrasında 
açılması planlanan 36 tesis ise bölgenin turizm sektöründen alacağı payın artacağının sinyallerini veriyor. 
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sonucunda; bilgisine ulaşabildiğimiz 30 yeni 
otel Marmara Bölgesi’nde faaliyete girdi. 
Yeni açılan otellerin bulunduğu iller arasında 
İstanbul ağırlığını koydu. Bu sene içerisinde 
Balıkesir ve Bursa birer yeni otel açılışına ev 
sahipliği yaparken, bu sayı İstanbul için 28 
oldu. 

4 ve 5 yıldızlı oteller önde geliyor
2021’de 10 adet 5 yıldızlı, 10 adet 4 yıldızlı 
otel İstanbul genelinde faaliyete geçti. Yeni 
açılışlarla kentteki 5 yıldızlı yatak kapasitesi 
2 bin 748 adet, 4 yıldızlı yatak kapasitesi ise 
bin 738 adetlik artış gösterdi. İstanbul’da son 
bir senede toplam 212 yatak sayısına sahip 5 

adet de butik otel açılışı yapıldı. İstanbul’da 
rezidans konseptli bir tesisin yatak sayısı 480 
iken, 250 yataklı bir tesisin ise kategorisi henüz 
belirlenmedi. Böylece İstanbul’daki yatak 
sayısında 5 bin 428 adetlik artış gerçekleşti. 
Bursa’da faaliyete geçen 5 yıldızlı otelin 
yatak kapasitesi 278, Balıkesir’deki butik otel 
konseptindeki otelin yatak kapasitesi ise 100 
adet. 

2022’de 36 yeni otel geliyor
Araştırmamız kapsamında ulaştığımız 
bilgilere göre, Marmara Bölgesinde 2022’de 
ve takip eden yıllarda toplam 36 yeni otel 
açılacak. Şu an projesi süren bu yatırımlara 
iller bazında bakıldığında, 23’ü İstanbul’da 
yer alıyor. Bu tesisler tamamlandığında 
kentin yatak kapasitesinde 7 bin 575 adetlik 
artış gerçekleşecek. İstanbul’u dört yeni otel 
yatırımıyla Balıkesir takip ediyor. Bu tesislerin 
sahip olduğu toplam yatak kapasitesi ise bin 
100… Yatırımı Bursa’da devam eden otel 
projeleri tamamlandığında kentteki yatak 

sayısında 626 adetlik artış gerçekleşecek. 
2022 ve takip eden yıllarda Yalova’da toplam 
976 yatak kapasiteli iki yeni otel açılacak. 
Önümüzdeki dönemde Tekirdağ’da 200 
yataklı, Kocaeli’de ise 240 yataklı birer yeni 
otel faaliyete girecek. Yatırımı devam eden 
fakat bilgisine ulaşılamayan beş adet proje 
de dahil edildiğinde, bölge genelindeki yatak 
kapasitesinin 12 bini aşacağı görülüyor.

Farklı konseptlerde tesislerin 
yapımı sürüyor
2022’de ve sonrasında Marmara Bölgesinde 
açılacak oteller arasında 4 yıldızlılar öne 
çıkıyor. Bölge genelinde 12 adet 4 yıldızlı, 
10 adet 5 yıldızlı, 4 adet 3 yıldızlı, bir adet 
butik, bir adet özel konaklama tesisi ve 
bir adet rezidansın yapımı devam ediyor. 
Bölgede faaliyete geçecek tesislerden ikisinin 
kategorisi henüz belirlenmezken, 5 adedinin 
ise bilgisine ulaşılamadı.

İllere Göre 2021'de Açılan Oteller

İller Otel Sayısı Toplam Yatak

Balıkesir 1 100

Bursa 1 278

İstanbul 28 5.428

Toplam 5.806

İllere Göre 2022 ve Sonrasında Açılacak 
Oteller

İller Otel Sayısı Toplam Yatak

Balıkesir 4 1.100

Bursa 3 626

Çanakkale 2 1.180

İstanbul 23 7.575

Kocaeli 1 240

Tekirdağ 1 200

Yalova 2 976

Toplam 11.897
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OTELLER & YATIRIMLAR

Marmara Bölgesi - 2021'de Açılan Oteller

Lokasyon Otel İsmi Yatak Sayısı Kategori/Yıldız

Balıkesir Pınar Hotel 100 Butik

Bursa Mövenpick Hotel & 
Thermal Spa Bursa 278 5

İstanbul Mövenpick Hotel 
Istanbul Bosphorus  343 5

İstanbul Mövenpick Istanbul 
Sabiha Gökçen  495 5

İstanbul Delta Hotels by Marriott 
İstanbul Levent 545 5

İstanbul DoubleTree by Hilton 
Ataşehir 660 5

İstanbul Mandarin Oriental 
Bosphorus 115 5

İstanbul Mövenpick Istanbul 
Living  231 5

İstanbul Sheraton İstanbul 
Levent 510 5

İstanbul ibis Styles İstanbul 
Merter  422 4

İstanbul Wanda Vista İstanbul 480 Residence 

İstanbul The Burdock, Autograph 
Collection Bilinmiyor Belirlenmedi

İstanbul Dosso Dosi Mid Town 76 Butik

İstanbul Ecole St. Pierre Hotel 40 Butik

İstanbul 
Orientbank Hotel 

Istanbul, Autograph 
Collection

36 Butik

İstanbul Dosso Dossi Hotels 
Yenikapı 42 Butik

İstanbul Aya Sultanahmet Hotel 18 Butik

İstanbul 
Residence Inn by 
Marriott İstanbul 

Ataşehir 
250 Belirlenmedi

İstanbul Address İstanbul 295 5

İstanbul Melas Hotel 370 5

İstanbul Qua Comfort Otel 253 5

İstanbul Anemon Bakırköy Hotel 92 4

İstanbul Avantgarde Şişli Hotel 206 4

İstanbul Cher Otel 250 4

İstanbul Days Hotel by Wyndham 
İstanbul Maltepe 160 4

İstanbul Four Points by Sheraton 
Kağıthane 350 4

İstanbul 
Ramada Encore by 
Wyndham İstanbul 

Maltepe
170 4

İstanbul TRYP by Wyndham 
İstanbul Ataşehir 168 4

İstanbul Ramada Encore By 
Wyndham Avcılar 250 4

İstanbul Ramada Encore By 
Wyndham Maltepe 92 4

Marmara Bölgesi - 2022 ve Sonrasında Açılacak Oteller

Lokasyon Otel İsmi

İstanbul Retaj Silivri Resort Rezidans

İstanbul Royan Hotel

İstanbul Mukarnas Pera

İstanbul Orient Occident Hotel, Autograph Collection 

İstanbul Sheraton İstanbul Esenyurt

İstanbul The Ritz-Carlton Residences, İstanbul 

İstanbul The Residences at Sheraton İstanbul Esenyurt

İstanbul Crowne Plaza Istanbul Tuzla Viaport Marina

Yalova Termal Otel 

İstanbul Mercure Istanbul Batışehir

Balıkesir Belli Değil

Çanakkale Termal Otel ( Kestanbol Kaplıcası)

İstanbul Belli Değil

İstanbul İGA Airport City Otel

İstanbul Wish More Şişli

İstanbul Movenpick Hotel Zeytinburnu

İstanbul Wish More Şişli

İstanbul Wanda Vista İstanbul Hotel

Kocaeli Wyndham Feradis Resort (Dağ Oteli)

Yalova Termal Otel 

Balıkesir Belli Değil

Balıkesir Reddish Hotel

Bursa Lotus Resort Termal & SPA

Bursa Radisson Blu Hotel Bursa

Çanakkale Remida Otel

İstanbul Hampton by Hilton İstanbul Arnavutköy

İstanbul Continent Ataşehir

İstanbul İGA Airport City Otel

İstanbul Grand Galata Hotel

İstanbul Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt

İstanbul Hampton by Hilton Aksaray

Tekirdağ Hampton by Hilton Çerkezköy

Balıkesir Çetin City Hotel

Bursa Belli Değil

İstanbul İGA Airport City Otel

İstanbul İdol Hotel
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Ekim 2021'de 17 firmaya, toplam 421 milyon 533 bin 537 TL 
tutarında yatırım teşviki kullandırıldı

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (EKİM 2021)

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI 
(₺)

ANTALYA VİMSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 302 32.345.760

ANTALYA SİDE BEST OTELCİLİK TURİZM TİCARET İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 4* 196 35.289.500

ANTALYA PRZ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 84 2.083.033

ELAZIĞ TETİŞ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 284 110.147.237

İSTANBUL AİRPORT OTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 220 42.486.280

KIRKLARELİ ATELSAN ELEKTRİK OTOMASYON İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 75 8.094.750

MANİSA DOĞAN METALURJİ MAKİNA VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 305 33.155.739

MUĞLA YOLA NATURAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 120 4.787.500

NEVŞEHİR YİĞİTOĞLU TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 34 10.414.973

RİZE FATMA MUMCU KIRSAL TURİZM TESİSİ 38 4.281.937

TOKAT VERDE OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 52 3.800.000

TOPLAM 286.886.709

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (EKİM 2021)

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI 
(₺)

Adana
MFC MAKİNA TEKNOLOJİ GIDA MOBİLYA TAŞIMACILIK TEKSTİL 

İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
4* 180 11.287.450

İzmir ÇETİN TELEK TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. 3* 68 3.048.000

Antalya DENİZ 28 TURİZM OTEL. İNŞ. TAAH. EML. GIDA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5* 844 43.685.161

Muş MALAZGİRT OTELCİLİK TURİZM İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3* 116 1.799.430

Antalya PANDOMİM TURİZM İNŞ. TİC. A.Ş. 4* 532 34.103.992

Eskişehir ATABİR OTOMOTİV İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5* 480 40.835.438

Antalya PANSE TUR. İNŞ. GIDA ENER. VE ULAŞ. SAN. TİC. A.Ş. 4* 394 25.479.329

İstanbul KORAY SARIKAYA EML. İNŞ. TURİZM ELEKTRİK ELEKTRONİK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 5* 380 19.588.089

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (EKİM 2021)

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI 
(₺)

Antalya KALAMAKİ TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Öğrenci Yurdu 200 17.77.028

Manisa PENTO İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Öğrenci Yurdu 1.500 41.500.000

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

ANKARA
ÖZ ANK DEMİR SAĞLIK ÜRÜNLERİ TURİZM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT 

ANONİM ŞİRKETİ
Cerrahi Hastane Hizmetleri 75 34.675.450

MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (EKİM 2021)

ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI 
(₺)

AMASYA
KORKMAZ TURİZM,GIDA,HAYVANCILK,DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE KUYUMCULUK SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2* 99 2.992.300

ANKARA MEKANLAR MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 111 9.777.500

ANKARA ZHR TURİZM OTELCİLİK HAVACILIK OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 114 12.084.850

ANTALYA MÖN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5* 1.806 41.114.927

ANTALYA KARABAYLI TURİZM İNŞAAT TİCARET TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ 5* 578 59.316.819

YALOVA
METROPOL TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
4* 114 9.360.432

TOPLAM 134.646.828

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

ADANA ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 120 9.199.400

ÇANAKKALE MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 75 17.427.661

DENİZLİ ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 147 15.393.524

DİYARBAKIR VİVA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 93 37.436.425

İSTANBUL INTERNATİONAL HOSPİTAL İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 112 14.699.807

KOCAELİ
KONAKMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
Cerrahi Hastane Hizmetleri 107 51.980.000

SAMSUN SAMSUN MEDİKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi Hastane Hizmetleri 307 45.959.990

TOPLAM 192.096.807

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

TEŞVİKLEROTELLER & YATIRIMLAR
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Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Metaverse evrenindeki ilk turizm merkezi 
çok yakında hizmete açılıyor…

İnsanlık tarihi kadar eski olduğu kabul edilen seyahat olgusu, yer 
değiştirme anlayışından çok daha fazlasını barındırması düşüncesiyle 
son birkaç̧ yüzyıldır turizmle birlikte anılır olmuştur. Ulaşım 
araçlarındaki gelişmeler sonucu kitlelerin seyahat eğilimlerinin 
artması ile 1841 yılında Thomas Cook tarafından başlatılan seyahat 
acentacılığı, seyahat ve turizmin kurumsal anlamda ilk ciddi adımı 
olarak kabul edilmektedir.

Dünya tarihindeki değişimlerin oldukça önemli örneklerini 
sunan içerisinde bulunduğumuz yakın çağ (18. yüzyıl ve sonrası), 
günümüzdeki anlamıyla modern turizm ve seyahat faaliyetlerinin 
de başlangıcını içermektedir. 21. yüzyıl itibariyle de teknolojik, 
kültürel ve sosyal gelişimin etkisiyle turizm sektöründeki ilerlemeyi 
hep birlikte yakından takip ediyoruz. Seyahatlerimiz artık dünyayı 
da aşarak uzaya yükselmiş ve gezegenler arası yolculuk daha sık dile 
getirilmeye başlanmıştır.

Global ölçekteki turizmin tarihine kısaca bir değindikten sonra ülkemizdeki 
turizm sektörünün gelişimine de özet olarak bir bakalım. Ülkemizdeki 
ilk modern turizm hareketi 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmanî isimli 
serginin açılışı dolayısıyla başlamıştır. İstanbul'da gerçekleştirilmiş olan 
etkinliğe yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi göstermiştir. Devam 
eden süreçte ülkemizin turizm bakımından gelişmesi, kavramın 1957 
yılından itibaren Bakanlık düzeyinde ele alınması ile ivme kazanmış ve 
son yıllarda önemi daha çok anlaşılan uluslararası turizm kavramıyla 
çeşitlendirilmiştir. 1990 yılına gelindiğinde yabancı ziyaretçi sayısı 5 
milyonun üzerine çıkmış̧, 1997 yılında 10 milyon sınırına yaklaşmış̧, 
ilerleyen yıllarda ise 30 ila 40 milyon mertebelerine ulaşmış ve bu 
gelişim Türkiye’yi dünyada en çok turist çeken ve turizm geliri elde 
eden ülkeler sıralamasında üst seviyelere taşımıştır. 90’lı yıllardan 
günümüze kadarki zaman zarfında turizm sektörüyle ilgili stratejik 
planlar, projeler, yeni yatırımlar, kanun ve yönetmelikler, teşvikler 
gibi faktörlerin bu konjonktürdeki varlığı sonucu turizm endüstrisinin 
gelişimi hız kazanmıştır. Her dönemde de yeni strateji ve projelerle 
birlikte sektördeki büyüme devam etmektedir.

Dünyamızda hemen hemen keşfedilmemiş yer bulunmuyor. Uzayda 
da artık uzak diyarlara seyahat etmeye başladık. Belki yakın bir 
gelecekte Mars’a turistik seyahat gerçekleştirecek ve bir zaman sonra 
da yerleşeceğiz. Yaşadığımız evrende nereye gidersek gidelim henüz 
ışınlanma teknolojisi geliştirilemediği için bu seyahatimiz enerji, 
zaman ve mekândan bağımsız olamıyor. Peki sanal alem öyle mi? Tabii 
ki hayır! Tek bir tuşa basarak internet üzerinden dünyanın herhangi 
bir yerine sanal dünyada ışınlanabiliyoruz. Tabii ki burada ışınlanan 
bizim sanal kopyamız olan metahuman genel isimli avatarımız 
oluyor. Bu gelişmeler oyunun kurallarını baştan ayağa değiştirecek 
gibi duruyor. Fiziki dünyamızın bize sunduğu imkanlar çerçevesinde 
(seyahat, ulaşım araçları, konaklama vb.) gerçekleştirdiğimiz turizm 
faaliyetlerini, teknolojinin de gelişimiyle birlikte sanal ortamlara 
(artırılmış gerçeklik evrenine) nasıl aktarabiliriz veya teknolojinin 
nimetlerinden turizm sektörü açısından nasıl faydalanabiliriz? Sanal 
evrende ilkleri gerçekleştirerek ve öncü olarak nasıl markalaşılabilir? 
Turizm faaliyetleri sadece fiziki evrenimizde (dünya ve uzayda) 
mi yapılabilir? Sanal evrende turizm olgusunun kurallarını nasıl 
oluşturacağız? Gelin birlikte değerlendirelim;

Öncelikle son günlerde yoğun bir şekilde duyduğumuz “sanal 
evren” veya “öte dünya” gibi tanımlamalarla ifade edilen metaverse 
kavramıyla ilgili kısa bir açıklama yapalım. Metaverse, sanal gerçeklik 
(VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak birbirine 
bağlı sanal deneyimlerin birleştiği ve dijital dünyanın sınırlarını 
genişleten yeni bir evren olarak tanımlanmaktadır. Metaverse ilk 

olarak 90’ların başında ortaya çıkmış bir kavram. Bu terimi ilk kez 
Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı Snow Crash isimli 
bilim kurgu romanında kurgusal bir dünyayı tanımlarken görüyoruz. 
Metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı, ütopik 
ve spekülatif bir yaklaşım sergilemesi bağlamında eleştirilmiş olsa 
da artık günümüzün bir gerçeği. Ayrıca metaverse dünya üzerindeki 
hemen hemen her girişimcinin, yenilikçi iş insanlarının ve uluslararası 
mega şirketlerin ilgi odağında olan, yeni dünya düzeni niteliğinde bir 
alan olarak bile değerlendirilebilir.

Metaverse insanların birbirleriyle dijital kimlikleri ve avatarlarıyla 
etkileşim içinde oldukları bir sanal gerçeklik dünyası olarak 
tanımlanıyor. Bir bakıma bilimkurgu hayallerinin gerçeğe 
dönüştürülmesi hazırlığına tanıklık ediyoruz. Global gelişmeleri takip 
ettiğimiz üzere şu an dünya üzerinde hemen hemen tüm teknoloji 
şirketleri bu sanal evrenin inşası üzerine odaklanmış durumda 
diyebiliriz. Bu evren bir yandan da kendi kripto para ekonomisini 
oluşturuyor. Çeşitli platformların iş birliğiyle geliştirilen bu sanal 
evrende daha önce konser düzenlendi, Güney Kore'nin başkenti 
Seul metaverse evrenine adım atan ilk şehir oldu, ilk dijital mega 
tekne 650 bin dolar bedelle satıldı gibi haberleri medyadan takip 
ediyoruz. Bakalım ülkemizden ilklerin haberi ne zaman ve nasıl 
gelecek? Mesela, ülkemizde metaverse evrenine dahil olan ilk şehir 
hangisi olacak, sanal evrendeki ilk mağazayı kim hizmete sunacak, ilk 
sanal müze nerede açılacak, ilk sanal konseri kim verecek, ilk tiyatro 
gösterisi hangisi olacak?

Metaverse evrenindeki ilk tatil köyü ne zaman kim tarafından hizmete 
açılacak? “Metaverse evrenindeki ilk turizm merkezi çok yakında 
hizmete açılıyor…” haber başlığı şimdiden hazırlanabilir. Bu işin 
öncüsü neden Türkiye olmasın? Bu yeni evrende gerçekleştirilecek 
etkinliklere katılım binlerle veya milyonlarla değil yüz milyonlarla 
veya milyarlarla ifade edilebilir. Zamanın ruhuna uygun olarak 
doğru bir stratejiyle yapılacak planlamaların ekonomik boyutu ise 
aynı şekilde çok yüksek mertebelerde olacaktır. Çok heyecan verici 
gelişmeler bizleri bekliyor. 

Sağlıklı zamanlar dilerim…



* Sayı yaklaşıktır ve değişkenlik gösterebilir. Tüm Best Western®  markalı oteller, bağımsız idare edilmekte ve işletilmektedir
Best Western ve Best Western markaları, Best Western International, Inc. şirketinin hizmet markaları veya tescilli hizmet markalarıdır. © 2020 Best Western International, Inc. Tüm hakları saklıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

Verimli iş modeli, yüksek karlılık
Güçlü dağıtım kanalları ve küresel ortaklıkları ile gelir maksimizasyonu

Dünya çapında ödüllü Best Western Rewards® sadakat programı®

Her kategoride marka ile bölgenize uygun projelendirme
4,700 otel, 100+ ülke; küresel markamız ile dünya pazarına erişim*

Küresel Markanın Gücü ile Birçok Farklı Pazarda Rekabet Avantajı

BWH Hotel Group'un yatırım portföyünüze getirebileceği avantajları keşfedin

BWH Hotel Group. Daha fazlasını bekleyin.

 www.bestwestern.com.tr | bwhsupport.middleeast@bestwestern.com | +90 212 380 00 91
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy, 11. 
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nin açılışında 
yaptığı konuşmada Güvenli 
Turizm Sertifikasının 
değişeceğini söyledi. Turizm 
sektörünün gerçekçi ve 
akılcı yaklaşımlarla kendini 
güncelleyerek yola devam 
ettiğini söyleyen Ersoy, 
“Pandemiden en çok 
etkilenen alan turizm
sektörü oldu. 2022 de dahil edildiğinde üç sezondur devam 
ediyor olacak. Bu süreçteki soğukkanlılık iş birliği ve sorumlu 
davranışlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Güvenli Turizm 
Sertifikasının değişeceğini açıklayan Ersoy, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Güvenli turizmde ikinci aşamaya geçiyoruz. Bazı kurallar 
gidecek, bazı yeni kurallar gelecek. İhtisaslaşmamız gereken 
konu çevre ve sürdürülebilirlik. Bu konuda belli kurallar belirleyip 
adımlar atmazsak önümüzdeki seneden itibaren geri kalmaya 
başlayacağız. Bu bizim keyfiyetimize bağlı değil. Dünyada bazı 
kuruluşlar bununla ilgili çalışmaya başladılar. Bizim de sektör 
olarak adımları atmamız gerekiyor. Bu konuda Çevre Bakanlığı ile 
çalışmaları başlattık. Konuyu STK’lar ile tartışacağız. Geçiş süreci 
olacak. Üç yıla yayacağız. Bu sertifikayı “Güvenli ve Yeşil Turizm 
Sertifikası” olarak değiştireceğiz. Bu adımları atmazsak, başta AB 
olmak üzere, ileride yaptırımlar başlayacak. Kurallara uymayan 
hava yollarına ceza verilecek. Kurallara uymayan ülkelere giden 
misafirler ek vergi ödeyecek. Biz bu işte öncü ve hızlı olmak 
zorundayız. ”

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 Şubat 2022 
tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 
25’inci kez İstanbul’da bir araya getirecek. Bu yıla özel fuarın 
ilgi çekici bir konusu da Türkiye açısından çok önemli bir pazar 
haline gelen sağlık turizmi olacak. EMITT, sağlık turizmi alanında 
önde gelen firmalarını ilk kez ağırlayacak. Önümüzdeki yıl Türkiye 
turizminde genel hedefler gelen turist sayısının 21,8 milyondan 
32 milyona çıkması, turizm gelirlerinin ise 17 milyar dolardan 25 
milyar dolara yükselmesi şeklinde ön görülüyor. Sağlık turizminde 
ise 600 bin hasta ve 750 milyon dolar gelir hedefleniyor. Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’in tüm 
katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere, yeni 
iş ve iş birliği olanakları sunabilen önemli bir platform olduğuna 
dikkat çeken Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, “EMITT, 
her yıl 45.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir 
yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve 
heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce 
turisti ağırlıyor. EMITT Turizm Fuarı 24 yıldır, Türkiye’de pek çok 
yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, 
Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına, yerli ve 

yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün 
dünyaya açılan en önemli kapısı. Pandemi nedeniyle iki senelik 
aradan sonra 25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’nda, iş birliklerimizi her zaman olduğundan daha 
kapsamlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi ve hazırlamakta 
olduğumuz kapsamlı programla katılımcılarımız ile ziyaretçilerimizi 
en iyi şekilde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Mehmet Nuri Ersoy: 
“Güvenli Turizm Sertifikasını 
değiştireceğiz”

25. EMITT Fuarı, 1 milyar dolarlık sağlık turizminde
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak

Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen ve kongre, toplantı ve 
etkinlik sektörünü üç gün boyunca Antalya’da buluşturan Masters of 
Events ACE of M.I.C.E. Awards Türk Hava Yolları’nın destekleri, TOBB, 
ATSO ve TÜRSAB katkıları ile 9 Kasım günü görkemli bir törenle sona 
erdi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gecede, M.I.C.E sektörünün 
en iyileri ödüllerini aldı. Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen 
Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards törenine, toplantı, kongre 
ve etkinlik sektörünün temsilcilerinin yanı sıra, üst düzey yöneticiler 
ve sanat dünyasından ünlü davetliler katıldı. NEST Uluslararası Kongre 
ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen gecede bir konuşma yapan Turizm 
Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, şunları söyledi: “Kongre, 
toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren buluşmamızı bu sene 
turizm başkenti Antalya’da yapmanın gururunu yaşadık. Antalya 
altyapısı, 200 bin koltuk kapasitesi, muhteşem tesisleri ve güzelliği 
ile Türkiye’nin en önemli M.I.C.E destinasyonu. Pandemi nedeniyle 
durgunlaşan sektörümüzü yeniden atağa kaldırmak için Antalya’dan 
daha iyi bir seçim olamazdı. Ülkemiz turizmine büyük katkıları olan 
kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini dünya çapında 
artırmayı hedefleyen organizasyonumuzla aynı zamanda sektörün 
yeni iş birlikleri geliştirmesine vesile olduk ve bu zorlu süreçte 
üretmekten vazgeçmeyen sektörümüzün başarılı işlerine ödüllerini 
sunduk.” 

Turizm ve MICE sektörü 
Antalya’da bir araya geldi

Kemal Ülgen
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Kadın girişimciliğini teşvik 
eden ve 40 milyar dolarlık 
ekonomi oluşturan IWEC 
Uluslararası Kadın Girişimciler 
Yarışması’nda, Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB) Başkanı ve 
Eresin Hotels Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Müberra 
Eresin’e ödül geldi. İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) tarafından 
Türkiye adına ödüle aday 
gösterilen Müberra Eresin, 
turizm sektörüne katkıları ve 
bu alandaki örnek girişimleri 
nedeniyle bu önemli ödüle 
layık görüldü. Başarılı kadın girişimciler arasında küresel bir iş 
ağı oluşturmak amacıyla kurulan ve 40 milyar dolarlık ekonomik 
büyüklüğü bulunan IWEC, dünya genelinde geniş bir coğrafyadan 
kadın girişimcileri değerlendirdi. IWEC ağındaki 35 kadın girişimci 
ödüllendirilirken, Müberra Eresin ile birlikte Türkiye’den aday 
gösterilen BacPolyZyme Genel Müdürü ve Kurucusu Prof. Dr. Dilek 
Kazan ile Vahaa.co Kurucusu Nehir Boyacıoğlu ödül alan diğer isimler 
oldu. 

Anadolu’nun medeniyet kuşağı Toros Dağları’nın enfes havası 
eşliğinde, geleneksel usullerle yetiştirilen organik sebze-meyve 
bahçeleriyle çevrelenmiş Mersin’in İçmeler Bölgesi’nde yer alan 
BN Hotel Thermal & SPA, sağlıkla lezzeti, doğa ile huzuru, güzellik 
ile eğlenceyi, gelenek ile konforu buluşturan sıra dışı konseptiyle 
kapılarını misafirlerine açtı. Lokasyon avantajı, doğa harikası 
bölgedeki göz alıcı mimarisinin yanı sıra güvenli, sağlıklı ve hijyen 
koşullarda standartlarının üzerinde hizmet sunan BN Hotel 
Thermal & SPA, açık-kapalı toplam 23 adet termal havuzu ve her 
detayı düşünülmüş toplam 246 oda ve 3 özel villa seçeneğiyle 
uluslararası hizmet standartlarında kusursuz hizmet anlayışıyla 
muhteşem tatil deneyimlerine imzasını atıyor. BN Hotel Thermal 
& SPA, 46 bin metrekare kapalı alanı ve 11 bin 500 metrekarelik 
Spa alanı ile Türkiye’nin en büyük Spa alanlarından birine sahip. 
Mersin’in 5 yıldızlı tek termal oteli olma özelliğini taşıyan BN 
Hotel Thermal & SPA, sahip olduğu 6268 mg/lt mineral değeri 
özelliğiyle doğal termomineralli termal kaynak suyu olarak Sağlık 
Bakanlığı ile İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 
Ana Bilim Dalı Laboratuvarları tarafından tescillidir. 

TÜROB Başkanı Müberra 
Eresin’e uluslararası ödül

Akdeniz’in en nitelikli Spa, 
Wellness Oteli BN HOTELS 
Thermal & Spa Mersin, 
misafirlerini bekliyor

Wyndham Hotels & Resorts 
EMEA Başkanı Dimitris 
Manikis ve Wyndham Hotels 
& Resorts Türkiye Bölge 
Direktörü Ayça Beslen, 
Wyndham'ın yakın zamanda
gerçekleştireceği açılışları, 
2022 yılına ilişkin planlarını 
ve konaklama sektörüne ilişkin öngörü ve değerlendirmelerini aktardı. 
Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Geniş 
bir yelpazede sunduğumuz konaklama hizmetlerimiz her ziyaretçinin, 
ülkenin sunduğu tüm keşif imkanlarını değerlendirmesine olanak 
sağlıyor ve misafirlerin bölgede tercih edebilecekleri konaklama 
seçenekleri bu yeni açılışlarla daha da zenginleşmiş olacak. Türkiye’deki 
güçlü büyümemizi sürdürmeyi ve böylesine eşsiz ve güzel bir ülkede 
seyahati herkes için mümkün kılmaya devam etmeyi heyecanla 
bekliyoruz” dedi. Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Direktörü 
Ayça Beslen ise, “Türkiye’de halihazırda 83 otelimiz bulunuyor ve 
yılsonuna kadar açılacak 7 otelimiz daha var. Dolayısıyla bu sayıyı 
90’a getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Wyndham’ın bugün 
Türkiye’de 8 markasıyla varlık gösterdiğini ifade eden Beslen ve Manikis, 
daha çok markayı Türkiye’ye getirmekten ziyade, doğru yatırımcıyı 
doğru marka ile bir araya getirmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.

Wyndham Hotels & Resorts, 2022’de 
beş yeni otel açılışına imza atıyor
Wyndham Hotels & Resorts, 2022’de beş ayrı şehirde, beş yeni otel 
açılışı yapacak. Açılı yapılacak otellerden dördü Ramada markası ile 
hizmet verecek. Yeni açılışlarla Days ailesine de bir yeni otel katılmış 
olacak. “Türkiye’de 100 otel sayısını aşmayı önemsiyoruz” diyen 
Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Beslen, 
“2020 için açılışı planlanan 5 otelimiz var. Bunlar; Mersin Kızkalesi, Rize 
Fındıklı, Batman, Konya Karapınar ve İstanbul Esenyurt’ta yer alacak. 
Bununla birlikte, 2022’de açılışı yapılacak otel sayımızın artacağını 
öngörüyoruz” şeklinde konuştu. 2022'nin ilk yarısında 176 odalı Days 
Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt, 88 odalı Ramada by Wyndham 
Rize Fındıklı, 120 odalı Ramada Plaza by Wyndham Batman ve 120 
odalı Ramada by Wyndham Karapınar’ın açılışları yapılacak. 110 oda 
kapasiteli Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi’nin ise 2020’nin ikinci 
yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. 

Accor Grubu, 2021 yılının üçüncü 
çeyreğinde, yaz aylarında görülen 
güçlü toparlanma sayesinde 589 
milyon avro konsolide gelire ulaştı. 
Accor Grubu, 10 bin odadan 
oluşan 82 yeni otel açarak organik 
büyümesini sürdürdü. 2020 yılı 4. 
çeyreğinden bu yana konsolidasyon 
(devralma ve satışlar) kapsamındaki 
değişiklikler 7 milyon avro artı katkı sağladı. Grup, 2021'in 
tamamında yaklaşık yüzde 3 net sistem büyümesi hedefliyor. 
2021 Eylül ayının sonu itibariyle otelin otel portföyü 769 bin 
odadan (5 bin 252 otel) oluşurken, bu sayıya 211 bin odanın 
(1.187 otel) daha katılması bekleniyor. 

Wyndham’ın Türkiye’deki
otel sayısı 7 yeni otel açılışıyla 
90’a ulaşıyor 

Accor Grubu, 2021 yılının 
üçüncü çeyreğinde 589 milyon 
avro gelir elde etti

Ayça Beslen Dimitris Manikis
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Dedeman Hotels & Resorts International’ın ilk franchise oteli “Park 
Dedeman Adıyaman” hizmete açıldı. Dedeman Turizm Yönetimi ve 
Karahan Menzil Turizm arasında yapılan anlaşma ile misafirlerini 
Dedeman marka standartlarıyla ağırlamaya başlayan Park Dedeman 
Adıyaman’ın resmi açılışı, 19 Kasım’da düzenlenen özel bir törenle 
yapıldı. Açılış töreninde söz alan, turizm sektörünün yanı sıra 
akaryakıt, tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Karahan 
Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Özdemir, “Adıyaman ilimize büyük değer katacak olan Dedeman 
markası, bölgenin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyor. 
Park Dedeman Adıyaman otelimiz, sadece bölgeyi değil, çevredeki 
diğer illeri de besleyecek bir konumda bulunuyor. Dedeman’ın 

ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına 
inanıyoruz. Kalite ve misafirperverlik ile özdeşleşen Dedeman markası 
ile yaptığımız bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz, ilimize 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu. 

“Her yıl iki otel anlaşması yapma hedefimiz var”
Dedeman Hotels’in ilk franchise oteli Adıyaman’da kapılarını açarken, 
Düzce'deki yeni bir otel için de anlaşma imzalandı. Milliyet'ten Hanife 
Baş'ın haberine göre, Dedeman Hotels & Resorts International 
Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Yönetim anlaşmaları 
yanında artık franchise modeliyle de ilerleyeceğiz. Yatırımcıların bu 
yönde talep artışı oldu. İlk franchise otelimizi Adıyaman’da açtık. Her 
yıl iki otel anlaşması yapma hedefimiz var. Yeni bir tane anlaşmayı 
finalize ettik. Düzce’de bir otel daha geliyor, anlaşma bitti, yapımına 
başlanacak. Ayrıca Ankara, Kocaeli, İzmir, Diyarbakır ve Mardin gibi 
şehirlerdeki yatırımcılarla da sıcak görüşmelerimiz sürüyor. Yurtdışında 
da Kazakistan ve Erbil’de otellerimiz var. Karadağ’ı düşünüyoruz. 
Balkan ülkelerini istiyoruz. Ayrıca Paris’ten de bir yatırımcıdan talep 
geldi” ifadelerini kullandı.

Melas Hotels & Resorts Grubu’nun, Antalya 
Side & Lara bölgelerindeki otellerine ilave 
olarak hizmete giren dördüncü oteli 5 yıldızlı 
Melas Hotel İstanbul, İstanbul’un en dinamik 
noktasında, misafirlerine kendilerini evinizde 
hissedeceğiniz huzuru ve dinginliği, Akdeniz’e 
özgü sıcak bir misafirperverlik ile yaşatıyor. 
Uluslararası servis standartlarında hizmet 
sunan Melas Hotels, 35 yılı aşkın süredir 
otelcilik deneyimi ve misafir odaklı anlayışı ile 
iş, aile ve turistik seyahatler için benzersiz bir 
seçim olma konusunda iddialı. İstanbul Avrupa 
yakasının en merkezi lokasyonunda yer alan 
Melas Hotel Istanbul, şehrin merkezi Şişli-Levent 
hattının ortasında Gayrettepe’de bulunuyor. 
Toplu ulaşıma yakınlığı ile tarihi yarımadaya 20 
dk, Taksim ve Nişantaşı’na 15 dk mesafedeki 
Melas Hotel İstanbul, şehrin en meşhur alışveriş 
merkezlerine ise sadece yürüme mesafesinde. 
Şehrin iki Uluslararası Havaalanına ise; ortalama 
1 saat mesafede bulunan otel İstanbul 

Havalimanı 42 km, Sabiha Gökçen Havalimanı 
ise 54 km uzaklıkta. Otelde bulunan günümüzün 
çağdaş ve modern gezginleri için tasarlanmış 
yerden ısıtmalı 195 adet oda; 15 adet Suite, 
144 adet Deluxe, 36 adet Bussiness Standart 
oda şeklinde dağılım gösteriyor. Melas Hotel 
Istanbul, uluslararası ve geleneksel mutfak 
anlayışlarını sentezleyen A La carte Restaurant’ı 
Casa Mediterra Restaurant’ta dünya mutfağının 
keyifli tatlarını deneyimlemek, kapalı alanın yanı 
sıra keyifli bir kış bahçesine sahip Expose Lounge 
& Bar’da sıcak, soğuk veya alkollü içecekleri 
yudumlama imkanı sunuyor. Tecrübeli aşçıların 
ellerinden mevsimsel ürünlerle, açık mutfak 
konseptinde hazırladığı lezzetleri ise hem iş 
toplantılarında hem de etkinlik buluşmalarında 
bir lezzet durağı oluyor. Toplantı ve etkinlikler 
için düzenlenmiş ayrı bir katı bulunan Melas 
Hotel İstanbul, son teknoloji donanıma sahip, 
gün ışığı gören toplantı salonları ve çalışırken 
eğlenmenin de mümkün olduğu Work&Fun 

alanı ile toplantıları bir cazibe haline getirmeyi 
amaçlıyor. Minimum 1 kişiden tam kapasite 
bütün salonlarda aynı anda hizmet verilebilen 
600 kişiye kadar, toplam 9 adet toplantı salonu 
ile Melas Otel Istanbul, tüm etkinlikleriniz için 
tercih edilebiliyor. Misafirler; Melas Spa and 
Wellness içerisinde yer alan kapalı yüzme 
havuzu, sauna, buhar banyosu, Türk Hamamı ve 
Uzakdoğu Masaj servisi ile günün yorgunluğunu 
atabilir, Kar Çeşmesi ile serinleyebilir, Fitness 
alanı ile kondisyonlarını koruyabilir, özel hoca 
eşliğinde gerçekleşen StudioToimoi’de ücretli 
Pilates dersleri alabilir.

Dedeman ilk franchise oteli ile Adıyaman’da

Melas Hotel Istanbul, konuklarını şehrin en merkezi noktasında ağırlıyor

Radisson Hotel Group, sene başından 
şimdiye kadar altı yeni otel anlaşması 
yaparak Türkiye'deki genişleme hedefinde 
yeni bir kilometre taşı belirledi. Yeni tesisler 
Grubun Türkiye'de 2025 yılına kadar 

faaliyette ve yapımı devam eden 50 otele 
ve 7.500 odaya ulaşma hedefini doğruluyor. 
Radisson Hotel Group kısa bir süre önce 
Bodrum'da ilk Radisson Collection Hotel'in 
açılışını yaptı ve Radisson Hotel İzmir 
Aliağa'nın da açılmasıyla birlikte İzmir'deki 
varlığını daha da genişletti. Grup ayrıca, 
Aralık 2021’de Türkiye’deki ilk kayak oteli ve 
kayak pistlerine en yakın konumda yer alan 
Radisson Blu Hotel Mount Erciyes’i açacak. 
Radisson Hotel Group, 20 yılda Türkiye'deki 
tek bir otelden bugün ülke çapında 10'dan 

fazla şehirde faaliyette ve yapım aşamasında 
35 otele ulaşarak portföyünü büyük oranda 
genişletti. Yeni açılan otellere ilave olarak, 
Grubun Bursa'da yapımı devam eden 
bir Radisson oteli, tamamı gelecek yıl 
İstanbul'da açılacak ve Grubun İstanbul'daki 
en büyük marka olarak lider konumunu 
sağlamlaştıracak iki rezidans projesi dahil 
olmak üzere dört yeni oteli bulunuyor. Grup, 
ayrıca İzmir'de ve Türkiye genelinde yeni 
sanayi bölgelerinde genişlemeyi planlıyor.

Radisson Hotel Group, 2025 yılına kadar
Türkiye'de 50 otele ulaşmayı hedefliyor 



HABERLER

17

OTELLER & YATIRIMLAR

Oran Şirketler Grubu, 
İzmir'de bulunan 
Renaissance Hotel İzmir’i 
satın aldı. Geçmişte turizm 
ve otelcilik sektöründeki 
ilk yatırımlarını İstanbul’da 
açtıkları 4 yıldızlı bir otel 
ile başlatan Oran Grubu, 
bu alandaki yatırımlarını 
genişletme kararı aldı. 
İstanbul’daki turizm ve 
akaryakıt yatırımlarının 
ardından İzmir 
Kemalpaşa’da polyester 
keçe üzerine fabrika 
kurdu. Oran Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oran, Türk ekonomisine 
katkıyı turizmle de sürdüren Oran Grubu’nun, dünyanın dört bir 
yanında işletmeleri olan Amerikan merkezli Marriott International 
zinciri içinde yer alan 5 yıldızlı Renaissance Otel’i bünyesine kattığını 
açıkladı. Renaissance Hotel İzmir'de 49 deluxe, 33 deluxe çift kişilik, 
14 club, 7 junior suit ve 7 executive Suit oda bulunuyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın 2021 Yılı Güdümlü Proje 
Desteği kapsamında Çankırı İli Ilgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme 
Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı 
Tesisi Projesi’nin hibe desteği sözleşmesi imzalandı. Ilgaz Yıldıztepe 
Kayak Merkezinde düzenlenen imza töreninde KUZKA ile Ilgaz 
Köylere Hizmet Götürme Birliği ve diğer ortaklar arasında protokol 
yapıldı. KUZKA tarafından 4 milyon lira hibe desteği sağlanacak 
Macera Parkı Tesisi ile yıllık 50 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 
Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde turizmin 12 aya çıkarılması 
hedefleniyor. KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KUZKA olarak yürüttüğümüz 
“Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı” ile 
bölgemizin marka değerinin artırılmasını hedefliyoruz. Şehirlerimizin 
markalaşması ve tanınırlığını artırmaya yönelik olarak bölge turizm 
altyapımızın geliştirilmesi, destinasyonlarımızda sunulan ürün ve 
hizmet kalitesinin artırılması, bölgemizde tematik odak alanları ve 
rotalar oluşturulması, ulusal ve uluslararası ağlara entegrasyon ve 
entegre tanıtım gibi birçok faaliyeti eş zamanlı yürütüyoruz. Ilgaz 
Dağı, Çankırı ve Kastamonu illerimizin ortak değeri, halihazırda da kış 
sezonunda değer bulan bir varış noktası. Gerek Yıldıztepe gerek Ilgaz 
Dağı Milli Parkı gerekse Yurduntepe bölgesinde hizmet veren tesisler 
ile Ilgaz, Ankara’nın hemen yanı başında önemli bir kış turizmi 
destinasyonu” diye konuştu.

Oran Şirketler Grubu, Renaissance 
İzmir Hotel’i satın aldı

Ilgaz Dağı turizmine 
6 milyon liralık yatırım

Dosso Dossi Hotels Yenikapı, 
misafirlerini ağırlamaya 
başladı. Açıldığı günden 
itibaren tam doluluk yaşayan 
otel, beş ayrı oda tipi, 
dekorasyonu, lokasyonu ve 
üstün hizmet kalitesiyle kısa 
sürede İstanbul’da tavsiye 
edilen oteller arasında yerini 
aldı. Yenikapı’da hizmete 
açtıkları dördüncü otel 
ile turizmdeki iddialarını 
sürdürdüklerini belirten 
Dosso Dossi Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Eraslan, “İstanbul’un daha çok şehir oteline ihtiyacı var. 
Yenikapı’da dördüncü otelimizi açtık. Yıllık doluluk oranlarımızın 
yüzde 95 sevilerinde olmasından da cesaretle yatırımlara devam 
kararı aldık. Önceliğimiz İstanbul. Önümüzdeki beş yıl içinde otel 
sayısını yediye çıkaracağız” dedi. 

İstanbul'da yer alan Afrika Han’ın otel olması planlanıyor. İstanbul 
Valiliği’nin ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdiği han projesinin 2023 
yılında bitirilerek, Nisan ayında işletmeye açılmasının planlandığı 
ifade edildi. Birbirine geçmeli üç blok halinde, bodrum, zemin ve 
terasla birlikte 10 katlı inşa edilen tarihi yapı 168 odalı, 336 yataklı 
ve 100 kişilik restoranı olan otele dönüşecek. Restorasyonla 
inşaat işlerinin birlikte yürütüleceği hanın otele dönüşümü için 
yaklaşık 49 milyon lira harcanacak. Hürriyet'ten Aysel Alp'in 
haberine göre ÇED başvurusu 24 Eylül’de yapan, 25 Kasım’da 
‘ÇED gerekli değil’ kararı verilen Afrika Han, otel yapılarak turizm 
tesisi olarak işletilmek üzere Venue International tarafından satın 
alınmıştı. 2020 yılında ise Venue İnternational Hamza Balcı ve 
Kaan Namlıcı’nın ortağı, Bora Karlı’nın CEO’su olduğu Oluşum 
Grubu tarafından satın alındı. Afrika Han’a ilişkin ÇED dosyasında 
parselin yüzde 70 hissesinin Venue İnternational’a, yüzde 
30’unun ise Afrikahan Turizm Otelcilik Şirketine ait olduğu bilgisi 
yer aldı. 1093 metrekare büyüklüğündeki Han, şehir oteli olarak 
işletilecek. 

Hikmet Eraslan: 
“Otel yatırımlarında 
önceliğimiz İstanbul”

Afrika Han, 168 odalı otele 
dönüştürülecek
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Ness Thermal Hotel, 
Kocaeli İcra Dairesi 
tarafından icradan satışa 
çıkarıldı. 164 misafir 
odası bulunan 9 katlı 
otel için 63 milyon 300 
bin lira muhammen satış 
bedeli belirlendi. Kocaeli 
İcra Dairesi, Başiskele 
ilçesine bağlı Ş. Yeniköy 
Mahallesinde bulunan 
Ness Thermal Hoteli 
icradan satışa çıkardı. 
164 misafir odası bulunan 9 katlı otelde ayrıca sığınak, açık ve kapalı 
yüzme havuzu, termal havuzlar, toplantı ve konferans salonları, 
düğün ve özel etkinliklerin yapıldığı büyük salon ve 57 araçlık 
otopark bulunuyor. İlk ihalesi 13 Ocak 2022 tarihinde saat 14.00’de, 
ikinci ihalesi ise 9 Şubat 2022 tarihinde aynı saatte yapılacak tesis için 
63 milyon 300 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Sakarya Taraklı'da bulunan tarihi Hacı Atıf Hanı, restore edilerek 
butik otel olarak hizmete girecek. Şiirlere konu olan han, restorasyon 
çalışmaları sonrasında ise butik otel olarak vatandaşların hizmetine 
sunulması bekleniyor. Yaklaşık 200 yıldır tarihe yanıklık eden ve 
şiirlere konu olan han hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, “Bu han 
Hacı Atıf Hanı, İpek Yolu üzerinde kurulu tarihi bir han. 19. yüzyılın 
sonu ile 20. yüzyılın başlarında olduğu tarihlenir ve 200 yıllık bir 
han. Ülkemizde ahşap han çok azdır bunlardan bir tanesinde bu 
handır ve ‘U’ şeklindedir. İpek Yolu üzerinde kervanları ağırlayan 
bir han. İçerisinde odaları vardır, alt tarafları dükkan ve ahır olarak 
kullanılmışİnsanlar romanlarda, hikayelerde okuduğu hanın aslını 
burada görebilecekler. İpek Yolu üzerinde çok önemli bir tarihi 
mirasımız bu” dedi. 

Ness Thermal Hotel 
icradan satışa çıkarıldı

Hacı Atıf Hanı, butik otel oluyor

Hakkâri’nin Merga Bütan 
Yaylası’nda konumlandırılan 4 
yıldızlı otelin inşaatında çalışmalar 
sürdürülüyor. Eksikleri giderilen 
ve yeterli kar yağışı beklenen 
merkezdeki otelin inşaatı bitme 
aşamasına geldi. Otel, 4’lü 
telesiyej ve 3 bin 500 metreye 
çıkarılan yeni pist uzunluğuyla 
kayak tutkunları için hazırlanıyor. 

Bitme aşamasına getirilen 36’sı standart, 12’si deluxe, 2’si suit 
olmak üzere 126 yatak kapasiteli otelin inşaatında incelemelerde 
bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, 
“Yeni otelimizin ve pistlerimizin yapılmasıyla birlikte artık 
birçok müsabaka yapabileceğiz. Bunun haricinde bu sene 
yetiştiremediğimiz iki projemiz daha var. Birisi kayakseverler için 
kapalı yürüme bandı, diğeri de 3 bin metrede bir kafe projesi. 
Bunlar da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi” 
dedi. 

Palmet Hotels Grup’a Ceo olarak yeni atanan Sadrettin Akyıl,  
Palmet Hotels Gurup olarak 2 yeni oteli hizmete soktuklarını 
belirtti. Sadrettin Akyıl, Bodrum Ortakent bölgesinde 5 yıldızlı 
Palmet Bodrum oteli ve Antalya Belek bölgesinde Palmet Belek 
Sport 5 yıldızlı oteli gurubu ilave ederek toplam otel sayısını 
beşe çıkarttıklarını belirtti. 2023 yılının pandemi öncesi kadar iyi 
olacağını düşünerek otel sayısını artırdığını ifade eden Sadrettin 
Akyıl, "Yeni sezonda spor salonları yatırımlarıyla spor turizmine 
de hızlı bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Hakkâri’deki 4 yıldızlı kayak 
otelinde çalışmalar hızlandı

Palmet Hotels Grup,
otel sayısını arttırıyor

Alaattin Yılmaz

Sadrettin Akyıl

Accor çatısı altında yer alan lüks otel markası Mövenpick, Balmumcu’daki yeni otelini 
misafirlerinin hizmetine açtı. Mövenpick İstanbul Bosphorus lüks ve dinamik atmosferi, 11 farklı 
kategoride odası ile misafirlerine konforlu bir konaklama deneyimi sunacak. Daha önce The 
Plaza ve Mercure the Plaza Bosphorus isimleriyle faaliyet gösteren İstanbul-Balmumcu’daki tesis 
artık Mövenpick markası ile faaliyet gösterecek. 221 adet premium segment odası ve 36 adet 
suit odası, İtalyan, Fransız ve Türk mutfağının lezzetlerini sunan 3 adet imza restoranı, toplantı 
salonları, kapsamlı etkinlikler için dizayn edilmiş 250 misafir kapasiteli balo salonu ve fitness/spa 
merkezi bulunan tesiste, büyüklüğü 30 metrekare ile 163 metrekare arasında değişen 11 farklı 
kategoride oda bulunuyor.

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

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir’in Menderes 
ilçesinde bulunan denize sıfır araziye otel imarı verildi. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının hazırladığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı 
ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından onaylandı. İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür 
Mahallesi 2862 ada 24-25 parsellerde bulunan 51 bin metrekare 
büyüklüğündeki arazinin imar planı “Otel Alanı, Rekreasyon Alanı, 
Park Alanı, Trafo Alanı, Kumsal-Plaj, Taşıt Yolu, Yaya Yolu” olarak 
değiştirildi.

5 yıldızlı termal otel için
ÇED süreci başladı

İzmir’deki denize sıfır araziye 
otel imarı verildi

Thomas Cook'un otel markaları Cook's Club ve Casa Cook'u 
satın alan Çinli turizm grubu Fosun, Cook's Club markasıyla 
Yunanistan'da yeni bir otel açacağını ifade etti. Yeni tesisle birlikte 
Fosun'un Cook's Club markalı otel sayısı da 9'a yükselecek. 
Thomas Cook'un iflas etmesinin ardından şirkete ait markaların 
isim hakkını satın alan Fosun, bunlardan biri olan Cook's Club 
markasıyla Yunanistan'ın turizm adası Girit'te yeni bir otel açıyor. 
Cook's Club Ialysos Rhodes isimli tesisin 83 odalı olacağı ve 2022 
yılının mayıs ayında faaliyete geçeceği açıklandı. 

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Green Beach Resort 
Otel'i satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. 1022 
yatak kapasiteli otelin, satış tutarının ise 422 milyon 875 bin TL 
olarak düşünüldüğü ifade edildi.  Kamuyu Aydınlatma Platformuna 
(KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “23.09.2021 tarihli 
açıklamamızda, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir tatil 
köyünü satın almak amacıyla görüşmelere başlandığı kamuoyuna 
duyurulmuştu. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetim 
kurulunun şirket merkezindeki 10.11.2021 tarihli toplantısında, 
değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihli ve ALGYO-2109111 sayılı 
değerleme raporuyla 429.000.000 TL (KDV hariç) değer biçilmiş 
olan Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Buruncuk mevkiinde yer 
alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye ait, 363 
ada, 8 parselde kayıtlı, 19.878,06 metrekare yüzölçümlü arsaya 
sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı 
villa, 363 ada 9 parselde kayıtlı, 21.951,78 metrekare yüzölçümlü 
arsaya sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama 
ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green 
Beach Resort Otel'in 422.875.000 TL  (KDV hariç) bedel üzerinden 
satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak 
ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” 

Fosun’dan Cook's Club 
markasıyla Yunanistan'da 
yeni otel 

Alarko, Green Beach Resort 
Otel'i satın alıyor 
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Antalya’da, Muratpaşa-Kızıltıprak’ta 
bulunan Active Başaran Business 
Hotel, Antalya Gayrimenkul Satış 
İcra Dairesi tarafından satışa 
çıkarıldı. 160 odası, 320 yatağı 200 
kişilik 2. sınıf alakart restoranı, 160 
kişilik 1. sınıf restoranı, 120 kişilik 
pasta salonu, 400 kişilik çok amaçlı 
salonu, 200 kişilik konferans salonu, 
150 kişilik çok amaçlı salonu, 120 
kişilik toplantı salonu, bilardo 
salonu, tv ve oyun salonu, çocuk 
bakımı ve oyun odası, açık yüzme 
havuzu, kapalı yüzme havuzu, Türk 
Hamamı, sauna, buhar odası, kar 
odası, tuz odası, aletli jimnastik 
salonu, masaj odası (4 adet) bay 
ve bayan kuaförü, satış ünitesi (4 adet), 40 araçlık kapalı garaj, 20 
araçlık açık otoparkı bulunan 8 katlı tesisin satışı için 77 milyon 
111 bin TL muhammen bedel belirlendi. Satış için ilk ihale 25 Ocak 
2022’de saat 11.30’da, ikinci ihale ise 21 Şubat 2022’de saat 11.30’da 
gerçekleştirilecek.

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 1,4 milyar 
dolarlık turizm yatırımına yeni ortak aldığı yönündeki iddialar 
hakkında konuştu. Konuyla ilgili olarak Fettah Tamince’den demeç 
alan Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, bilgilendirmede bulundu. 
Özgentürk, şunları söyledi; “Rixos Otelleri’nin sahibi Tamince yıllardır 
ortak aradığını, sadece Katar değil ABD’li ve Avrupalı yatırımcılarla da 
görüştüğünü söylerken “Sonunda Abdülkadir Kart’la el sıkıştık” diyor. 
Yatırımcının o partiden bu partiden olmasının çok önemli olmadığını 
söyleyen Tamince, ortaklığın yüzde 50-50 olduğunu belirtiyor.” 
Özgentürk’ün yazısının ilgili bölümü şöyle: “Adını Haliçport’tan 
Tersane İstanbul’a çevirdiği proje konusunda “Türkiye’nin en iddialı 
projesini yapıyorum. Vizyonum net” yorumunu yapan Tamince’ye, 
tarihi bölgede yıkılan binaları hatırlatıyorum. Bu konuda da şu 
açıklamayı yapıyor: “Bu proje benim için kâr değil ar projesi. Gurur 
duyacağım bir proje yapmayı hedefledim. Binlerce yıllık tarihi ortaya 
çıkarıyoruz. Korumak zorunda olmadığımız binaları bile koruyoruz. 
Proje bittiğinde eleştirenler Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 
olduğu gibi ‘Fettah Tamince’ye haksızlık yapmışız’ diyecekler.”

Active Başaran Business Hotel 
icradan satılıyor

Fettah Tamince’nin 1,4 milyar 
dolarlık turizm yatırımının yeni 
ortağı belli oldu

Manavgat 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde bulunan turizm imarlı arazinin icradan satışa çıkarıldığını 
duyurdu. Çenger Mahallesinde bulunan 11 bin 462 metrekare 
büyüklüğündeki turizm imarlı araziyi icradan satışa çıkardı. İlk 
ihalesi 227 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’de, ikinci ihalesi ise 
21 Ocak 2022 tarihinde aynı saatte yapılacak arazi için 20 milyon 
631 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Kervansaray Yatırım Holding 
2019 yılında Kervansaray 
Kundu Oteli'ni 15 yıl süreyle, 
Kervansaray Lara Oteli'ni ise 
3 yıl süreyle Galeri Kristal 
Turizm İnşaat Pazarlama 
Ve Ticaret AŞ'ye kiraya 
vermişti. Holding Kundu'daki 
otelinin sözleşmesini 6 yıl 
daha uzattığını açıkladı. 

Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “11.11.2019 tarihinde alınmış 
olan Yönetim Kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin Galeri 
Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl 
süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına 
karar verildiği hususundaki açıklama 08.01.2020 tarihinde 
kamuoyuna duyurulmuştu. 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu 
kararı ile halen yürürlükte olan kiralama sözleşmesinin mevcut 
süresinin 6 yıl daha aynı koşullarda uzatılmasına karar verilmiştir.”

Vakko, Nişantaşı'nda 120 milyon TL'lik otel yatırımı yapacağını 
açıkladı. Vakko Hotel & Residence’ın 2022 yılının ilk yarısında 
faaliyete geçmesi planlanıyor. Vakko, 120 milyon TL'lik yatırımla 
Nişantaşı'nda otel yapıyor. Nişantaşı'ndaki Vakko mağazasının üst 
katları 2022 yılının ilk aylarında Vakko Hotel & Residence Nişantaşı 
olarak hizmet vermeye başlayacak. Otelciliğin çocukluğundan bu 
yana hayali olduğunu belirten Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Hakko, BloombergHT'de yer alan haberde, “Şimdi bu hayalim 
gerçek oluyor. Otelcilik alanında yatırımlarımızı devam ettirmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Manavgat’taki turizm 
imarlı arazi icradan satışa 
çıkarıldı

Kervansaray Kundu Otel’in 
kira sözleşmesi 6 yıl uzatıldı

Vakko, ilk otel yatırımıyla 
turizme adım atıyor
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Turizm, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımları bulunan 
Şahinler Holding, 250 milyon TL’lik yatırımla üçüncü otelleri 
Megasaray Mount Erciyes’i hayata geçiriyor. Şahinler Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Şahin yaptığı 2021 yılına ilişkin değerlendirme 
yaparken, yeni yatırımları ile ilgili bilgi verdi. Turizmdays’de yer alan 
habere göre, Kemal Şahin Antalya Belek’teki Megasaray Otel’de 80 
milyon TL’lik ek yatırım yapılacağını aktardı. Şahin, “Ayrıca Erciyes’te, 
şu an inşaatı devam eden 250 milyon TL’lik yatırımla üçüncü 
otelimiz Megasaray Mount Erciyes’i yapıyoruz. Erciyes’teki bu ikinci 
otelimiz daha lüks olacak. Gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası tarafından satışa çıkarılan 
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesindeki (Günlükbaşı 
Mah.) 157 odalı 314 yataklı Orient Resort Hotel’in satışı gerçekleşti.  
31 milyon lira muhammen bedelle satışla çıkarılan Orient Resort 
Hotel, 22 Kasım tarihinde yapılan ihalede 66 milyon lira muhammen 
bedelle As Marin Otelcilik'e satıldı. Kalkınma Bankası ile otelin 
yatırımcısı arasında devam eden dava nedeniyle tesisin satışının 
'şerhli' olarak yapıldığı öğrenildi.

Erciyes’e 250 milyonluk 
Megasaray geliyor

Orient Resort Otel’in satışı 
gerçekleşti

Kastamonu’da yer alan Amorium Otel, yeni yatırımlarla büyüyor. 
Bu büyümeyle otelin toplam yatak kapasitesi 98'e ulaşacak. 
Kastamonu şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve 
2006’dan bu yana hizmet veren Amorium Otel’in hemen yanı 
başında yeni bir otel projesine başlandı. Kastamonu Başkent 
Postası’nda yer alan habere göre, Amorium Otel işletme sahibi 
Enüs Koç tarafından hayata geçirilen bu proje ile Kastamonu’nun 
ihtiyaç duyduğu nitelikli yatak kapasitesinde artış olacağı 
belirtiliyor. 2022’nin sonbahar aylarında hizmete girecek olan 
otelde 70 oda bulunacak. Halihazırda hizmet veren 28 oda ile 
birlikte, toplan oda sayısı 98’e ulaşacak. Proje kapsamında geniş 
ve çoğu şömineli odalar, toplantı salonları, Türk hamamı, sauna, 
SPA, fitness center, yüzme havuzu, restoran ve cafeler otel 
misafirlerinin hizmetinde olacak.

Geçen sene, 
Swiss Hospitality 
Management 
isimli yabancı bir 
yatırım ve otel 
yönetim firması ile 
marka ve konsept 
geliştirme anlaşması 
imzalayan Continent 
Worldwide Hotels, 
Türkiye’de tescil 
süreci tamamlanan 
“Swiss Inn – Hotels 
| Resorts | Inns” 
markası ve tescil 
süreci halen devam 
eden bir diğer 
yeni markanın 
bünyesinde Suudi 
Arabistan ve
 Orta Doğu’da 
faaliyete geçecek 8 yeni otelin açılışı için düğmeye basmıştı. Orta 
Doğu’da açılacak olan bu 8 kesinleşmiş otele ek olarak, geçtiğimiz 
günlerde, Altundağ Otelcilik ve Turizm A.Ş. ile imzalanan “Master 
Development and Franchise” (Bölge Bayiliği ve İş Geliştirme) 
anlaşması çerçevesinde Türkiye’de 5 yeni tesis daha açılması 
kesinlik kazandı. 2021’de Ayaş, Mersin’de bulunan ve Altundağ 
Otelcilik ve Turizm A.Ş.’ye ait olan 94 odalı Oxo Resort & Spa, 
Aralık ayında gireceği tadilat sonrası, “Swiss Inn by Continent Ayaş 
– Mersin” olarak Nisan 2022’de hizmetlerine tekrar başlayacak. 
Akabinde de sırasıyla, “Swiss Inn by Continent Adana”, “Swiss Inn 
by Continent Mersin (Merkez)”, “Swiss Inn by Continent Mardin” 
ve “Swiss Inn by Continent Diyarbakır” hizmete girecek.

Amorium Otel’in yatak 
kapasitesi 98’e ulaşacak

Continent Worldwide 
Hotels’den 5 yeni otel açılışı  
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Oldukça geniş kapsamlı ve çok çeşitli unsurları 
kapsamına alan yazılım ve Internet 

teknolojileri konusu, turizm işletmeleri açısından 
değişen dünyaya ayak uydurma, müşteri ilişkileri 
ve iletişimini güncel tutma, pandemi koşullarına 
uyum sağlama noktasında önem taşıyor. Çeşitli 
yazılımlar ve gelişmiş Internet teknolojileriyle 
otellerin operasyonlarını destekleyen yazılım 
ve Internet teknolojisi hizmet sağlayıcılar ise, 
günün gerekliliği olan yenilikleri sistemlerine 
entegre ediyor, mobil aplikasyon, çeşitli 
yazılımlar vb. otele özel uygulamalarla misafir 

memnuniyetini artıracak, ayrıca işletmeye iş 
gücü anlamında verimlilik sağlayacak hizmetlere 
imza atıyor. Yazılım konusu turizm sektöründe 
yalnızca otellerle sınırlı değil: Acentelere yönelik 
hizmetler firmaların operasyonlarına çözüm 
ortağı olurken, tatilcileri aradıkları otellere 
ulaştırıyor.

Pek çok alanda kontörlü sağlayan otel 
yazılımları, işletmelerin yükünü hafifletiyor
Ön büro ve muhasebe yazılımları, CRM, akıllı 
oda sistemleri, SPA yönetimi, mobil yönetim, 

online rezervasyon, hızlı check-in, web 
tasarım-yazılım, Internet reklamları yönetimi, 
kurumsal kimlik tasarım, restoran yönetimi, 
e-fatura, call center gibi sistemler işletmelerin 
yönetilmesini kolaylaştırıyor. 

Otele özel aplikasyonlar, müşteri ile 
iletişimi güçlendiriyor
Otele özel mobil uygulamalar ise 
misafirlerin üst düzey konaklama deneyimi 
yaşamasını hedefliyor. Resepsiyona 
ulaşma, housekeeping, çamaşır servisi, 

DOSYA
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Turizm işletmelerine yönelik yazılımlar ve Internet 
çözümleri, otelin operasyonunu kolaylaştırırken 

müşteri memnuniyetini artırıyor
Günümüzde kullanım alanı artan ve teknolojinin ilerlemesine paralel gelişim gösteren otel yazılımları ve Internet 
teknolojileri, pandeminin hayatımıza girmesiyle özellikle turizm sektöründe çok daha önemli bir yer edinir hale geldi. 
Otellerin operasyonlarını kolaylaştıracak, aynı zamanda müşteri ile iletişimi geliştirip otelin misafir memnuniyetini artıracak 
çözümler üreten yazılım ve Internet teknolojisi firmaları, geliştirdikleri çeşitli sistemlerle konaklama işletmelerinin çözüm 
ortağı oluyor. Hızlı check-in, HES kodu entegrasyonu gibi konular işletmeye, mobil uygulama üzerinden rezervasyon, 
ödemeler, QR kod ile menülere ulaşma gibi özellikler otel misafirine fayda sağlarken hızlı ve kesintisiz WiFi hizmet ise tüm 
bunların gerçekleşmesinde kilit rol oynuyor.
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oda malzemeleri talebi, restoran veya 
Spa rezervasyonu gibi işlemler uygulama 
üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 

Hızlı WiFi eşittir, mutlu müşteri
Bugün bir otele check-in yapan misafirin 
sorduğu ilk soru: WiFi şifresi nedir? Internetin 
hayatlarımızda bu denli önem kazandığı 
günümüzde sağlıklı ağ donanımlarına sahip 
oteller müşterisine yüksek hızlı internet 
imkanı sunarken, gelişmiş güvenliğe sahip 
ağ teknolojisi, işletmenin de operasyonel 
ihtiyaçlarına verimli bir çözüm oluyor. 

Yazılım çözümleri, “temassız” 
konaklamaya katkı sağlıyor 
Covid-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza 
giren “temassız” kavramı, diğer kişilerin 
elinin değdiği yüzeylere bizim olabildiğince 
dokunmamamız anlamına geliyor. Diğer 
kişilerin temas ettiği yüzeyler deyince de akla 
otele check-in sırasında kalem ile doldurulan 
formlar, oda anahtarları, restoran menüleri, 
odalardaki telefonlar geliyor. Bu ve daha pek 
çok alana ilişkin çeşitli yazılımlarla temassız 
konaklamayı mümkün hale getiren firmalar, 
pandemi döneminde otel misafirinin içinin 

rahat etmesini sağlayacak uygulamalarıyla 
güvenli ve sağlıklı konaklamayı mümkün 
hale getiriyor. Temassız check-in/check-out, 
konaklama bilgilerine HES kodlarını entegre 
etme gibi uygulamalar da oteller açısından 
operasyonu kolaylaştıran unsurlardan… 
Misafirlerin kendi cep telefonları ve mobil 
uygulamalar üzerinden sağlanabilen işlemler 
aynı zamanda diğer konuklarla ve çalışanlarla 
mesafeyi koruma imkanını da beraberinde 
getiriyor.

Günümüzün en önemli gereci Internet, 
otel konaklamasında da önemini koruyor
Otellerde hızlı ve kaliteli Internet erişimi, 
en çok aranan özelliklerden… Tatil amaçlı 
konaklamalarda dahi e-mail kontrolü gibi işe 
dönük işlemler yıllardan beri devam ederken, 
pandemiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma, 
uzaktan eğitim, online seminerler, toplantılar 
gibi Internet üzerinden sağlanan işlemlerin 
yaygınlaşması, otellerde de Internet 
teknolojilerinin önemini artırdı. Tatildeyken 
sosyal medyadan kopmama isteği de cabası… 
Bununla birlikte otellerde sunulan online 
hizmetlerin, örneğin mobil uygulamalar 
üzerinden sağlanan temassız hizmetlerin de 
Internet ağı gerektirmesi, aynı anda pek çok 
kişi tarafından kullanılan WiFi ağının hızlı, 
kesintisiz ve güvenli olması gerekliliğini bir kat 
daha artırıyor. Bu noktada Internet teknolojisi 
firmaları, sundukları ağ çözümleriyle hem 
işletmeyi hem müşteriyi memnun ediyor.

Otellerde teknoloji yatırımı 
uzun vadeli düşünülmeli
Son yıllarda mobilitenin ve teknolojinin önemi 
turizm sektöründe hızla yükselen bir grafik 
gösterirken, pandemiyle birlikte bu önem 
çok daha fazla ve hızlı şekilde arttı. Bu durum, 

otellerin güncel teknolojilere yatırım yapması 
gerekliliğini beraberinde getirdi. Günümüz 
koşullarında güncel teknolojilerin takip 
edilmesinin ve akıllı yatırımlar yapılmasının 
altını çizen tedarikçi firmalar, otellerin bu 
alandaki yatırımlarını uzun vadeli düşünerek 
gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekiyor. 
Teknolojiye yapılan ve yapılmayan yatırımın 
mutlaka geri dönüşü olacağını hatırlatan 
sektör profesyonelleri, gerek müşteriyle 
doğru iletişim kurma gerek çağa ayak 
uydurabilme gerekse WiFi hızı ve güvenliği 
noktasında detaylı araştırma ve doğru 
tercihler yapmanın önemini vurguluyor. 

Mobil aplikasyonlar ve yüksek 
hızda Internet hizmeti, 
oteller için kaçınılmaz hale geldi 
Otellerin kullandığı teknolojiler, pandeminin 
etkisiyle son iki yıl içinde çok daha kapsamlı 
hale getirildi. Pandemi öncesinde tercihe 
bağlı olarak kullanılan temassız işlem gibi 
uygulamalar, bugün kaçınılmaz hale gelmiş 
durumda. Otel misafirinin cep telefonu 
üzerinden kullanabildiği uygulamalar 
sayesinde check-in, housekeeping, oda 
servisi hizmetleri, rezervasyon ve ödemeler, 
QR kod ile menülere ulaşma tek tuşla 
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca otellerin 
sunduğu hibrid toplantı çözümleri de 
teknolojik altyapının pandemi döneminde 
avantaj sağlayan uygulamalar arasında yer 
alıyor. Misafirin yanı sıra, otel çalışanlarına 
yönelik geliştirilmiş altyapılar da işletmeye 
uygulama ve karar almada kolaylık sağlıyor. 
Hızlı WiFi çözümlerinin de öneminin bilinciyle 
otel işletmeleri, kesintisiz ve yüksek hızda 
Internet hizmeti sunmaya özen gösteriyor. 
Otellerin yazılım ve Internet hizmeti sağlayan 
firmalardan en önemli beklentileri ise, 
kullanıcı dostu yapıların sağlanması, kesintisiz 
ve kaliteli hizmet ile kolay ulaşılabilirlik ve hızlı 
çözüm üretme kabiliyeti… 
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Dedeman Hotels & Resorts International 
olarak, en güncel teknolojileri takip ediyor ve 
sistemlerimize entegre ediyoruz. Kullandığımız 
bütün yazılımlar ve teknolojiler en güncel ve 
global olarak kabul görmüş ürünlerdir. Bizim için 
en önemli konu tüm ürünlerin güvenli, kullanıcı 
dostu ve birbirine entegre olan sistemlerden 
oluşması. Kullandığımız markaların hepsi 
Gartner raporlarında en üst seviyelerde yer 
alan ürünlerden oluşuyor. Pandemi, iş yapış 
şekillerimizi teknoloji kullanımı açısından 
olumlu anlamda değiştirdi ve geliştirdi. Bu 
süreçle birlikte dijitalleşmenin daha da önem 
kazandığı ve ihtiyaç haline geldiği günümüzde 
iş yapış şekillerimize teknolojiyi yansıtmak artık 
kaçınılmaz bir hal aldı. Gelişen teknolojiyle, 
günlük yaşam ve ticari hayat küresel bir 
düzlemde coğrafi ve mekânsal sınırlar olmadan 
ilerlemeye başladı. Teknolojinin hızla geliştiği 
bu noktada, turizm sektörünün standart 
misafir memnuniyeti anlayışıyla sürekliliğini 
sağlayamayacağı yadsınamaz bir gerçek 
olarak karşımızda duruyor. Misafirler, sunulan 
hizmetlerde teknolojik değişimleri uygulamada 
görmek ve deneyimlemek arzusundalar. 
Teknolojiyi misafir memnuniyeti ve devamlılığı 

sağlamak amacıyla aktif kullanmak, 
süreçlerimize yansıtmak zorunluluk halini 
aldı. Turizm sektöründeki artan dijitalleşme 
eğiliminin pandemi sonrasında da önemini 
koruyacağını ve önümüzdeki süreçlerde de 
işletmelerin teknoloji yatırımlarına ayıracağı 
payın giderek büyüyeceğini öngörüyoruz.

Robotik sistemleri ve yapay zekâ 
teknolojilerini önümüzdeki dönemde daha 
sık kullanmaya başlayacağız
Otellerimiz açısından bakarsak, daha önce 
altyapısını oluşturduğumuz birçok çalışmanın 
canlı ortama geçmesi pandemi ile daha hızlı 
gerçekleşti. Çalışanlarımız ve misafirlerimiz 
için ayrı ayrı geliştirdiğimiz altyapılarımız 
mevcut. Çalışanlarımıza sunduğumuz mobil 
ve her alandan erişilebilir çözümler sayesinde 
daha hızlı ve sağlıklı kararlar alıyoruz, 
bu da misafirlerimize de olumlu olarak 
yansıyor. Teması en aza indirmek ve misafir 
deneyimini en üst seviyeye çıkarmak üzerine 
detaylandırarak misafirlerimizin hizmetine 
sunduğumuz Dedeman Hotels mobil 
aplikasyon projemiz ise konaklama sırasında 
ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri de temassız 
şekilde tek tuşla erişilebilir kılıyor. Misafir ve 
otel arasındaki iletişimi daha da hızlandıran 
“Dedeman Hotels” mobil uygulamamız 
ile misafirlerimize otele gelmeden önce 
odaları, SPA merkezini, restoranları, toplantı 
salonlarını inceleme ve bilgi alma fırsatı 
sunarken, menüleri ve şehrin gezilebilecek 
yerlerini görmelerine de olanak sağlıyoruz. 

Misafirlerimiz, tepsi toplama, housekeeping, 
çamaşır servisi, oda malzemeleri talebi, 
taksi,  vale, porter, oda arıza bildirimleri, 
concierge, geç check-out, uyandırma servisi 
gibi tüm hizmetleri uygulamamız üzerinden 
7/24, kesintisiz olarak talep edebiliyorlar. 
Tüm dünyadan misafir ağırlayan, Türkiye’nin 
ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels 
& Resorts International olarak, mobil 
uygulamamızda dil bariyeri de yer almamakta. 
Misafirlerimiz, sohbet bölümünden tüm talep 
ve geri bildirimlerini doğrudan kendi dillerinde 
mesajlarını paylaşabiliyor, hangi dilde yazılmış 
olursa olsun otel çalışanlarına simultane çeviri 
ile iletiliyor. Ayrıca online ödeme sistemlerimiz 
ile de misafirlerimize tamamen temassız 
seçenekler sunabiliyoruz. Personel ve misafir 
memnuniyetinin arttırılması açısından büyük 
önem teşkil eden Robotik sistemleri ve yapay 
zekâ teknolojilerini önümüzdeki dönemde 
daha sık kullanmaya başlayacağız. Yazılım 
ve hizmet aldığımız firmalardan her zaman 
taleplerimiz oluyor. Teknoloji özelindeki 
hayallerimizi iş ortaklarımız ile paylaşıyoruz 
ve birlikte çalışmalara başlıyoruz. Burada 
önceliğimiz her zaman kullanıcı dostu yapıları 
hayatımıza sokmak oluyor. Bu çalışmaları 
yaparken dünyadaki örnekleri inceliyoruz, aynı 
zamanda yapılmamış olanları da düşünüyor ve 
uygulamaya alıyoruz. İş ortaklarımızı seçerken 
bizimle aynı duygu ve heyecanı paylaşan 
firmaları tercih ediyoruz. Bu, geleceğin 
sistemlerini tasarlarken bizleri ve iş ortaklarımızı 
avantajlı duruma geçiriyor. 

Turizm sektöründeki artan dijitalleşme 
eğiliminin pandemi sonrasında da 
önemini koruyacağını öngörüyoruz

Serkan Durukan / Dedeman 
Hotels & Resorts International 

Bilgi Teknolojileri Direktörü

İDA Danışmanlık; turizm sektörüne birçok alanda 
hizmet veriyor. İşimiz gereği, bizim hakkımızda en 
detaylı bilgiye web adresimizden ulaşılabilecektir. 
20 yıldır otellere, zincir otellere genel anlamda 
Dijital Medya hizmetleri veriyoruz. “Tek noktadan 
çözüm” sloganımız ile web tasarım-yazılım, 
oniıne rezervasyon, sosyal medya yönetimi, 
Internet reklamları yönetimi, kurumsal kimlik 
tasarım, özel yazılımlar bizim yıllardır bıkmadan, 
usanmadan ve büyük özveriler ile sunduğumuz 
hizmetlerin başında geliyor. Sunduğumuz 
hizmetler, otellerimize tam anlamıyla özlenen, 
hedef alınan, tecrübe edilmiş avantajlar sağlıyor… 
Her birisi tek kelime ile sıralanabilir: kalite, güven, 
sürdürülebilirlik, kazanç…

Tanıtım, reklam, kurumsal yönetim 
sektörümüzde daha çok yol alması 
gereken kavramlar
Pandemi koşullarına rağmen, otellerimizin 
birçoğu halen Dijital Medya’nın gücünün farkında 
değiller. Elbette bazı etkileri oldu, elbette bazı 
önlemleri aldılar. Buna en büyük örnek; Güvenli 
Turizm Sertifikası… Bu sertifikayı almaya hak 
kazana tesisler, Web Siteleri ve Sosyal medya 

hesapları üzerinden duyurularını yaptılar. Bazı 
tesisler QR kod kullanarak menülerini, otel içi 
faselitelerini duyurdular. Ancak, bu avantajları 
kazanca dönüştüren, misafir memnuniyetine 
dönüştüren tesis sayısı oldukça az. Otellere 
sunduğumuz hizmetlerin sağladığı avantajlardan 
söz edecek olursak; her şeyden evvel sunduğumuz 
kaliteli hizmet, verdiğimiz güven ile birlikte, 
web siteleri tarafımızca sürekli güncelleniyor. 
QR kodları oluşturuluyor, linklendiriliyor, kaliteli 
tasarımlar ile sunuluyor. Sosyal Medya hesapları, 
bizim yönetimimiz sayesinde beğeni ve takipçi 
sayılarını artırıyor. Pandemi öncesinde de birçok 
benzer hizmeti verdiğimizden dolayı, pandemi 
dönemimde aldığımız taleplerde pek fazla bir 
değişiklik bizim açımızdan yok. Ek talepler, pandemi 
döneminde iş birliği yaptığımız tesislerden geliyor, 
ancak bu istekler bizim için yeni değil. Şunu 
eklemek isterim; herkesin bildiği ve tahmin ettiği 
gibi, maalesef bizim iştigal alanlarımızın önceliği 
mentalite olarak sektörümüzde tam oturmuş 
değil. Tanıtım, reklam, kurumsal yönetim bizim 
sektörümüzde daha çok yol alması gereken 
kavramlar. Oteller, örnek aldıkları rakiplerine, 
diğer destinasyonlara baktıklarında görecekler 

ki, onlarda bu işler öncelikli ve kaliteli biçimde 
yapılıyor. Bize örnek olarak veriliyor, böyle 
istiyorum deniliyor ama sonuca gitmekte halen 
çok zorlanıyoruz. Bu alanda otel yatırımcı ve 
yöneticileri reklam, tanıtım ve pazarlamanın 
gücüne inansınlar. Dijital Medya’yı en etkin 
ve öncelik verecek şekilde kullansınlar. Sabırlı 
olsunlar, dünyanın en ucuz, en etkili, en çabuk geri 
dönüşümü ve verimi alabileceği mecranın burası 
olduğunu görecekler. Sabır + Mentalite + Hedef = 
başarı + kazanç + sürdürülebilirlik… 

Otel yatırımcı ve yöneticileri reklam, 
tanıtım ve pazarlamanın gücüne inansınlar

Uğursal Uğur / İDA Consulting 
Genel Müdürü



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

SİDE ROYAL
PARADISE OTEL
Müşterinin temel talebi ve yaşanılan 
zorluklar:

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

Ağ için kolay yönetim.

yönetim için yönetici Wi-Fi.

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

TP-Link’in Omada SDN Çözümü ile;

Tüm gereksinimleri karşılandı.

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

daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı 
olundu.

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

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

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

Teknolojide Güven®

dataproses®
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Ruijie Networks, 2000 yılından bu yana ürettiği 
teknoloji ve ürünler sayesinde tüm sektörlerde 
kullanılabilecek switch, kablosuz erişim noktası 
(AP) gibi ağ ürünleri üretiyor. Oteller hizmetlerimizi 
öğrendikçe bizi tercih eder hale geldi. Otel 
senaryolarımız arasında bulut yönetimli kablosuz 
internet erişimi, yüksek güvenlikli kablolu ve 
kablosuz otel veri ağları çözümleri bulunuyor. 
Günümüzde internet kullanımı otel müşterileri için 
çok önemli bir değerlendirme kriteri oldu. Eskiden 
sadece e-postalara erişmek yeterliydi ancak 
bugün insanların birçoğu nefes alır gibi sosyal 
medya kullanıyor. Online oyunlar, film kanalları 
çocuklu aileler için önemli ancak iş dünyası e-
postaların birkaç adım önüne geçerek çalıştığı 
firmanın verilerine ERP, CRM vb. yazılımlara 
online erişip işi devam ettirmek, aynı zamanda 
da finansal verilere hızlı erişmek ve hızlı finansal 
işlemler yapabilmek istiyor. Tüm bunlar için 
oteldeki internet erişiminin ve wifi altyapısının 
oldukça iyi olması gerekli. Otel misafirleri otelde 
herhangi bir yerden rahatça internete bağlanıp, 
internet üzerinden iletişim kurmak ve dolaşırken 
de iletişimin kesilmemesini istiyorlar.  Misafirler 
oteldeki lobi, bar, havuz gibi yoğun ortamlarda 
bile rahatça internete bağlanmak ve sürekli online 
olmak istiyor.  İnternet servis sağlayıcılarından iyi 
bir internet erişimi aldıktan sonra diğer kablolu 
ve kablosuz erişim ihtiyaçları için bizim switch 
ve AP’lerimiz kullanılabiliyor. Ürünlerimizi bu 
çözümlere uygun olarak geliştiriyoruz. Örneğin 
Ruijie kablosuz erişim noktaları (AP) Otellerin 
daha fazla kullanıcıya tatmin edici şekilde internet 
erişimi sunmasına yardımcı oluyor.  Dış ortamda 
havuz başında birinci kullanıcının kablosuz erişim 
noktasına bağlanma hızı ile 100’üncü ya da 
200’üncü kullanıcının bağlanma hızı arasında 

bir fark yok, hepsi birkaç saniye içinde rahatça 
bağlanıp interneti kullanabiliyor. 

Otellerde kaliteli İnternet erişimi artık lüks değil 
artık olmazsa olmaz seviyesinde
Pandemiyle birlikte sağlık ve hijyen en önemli konu 
haline geldi. Teknolojik çözümlerin wifi üzerinden 
sunulması ve müşteri ile etkileşimde kullanılan 
donanımların da wifi üzerinden iletişim kurması 
temassız iletişim sağlayacaktır. Pandemi sürecinde 
bulut tabanlı ürünümüz Ruijie Cloud uygulamasının 
kapsamını genişlettik. Uzaktan kurulum, uzaktan 
yönetim ve uzaktan bakım operasyonlarını da 
yapabilecek şekilde güncelledik.  Böylece evde 
kalma sürecinde de bayilerimiz müşterilerine 
uzaktan bakım ve destek verebilecek. 4-5 yıldızlı 
otellerin ücretsiz olarak kullanabileceği yapay 
zeka platformumuz var. Oteller bu sayede tek 
bir tuşla herhangi bir ücret ödemeden tüm wifi 
sistemini optimize edebiliyor. Otellerden gelen 
taleplerde wifi ve Data altyapısı olarak herhangi 
bir değişiklik yok, sadece oteller Wifi6 gibi yeni 
teknolojilerin kullanımı konusunda çok istekliler. 
Sadece otellerde değil, neredeyse her ortamda 
kaliteli internet erişim ihtiyacı var. Otellerde kaliteli 
İnternet erişimi artık lüks değil artık olmazsa olmaz 
seviyesinde. Misafirlerin mutlu olması için internet 
erişimin en iyi seviyede olması gerekli. Pandemi 
süreci teknoloji açısından otellerin yakaladığı bir 
şans, böylece daha yeni teknolojileri destekleyen 
ürünlerle projelerini yapabilecekler. Teknoloji 
yatırımı yanlış yapıldığında hem otel hem de 
misafirler mutsuz oluyor, aynı zamanda da milli 
servetimiz çöpe gidiyor. Akıllı yatırım yapmak 
çok önemli, teknolojik ürünlerin bir yaşam süresi 
var, bir de teknolojinin yenilenme hızı var, bazı 
oteller ihtiyacı olmayan yüksek teknolojiye yatırım 

yapıyor, ancak bu yatırımdan hiçbir performans 
alamıyor, performans almayı beklediği zaman 
geldiğinde de bu teknoloji çoktan eskimiş oluyor. 
Bu yüzden, otel yöneticileri kapsamlı bir demo 
yaptırmadan teknoloji yatırımı yapmasınlar. Bir 
yatırım yapmadan önce muhakkak bu konudaki 
danışmanlardan faydalanarak destek alsınlar. 
Danışman kişi veya firmadan sadece danışmanlık 
alıp ürün veya hizmeti ise başka bir firmadan 
alsınlar.  Özellikle Antalya bölgesinde yer alan 
otellerde yaşadığımız bir sorun var. Oteller 
teknoloji yatırım kararını çok geç veriyorlar. 
Sezon başlamadan da tüm çalışmaların bitmesini 
bekliyorlar. Önceki yıllarda bu duruma zor da 
olsa çözüm bulunabiliyordu. Ancak pandemi ile 
birlikte dünyada üretim ve lojistik konusunda 
sıkıntılar yaşanıyor. Maliyetler nedeni ile hava 
yolu değil deniz yolu kullanılmak zorunda, tüm 
üreticiler deniz yolunu kullandığı için sıra beklemek 
gerekebiliyor. Türkiye’deki firmaların projesi olan 
tüm otellerin bu kısa dönem içinde ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir stok tutması imkansız. Bu yüzden 
otellerin her türlü alım kararını Şubat sonunda 
değil Aralık sonunda vermesi, tüm sektör için daha 
verimli sonuçlar doğuracaktır.

Otel senaryolarımız arasında yüksek güvenlikli 
kablolu ve kablosuz veri ağları çözümleri bulunuyor

Alp Tolga Kilimcigöldelioğlu / 
Ruijie Networks, Türkiye Ülke 

Müdür Yardımcısı

Otelimizde PMS sistemi olarak tüm Hilton 
otellerinde kullanılan, Hilton’un kendi ürünü olan 
OnQ yazılımı kullanılmaktadır. Bunun dışında 
kalan otel operasyonların yürütülmesinde 
ise, sektörün önde gelen yazılım ve güvenlik 
firmalarının ürünlerini kullanmaktayız. Otelimiz 
internet teknolojisi olarak misafirlerimize 
HSIA (High Speed Internet Access) adı altında 
kesintisiz ve yüksek hızlarda internet hizmeti 
sunmaktadır. Ayrıca tüm salonlarımızda toplantı 
ve organizasyonlar için istenilen kapasiteye göre 
esnek çözümler sağlayabilmekteyiz. Altyapımız 
hem karasal Fiber Optik hem de Radio-Link hatları 
üzerinden yedekli şekilde çalışmaktadır. Hilton 
Istanbul Maslak’ta misafirlerimizin memnuniyeti 
her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu sebeple 
pandemi döneminde öncelikle güvenli hizmet ile 

ilgili alınması gereken tüm önlemleri hızlıca aldık. 
Misafirlerimizin konforu ve sağlığı açısından hiçbir 
eksik olmasına izin vermeden, gerekli uygulama ve 
ürünleri de süreçlerimize dahil ederek, işleyişimizi 
güncelledik. Pandemi ile birlikte, otellerde bir 
süredir kullanılmaya başlanmış olan teknolojik 
ürün ve uygulamaların çeşitliliğinin artması, 
yaygınlaşması, yeni ürün ve uygulamaların 
oluşması kaçınılmaz bir sonuç olarak hızla gelişti. 
Temassız işlem gibi öncesinde sadece tercih 
konusu olan bazı uygulamalar, pandemi ile birlikte 
geçerli tek yöntem olarak hayatımıza girdi.  Akıllı 
telefonlar ve bu telefonlarda kullanılan ilgili 
uygulamalarla birçok hizmet süreci doğrudan 
yönetilmeye başlanırken, teknoloji bu anlamda 
bize kapıları açan en büyük aracı oldu diyebiliriz. 

Ekip üyelerimizin minimum seviyede etkileşime 
girmelerine olanak sağlayarak yüksek kalitede 
servis avantajı sağlıyoruz
Bu süreçte, pandemi öncesinde de kullanımda 
olan Hilton Honors mobil uygulamamızın dijital 
check-in özelliği ile misafirlerimize 24 saat 
öncesinden odalarını tercihlerine göre seçme 
imkânı sunuyoruz. Mobil uygulamamızı kullanan 

misafirlerimiz konaklamalarını diledikleri gibi 
kişiselleştirebiliyor ve check-in işlemlerinin büyük 
bir kısmını temassız şekilde gerçekleştirebiliyorlar. 
Aynı uygulamanın dijital anahtar özelliği sayesinde 
telefondaki bluetooth özelliği kullanılarak, 
misafirimiz telefonunu oda anahtarı olarak 
kullanabiliyor ve temassız şekilde odasına giriş 
yapabiliyor. Bu ürün ve uygulamalar sayesinde 
minimum temas ya da temassız hizmet ile 
misafirlerimizin ve ekip üyelerimizin minimum 
seviyede etkileşime girmelerine olanak sağlayarak 
Güvenli Turizm ilkeleri doğrultusunda yüksek 
kalitede servis avantajı sağlıyoruz. Pandemi 
döneminde, yazılım firmaları belirlenen tedbirler 
doğrultusunda kendi yazılımlarındaki gerekli 
güncellemeleri yaparak, hizmet verdikleri otel 
sektörlerinin tamamındaki eksiklikleri kapsayacak 
düzenlemeler yaptılar. Pandemi döneminde 
mevcutta çalışmakta olduğumuz yazılım ve 
internet firmalarından her zamanki gibi kesintisiz ve 
hızlı şekilde aksiyon almalarını bekliyoruz. Özellikle 
uzaktan bağlantıların artış gösterdiği bu süreçte 
internet bağlantılarının kesintisiz şekilde hizmet 
veriyor olması, ayrıca güvenlik sistemlerimizin 
güncel olması bizler için çok önemli.

Temassız işlem gibi öncesinde sadece tercih 
konusu olan bazı uygulamalar, pandemi ile birlikte 
geçerli tek yöntem olarak hayatımıza girdi

Ayla Türedi Özkılıç / Hilton Istanbul 
Maslak Otel Müdürü 
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Otelimizdeki tüm birimleri, müşteri 
verilerini, rezervasyon yönetimini ve daha 
pek çok kalemi tek bir sistem üzerinden 
yönetmemizi sağlayan Micros-Fidelio PMS 
sistemini kullanmaktayız. Otel yönetiminin 
temelinde bulunan ön büro, rezervasyon, 
otel giriş-çıkış ve faturalandırma gibi 

süreçlerin yönetiminin yanı sıra pazarlama, 
etkinlik yönetimi, yeme-içme, Stok kontrolü, 
insan kaynakları gibi süreçleri bu yazılımlar 
sayesinde yönetmekteyiz. Bilindiği üzere 
turizm doğası gereği dokunmayı, hissetmeyi 
diğer bir ifadeyle deneyimlemeyi büyük 
ölçüde gerekli kılan bir sektördür. Günlük 
hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler, diğer 
birçok sektörde olduğu gibi turizmde de 
giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle son 
yıllarda birçok alanda karşımıza çıkan QR 
Code, temassız ödeme, online rezervasyon 
uygulamaları bunların başında gelmektedir. 
İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde de 
sıklıkla başvurulan bu uygulamalar Covid-
19'un yayılmasını engellemede oldukça 
başarılı sonuçlar alınmasına katkıda 
bulunmuşlardır. 

Kullandığımız yazılımlar, çalışanların 
verimliliğinin artması, gelirlerin artışının 
sağlanması, müşteri memnuniyetinin ve 
sadakatinin artmasında fayda sağlamakta
Misafirlerimiz için ise temas etmeden kayıt 
işlemlerini yapabilme, QR Code Menüler 
sayesinde ürün ve hizmetlere erişebilme, 
mobil cihazları ile ödeme yapabilme, bilgiye 
erişebilme ve çıkış işlemlerini yapabilme 
gibi çeşitli olanaklar sunulmaktadır. Yazılım 
ve Internet teknolojileri alanında hizmet 
aldığınız partnerlerimizden; sağlanan hizmet 
ve ürünlerin hedeflenen kalitede olması, 
sunulan bütün çözümlerin uzun vadeli, 
süreklilik gösteren ve yenilenen bir yapıda 
kolay ulaşılabilir, hızlı çözümler sunan destek 
mekanizması olması beklentilerimizdir.

Günlük hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler, 
diğer birçok sektörde olduğu gibi turizmde de 
giderek yaygınlaşmakta

Kaan Yastı / Milcan Turizm Tarım 
San. ve Tic. A.Ş. (BN Hotel), 

Bilgi İşlem Müdürü

Türkiye’nin ilk mobil yazılım firması olarak 21 
yıldır mobil çözümler üreten Done İletişim ve 
Bilgi Sistemleri A.Ş. 2016’dan bu yana konaklama 
sektörü için geliştirdiği platform WeBee ile yoluna 
devam ediyor. WeBee olarak otellere özel mobil 
uygulama çözümü sunan bir global teknoloji 
şirketiyiz. Ürünümüz sayesinde oteller kendi 
markalarına ait bir mobil uygulamaya iOS ve 
Android cihazlarda sahip olup; mobil uygulamayla 
birlikte misafirlerin konaklama deneyiminin tüm 
aşamalarında uçtan uca etkileşime odaklanabilir. 
Otel misafirleri, uygulamalar aracılığıyla, farklı 
birçok konuda diledikleri zaman, diledikleri 
yerde online olarak servis ve hizmet talebinde 
bulunabilirler. WeBee, sıradışı temassız konuk 
deneyimleri sunmak için mesajlaşmayı, konsiyerj 
ve otomasyonla birleştiren 360 derecelik bir 
misafir etkileşim platformudur. WeBee'nin kullanıcı 
dostu, otele göre özelleştirilebilen platformu, 
iletişim, pazarlama faaliyetleri ve otel personelinin 
iş akışını dijitalleştirerek otelcilerin hayatlarını 
kolaylaştırmak amacıyla otelciler için özel olarak 
tasarlandı. WeBee, misafir konaklamaları 
öncesinde, sırasında ve sonrasında otelciler ve 
misafirleri arasında kalıcı bir ilişki ve iletişim kurar, 
ayrıca otel misafirlerinin davranışlarını anlamanıza 
ve onların beklentilerini karşılamanıza yardımcı 
olur. Misafir memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmak için otelciler ve misafirler arasında 
dijital bir köprü oluşturuyoruz, bu sayede otel 

iletişimini, pazarlamasını ve otel personelinin iş 
akışını dijitalleştirerek operasyonu kolaylaştırıp; 
ölçümlendirebiliyoruz. Uygulama için otel 
partnerlerimizin elde ettiği sonuçlara bakınca, 
yatırımlarının 30 ila 60 katını geri getiren bir oda 
dışı ekstra gelir artışı sağladığımız ve TripAdvisor 
skorlarını yükselttiğimiz düzeli rapor rakamlarımıza 
yansıyor. Bunun dışında dil bariyerini ortadan 
kaldırdığımız için otel ile misafir arasında iletişim 
kolaylığı sağlayabiliyoruz. WeBee otelcilere ekstra 
gelir, pozitif yorum skoru, misafir memnuniyeti ve 
personel verimliliğinde artış sunar.

Pandemi döneminde temassız konaklama 
deneyimi sunabilmek adına partner 
otellerimizden birçok talep aldık
Bilindiği üzere turizm, çok sosyal bir sektör; 
misafirlerle birebir temas gerektiren bir hizmet 
anlayışı söz konusu... Pandemi ile birlikte otellerde 
geleneksel yapılarda elbette değişiklikler oldu. 
Örneğin; restoranlarda QR kodlu menüler, 
anahtarsız kapı açma, dijital iletişim platformları, 
online check-in gibi birçok alanda yenilikler söz 
konusu oldu. Bu süreçte teknolojinin kolaylıklarını 
ve avantajlarını görebilme ve kullanabilme 
deneyimine sahip birçok otelci oldu diyebilirim. 
Bizim platformumuz ise, otelcilere daha az 
temas ile daha çok etkileşim sağlıyor. Ana katma 
değerlerimiz misafir memnuniyetini artırırken 
aynı zamanda otellere ek gelir yaratabilmek. 
Otel misafirlerine kendi dillerinde bir platform 
sunarken; otelle olan iletişimi en kolay hale 
getiriyoruz. Aynı zamanda otellere bu platform 
üzerinden konaklayan tüm misafirlere en 
doğru zamanda ve en doğru kanal üzerinden 
ek gelir yaratabilecek muazzam bir fırsat 
sunuyoruz. Mobil uygulama kullanımından elde 
edilen KVKK ve GPDR uyumlu datalar ile otel 

pazarlamasında partnerlerimize vazgeçilmez 
bir çözüm oluyoruz. Pandemi döneminde 
temassız konaklama deneyimi sunabilmek 
adına partner otellerimizden birçok talep aldık. 
Örneğin; pandemide misafirlerin check-in süresini 
azaltabilmek ve teması minimize etmek için hızlı 
check-in özelliğini geliştirdik. Bununla beraber 
oda kartına ihtiyaç duymadan mobil uygulama 
üzerinden misafirler kendi akıllı telefonlarıyla 
oda kapılarını açabiliyorlar. Aynı şekilde online 
ödeme talep eden partnerlerimiz oldu. Bu 
bağlamda gerekli geliştirmeleri sağlayıp, pandemi 
sürecinde operasyonu hafifletecek çok büyük bir 
destek olduk. Bilindiği gibi pandemi sürecinde 
en çok etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu. 
2021 yılında hızlanan aşılama ve turizmdeki 
canlanma ile otellerin operasyona başlaması ve 
seyahatlerin artmasıyla özellikle yurt içi pazarda 
iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yılsonu 
hedeflerimizde globaldeki seyahat yasaklarının 
hafiflemesi ile birlikte içinde bulunduğumuz 
23 ülkede pazar payımızı artırmayı hedeflerken 
aynı zamanda yeni pazar araştırmalarına devam 
edeceğiz. İçinde bulunmuş olduğumuz dönem 
hem iş hem de sosyal hayatımızda birçok standart 
yapının değişmesine neden oldu. Otellerde 
yıllardır süre gelen operasyonel akışta değişkenlik 
ve aynı şekilde misafir tarafında ise beklentiler 
ve talepler değişkenlik göstermeye başladı. Bu 
sebeple otel yöneticilerimiz bu hızlı değişime 
ayak uydurmak için trendleri takip etmeli.
Teknolojik yatırımlar sayesinde operasyonel 
iş yükünü hafifletip ölçümlendirebilir, misafir 
memnuniyetini maksimize etmeye çalışırken 
aynı zamanda otel içerisinde ekstra gelirlerini 
artırabilirler. Her geçen gün gelişmekte olan turizm 
teknolojileri adı altında sunulan ürünleri incelemeli 
ve değerlendirmelidirler . 

Misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak 
için otelciler ve misafirler arasında dijital bir 
köprü oluşturuyoruz

Mehtap Topcu / WeBee Müşteri 
Çözümleri ve Operasyon Direktörü
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İBEM Bilgisayar, 34 senelik tecrübe ve bilgi 
birikimi sayesinde konaklama ve yiyecek içecek 
işletmelerine yazılım ve donanım desteği 
sağlayan bir firmadır. İBEM’in geçmişi 1987 
yılına dayanıyor. Bu anlamda, sektördeki en 
tecrübeli yazılım firmalarından biriyiz. Yılların 
bilgi ve tecrübesi ile birçok ürün geliştirdik. 
İBEM; LOGGIA ve WINPOS markaları ile önbüro, 
muhasebe, restaurant yazılımı, E-dönüşüm, 
internet filtreleme ve loglama, kimlik okur, 
CRM, Akıllı oda sistemleri, SPA yönetimi, Mobil 
yönetim, Online rezervasyon vb. modülüyle tam 
entegre çalışan hizmetler sunmaktadır. Otellere 
sunduğumuz avantajlardan öncelikle en önemlisi, 
paket çözümler sunuyor olmamızdır. Otel 
yazılımlarımızın kullanımı hızlı ve kolaydır. Check-

in, grup girişleri, rezervasyon girişleri tek tuşla 
yapılabilmektedir. Detaylı raporlarımız sayesinde 
boş yatak, odalar, blokeli rezervasyon, rezerveli 
odalar, toplam dolu odalar görüntülenebilir. 
Balance raporlarında ise konaklama ve restoran 
ile elde edilen gelirleri detaylı bir şekilde 
görüntülenebilir. Hotelrunner ve Reseliva ile 
entegre çalışmamız, müşterilerimize büyük 
ölçüde kolaylık sağlamaktadır.

Yazılımımız tamamıyla otomatize edilmiş 
bir sistem olduğu için pandemi döneminde 
müşterilerimize büyük avantaj sağladı
Temassız kavramıyla birlikte konaklama ve 
yiyecek içecek işletmeleri teknolojiyi daha 
da etkin bir şekilde kullanmak zorunda kaldı 
diyebiliriz. Dolayısıyla, İBEM olarak gelen talepler 
doğrultusunda temassız check-in/check-outlar, 
QR menü ile sipariş alma, sipariş verme, HES kodu 
uygulamasını konaklama bilgilerine dahil etme 
gibi birçok olanak sunduk. Temassız check-in/
check-out, içecek siparişleri için dijital menüler, 
ödemelerin mobilden yapılabilmesi, çalışanlara 
verilen tabletler üzerinden hızlıca odaları kirliye/
temize çekme, minibar kontrol ve düşümleri 

yapmak müşterilere epey kolaylık sağladı. 
Bununla birlikte, sunduğumuz hizmetlerde ek 
talepler her daim olabilmektedir. Gelen talep 
ve istekler çoğu zaman mevcut programımızın 
dışında, bizlere ve müşterilerimize değer katacak 
konularda olmaktadır. Bu talepler programımıza 
hem yeni güncel özellikler katmakta hem de 
müşterilerimizi memnun etmektedir. Pandemi 
süresince konaklama bilgilerine HES kodunu 
eklemek, temassız işlemler sunmamız gibi 
örnekler verebilirim. Pandeminin başlarında 
birçok işletme gibi mevcut durumun 
öngörülemez bir süreç olmasından kaynaklı 
biz ve müşterilerimiz olumsuz etkilendik fakat 
pandemi koşullarına bir şekilde ayak uydurduk. 
Birçok işletme kapandı ya da sezonda açılmadı, 
yeni otel projeleri askıya alındı. Mevcut düzen 
ve alınan önlemler sayesinde bu süreci daha 
az hasarla atlattık. İBEM’e olan talepler de 
sağladığımız olanaklar sayesinde arttı. Oteller 
akıllı yatırımlar yapmalı, teknolojiye ve mobilitiye 
önem vermelidir. Ayrıca kapsamlı bir demo 
olmadan yazılım alınmamalıdır. Otellerde yazılım, 
otelin kalbidir. Doğru tercihler yapılmalıdır. 

Oteller akıllı yatırımlar yapmalı, 
teknolojiye ve mobilit iye önem vermeli

Gizem Tümen / İBEM A.Ş.

Tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren 
en büyük şirketi olarak, hacim ve dağıtım 
gücümüz otel ortaklarımıza sunduğumuz en 
önemli değerler arasında yer alıyor ve doğrudan 
yapılan rezervasyonlar ile franchise sahiplerimizi 
desteklemek için teknolojiye yatırım yapmayı 
sürdürüyoruz. Franchise modelimiz çerçevesinde 
otellerin operasyon, satış ve iş süreci analizlerine 
yardımcı olan, geniş bir yelpazede teknoloji 
ürün ve hizmetlerini kullanıma sunuyoruz. Bu 
yıl, yeni nesil Oracle Hospitality OPERA Cloud 
Property Management (PMS) sistemini tam 
hizmet sunan otellerimizin kullanımına sunmaya 
başladığımızı duyurduk. Wyndham, bu adımla 
birlikte sistemi dünya genelinde kullanmaya 
başlayan ilk büyük otel şirketi oldu. Bu yeni ve 
mobil olarak da kullanılabilen platform, otellerin 
misafir deneyimini kişiselleştirme becerilerini 
güçlendiriyor; maliyetleri azaltmalarına, 
operasyonel verimliliklerini iyileştirmelerine 
yardımcı oluyor ve inovasyona hız kazandırıyor. 
Portföyümüzde yer alan ve tam hizmet veren 
otellerin yaklaşık yüzde 20’sinin, şu anda dünya 
genelinde 100’e yakın otelde kullanılan bu yeni 
PMS aracını önümüzdeki 12 ay içinde kullanmaya 

başlayacağını ve çoğunun, gelecek birkaç yıl içinde 
sisteme geçeceğini öngörüyoruz.

Wyndham mobil uygulamamız, ziyaretçilerin 
daha hızlı ve temassız çözümlere yönelik 
talebini karşılayan araçlar içeriyor
Teknoloji konaklama sektöründe her zaman 
önemli bir rol oynadı ve Covid-19 da otellerde 
dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımına 
hız kazandırdı. Dijitalleşmenin ivme kazanması 
ve teknolojinin kullanımı, misafir deneyiminin 
rezervasyon, check-in, check-out, oda içi yemek 
ve daha pek çok unsuruna daha kesintisiz ve 
temassız çözümler getirdi. Geçtiğimiz yılın 
sonunda hizmete sunduğumuz yeni Wyndham 
mobil uygulamamız, ziyaretçilerin daha hızlı ve 
temassız çözümlere yönelik talebini karşılayan 
araçlar da içeriyor. Uygulama, sınıfının en iyisi 
tasarım, kişiselleştirilmiş ve oyunlaştırılmış 
deneyimler ile daha pek çok yenilikçi deneyimi bir 
araya getirerek.

Hibrit hizmetlere yönelik talebin, gücünü 
korumasını bekliyoruz
Covid pandemisi, otel ekiplerinin ve misafirlerinin 
birbirleriyle etkileşim biçimlerini pek çok açıdan 
değiştirdi. Wyndham mobil uygulaması ve diğer 
girişimlerimizin getirdiği gelişmiş ve daha çok 
kişiselleştirilmiş deneyimlere ek olarak, daha 
hızlı toplantı çözümlerine yönelik talebe yanıt 
vermek amacıyla internet üzerinden canlı yayın 
ve yerinde katılımın avantajlarını bir araya getiren 
Hibrit/Karma Toplantı Konseptimizi geçtiğimiz 
yıl EMEA’da başlattık. Hibrit toplantılar için 
kurduğumuz altyapı, iş toplantılarının yanı sıra 

online ortamda eğlence amaçlı etkinlikler gibi 
fırsatlar da yaratıyor ve hibrit hizmetlere yönelik 
talebin, fiziksel etkinlikler üzerindeki kısıtlamaların 
dünya genelinde kalkmasının ardından da 
gücünü korumasını bekliyoruz. Sağlam internet 
altyapımızın yanı sıra öğrenme ve geliştirmeye 
yönelik devam eden yatırımlarımız, pandemi 
süreci boyunca otel ekiplerimizle iletişimimizi 
koruyabilmemizde önemli bir rol üstlendi. 
Pandemi koşullarının devam ettiği ortamda 
teknoloji tedarikçilerimizle ortaklıklarımız 
aracılığıyla franchise sahiplerimize sunduğumuz 
gelir yönetimi çözümlerini güçlendirmeye ve 
çeşitlendirmeye yönelik adımlar attık. Yazılım 
ve teknoloj, konusunda gereksinimlerimizin 
en başında, markalarımıza güvenmiş olan 
otellerimizin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet 
etme amacımızın paylaşılıyor olması geliyor. 
Buna ek olarak, dünya genelinde çevresel, 
toplumsal ve yönetimsel konularda örnek teşkil 
edecek etik davranışları da tedarikçilerimizden 
bekliyoruz ve her koşulda, temel değerlerimize, 
Tedarikçi Mesleki Ahlak Kuralları’mıza ve 
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli yasa ve 
düzenlemelere uymalarını şart koşuyoruz. 
Teknoloji araçları, EMEA’daki otellerin pandeminin 
etkilerinin üstesinden gelmelerine yardımcı 
oluyor; ancak gerçek misafirperverlik ve misafir 
deneyimini sunacak olanın bu araçları kullanacak 
insanlar ve onların adanmışlıkları olduğunu da 
hatırlamak gerekiyor. Bu sebeple, Wyndham’ın 
tüm misafirlerimize verdiği Bana Güvenebilirsiniz 
(Count on Me) sözünü yerine getirme ve seyahati 
yeniden, herkes için mümkün kılma kararlılığımız 
tam bir şekilde devam ediyor.

Teknoloji konaklama sektöründe her zaman önemli 
bir rol oynadı, Covid-19 da otellerde dijitalleşme ve 
yeni teknolojilerin kullanımına hız kazandırdı

Julie White / Wyndham Hotels & 
Resorts EMEA Ticari Başkan Yardımcısı
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Şirketimiz Asyasoft Yazılım, Antalya Merkez ofisi 
ve Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te bulunan 
ArGe Ofisi ile turizm-otelcilik alanında 1996 
yılından bu yana hizmet vermekte. Turizm 
sektöründe zincir ve münferit tesislere şehir 
otelciliği ve resort otelciliğine uygun otel yönetim 
yazılımları üretiyoruz. 200’ün üzerinde tesis ile 
çalışmaktayız. Referanslarımızı incelediğinizde 
birçok zincir ve münferit otelde Ön büro Yönetimi, 
Satın alma-Stok ve Maliyet Yönetimi, Muhasebe, 
Satış Noktaları POS, Devre mülk-Devre Tatil 
Yönetimi, Anket ve Alakart Restoran Rezervasyon 
Sistemleri, Operasyon Takip Yönetimi, Online 

Rezervasyon, Call Center, CRM, E-fatura, E-Arşiv, 
E-Defter, E-İrsaliye, Demirbaş, Mobil Uygulamalar 
ve Personel Yönetim çözümlerimiz entegre bir 
şekilde kullanılmakta. 25 yıldır turizm sektöründe 
Otel Yönetim yazılımları üretiyoruz. Otellere 
üretmiş olduğumuz yazılımların satış sonrası son 
kullanıcı eğitim destek hizmetlerini de üretici 
olarak doğrudan sağlıyoruz. Sunduğumuz hizmet 
ve ürünlerde yarattığımız temel fark, yapının tüm 
departmanlar arası entegre üretimi ve beraberinde 
sorunsuz sürdürülebilir hizmet anlayışımızdır. 
Standart paket program satma yaklaşımından 
uzak bir yazılım şirketiyiz, her tesisimizin kendine 
özel dinamikleri var ve tesislerin işleyişine özel 
yazılım geliştirme yapmak işimizin bir parçasıdır.

Otel işletmeleri, temasın yaşandığı yerler 
olduğu için temasın olabildiğince aza 
indirgenmesi gerekiyor
Pandemiyle birlikte temasız çözümler yani 
mobil ortamdan erişim sağlanabilen çözümler 
gündeme geldi. Temassız çözüm konusunda 
otellere şunları sağlayabiliyoruz: Misafirin 
rezervasyonunu online olarak yapması ve Online 

ödeme alabilme; misafir resepsiyona uğramadan 
Online Check in  / kimlik bilgileri gönderim 
yapabilmesi; register kart imzalama, misafir istek, 
şikayet, arıza bildirimi ve taleplerini mobil olarak 
bildirilmesi; misafirin anketlerini mobil ortamda 
gönderebilmesi; misafirlerin kare kod okutarak ya 
da web mobil anket girişi yapabilmesi; misafirin 
Alakart Restoranlar için rezervasyonlarını mobil 
olarak yapabilmesi. Şirket olarak uzun yıllardır 
uzaktan destek hizmetleri veriyorduk, pandemi 
döneminde buna ilave olarak talebe göre kullanıcı 
eğitimlerimizi bu şekilde sağlamaya devam 
ediyoruz. Otel işletmeleri, işin gereği olarak 
temasın yaşandığı yerler olduğu için temasın 
olabildiğince aza indirgenmesi gerekiyor, bu 
sebeple çokça ek talepler alabiliyoruz. Bunlardan 
biri de kare kod okutarak anket girişi. Bu yazılımla 
misafir, odasından ya da herhangi bir noktadan 
kare kod okutarak mobil anket girişi sağlayabiliyor. 
Bu anlamda portföyümüzde çok değerli çözümler 
var, bunları uygulama sürecinde alt yapı ve 
uyarlama konusunda destek olunması naçizane 
önerimizdir.  

Her tesisimizin kendine özel dinamikleri var ve 
tesislerin işleyişine özel yazılım geliştirme 
yapmak işimizin bir parçası

Şükrü Sinan / Asyasoft Yazılım Satış 
Pazarlama Müdürü

TP-Link, ana faaliyet alanı ağ (network) çözümleri 
üretmek olan, ama son yıllarda ‘akıllı ev’ teknolojileri 
de geliştiren bir dünya markası. Bugün 170’in üzerinde 
ülkede satış yapıyoruz ve uluslararası bağımsız 
araştırma şirketi IDC’nin raporlarına göre 10 yılı 
aşkın süredir kablosuz ağ pazarında dünya lideriyiz. 
TP-Link tüm dünyada ve Türkiye’de ağ pazarını 
yönlendiren şirket konumunda. Ürün portföyümüz 
iki ana gruba ayrılıyor: SOHO ürünleri ile KOBİ 
ürünleri. Her iki ana grupta tüketicilerin gereksinimi 
olan hemen her tür ağ cihazını üretiyor ve satıyoruz. 
Kurumsal çözümlerimiz ve konusunda uzman çözüm 
ortaklarımızla her boyutta kuruma anahtar teslimi 
ağ projeleri de yapıyoruz. Kurumsal ağ projelerinde 
özellikle turizm sektörü, hedef sektörlerimiz arasında 
ve gerçekleştirdiğimiz projeler, referanslarımız her 
geçen gün ciddi anlamda artıyor. Uzun zamandır 
kurumsal ürünler üretiyoruz ve bunların hepsi 
otellerin de ihtiyacı olan ürünler. Türkiye’de özellikle 
son 4-5 yıldır kurumsal projelere ağırlık verdik. Türkiye 
geneline yayılmış çözüm ortağı sayımızı artırdık. Ürün 
gruplarımız da gelişti ve genişledi. Bunun sonucunda 
oteller başta olmak üzere turizm sektöründe de 
daha iddialı hale geldik. Otellerin network konusunda 
ihtiyaç duyduğu pek çok ürüne sahibiz. OMADA 
çözüm ailemiz, geniş switch (ağ anahtarı) ürün 
portföyümüz, antenler başta olmak üzere dış mekan 
ağ ürünlerimiz, VPN router’larımız bunlar arasında. 

Bunlara ek olarak kurumsal güvenlik çözümlerimiz 
de var. VIGI markalı iç ve dış mekan kameralarımız 
ve kayıt cihazlarımızla otellere bütünleşik çözüm 
sunabiliyoruz. Özellikle otel, restoran gibi işletmelerin 
WiFi bağlantıları konusunda yasal zorunluluğu olan 
‘loglama’ desteğini de sunarak, otellere anahtar 
teslimi projeler yapıyoruz. Ayrıca gerektiğinde bu 
hizmeti veren (loglama) şirketlerle de birlikte çalışarak 
otellere bütünleşik bir çözüm sunuyoruz. TP-Link’in 
kurumsal çözümleri satın almadan kuruluma ve 
kullanıma kadar otellere ve diğer kurumlara farklı 
kolaylıklar ve maliyet avantajı sağlıyor. Her otelin 
ihtiyacı farklı ve biz her ihtiyaca yönelik çok geniş bir 
ürün ailesine sahibiz. Bu nedenle her büyüklükte otele 
ağ projesi yapabiliyoruz. OMADA ürün ailemiz gelişmiş 
teknolojilere sahip ve aynı zamanda çok şık tasarımda. 
Otellerin dekorasyonlarını bozmadan ve son derece 
kolay bir şekilde kurulabiliyorlar. OMADA SDN Yönetim 
Yazılımı sayesinde ise tüm ağ ürünleri bulut üzerinden 
ve tek bir cihazla yönetilebiliyor. Bilgi işlem departmanı 
ya da personeli olmayan oteller de rahatlıkla ağı 
yönetebiliyorlar, uzmanlık gerektirmiyor. Bu da otellere 
ciddi bir maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ‘loglama 
desteği’ de oteller için çok çok önemli bir avantaj.

Otelin her yerinde, ister kapalı alan ister açık alan 
her bölgede internete erişimi sağlayan ürünlerimiz 
aynı zamanda güvenli bir ağ oluşturuyor
Pandemi öncesinde de günümüz otel müşterilerinin 
bir otelden beklentileri arasında ‘güçlü bir WiFi ağı’ ön 
sıralara yükselmişti. Pandemi döneminde bu beklenti 
daha da arttı. Çünkü evden çalışma ve uzaktan eğitim 
kavramları gündemimize girdi. Otel müşterileri için 
internete erişim çok daha zorunlu oldu. TP-Link olarak 

biz de otellere güçlü, kapsama alanı çok daha geniş 
ve güvenli bir WiFi ağı kurmalarını sağlayan çözüm 
üretiyoruz. Otelin her yerinde, ister kapalı alan ister açık 
alan her bölgede internete erişimi sağlayan ürünlerimiz 
aynı zamanda güvenli bir ağ oluşturuyor. Böylece hem 
otellere hem de müşterilere avantaj sağlıyoruz. Ayrıca, 
temassız işlemlerin ve teknolojilerin iyi çalışabilmesi 
için otellerin iyi bir kablosuz internet altyapısına sahip 
olması gerekiyor. Biz de bu altyapıyı oluşturan çözümler 
üretiyoruz. Bu açıdan ‘temassız otel’ kavramına dolaylı 
bir etkimiz var. Pandeminin ilk döneminde ne yazık ki 
projeler azaldı, beklemeye alındı. Daha sonra açılmaya 
paralel olarak bekletilen projeler devreye alındı ve yeni 
projeler oluştu. Mevcut ağ yapısını yenilemek isteyen 
ama hizmetin aksamasından endişe ederek bunu 
erteleyen bazı oteller bu dönemi yatırım açısından 
fırsata dönüştürdü. Hazır konuk ağırlamazken ya da az 
sayıda konuk varken ağ altyapısını tümden yenileyen 
otel müşterilerimiz oldu.  Pandeminin ilk dönemlerine 
kıyasla, bu yıl daha fazla ağ projesi gerçekleştirdiğimizi  
söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda bu sayının daha 
da artmasını bekliyoruz. Yeni sezona kadar pek çok 
otel yatırımını yapmayı planlıyor; ağ altyapısını yeni 
teknolojilerle güçlendirmek istiyor. Biz de tercih 
edilen markalar arasında ilk sıradayız. Bu alanda otel 
yatırımcı ve yöneticilerine kesinlikle yeni teknolojilere 
yatırım yapmalarını öneririz. Ayrıca kurulumu ve 
yönetimi kolay ağ ürünlerini tercih etmeliler. Satın 
alma maliyetinin yanı sıra kurulum maliyeti ve süresi, 
kurulum sonrası yönetim maliyeti gibi unsurları da 
göz önüne alarak hesaplama yapmaları gerek. Bunun 
yanında zamanla ihtiyaçlar arttığında marka bağımsız 
yeni ürünler ekleyebilecekleri çözümler onlara avantaj 
sağlayacaktır. 

Temassız işlemlerin ve teknolojilerin iyi 
çalışabilmesi için otellerin iyi bir kablosuz 
internet altyapısına sahip olması gerekiyor

Ali Dinçer / TP-Link Ülke 
Müdür Yardımcısı
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Zyxel, inovasyon ve müşteri merkezli hizmet 
anlayışıyla yaklaşık 30 yıldır iş yeri ve ev kullanıcılarını 
internete bağlayan Tayvan menşeli bir network 
firması. Zyxel olarak kolay kurulum ve yönetim 
imkânı sunan Nebula ürün ailemiz kapsamında; 
kablosuz access point, switch ve güvenlik 
çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün 
seçeneği sunuyoruz. Zyxel olarak sunduğumuz 
tüm ürün ve hizmetler, otel ve konaklama 
sektöründeki firmaların ağ iletişimini dünya 
standartlarında, yüksek hız, gelişmiş güvenlik ve 
esnek yönetilebilirlikle gerçekleştirmelerine olanak 
tanıyor. Dahası otellere misafirlerinin bekledikleri 
kusursuz WiFi deneyimini sağlıyor. 

Otel işletmecilerinin, güvenlik duvarları 
gibi çözümleri tercih etmeleri 
güvenlik risklerini en aza indiriyor
Sunduğumuz ürün ve çözümler otel içerisinde 
birçok farklı amaçla kullanılabilir. Bunları şöyle 
özetleyebiliriz: “Uzaktan izleme ve kontrol” ile 
otellerde ağ kullanımına yönelik ihtiyaç, bulut 
tabanlı bir yönetim platformuyla anlaşılabiliyor 
ve bu sayede bant genişliği en çok ihtiyaç duyulan 
yerlere yönlendirilebiliyor. Bulut tabanlı ağ yönetimi 
Nebula sayesinde, otel çalışanları ağ performansını 
uzaktan izleyebiliyor ve sorunları daha misafirleri 

etkilenmeden çözebiliyor. “WiFi 6 access point ve 
switch yerleşimi” için en iyi WiFi sinyal gücünü elde 
etmek üzere erişim noktalarının ideal konumlara 
yerleştirilmesi gerekiyor. Bu cihazların koridorlar 
yerine doğrudan odalarda bulunmaları, birbirlerine 
yakın erişim noktalarından meydana gelebilecek 
parazitleri önlemek için önemli. “Ağ güvenliği 
çözümleri” ile misafirlerden ve yeni kullanıcılardan 
ağa gelen yeni bağlantılar, bant genişliğinin ve 
kullanılabilirliğin yanı sıra, güvenliği de etkiliyor. 
Yetersiz WiFi güvenliği nedeniyle yaşanabilecek 
herhangi bir veri ihlali, otel işletmecileri için itibar 
ve güven kaybının ötesinde, ciddi para cezalarına 
da sebep olabiliyor.  Otel işletmecilerinin, ağlarını 
korumaya almak ve dışarıdan erişimi engellemek 
için güvenlik duvarları, Gelişmiş Tehdit Koruması 
(ATP), imza tabanlı Birleşik Tehdit Yönetimi 
(UTM), erişim kontrolü, kullanıcı profilleme ve çok 
katmanlı güvenlik gibi çözümleri tercih etmeleri 
güvenlik risklerini en aza indiriyor. 

Salgın ile oteller bazı aksiyon maddelerini 
tekrar gündeme aldı
Hayatın her alanını etkileyerek satın alma 
alışkanlıklarında geri dönüşü olmayan değişimlere 
neden olan pandemi sonrası dönemde tüketiciler 
direkt temasa ihtiyaç duymadan, aklınıza 
gelebilecek her şey için online alışverişi tercih 
ediyor. Bu bağlamda temassız kavramı haliyle 
konaklama sektörü özelinde de en önemli 
faktörlerden biri haline geldi. Salgın ile oteller 
de durumu fırsata çevirerek tesislerinin eksik 
ve geliştirilmesi gereken yanlarını iyileştirmek 
için uzun süredir beklemede olan bazı aksiyon 
maddelerini tekrar gündeme aldı. Özellikle 
müşteri deneyiminin geliştirilmesi tarafında 
birçok otel bu dönemde teknoloji yatırımları 
yaparak kablosuz ağ altyapılarını güncelledi. Altını 
çizmemiz gereken diğer mesele, pandemiyle 
dijitalleşmenin daha fazla hayatın merkezine 
oturması ile WiFi bağlantı kalitesi ve hızının 

otellerde müşteri memnuniyetinde daha fazla 
önem kazanması. Otel misafirleri seçim yaparken; 
konfor ve rahatlığın yanı sıra konaklayacağı otelin 
WiFi internet erişimi hizmet kalitesini artık daha 
fazla göz önünde bulunduruyorlar. Bu bağlamda 
pandemi döneminde hem WiFi bağlantı kalitesini 
artırmak hem de bağlantı temelli hizmetler 
konusunda deneyimi iyileştirmek adına teknoloji 
yatırımlarına hız veren birçok otel Zyxel Networks 
çözümlerini tercih etti. Zyxel’in yenilikçi teknolojileri 
ile ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda teknolojik 
altyapıları yenilenen tesislerde otel genelinde 
internet erişim hızı istenilen seviyelere ulaşıyor, 
tabii bu sayede müşteri memnuniyetinde çok 
ciddi artışlar yaşanıyor. Zyxel çözümleri ile dinamik 
bir yapıya kavuşan bu tesisler misafirlerine 
kesintisiz ve hızlı üst segment WiFi hizmeti 
sunabildikleri gibi, iş verimliliğinde de artış elde 
ediyorlar ve iletişim performansları üst seviyeye 
çıkıyor. Örneğin Nebula uyumlu Zyxel access 
point’lerin tek bir noktadan yönetilebilme özelliği 
sayesinde otellerdeki personelin iş süreçlerinde 
performans artışı gözlemleniyor. Otel personeli ve 
yönetimi de pandemide hepimizin alıştığı uzaktan 
iş yapabilmenin konforunu ve kolaylığını otel 
altyapısının yönetiminde bekliyor. Bununla birlikte 
butik, resort, pansiyon ya da iş otelleri; konukların 
nerede kalırlarsa kalsınlar mükemmel deneyimler 
beklediklerinin farkındayız. Bu nedenle her otelin 
kendine en uygun Zyxel çözümlerini bulmalarını 
sağlamak için bir kılavuzumuz bulunuyor. Otel 
müşterilerinin alışkanlıkları ve beklentileri 
pandemi sonrası çok daha dijital temelli… Bu 
bağlamda bağlantı hızı ve kalitesinden güvenliğe 
kadar teknolojik altyapı konusunda hala eksikleri 
olduğunu düşünen tesislerin öncelikle bunları 
kapatması şart… Uzaktan çalışanları ve yerel 
ticareti kapılarına getiren “Bir hizmet olarak WiFi” 
gibi yeni modellerle rekabetçi kalmaya devam 
etmeleri gerekiyor. 

Teknolojik altyapı konusunda eksikleri olduğunu 
düşünen tesislerin bunları kapatması şart 

Ömer Faruk Erünsal / Zyxel Networks 
Türkiye Kanal Satış Müdürü

Mod Hotel Software olarak; otellere yönelik 
olarak full otelcilik yazılımı, mobil uygulamalar, 
e-dönüşüm süreci, siber güvenlik, sosyal medya 
stratejisi konularında çözüm ortaklığı sunuyoruz. 
Konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılımları 
geliştirmenin yanı sıra otellere danışmanlık hizmeti 
de sağlıyoruz. Covid-19 pandemisi sürecinde de 
otellere yönelik teması minimuma indirecek çeşitli 
çözümler geliştirdik. Bu kapsamda, rezervasyonlu 
misafirlere gönderilen konfirmasyon mail 
içeriğindeki Online RegistrationCard butonu 

ile otele gelmeden önce hem kendi hem de 
beraberindekilerin kimlik bilgilerinin alınması 
sağlanarak hızlı check/in imkanı tanındı. Ayrıca 
misafirin doldurduğu bu belgede Turizm 
Bakanlığının önerdiği Covid ile ilgili sorulara da yer 
verildi. Online RegistrationCard girişine sadece 
mail değil SMS ve Whatsapp link üzerinden de 
gönderilecek şekilde özellikler eklendi.

QR kod üzerinden bir saniye gibi kısa bir 
sürede ilgili kişinin risk grubunda olup olmadığı 
öğrenilebiliyor 
Otellerde misafir, personel ve ziyaretçi girişlerinde 
HES Kodu sorgulanması Sağlık Bakanlığı tarafından 
zorunlu hale getirildiğinden sunduğumuz 
çözümlere ilişkin şu detayları paylaşabiliriz; “Hayat 
Eve Sığar” uygulaması ile yaptığımız entegrasyon 
sayesinde QR kod üzerinden bir saniye gibi kısa 
bir sürede ilgili kişinin risk grubunda olup olmadığı 

anlık olarak öğrenilebiliyor. Ayrıca, Walk/in 
misafirlerde resepsiyon deski üzerindeki QR Code 
bilgilendirmesi ile misafirin kendi telefonundan 
RegistrationCard işlemlerini yapması, dijital 
imza ile belgeyi imzalaması ve bunların yine 
KVKK kurallarına göre dijital ortamda saklanması 
sağlanıyor. Bunun yanında check/out etmiş 
odaların hijyen için bekletilmesi, mümkünse 
aynı gün satılmaması adına Rack ekranlarında 
filtrelemeler yapılıyor. Resepsiyon yakınına 
konulan Kiosk Self check/in cihazımız üzerinden 
vücut sıcaklığını ölçme, pasaport-kimlik okutma, 
kapı kartı basma dahil tüm işlemlerin misafirin 
kendisi tarafından yapılması sağlanıyor. Check/in 
esnasında kapı kartı ya da anahtar yerine misafirin 
kendi cep telefonuna yüklenen Bluetooth ve NFC 
özellikli uygulama ya da mifare bileklikler sayesinde 
oda kapısını otomatik olarak açma özellikleri de 
eklenmiş durumda. 

Rezervasyonlu misafirlere, otele gelmeden önce 
kimlik bilgilerinin alınması sağlanarak hızlı check/in 
imkanı tanındı

Türker Bayraktar / 
Mod Hotel Software CEO’su
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1989 yılında kurulan Protel, konuk ağırlama 
teknoloji çözümleri alanında Türkiye’nin en köklü 
ve yenilikçi şirketleri arasında yer alıyor. Protel'in 
arkasında teknoloji ve inovasyon aşkını, yeme-
içme ve konuk ağırlama sektöründeki uzun 
yıllara dayanan deneyimle harmanlayan bir ekip 
bulunuyor. Aynı zamanda otel, restoran ve ödeme 
çözümleri gibi sunduğumuz tüm çözümlere 7 gün 
24 saat destek operasyonumuzla öne çıkıyoruz. 
Protel, konaklama ve yeme-içme sektörlerine 
yazılım ve donanım altyapısı sağlarken, uçtan 
uca yönetim ve operasyon çözümleri sunuyor. 
Bugün Türkiye genelinde, 7 bin aktif müşteri, 100 
binden fazla otel odası, 14 bin POS terminali ve 
indirilme sayısı toplamda 700 bini bulan mobil 
uygulamalar, Protel garantisi altındadır. Bu büyük 
aile sayesinde, gelecekten ilham alarak Protel’i 
her geçen gün geliştirmeye ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretmeye 
devam ediyoruz. Türkiye’de turizm sektörünün 
gelişmesi için ihtiyaç duyulan inovasyon 
yapılarak, teknolojinin geliştirilmesi ve işletmelere 
uygulanması, en önemli hedeflerimiz arasında yer 
almakta. 32 yıl önce sadece otel ön büro yazılımı 
ile çıktığımız bu yola, bugün 20 farklı ürünle 
devam ediyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, restoran 
otomasyonundan QR menüye, özel entegratörlük 

hizmetinden online rezervasyona, donanım 
ürünleri temininden muhasebe çözümlerine 
kadar, her türlü teknolojiyi ve destek hizmetini 
sağlıyoruz. Artık işletmeler, sadece konaklayan 
misafirleri değil, kendileri için potansiyel misafir 
olan segmentin de alışkanlıklarını takip ederek, 
optimum fiyatlandırma yapmak istiyor. Bunun 
sonucu olarak, pandemi ile birlikte son dönemde 
CRM ve gelir yönetimi ile ilgili ürünlerimiz ön plana 
çıkıyor. Yöneticilerin, karar verme aşamasındaki 
en önemli aracının Protel olduğuna inanıyoruz. 
Bir yazılımın güvenilirliği, veritabanının sağlıklı 
çalışması ve raporlama araçları ne kadar 
gelişmişse, otel yöneticisinin stratejik karar alması 
o kadar kolay olmaktadır. Ayrıca yönetici, aldığı 
kararların sonuçlarını daha hızlı gözlemlemektedir. 
Ürünlerimizin entegrasyonu ve sahip olduğu 
teknoloji sayesinde kullanıcılarımızın rakiplerine 
göre her zaman bir adım önde olmasını sağlıyoruz. 

Misafirlerin, kendi cihazlarını kullanarak 
hem otel olanaklarından faydalanmalarını 
hem de otel çalışanları ile iletişime 
geçmelerini sağlıyoruz
Pandemiyle birlikte misafirler, çalışanlar ile 
sosyal mesafeyi korumak istiyor. Protel olarak 
misafirlerin, kendi cihazlarını kullanarak hem otel 
olanaklarından faydalanmalarını hem de otel 
çalışanları ile iletişime geçmelerini sağlıyoruz. 
Örneğin, geliştirdiğimiz QR Menü çözümleri ile 
misafirler ister restorandan, ister otel odasından 
yiyecek-içecek siparişlerini verebiliyorlar. Bu 
sayede,  daha önce konaklayan misafirlerin 
dokunduğu telefonu kullanmadan, QR Menü ile 
temassız sipariş verebiliyor. QR Menü üzerinden 

verilen siparişler, misafirin oda numarası ile 
eşleştiriliyor. Bu sayede, POS sisteminde çek açarak, 
sipariş doğrudan ilgili mutfağa ve departmana 
iletiliyor. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen 
misafirler için, sipariş aşamasında farklı ödeme 
seçenekleri de yer almakta. Tüm bunların yanı 
sıra, misafirlerin resepsiyona uğramadan, “Online 
Check-in” yapmasını sağlayan çözümler de 
geliştirdik ve hızlı bir şekilde sahaya uyarladık. 
Ülkemizde otelciler, yıllarca edindikleri tecrübeler 
ile krizleri avantaja çevirmek konusunda her 
zaman yaratıcı olmuştur. Dolayısıyla, bu pandemi 
dönemini de en iyi şekilde atlatmışlardır. Pandemi 
döneminde, tüm müşterilerimiz gerekli hijyen 
ve güven sertifikalarını tamamladılar. Daha önce 
de bahsetmiş olduğumuz temassız teknolojilerin 
yanı sıra, birçok kullanıcımız CRM teknolojileri 
üzerine çalışmalar yaptı. Bu sayede kullanıcılarımız, 
hem işletmelerinin ne kadar hijyenik olduğunu 
duyurabildi hem de kişiye özel hizmet sağlamanın 
avantajını yakalamış oldular. Pandemi döneminin 
başındaki ve pandemi dönemindeki talepler, 
aynı şekilde devam etmekte. Bunun sebebi otel 
sahiplerinin ve yöneticilerinin, hijyen şartlarının 
ve Covid-19 kapsamındaki tedbirlerin, ne kadar 
önemli olduğunun bilincinde olmalarıdır. Otel 
yatırımcı ve yöneticileri, teknoloji yatırımlarını, 
uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmeliler. 
Teknolojiye yapılan yatırımın, her zaman 
geri dönüşü olacaktır. Kimi zaman misafir 
memnuniyeti, kimi zaman doğru stratejik karar 
ve kimi zaman da misafirlerin güvenliği olarak geri 
döner. Gözle görülmese de teknoloji, işletmenin 
oto-pilotu gibidir ve yanlış yola girildiği zaman 
aracın burnunu doğru yöne çevirir.   

Teknoloji, işletmenin oto-pilotu gibidir ve yanlış yola 
girildiği zaman aracın burnunu doğru yöne çevirir

Fatih Tenel / Protel Satış Direktörü

Firmamız 1996 yılında üniversite arkadaşı olan iki 
bilgisayar mühendisi tarafından kuruldu. Tekstil 
ve kablo fabrikalarına yönetim yazılımları yapan 
şirketimiz, 2004 yılında leisure sektörüne de 
yatırım yapmaya başladı. Bugün SPA, fitness, su 
parkları, golf işletmeleri, PT ve Yoga stüdyolarına 
yönetim yazılımı hizmetleri sunmanın yanında; 
7/24 temassız kargo istasyonları, tesis yönetimi ve 
site yönetimi yazılım hizmetleri de sunmaktayız. 
Leisure sektörüne yatırım yapmaya başladığımız 
2004 yılından beri otellerle çalışıyoruz. Lapis 
Wellness Yönetim Yazılımımız ile resort otellerin 
SPA alanlarında rezervasyon, ödeme takibi, satış 
noktası ve stok yönetimi hizmetleri ile Havlumat 
adını verdiğimiz ürünümüzle havlu takip hizmetleri 
sunarken; şehir otellerinde SPA’nın yanında fitness 

alanları için üyelik ve geçiş kontrol hizmetleri 
de sunmaktayız. Lapis yazılımımız dünyanın ve 
Türkiye’nin önde gelen ön büro yazılımları ile çift 
yönlü entegrasyon yapısıyla çalışır. Bu sayede otel 
misafirleri anında Lapis’te görülebilir ve bütün 
hizmet ve ürün alımları hızlı bir şekilde yönetilebilir; 
yapılan ödemeler oda hesabı ya da diğer ödeme 
yöntemlerine göre anında ön büroya aktarılabilir. 
Reçete modülümüz ile Lapis, verilen servislerde 
kullanılan yağ, krem vb. malzemelerin stokta 
düşümünü otomatik olarak yapar ve maliyet 
hesaplamalarına yardımcı olur.

Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında Lapis 
yönetim yazılımımız ve havlu takip sistemimiz 
Havlumat’a ilgi her geçen gün daha da artıyor
Pandemi döneminde havlu takip sistemimiz 
Havlumat ile havluların temassız bir şekilde 
misafirlere verilmesi ve tek bir noktada toplanması 
hem misafirleri hem temizlik görevlilerini hem 
de havlu kayıplarını sıfıra indirdiğimiz için finans 
departmanlarını memnun etti. Buna ek olarak 
şehir otellerinde geçiş kontrol sistemlerinin 
önem kazandığını belirtmiştim. Bu anlamda 
mobil uygulamamız üzerinden kare kodlu geçiş 
sistemlerimiz çok ciddi talep gördü. Otellerin bizden 

yerli turistler için rezervasyon ile otomatik HES 
kodu sorgulamaya yönelik bir talepleri oldu. Bunu 
da hızlı bir şekilde de yerine getirdik. Pandeminin 
ilk zamanları ve hatta devamındaki kısıtlamalar 
dolayısıyla çok yoğun bir belirsizlik vardı. Nihayet 
son birkaç aydır sektörün rahatladığını ve yeni 
yatırımların başladığını görüyoruz. Bu bizler için 
de heyecan yaratıyor. Gerek Türkiye’de gerekse 
yurt dışında Lapis yönetim yazılımımız ve havlu 
takip sistemimiz Havlumat’a ilgi her geçen gün 
daha da artıyor. Havlumat yurt dışında çok daha 
büyük ilgi görüyor. Gerek Avrupa’dan gerek orta 
doğudan yoğun talep var. Önümüzdeki dönemde 
çok daha yüksek bir ivme kazanacağını ön 
görüyoruz. Değişen ekonomi ve alışkanlıklar göz 
önüne alındığında müşteri devamlılığının çok daha 
büyük önem kazanacağını öngörüyoruz. Biz de bu 
alanda şimdiden yapay zekâ ile çıkarımlar yapan 
yeni bir misafir ilişkileri modülü üzerine çalışıyoruz. 
Müşteri sadakati ile turizm işletmelerinin her 
yeni sezona daha hazır bir şekilde ve daha az 
efor ile başlayacağına inanıyoruz. Bu noktada da 
otel yatırımcı ve yöneticilerine insan eforunu en 
verimli şekilde kullanabilmeleri için teknolojik 
yatırımlarına devam etmelerini öneririm. 

Otel yatırımcı ve yöneticilerine insan eforunu en 
verimli şekilde kullanabilmeleri için teknolojik 
yatırımlarına devam etmelerini öneririm

Giray Çavdar / Senkron Yazılım 
Hizmetleri A.Ş. Satış Müdürü
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MET-AY Bilişim Ltd. Şti.’yi 2003 yılında 
Ankara’da Yazılım Müdürümüz Nadir Yıldız ile 
beraber kurduk. Kurulduğumuz zamanlar web 
tasarımı ve ufak web yazılımları yapıyorduk. 
2006 yılında turizm alanında web yazılımlarına 
yöneldik. Daha sonra e-ticaret yazılımları 
yapmaya başladık. 2013’te, müşterilerimizle 
beraber edindiğimiz tecrübe ve desteklerle 
turizm yazılımımızı Acentesoft markası altında 
geliştirmeye başladık. Acentesoft ile amacımız 
bir seyahat acentesinin dijital mecradaki 
satış ve operasyon alanlarında çözüm ortağı 
olmaktır. Hedeflerimizden biri, tatilcileri istek 
ve ihtiyaçlarına uygun otellerle buluşturmak 
ve bu sırada arka plandaki operasyon sürecini 
acentenin en hızlı ve verimli şekilde yönetmesini 
sağlamaktır. Her gün geliştirmeye devam 

ettiğimiz Acentesoft Online Turizm Yazılımı ile 
Emitt 2022’de diğer turizm sektörüne emek 
verenlerle buluşacağımız için heyecanlıyız. 
Yazılımımızın avantajlarından bahsedecek 
olursak; acentelerin anlaştığı oteller kendilerine 
özel açılan panelden online olarak kontenjan 
ve güncellemeleri gerçekleştirebiliyor. Bu 
sayede odalarını ek bir maliyet ve operasyon 
gücü harcamadan online satışa sunabiliyorlar. 
Pandemi ile beraber, her konuda olduğu gibi 
otel rezervasyonlarında da online satışın önemi 
bir kez daha kanıtlandı. Her otelin kendine 
online bir sistem hazırlatmasını beklemek 
doğru bir strateji olmazdı, o yüzden biz otellerin 
kontratlarını satan acentelere özel bir sistem 
geliştirdik ancak, otellerin de kendilerine özel 
panel sunarak aktif olmalarını amaçladık. 
Pandemi sürecinde bizim ürünümüzün avantajı 
şu oldu: Müşteriler, ihtiyacına uygun oteli 
oturduğu yerden ve dilediği zaman araştırıyor, 
rezervasyonunu online yapıyor ve kendisine e-
mail ile ulaşan voucher sayesinde geriye sadece 
otele gidip tatilini yapması kalıyor. Oteller de 
online rezervasyonları alarak iş güçlerini sadece 
misafirlerine otele geldikten sonra hizmet 
vermek için ayırıyor. 

Sektörde kalmaya devam eden acenteler hala 
yaptırmadıysa, şimdi online şubesini açmanın 
öneminin daha çok farkında
Pandemi döneminde rezervasyonlara eklenmesi 
zorunlu HES Kodu gibi talepler aldık. Bu süreçte 
online satış yerine sor-sat ile devam etmek 
isteyen acenteler de oldu. Tüm bu geliştirmeleri 
acentelerimize en hızlı ve ücretsiz şekilde 
sunmak için evlerimizde, elimizden geleni 
yaptık. Pandeminin ilk dönemlerine kıyasla, artık 
kapanma kaygısı olmadığı için rezervasyon iptalleri 
yoğun ya da toplu gerçekleşmiyor. Bu da sektörü 
epey bir miktar rahatlattı. Sektörde kalmaya 
devam eden acenteler hala yaptırmadıysa, 
şimdi online şubesini açmanın öneminin daha 
çok farkında. Acentelere tavsiyemiz; otellerinin 
internet üzerinde görünür ve sadece birkaç 
aktör değil birçok acente tarafından satılabilir 
olduğundan emin olsunlar. Çünkü misafirleri 
otele gelmeden önce o acentelerle ve onların 
online siteleri ile tanışıyorlar. Bu durumda 
online siteye güvenmeleri otele güvenmelerini 
ve tatilleri için tercih etmelerini sağlayacaktır. 
Yatırımcılar ise bizler gibi milli yazılım yapan 
firmaları görerek, ihtiyaçlarına yönelik tercihlerde 
öncelik vermelidir.

Amacımız bir seyahat acentesinin dijital mecradaki 
satış ve operasyon alanlarında çözüm ortağı olmak

Burcu Aydoğan / Acentesoft 
Şirket Müdürü

Talya Bilişim, turizm, eğlence, ağırlama ve sağlık 
sektörlerine yazılım geliştiren bir teknoloji 
firmasıdır. Hizmet verdiğimiz sektörlerde uçtan 
uca anahtar teslimi çözümler üretiyoruz. Turizm 
ve konaklama sektörüne ELEKTRAWEB, ELEKTRA 
Pos Restaurant ve Kulüp Otomasyon Sistemleri, 
KİMLİKOKUR kimlik ve pasaport okuma sistemi, 
iSAFE İnternet Güvenlik ve Loglama Sistemi, OPEX 
Operasyon Yönetim Sistemi; sağlık sektörüne 
MEDİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile 
hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımızın başka hiçbir 
yazılıma ihtiyaç duymadan finansal, operasyonel 
ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı 
olarak takip etmelerini amaçlıyoruz. ElektraWeb, 
bünyesinde entegre online rezervasyon sistemi 
ve kanal yönetimini barındıran web tabanlı bir 
otel otomasyon programı. Öncelikli avantajı, ilk 
yatırım maliyetinin olmaması. Tesisleri birkaç 
yılda bir yenilenmesi gereken sunucu, sunucu 
lisansları, virüs programları, yedekleme gibi gider 
kalemlerinden kurtarıyor. Uygulamayı kullanmak 
için sadece internet bağlantısı, akıllı bir telefon, 
tablet ya da bilgisayarınızın olması yeterli. Mobil 
kullanılabilmesi de pandemi döneminde idari 
personelin evden kolaylıkla çalışabilmesine 
olanak veriyor.  Elektraweb, bir otelin tüm 
departmanlarını ve işlerini yönetebilecek 

modüllerden oluşuyor. Tesisler ön büro, 
restoran yönetimi, muhasebe, stok, demirbaş, 
insan kaynakları, CRM, SPA yönetimi, hotspot, 
call center, e-fatura vb. modülleri kullanarak 
entegre yapıda tek programla yönetilebilir hale 
geliyorlar. Böylece 15 farklı firma ile yürütecekleri 
operasyonu sadece bizimle çözümleyebiliyorlar. 
Elektraweb en güncel teknolojiyi kullandığından, 
etkileşim, erişim ve entegrasyon konularında 
avantajlar sağlıyor. Tesislerin daha önce kullandığı 
sistemlere kolayca entegre olabilmesi ve özel 
donanımlara ihtiyaç duymaması önemli oranda 
tasarruf edilebilmesini mümkün kılıyor. Elektraweb 
Otel Yazılımı’nda veriler dünyanın en güvenli 
sunucularında barındırıldığından, yüksek hız 
ve güvenlik sağlanıyor. Yedeklemeler otomatik 
yapılıyor. Virüs ve enerji kesintisi kaynaklı veri 
kayıpları ortadan kalkıyor. Kötü niyetli kullanıcılara 
karşı da etkili bir loglama çözümü barındırıyor. 
Profil bilgilerine erişimde maskeleme, yetkisiz 
erişimi engelleme vb. daha birçok özelliği ile KVKK 
gereklilikleri de sağlanmış oluyor. Kullanıcılarımıza 
7/24 ücretsiz online destek verdiğimizin de üstünü 
önemle çizmek isterim.

Otellerimize gereken altyapıyı
özel birpaket ile sağlıyoruz
Pandemi döneminde tesislerin ihtiyaçlarına 
yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Konaklama 
işletmelerinde teması minimize eden “Temassız 
Misafir Uygulamaları” ile hem pandemi için 
bir çözüm üretmiş olduk hem de otellere yeni 
kazanç kapıları araladık. Online Check-in, online 
rezervasyon, oda kapısının anahtarsız açılması, otel 
içinde online satın almalar bu uygulama üzerinden 
yapılabildiği gibi, arıza ve sorun taleplerinin iletimi, 
anket doldurma gibi pek çok fonksiyon yine bu 

uygulama ile misafirlere sunulabiliyor. Otellerin 
bu uygulamaya ilgisi son derece yüksek. Bu 
noktada, Elektraweb ile sağladığımız mobilite, hız 
ve temassız çözümler otellerimizin tercihlerinde 
büyük rol oynadı. Otellerimize Güvenli Turizm 
sertifikasyonu kriterlerine uygun hizmet vermeyi 
sürdürebilmeleri için gereken altyapıyı özel bir 
paket ile sağlıyoruz. İzleme formları ve kontrol 
listelerini dijital olarak doldurup, tüm ölçümleri 
kayıt altına alıp, oluşturdukları prosedürlerin 
uygulamasını Elektraweb Otel Programı üzerinden 
rahatlıkla denetleyebiliyorlar. Havuz, plaj çevresi 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin takibi, 
temizlik uygulamalarının, misafirlerin ateşlerinin 
ölçüm değerlerinin kayıt altına alınması, mutfakta 
ve mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve nem 
ölçümleri ile havuz suyu klor seviyesini takip 
edilmesi, izolasyon odalarının takibi, Restoran, 
cafe, Spa ve fitness salonlarında giriş çıkış ve kişi 
sayısının sınırlandırılması işlemleri Elektraweb 
üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Kuşkusuz 
ki, teknoloji baş döndürücü bir hızla büyürken 
insan odaklı olmak en önemli konudur. Teknoloji 
bir araç ve insana hizmet için var. Biz Talya Bilişim 
olarak çözümlerimizi geliştirirken hep insani 
ihtiyaçları düşünerek yol aldık. Turizmde gelecek 
trend öngörülerimizde kişiselleştirilmiş misafir 
memnuniyeti, farklı yaş ve demografik grupların 
hedeflendiği tatil konseptleri ile deneyim yaratmak 
anahtar kelimeler olacaktır. Turizm ve otelcilik 
sektörü bu bilinçle hareket ederek, insanı odağa 
koyarak başta ihracat olmak üzere ekonomideki 
lokomotif görevini üstlenmeye devam edecektir.  
Biz de Talya Bilişim olarak turizm sektörüne özel 
geliştirdiğimiz Elektraweb ile yanında olmaya 
devam edecek ve ileride de yeniliklerimizle güç 
birliğimizi sürdüreceğiz. 

Elektraweb, bir otelin tüm departmanlarını ve 
işlerini yönetebilecek modüllerden oluşuyor 

Nilüfer Durukal / 
Talya Bilişim Yönetici Ortağı
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Homeros Bilişim, 2003 yılından itibaren, 
farklı sektörlerdeki firmalara özel kreatif 
tasarımlar, Web & Windows ve mobil tabanlı; 
dinamik, öğrenimi ve kullanımı kolay, eş 
zamanlı bilgi erişimi ve güncellemesi olan, 
istemci/kullanıcı tarafında kurulumsuz, yüksek 
güvenlik standartlarına uygun, modüler ve iş 
verimini artıran tasarım ve yazılım çözümleri 
üretmektedir. Otellere yönelik çalışmalarımıza 
2014 yılında başladık ve birçok otelin gerek 
web yazılımları gerekse mobil uygulamalarını 
hayata geçirdik. Otellere yönelik en çok ilgi 

gören ürünümüz Hoom adlı otel kullanım 
programımızdır. Bu program üzerinden otelin 
sunduğu tüm hizmetlerden tam anlamıyla 
müşterilerin yararlanması ve otelin iş yükünün 
azaltılması sağlanmıştır. Hoom otel etkileşim 
uygulamamız ile kısacası otellere avantaj 
olarak; taleplere hızlı cevap vermelerini, 
hizmette en az hata riskini, evrak maliyetlerinde 
ciddi avantajları ve yüksek hizmet kalitesini 
sunuyoruz. Müşterilere faydaları ise; tek tuş 
ile tüm hizmetlere erişimi, restoran ve diğer 
yerlere anlık rezervasyon yapabilme, otelin 
sunduğu hizmet ve aktiviteleri takip edebilme, 
otel ve çevresindeki çoğu hizmeti kendi 
telefonları üzerinden alabilme… 
 
Her otel günümüz teknolojileriyle hizmet 
vermeli, çünkü müşteri memnuniyetinin 
önemi bir otel için çok yüksek
Pandemi nedeniyle artık çoğu otel 
dijitalleşmeye özen göstermeye başladı. Bizce 
her otel günümüz teknolojileriyle hizmet 
vermeli, çünkü müşteri memnuniyetinin 
önemi bir otel için çok yüksek. Homeros Bilişim 
olarak sunduğumuz uygulamalar sayesinde 
birebir teması minimuma düşürüyoruz. 

Otel müşterileri ayrıca hem tüm hizmetleri 
online olarak alabiliyorlar hem de bunu kendi 
cihazlarından yaparak teması minimuma 
düşürüyorlar. Ayrıca otel genel alanlarında 
kullanılmak üzere Hoom Maestro ürünümüz 
mevcut. Bu ürün üzerinden ekstra olarak Hoom 
özelliklerinin yanında genel alan kullanımını 
sağlamaktayız. Ayrıca bu ürünümüzde temassız 
olarak dezenfektan kullanımı sunan bir modüler 
yapımız da mevcut. Bununla birlikte, çoğu otel 
gerek otel odalarındaki basılı menüler gerekse 
lobi ve benzeri yerlerdeki herkesin temas ettiği 
ürünleri Hoom sayesinde dijital olarak sunmaya 
başladı. Pandemiden kaynaklı olarak, aldığımız 
taleplerde yüzde 40 civarında bir düşüş 
yaşanmıştı. Şu anda ise eski günlere nazaran 
gözle görülür bir şekilde talep artışı gerçekleşmiş 
durumda. Bize göre, oteller gerek pandemi 
döneminde gerekse normal dönemde müşteri 
memnuniyetini ve müşterinin otel ile iletişimini 
göz önüne almalılar, çünkü müşterilerin en 
büyük sorunu otelin tüm hizmetlerinden 
gerçek anlamda faydalanamamak. Bunun 
için dijital hizmetlerine çok daha fazla özen 
göstermelerini tavsiye ediyorum.

Pandemi nedeniyle artık çoğu otel 
dijitalleşmeye özen göstermeye başladı

Çağdaş inan Atsüren / 
Homeros Bilişim Yaz. Rek. Hiz. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. CEO’su

İzmirComp A.Ş. olarak, oteller başta 
olmak üzere birçok sektöre teknoloji 
alanında uçtan uca tüm çözümleri sunan, 
sağlayan ve anahtar teslim sistemler kuran 
sektörün önde gelen lider firmalarındanız. 
Bu kapsamda özellikle kıyı şeridindeki 5 
yıldızlı oteller başta olmak üzere birçok 
otelin tüm teknoloji işlerinde öncelikli 
seçilen firma olmaktan gurur duyuyoruz. 
Yaklaşık 15 yıldır otellere teknoloji alanında 
hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz içerisinde, 
otellere özel Siber Güvenlik sistemleri, Wifi 
Misafir İnternet Sistemi, IP-TV interaktif TV 
sistemleri, Kamera Sistemleri, Kablolama 
Altyapı hizmetleri, Hotspot yazılımları ve 
otel yazılımları alanında danışmanlık, kitlist 
hazırlığı, ürün tedariği ve kurulumları olmak 
üzere uçtan uca çözümlerimiz bulunuyor. 
İşin içeriğine göre değişkenlik göstermekle 

birlikte, zaman zaman 60 kişiye ulaşan 
kadromuz ve tamamen kendi bünyemizdeki 
personellerimiz ile hizmet veriyoruz. 
Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin otellere 
sağladığı başlıca avantajları özetlemek 
gerekirse, iyi bir altyapı ile kurulmuş wifi 
sisteminin müşteri memnuniyetini oldukça 
üst seviyelere taşıdığı, daha düşük hızlarda 
satın alınan internet bağlantıları ile yüksek 
memnuniyet sağlaması ve son zamanlarda 
fazlaca yaşanılan siber saldırılara karşı yüksek 
koruma sağlayarak verilerin güvende olması 
ile bu saldırılardan maddi/manevi zarar 
görmeden kurtulmak olarak sayabiliriz. 

Otellerde teknoloji kullanımı eskiye 
nazaran iki kat daha önem kazandı
Pandeminin özellikle turizm sektörünü ve 
buna bağlı olarak otelleri oldukça yüksek 
oranda etkilediği hepimiz tarafından 
bilinmekte. Ancak bu durum özellikle 
otellerin hizmet kalitesinin oldukça ön 
plana çıkmasını, pandemi şartlarına uyum 
aşamasında tüm hizmetlerin en üst seviyeye 
çıkarılmasını sağladı. Bu kapsamda otellerde 
teknoloji kullanımı eskiye nazaran iki kat 
daha önem kazandı. Bu durum, teknolojiyi 
işi ile buluşturarak çalışan otellerin, pandemi 
sürecinde dahi işlerini artırabilmesini 
sağlamakla birlikte, sürece uyum sağlamayan 

otellerin çok daha zor günler yaşamasına 
sebep oldu. Pandemi döneminde otellerden 
aldığımız talepler, daha çok pandemi 
sürecine uygunluk kapsamında teknoloji ile 
otelin işleyişini birleştirici talepler oldu. Bu 
taleplerin tarafımızca hayata geçirilmesi ile 
otel işleyişinde kolaylık ve işin hızlanması 
anlamında büyük katkılar sağlanmaktadır. 
Özellikle güvenli turizm sertifikasına uygunluk 
anlamında tüm müşterilerin kendilerini 
güvende hissetmeleri bu dokunuşlar ile daha 
da pekişmektedir. Pandeminin bir miktar 
rahatlamış olması genel olarak otellerin 
işlerine çok daha olumlu yansımakta, bu 
durum doğal olarak bize gelen taleplerde 
de artışa sebep olmakta. Otel yatırımcıları 
ve özellikle üst düzey yöneticiler genelde 
bu sektörde oldukça uzun zaman geçirmiş, 
yüksek tecrübeye sahip kişilerden oluşmakta. 
Böylesine yüksek tecrübeye sahip otel 
yöneticileri durumu çok iyi okumakta, 
sektörün nereye yöneldiğini erkenden 
görüp tespit etmekte ve doğru adımı doğru 
partnerleri ile atmaktadır. Buna uygun oteller 
ve yöneticiler ile çalışmanın bir zevk ve büyük 
bir şans olduğunu düşünmekteyiz. Buna bağlı 
olarak, çalışmaktan memnun olduğumuz tüm 
otel yöneticilerine bu vesile ile teşekkürlerimi 
sunarım.

Pandemi döneminde otellerden aldığımız 
talepler, teknoloji ile otelin işleyişini 
birleştirici talepler oldu

Habib Çelik / İzmirComp 
Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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CRM Grup olarak, 2011 yılından beri turizm 
sektöründe 360 derece marka yönetimi hizmeti 
veriyoruz. 2016 yılında uçak kriziyle birlikte, otellerin 
direkt pazarlamalarını son kullanıcıya yapabilmeleri 
için otellerin çağrı merkezlerine reklam tabanlı hizmet 
vermeye başladık. Geçen seneye kadar 50’nin 
üzerinde otele çağrı merkezi hizmeti verdik. CRM 
Grup olarak çağrı merkezi hizmetimizin yanı sıra; 
dijital pazarlama alanında sosyal medyalarında, web 
sitelerinde kısaca internet üzerinde var olabilecekleri 
tüm mecralarda tanıtımlarını gerçekleştirdik. Geçen 
sene de Holimax’i hayata geçirdik. Bu yıl Holimax 
markamızla sektörde önemli bir oyuncu haline geldik. 
Özellikle kıyı resort turizminde otel satışlarımız ve son 
kullanıcı memnuniyetlerimizle öne çıktık. Yeni sezon 

hazırlıklarımız da hızla devam ediyor. Kış turizmi ve 
yaz sezonu için imza süreçlerimize devam ediyoruz. 
Turizmin en önemli süreçlerinden biri pazarlama. Biz 
aslında hem Holimax bünyesindeki işletmelere hem 
de çağrı merkezi hizmet verdiğimiz otellere, pazarlama 
ve tanıtım süreçlerinde destekler veriyoruz. Call center, 
rezervasyon yazılım sistemleri ve süreç yönetimlerinde 
360 derece hizmet sunuyoruz. 

Dijitalleşmenin tüm avantajlarını kullanarak 
tesislerimize destek sağlamayı sürdürüyoruz
Temelinde doğru iletişim ve ulaşılabilirliği barındıran 
dijitalleşme, pandemi süreci ile birlikte tümüyle 
hayatımıza girdi. Otel müşterileri, “temassız” 
rezervasyon, “temassız” check-in, check out, concierge 
ve Spa rezervasyonları gibi aktiviteleri minimum 
temas ile yaparak, güvenli bir tatile adım atıyorlar. Yine 
akıllı telefonlara indirilebilen menüler, QR kodları da 
hayatımıza girdi. Ayrıca tesis içerisinde sosyal mesafe 
ve temizlik kurallarıyla bu sezonu rahatlıkla geçirdik. Bu 
noktada dijitalleşmenin tüm avantajlarını kullanarak 
tesislerimize destek sağlamayı sürdürüyoruz. 
Pandemi döneminde bizim işlerimiz yaklaşık 15 kat 
daha büyüdü. Yurt dışı kapılarının kapanması nedeni 

ile turistlerin ülkeye girememesi, özellikle Rus pazarının 
kapalı olması, İngiliz pazarının iki sene boyunca komple 
kapalı olması gibi sebepler sonucu bütün otelciler iç 
pazara döndü. Bu durum, bütün otellerin iç pazarda 
çalışan acentelere yönelmesini, dolayısıyla acenteler 
için fazla talep oluşmasını sağladı. Biz bu noktada 
devreye girip otellerin çağrı merkezlerini alıp, tele-
pazarlama yöntemiyle son kullanıcıya ulaşarak otellerin 
bu dönemdeki müşteri ihtiyaçlarını ciddi anlamda 
karşılamaya gayret ettik ve bu noktada da başarılı 
olduk. Bununla birlikte, özellikle aşılanma oranının 
artmasıyla, kapanmaların sona ermesiyle, insanlar 
içleri daha rahat bir şekilde konaklama yapabiliyorlar. 
Dünya her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Bizler 
yeni nesil şirketlerimizi gelişen teknolojiyi takip 
ederek yönetmek zorundayız. Geleneksel iş yapma 
modelleri artık geçerliliğini yitiriyor. Yüzümüzü dünyaya 
dönerek gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Turizm, 
eğlence, gayrimenkul ve pek çok sektörde pazarlama 
ve dijitalleşme çok önemli hale geldi. Sektör fark 
etmeksizin dünya markalarını hızla gerçekleşen 
gelişmelerini takip ederek, inovasyonlarla birlikte 
adımlarımızı atıyoruz. Rekabeti başka türlü bertaraf 
edemeyiz.

Call center, rezervasyon yazılım sistemleri ve süreç 
yönetimlerinde 360 derece hizmet sunuyoruz

Ramazan Becer / CRM Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı

Turizm sektöründe misafir odaklılık prensibi 
üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, 
paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni 
beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde 
tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip 
ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, 
sektörel paydaşlarının alanlarında verimli ve kârlı 
hizmet sunmayı hedefleyen bir Turizm Teknoloji 
Çözümleri şirketiyiz. Kurucu ortaklar olarak 15 
yılı aşkın süredir turizm alanında tecrübe ve 
deneyime sahibiz. PMS, ERP, Mobil Uygulama, 
CRM gibi programların kullanıcı ara yüzlerini birçok 
kez deneyimledik. 2016 yılı itibari ile turizme farklı 
bir bakış açısı ile bakmaya karar vererek odak 
noktamızı bu teknolojiler üzerine yoğunlaştırdık. 
Bu süreç boyunca turizm sektörüne bir girişimci 
olarak katma değer sağlama ve hizmet verme 
isteğimiz hep devam etti. Günümüz dünyasında, 
insanların kaybedecek fazla zamanı yok. Her 
şeyi parmaklarının ucunda ve gerçek zamanlı 
kullanmaya ihtiyaçları var. Bugün otel konuklarının 
yüzde 95’inden fazlası bir akıllı telefon veya tablete 
sahip, mobilize yaşam hayatımızın bir parçası değil, 
biz onun bir parçası haline geldik. Dolayısıyla dijital 
dönüşüm, insan odaklı çalışan turizm sektörünün 

misafirlerine sağlayacağı ekstra bir hizmetten çok 
sürecin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. 

MindFlow Hotel Assistant’ın nihai amacı oteli 
dijitalleştirerek son kullanıcı olan misafire 
sunmaktır
“Peki konaklama tesisleri yüzde 95’inden 
fazlası akıllı telefon ve mobil uygulama kullanan 
misafirlerine bu dijital deneyimi yaşatabiliyor 
mu?” sorusundan, tecrübelerimizden yola 
çıkarak konaklama sektöründe ‘Yeni Nesil 
Otelciliğin Dijital Beyni’ mottosuyla konaklama 
tesislerinin mevcut ve potansiyel misafirlerine 
dijital tatil deneyimi sunmasına imkân sağlayan 
‘MindFlow Hotel Assistant’ mobil uygulama 
projesini 2020 yılı itibari ile hayata geçirdik. Startup 
sürecini tamamlamış olan MindFlow Hotel 
Assistant uygulamamızı kullanıcılarla tanıştırdık. 
‘MindFlow Hotel Assistant’ın nihai amacı oteli 
kurumsal kimliği ile temsil ederek, en kolay ve 
hızlı bir şekilde hizmetlerini dijitalleştirerek son 
kullanıcı olan misafire sunmaktır. ‘MindFlow 
Hotel Assistant’ ile oteller; misafirlerine dijital 
hizmet sunma, operasyon iş akışı ve performans 
analizi, misafirlerine temassız, kaliteli ve güvenilir 
hizmet sunma, anket ve yorumlar ile doğru 
tespit edilmiş ürün ve hizmetleri iyileştirme, 
doğru hedef kitle belirlenerek misafirlere 
anlık bildirimler ile nöromarketing yapma, 
ürün ve hizmetlerin görünürlüğünü arttırarak 
tesis içi ekstra satışların artması, sosyal medya 
platformlarının interaktif kullanılması, misafirleri 
yorum sitelerine yönlendirme gibi birçok 
noktada avantaj sağlamaktadır. ‘MindFlow 
Hotel Assistant’ ürünümüz pandemiden 
bağımsız olarak konaklama sektöründeki dijital 

dönüşümün olmazsa olmaz bir parçası şeklinde 
düşünülerek tasarlandı. Ürünümüz doğası gereği 
temassız ve sosyal mesafeli bir hizmet vererek 
konaklama tesislerinin mobilize hizmetler 
vermesini ve pandemi sürecine adaptasyonlarını 
kolaylaştırmaktadır. Pandemi süreci Endüstri 4.0 
ile turizm alanında ortaya çıkan bulut bilişim, 
destinasyon yönetim sistemleri, sanal gerçeklik 
ile mekan ve gezilecek yerleri ziyaret etme, akıllı 
otel odaları ile tek bir noktadan cihazları kontrol 
etme, rezervasyon sistemleri ile seyahat planlama, 
dijital menüler, mobil ödeme, chatbot ile misafir 
iletişimi, dijital telefon şebekeleri, akıllı bileklik ve 
kartlar, crm yazılımları, e-fatura ve e-tahsilat ödeme 
sistemleri, dijital menü, mobil uygulamalar, akıllı 
tur rehber sistemi, online toplantı uygulamaları, 
otellerde giriş-çıkış işlemleri ile temizlik yapabilen 
robotlar, yapay zeka ile veri toplama, veri analizi 
yaparak aksiyon alabilme gibi teknolojilere 
adaptasyonun sağlanması ve otellere entegre 
edilmesini hızlandırdı. Bu süreçte otel yönetimleri 
sadece sürece özgü bir değişiklik değil gelecekte 
de kullanabilecekleri teknolojik ve tasarruflu ürün 
ve hizmetleri kullanmaya başladılar.Pandemi ile 
dijital dönüşüme ayak uydurabilen tesisler uzun 
vadede kazançlı çıkacaktır. Otel yatırımcılarımıza ve 
yöneticilere vereceğim en büyük tavsiye; tesisleri 
için teknolojik çözümler ararken ödeyecekleri 
tutarlara bakarken gösterdikleri hassasiyeti ürün 
içerikleri, ürünlerde kullanılan teknolojik altyapılara 
ve alacakları ürün veya hizmetin teknik desteği 
konularına da titizlik göstererek günü kurtaracak 
çözümler yerine fiyat performans odaklı 
ürünleri tercih etmeleri olacaktır. Ayrıca teknoloji 
konusunda tam bilgiye vakıf değillerse danışmanlık 
almaları onların iş hayatına katkı sağlayacaktır.

Dijital dönüşüm, turizm sektörünün misafirlerine 
sağlayacağı ekstra bir hizmetten çok sürecin 
olmazsa olmaz bir parçası haline geldi 

Bahar Erdal / WireOTech Technologic 
Solutions, Kurucu Ortağı   
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UV-C Işın Teknolojisi İle Dezenfeksiyon Sistemleri

Gündelik yaşamımızda gözle göremediğimiz 
ancak yaşamı tehdit eden birçok bakteri ve 
virüs ile karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki, dijitalleşen dünyamızda virüs 
ve bakteriler bizleri dokunmatik ekranlar, 
süpermarket arabaları gibi birçok noktada 
beklemekte. Özellikle gün içerisinde insan 
sirkülasyonunun yüksek olduğu alanlarda 
günlük iş ve insan akışını etkilemeyecek şekilde 
temizlik sağlayabilmek hayati önem taşımakta.
Soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun kalitesi 
ve yüzeylerin temizliği sağlığımız ve esenliğimiz 
üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Hepimiz, 
özellikle ofis, fabrika, mağaza, bar veya restoran, 
okul, müze ve toplu taşıma gibi yoğun kamusal 
alanlarda virüs ve bakterilere yakalanma 
ve yayma riski taşıyoruz. BELMET Teknoloji 
olarak Philips marka UV-C Cihazları ile sizi virüs 
ve bakterilerden koruyoruz! UV-C ışınımları 
bakteri, virüs ve sporların DNA ve RNA’larını 
bozarak etkisiz hale getirir. UV-C ışıması hava, 
yüzeyler, nesneler ve su için enfeksiyon kapma 
riskini azaltmaya yardımcı olabileceği bilinen bir 
dezenfektandır ve 40 yıldan uzun süredir yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar test edilen 
tüm bakteri ve virüsler (çeşitli koronavirüsler de 
dahil olmak üzere yıllar boyunca yüzlerce) UV-
C dezenfeksiyonuna yanıt verir. Laboratuvar 
testlerinde, UV-C ışık kaynaklarımız 6 saniyelik 
maruz kalma süresiyle bir yüzeyde SARS-
CoV-2 virüsünün %99'unu etkisiz hale getirdi 
UV-C'nin koruma stratejinizde değerli bir rol 
oynayabileceğinin açık bir göstergesi.

Philips UV-C armatürlerleriyle insan olan her 
alanda koruma sağlamak için gün geçtikçe 
daha gelişmiş teknoloji ürünleriyle çözümler 
sunmaya devam ediyor. Çeşitli uygulamalarda 
kullanılabilen geniş bir UV-C lamba ve armatür 
yelpazesi ile daha güvenli ve daha sağlıklı 
ortamlar sağlıyoruz. Buna geçen havayı 
dezenfekte eden üst hava sistemleri, gece 
boyunca (veya kullanımda değilken) odaları ve 
yerleri dezenfekte eden açık UV-C sistemleri 
ve UV-C arabaları, nesneleri dezenfekte eden 
UV-C odaları dahildir. Philips UV-C Teknolojisi 
İle sunduğumuz ortam hava dezenfeksiyonu, 
havalandırma sistemi dezenfeksiyonu, yüzey 
dezenfeksiyonu ürün gruplarımız ile otelinizi 
misafirlerimiz ve kendi sağlınız için güvenli bir 
ortam haline getirmek mümkün!

UV-C ürün ailemizin ürünlerinin bazıları 
aşağıdaki gibidir;

UV-C dezenfeksiyon 
sınır aydınlatma 
ünitesi
UV-C sınır aydınlatma 
ünitesi TMS160,w çok 
çeşitli uygulamalara 
uygundur. Işık 
altındaki yüzeylerin 
dezenfeksiyonu için 
tasarlanmıştır.

UV-C dezenfeksiyonüst hava duvara monte
Philips UV-C 
dezenfeksiyon duvara 
monte üst hava, çok 
çeşitli uygulamalarda 
havanın dezenfekte 
edilmesi için duvarlara 
monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır.

UV-C dezenfeksiyon üst 
hava tavana monte
Philips UV-C 
dezenfeksiyon tavana 
monte üst hava, çok çeşitli 
uygulamalarda havanın 
dezenfekte edilmesi için 
asma tavanlara monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır.

UV-C dezenfeksiyon 
odası  
Philips UV-C 
dezenfeksiyon 
odası (üç seçeneği 
mevcuttur), 
bakterilerin çoğalma 
ve hastalık yayma 

becerisini yok etmesi için cep telefonları, el 
bilgisayarları ve diğer gündelik nesneler gibi 
öğelerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

UV-C dezenfeksiyon arabası  
(Philips UV-C disinfection trolley)
Philips UV-C dezenfeksiyon arabası, seçilen 
araba türüne bağlı olarak 20 m2'lik kare 
veya 36 m2'lik daire bir kapsama alanı içinde 
profesyonel yüzeyleri dezenfekte etmek için 
tasarlanmıştır.

Sensörlü UV-C dezenfeksiyon 
lineer aydınlatma armatürü
Sensörlü Philips UV-C dezenfeksiyon lineer 
aydınlatma armatürü, homojen dağılımla 
evrensel UV-C ışınımı sağlar.  Tüm bu ürünleri 
bağımsız olarak kullanabileceğiniz gibi 
Philips Dynalite kontrol sistemi üzerinden 
yöneterek kullanabilirsiniz. 

Yüzey dezenfeksiyonu için Philips Dynalite 
UV-C kontrol sistemi, UV-C çözümlerinin 
daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak 
için tasarlanmıştır. Kontrol sisteminin çoklu 
mekanik ve ağ koruma önlemleri, zararlı UV 
ışınlarına maruz kalmayı önlemeye yardımcı 
olurken aynı zamanda uygun UV-C dozajını 
uygular.

İnsan sağlığını tehdit eden sadece 
Coronavirus/COVID-19 değildir. Gözle 
göremediğimiz mikro parçacıklar üzerine 
tutunarak bulunduğumuz ortamda yayılan 
başka hastalık yapabilen tehlikeli virüs 
ve bakteriler bulunmaktadır. Başlıca grip, 

influenza ve diğer türleri, küf ve küf sporları 
(solunum sisteminde alerjik reaksiyonlara 
neden olur), çeşitli patojen bakteriler 
UV-C ışınımı ile %99,9 düzeyinde yok 
edilebilmektedir.

Örneğin; Batten ürününde Türkiye’de 
yapılan testte 2 metre mesafeden 30 dakika 
boyunca UV-C ışınlandığında yüzeyde 
bulunan SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsünde 
%99,999’luk oranında etkinlik sağladığı 
kanıtlanmıştır. 

Hava etkin ürünlerden UV-C Air ürününde ise 
30m3’lük kabinde 60 dakika süreyle Serratia 
marcescens ATCC 14756 ile yapılmış testte 
%99,99 etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bir veya iki kollu versiyona sahip UV-C Trolley  
(UV-C dezenfeksiyon arabası )  36 m2'ye 
kadar dairesel kapsama alanı veya 20 m2 
alan içinde yüzeyleri dezenfekte etmek için 
tasarlanmıştır.
Uzaktan kumanda, acil anons ve anahtar 
kilitleri gibi güvenlik özellikleri, Trolley'i 
güvenli bir şekilde çalıştırmak için 
entegre edilmiştir. 360° tekerleklerle UV-
C rulosu, bir oda/alanda kolayca ve hızlı 
bir şekilde değiştirilebildiği ve yeniden 
konumlandırılabildiği için esnek bir 
çözümdür.

Yüzey, hava ve nesneler üzerinde etkili 
armatürler ile otellerin misafir karşılama 
alanları, toplantı odaları, yemekhaneleri, 
odaları gibi tüm hizmet noktaları için ayrı 
ayrı çözümler sunulabilmektedir. Ürünlerin 
üzerinde bulunan hassas sensörlerle, 
çalıştığı esnada ortamdaki insan ve hayvan 
maruziyet riskine karşı önlem alınmaktadır.

BELMET TEKNOLOJİ olarak hayatınıza 
güvenlik ve sağlık katacak teknolojileri 
projelerinizin ihtiyacına göre uygulamaktan 
ve Işığın olağanüstü potansiyeli ile sizleri 
tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz!

Işığın gücüyle dezenfekte edin!

Advertorial
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Sami Hotak / Jumbo Genel Müdürü

“Hem ürünlerimizde hem de hizmetlerimizde dijitalleşen dünyada 
varlığımızı sürdürecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Öncelikle, firmanız Jumbo hakkında 
genel bilgi alabilir miyiz?
Jumbo’nun temelleri Nubar Çolakyan 
tarafından 1947 yılında Çemberlitaş’ta 
küçük bir atölyede atıldı. Kurulduğumuz 
ilk günkü kaliteli çelik ürün üreticisi 
kimliğimizle bugün; porselen ürünler, 
çatal-bıçak-kaşık takımları, dekoratif 
aksesuarlar, kahve ekipmanları, cam 
gibi birçok ürün grubunun yer aldığı 
zengin ürün portföyümüzle hizmet 
veriyoruz. Tüm ar-ge çalışmalarımızda, 
tasarımlarımızın özgün olması ve 
uzun soluklu bir hayat hikayesine 
sahip olabilmesi için çalışıyoruz. Aynı 
zamanda kullandığımız malzemeleri 
ve üretim süreçlerini de titizlikle 
belirliyoruz. Çelik, porselen ve cama 
hayat veren ince işçilik ve 120’den fazla 

endüstriyel tasarımızla Türkiye ve dünya 
çapında kazandığımız sayısız ödüller 
bunun bir kanıtı. Her gün kendimizi 
geliştirmemiz ve tüketicilerimize 
değer katacak ürünlere ve hizmetlere 
yatırım yaptığımız için 74 yıldır 
sektörün lider markası olarak kendimizi 
konumlandırdık.  Jumbo olarak 
“geçmişten günümüze kadar her daim, 
zamansız tasarımlar” mottosu ile geniş 
ürün gamımızı tüketici ile buluşturmaya 
devam ediyoruz.  

Jumbo, turizm sektöründe hangi ürün 
ve hizmetleriyle yer alıyor?
Jumbo olarak özel ve nitelikli 
ürünlerimizle otellerden yoğun ilgi 
görüyoruz. Pişirme grubunda çelik 
ürünler, çatal-bıçak-kaşık takımları, 

kahve ekipmanları, porselen ve cam gibi 
birçok ürün grubunun yer aldığı zengin 
ürün portföyümüz var. Diğer taraftan 
dikey olarak büyüdüğümüz kahve ve 
bar ürünleri Horeca müşterilerimiz 
hassasiyet gösterdiği, tasarım ve 
kalitede hassas davrandıkları bir alan. 
Müşterisine değer veren müşteri 
deneyimini mükemmelleştirmek isteyen 
işletmeler bizi tercih ediyor. 

Özellikle pandemi ile birlikte 
Türkiye’nin ihracat rakamları artış 
gösterdi. Jumbo’un ihracat faaliyetleri 
bulunuyor mu? Bulunuyorsa horeca 
bölümü ne kadarlık bir paya sahip? 
Yakın coğrafyadaki bütün işletmeler 
ana ihtiyaçlarını Türkiye’den temin 
ediyor. Jumbo olarak biz de ihracat 

Kuruluşu 1947 yılına dayanan Jumbo, pişirme grubunda çelik ürünler, çatal-bıçak-kaşık takımları, kahve ekipmanları, 
porselen ve cam, yanı sıra kahve ve bar ürünleri ile Horeca alanında faaliyet gösteriyor. İhracat faaliyetleri de bulunan 
Jumbo’nun bu alandaki cirosunun yüzde 25’ini ise Horeca kanalı oluşturuyor. Fonksiyonel ve tamamlayıcı çözümlerle 
pandemi sürecinde ürün portföyünü hem dikey hem de yatay olarak büyüttüklerini aktaran Jumbo Genel Müdürü Sami 
Hotak, firmalarına ilişkin sorularımızı yanıtladı. 

“Her gün 
kendimizi 
geliştirmemiz ve 
tüketicilerimize 
değer katacak 
ürünlere ve 
hizmetlere yatırım 
yaptığımız için 
74 yıldır sektörün 
lider markası 
olarak kendimizi 
konumlandırdık.”
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gerçekleştiriyoruz. Horeca’da şanslı 
olmamızın iki sebebi var. İlki, ülkemizde 
endüstriyel mutfak üretimi çok başarılı 
ve çok talep alıyor. Buna bağlı olarak 
gelen markalar diğer ekipmanlarını 
da yine Türkiye’den temin ediyor. 
Diğer yandan çok başarılı şefler ve 
yöneticiler yurt dışında hizmet veriyor. 
Bu bağlantılar sayesinde ürünlerimizi 
yurtdışına da ihraç ediyoruz. Ciromuzun 
yüzde 25’i Horeca kanalından geliyor.

Covid-19 pandemisinin turizm 
endüstrisinde meydana getirdiği 
olumsuzluklar firmanıza nasıl yansıdı? 
Üretim miktarı vb. konularda nasıl bir 
değişim meydana geldi?
Pandemide turizm sektörünün yaşadığı 
zorluklar Horeca kanalımıza da yansıdı. 
Bizim için Horeca’da en önemi zamanlar 
Şubat ve Mart aylarıdır. Çünkü bu 
dönemde oteller ve restoranlar 
yenilenmeye başlar. Bu sene yılın 
ilk döneminde kısıtlamalar olduğu 
için herhangi bir aksiyon alamadık. 
Kısıtlamaların bitmesi ile öncelikle Ege 
bölgesindeki otellerden yoğun talep 
aldık. Akdeniz bölgesi yoğun olarak 
turistlerin geliş dönemine göre hareket 
ediyor. Pandemi sebebiyle orada yaşanan 
değişim nedeniyle bölgedeki oteller 
daha yavaş ve temkinli hareket etti. 
Bu nedenle daha çok Ege Bölgesindeki 
otel ve restoranlarla çalıştık. 2020 yılı 
pandemi ile geçtiği için biz Horeca’da 

2019 yılını baz alıyoruz. Şu anda 2019 
yılına göre yaklaşık yüzde 15 civarında 
bir büyümemiz var. 

Pandemi koşulları; ürünlerinizde ne 
gibi değişimler yarattı?
Bir süreden beri hazırlığını yaptığımız 
içecek hazırlama grubumuz ile ilgili, bu 
süreçte hızlı bir yol aldık. Sektörümüzde 
uzun süreden beri yaygın olan bu gibi 
ürünlerin tedarik edilen markalarındaki 
belirsizlikler ve devamlılık sorunlarına 
çözümler getirerek, Jumbo’ya yakışan şık 
dokunuşlar ile markamız çatısı altında 
geniş bir ürün gamı oluşturduk. Bu 
sayede herkesin tedarik ederken arayışa 
girdiği ve genelde aynı dili kullanmadan 
bir araya getirdiği bu gibi ürünlerde,  
fonksiyonel ve tamamlayıcı çözümler 
sunarak pandemi süresince yerimizde 
durmadık. Ürün yelpazemizi hem dikey 
hem de yatay olarak genişletmeyi 
başardık. Bundan sonra da değişen 
tüketici beklentilerine paralel olarak hem 
ürünlerimizde hem de hizmetlerimizde 
dijitalleşen dünyada varlığımızı 
sürdürecek çalışmalar yapmaya devam 
edeceğiz. 

Jumbo’nun 2022’ye dönük yatırımları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Jumbo olarak hem marka hem de 
sermaye bazlı yatırımlarımızı sürdürmeye 
2021’de olduğu gibi 2022’de de devam 
edeceğiz. 2021 yılında Türkiye’nin önde 

gelen AVM’lerinde 7 mağaza açarak 
büyümemizi sürdürdük, 2022 yılında ise 
Premium noktalarda 5’ten fazla Jumbo 
store açmayı düşünüyoruz. Buna ek olarak 
bu sene 4 tane marin konseptli mağaza 
açma planımız var. Marka yatırımı olarak 
İtalyan Guzzini ve Alman imparatorluk 
mirasını yansıtan Weimar markalarının 
münhasır satıcılığını üstlendik. Çok 
yakında web sitemiz ve mağazalarımızda 
Weimar ve Guzzini’nin seçkin ürünlerini 
tüketici ile buluşturacağız.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Bilkent Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü mezunuyum. Ayrıca 
Koç Üniversitesi’nde Yöneticilik 
üzerine MBA programını ve California-
San Diego Üniversitesi’nde (UCSD) 
Pazarlama Ağırlıklı İşletme programını 
tamamladım. Profesyonel iş hayatına 
girişim ise Karaca ile oldu. 2005 yılında 
dahil olduğum Karaca çatısı altında 11 
yıl boyunca; Perakende Satış Yöneticisi, 
Ürün Kategori Müdürü, İş Geliştirme 
Müdürü ve Karaca Grup Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü & İcra Kurulu Üyesi 
gibi birçok görevi üstlendim. Sonrasında 
eğitim için Amerika’ya gittim. Türkiye’ye 
döndükten sonra 2017 yılında ise Saray 
Muhallebicisi’nde Genel Müdür olarak 
çalışmaya başladım. Burada güzel 
işlere imza attıktan sonra 2019 yılında 
Jumbo'ya Genel Müdür olarak katıldım. 

Jumbo olarak 
“geçmişten günümüze 
kadar her daim, zamansız 
tasarımlar” mottosu 
ile geniş ürün gamımızı 
tüketici ile buluşturmaya 
devam ediyoruz.  
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Daikin Türkiye’nin ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ yayımlandı
Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı hayata geçirmek 
için adımlar atarken şirketler, bu konuda öncü 
uygulamalarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüm 
üretim ve yönetim süreçlerini sürdürülebilirlik 
politikaları üzerine geliştiren Daikin Türkiye, bu 
yönde yaptığı çalışmaları bir raporla yayımladı. 
Şirketin açıkladığı 122 sayfalık ‘Sürdürülebilirlik 
Raporu’nun lansmanı ise Levent’te yapıldı. 
Lansmanda Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 
raporda tedarik zincirinden lojistiğe, Ar-Ge 
merkezinden çevre vizyonuna, operasyonel 

verimlilikten iklim değişikliği ve enerji politikalarına, su ve atık yönetiminden insan 
kaynakları yönetimine dair yer alan tüm süreçleri verilerle anlattı. Yayımlanan rapora 
göre şirket, ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel 
ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan olan R-32 ile verimliliği artırırken ozon 
tabakasına zararı önledi. Yerlileştirme projesi ile Türkiye’den aldığı ürünlerle 2 milyon 
Euro maliyet avantajı sağlayan şirket, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek 
karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı temmuz ayında devreye alınan GES projesiyle 
Hendek’teki fabrikasının enerjisini buradan elde ederken, sera gazı emisyonlarını da 
yüzde 63 azalttı. Su tüketimini titizlikle takip eden şirket; gerekli tedbirleri alarak 14 bin 
500 metreküp su tasarrufu sağlarken, çeşitli uygulamalarla da aydınlatmada yüzde 70, 
doğalgazda ise yüzde 30 tasarruf etti. Ar-Ge’ye büyük önem veren şirket, bu departman 
için 22 milyon TL bütçe ayırdı. Öte yandan 513 ton atığı geri kazandırdı. İleriye yönelik 
hedeflerini anlatan Önder, “Önümüzdeki 2 yıl içinde fazlasıyla pozitif olacağız, negatif 
karbona geçeceğiz. Bütün üretimimizi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlamayı 
planlıyoruz. Diğer ürünlerdeki karbon ayak izi, ömür boyu sürecek. Kullandığınız her 
ürünün ne kadar karbon ayak izi bırakacağına dair ciddi derecede AR-Ge ve inovasyon 
çalışmaları bütün dünyada devam ediyor. Ona çözüm bulunmazsa, sadece yenilenebilir 
enerjiyle üretim yapmak yeterli olmayacaktır. Bununla ilgili Daikin’da bin 500 Ar-Ge 
mühendisi, sadece ürün geliştirmeyle ilgili değil; yeni teknoloji ve inovasyon üretimiyle 
ilgili çalışıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversitelerin seçimi 
Daikin… 
İklimlendirme sektöründe 
yüksek teknolojiye sahip geniş 
ürün gamıyla hizmet veren 
Daikin, her tür yapı için ideal 
çözümler sunuyor. Markanın 
satış sonrası hizmetlerdeki başarısı, yüksek verime sahip 
ürünleri sorunsuz bir işletim sağlarken, konforu da sürekli 
kılıyor. Yüksek sezonsal verime sahip soğutma gruplarıyla 
bugüne kadar hastaneler, AVM’ler, ilaç ve gıda fabrikaları, 
camiler gibi birçok yapının tercih ettiği Daikin, bu kez de 
Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin seçimi oldu. Fakültenin soğutma sistemi için 2 
adet toplamda 2.200 kw gücündeki EWADC11TZ-SS Frekans 
İnverterli Hava Soğutmalı ürün kullanıldı. Marka seçiminde ise 
yüksek verim ve yaygın ve yetkin servis ağı belirleyici oldu.

Daikin, VAM-J ile iç ortam hava 
kalitesini yükseltiyor 
Konutlarda ve ticari alanlarda taze 
hava sağlamaya yönelik çok sayıda 
çözüm sunan Daikin, kullanıcıların 
ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
geliştirdiği VAM-J ısı geri kazanımlı 
havalandırma cihazı ile benzerlerine 
göre fark yaratıyor. Isıtma ve soğutma özelliklerinin yanı sıra 
nem kazanımıyla enerji tasarruflu havalandırma yapan Daikin 
VAM-J, ofis, mağaza ve restoran gibi ticari kullanım alanları 
için efektif bir çözüm olarak öne çıkıyor. 

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve temassız 
otelcilik uygulamalarında ülkemizde pazar lideri 
olan platform WeBee, geçtiğimiz aylarda 6 milyon 
TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde 
değerlemeye ulaştı. Aldığı bu yatırım ile İngiltere’de 
ofis açan WeBee, İngiltere'de kurduğu şirketten 
sonra ABD pazarına geçmeyi planlıyor. 23 ülkede 
170’tan fazla otele hizmet veren, halihazırda 
Türkiye’de pazar lideri olan WeBee, Londra ofisi ile 

Avrupa’daki varlığını güçlendirirken, yurtdışı operasyonlarını hızlandıracak. Ayrıca 
teknolojik anlamda da yatırımlar İngiltere ofis üzerinden devam edecek. Konuyla 
ilgili açıklama yapan WeBee Kurucu Ortakları Tansel Voyvodaoğlu ve Dr. Özgür 
Zan, şunları aktardı: “Türkiye’de lider konumunda olan markamızın bu atılımı bizi 
çok daha güçlü kılıyor. 2019'dan 2020'ye yüzde 50'nin üzerinde büyüdük. 2021 
sonuna yaklaşırken aynı oranda büyüme bekliyoruz. Online temassız ve 360 derece 
hizmet sunan misafir etkileşim platformumuz sayesinde misafir memnuniyetini en 
üst düzeye çıkarmak için otelciler ve konuklar arasında dijital bir köprü oluşturduk. 
Böylece dünyaya açılarak 23 ülkeye hizmet verir hale geldik. WeBee ile turizmde 
teknolojinin varlığının muhakkak olması gerektiğini ve otellerle misafirler arasındaki 
etkileşim sonuçlarından da ne kadar değerli bir iş yaptığımızı somut olarak gördük. 
Sistemimizdeki otelcilere ve misafirlere gelen anlık bildirimler sayesinde otelin satış 
gelirlerinin dışında 50-60 katı gelir üreten otellerimiz var.  İngiltere ofisimiz ile de 
global liderler arasında yer almak için ilk adımımızı atmış olduk. Birçok başarılı iş 
birliğine imza atarak hızlıca globaldeki sayılı firmaların arasına girmeyi hedefliyoruz. 
Londra ofisimiz operasyonlarımızı güçlendirmenin yanı sıra satış hızımız anlamında 
da bize önemli yarar sağlayacak.”

İngiltere’de ofis açan Webee, 
dünya liderliğine koşuyor

Fiyat karşılaştırma sistemi Online 
Toptan, fiyatların dengelenemediği, 
maliyetlerin yükseldiği bu dönemde 
işletmelerin aradıkları ürüne daha 
iyi fiyatla ulaşmasını ve tedarikçilerin 
çok daha fazla müşteriye erişmesini 
sağlayan bir proje… Online Toptan 
platformunu kullanan oteller, satın almak istedikleri belli bir 
gıda ürününün yalnızca birkaç tıklama ile kaç farklı fiyattan ve 
hangi satıcılar tarafından satıldığını görme imkanı buluyor. Gıda 
toptancıları ile otellerin satınalma yetkililerini aynı platformda 
buluşturan Online Toptan sayesinde tedarikçiler de kapı kapı 
gezerek ürünlerinin fiyatlarını paylaşmak yerine, sisteme 
girdikleri ürün ve fiyatların binlerce işletme tarafından anlık 
izlenebilmesi kolaylığına sahip oluyor. Online Toptan Kurucu 
Ortaklarından Oğuz Özgür Uğur, proje hakkında şu bilgileri 
verdi: “Online Toptan projesi öncelikle HORECA sektöründeki 
işletmelerin gıda özelinde doğru fiyatlı ürünü bulmaları için 
kurgulanmış fiyat karşılaştırma sistemidir. Amaçlarımızdan bir 
diğeri de küçük ölçekli tedarikçileri korumak ve maliyetlerini 
düşürerek müşterilere daha kolay ulaşmalarını sağlamaktır. 
Şu anda son testlerinin yapıldığı projemiz çok yakında yayına 
girerek hizmet vermeye başlayacak.”

Fiyat karşılaştırma sistemi 
Online Toptan, hizmete 
girmek için gün sayıyor

Tansel Voyvodaoğlu ve Dr. Özgür Zan
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Form yerli ürün gamının en yenisi: FKS Klima Santrali 
Form, yerli üretim 
ve AR-GE’ye verdiği 
değerle sektöre yeni 
ürünler sunmaya 
devam ediyor. 
Temsilcisi olduğu 
uluslararası markaların 
yanı sıra yerli üretim 
birçok ürünüyle sayısız 
referansa sahip olan 

Form, son olarak FKS Klima Santrali’ni geliştirdi. Form bu ürünüyle, 
hem klasik merkezi sistem çözümleri hem de VRF (DX) sistem 
uygulamaları tarafında alternatif sunuyor. Eurovent sertifikasyon 
süreci tamamlanan FKS Klima Santralleri, özellikle Isıl Geçirgenlik 
sınıfında T2 (TT Class) ve Isıl Köprüleme sınıfında TB1 (TBF Class) 
seviyesi ile öne çıkıyor. FKS Klima Santrali Form’un İzmir’de bulunan 
fabrikasında geliştirilip üretildi. Form FKS Klima Santrali, üstün teknik 
özellikleri sayesinde yüksek enerji verimli merkezi iklimlendirme 
sağlıyor. 1000 m³/h ila 100.000 m³/h debi aralığında, 60 farklı kesitte 
üretilebilen Form FKS Klima Santrali, özel çelik kasa yapısı ve 60 
mm kalınlığında, çift kademeli, ısı köprüsüz PVC profilli panelleriyle 
öne çıkıyor. Galvaniz kaplı veya toz boyalı çelik profili, cam elyaf ile 
güçlendirilmiş naylondan yapılmış sağlam bağlantı köşeleri, PVC panel 
ve kabin çerçeve profiliyle üstün termal yalıtım sunuyor. FKS Klima 
Santrali, sahip olduğu çok çeşitli opsiyon ve aksesuarları ile her türlü 
müşteri ihtiyacına çözüm sunuyor. Yeni projelerin yanı sıra restorasyon 
projeleri için de uygun olan Form FKS klima Santrali oteller, kongre 
merkezleri, tiyatrolar, spor salonlarının yanı sıra ticari alanlar için de 
verimli çözümler sunuyor. Ayrıca, temizlik ve hijyen gereksinimlerinin 
zorunlu olduğu hastaneler, yüksek teknoloji endüstrisi, temiz odalar, 
ilaç veya gıda endüstrisi gibi kritik kullanım alanlarına uygunluğuyla 
da öne çıkıyor.

Clivet’in yeni inovasyon 
merkezi açıldı 
Form Endüstri Ürünleri A.Ş.’nin 
Türkiye distribütörü olduğu Clivet’in 
müşterilerine daha eksiksiz ve yenilikçi 
bir ürün yelpazesi sunmak için tamamen 
Clivet çalışanları tarafından tasarlanarak 4 milyon Euro'luk yatırım ile inşa 
edilen yeni teknolojik İnovasyon Test Merkezi hizmete girdi. Tüm ürünlerin 
kalitesini ve geliştirme hızını artırmak için inşa edilen bu merkezde 
90'dan fazla Ar-Ge çalışanı, hem üretilen cihazların test edilmesi, hem de 
pazarın değişen taleplerini karşılamak için yeni ürün gelişimi konusunda 
çözümler üretiyorlar. Bu merkezde 6 yeni test odası ve yeni testler ile 
Clivet, -20°C'den +60°C'ye kadar olan hava sıcaklıklarında, 2.5 MW'a 
kadar olan üniteler için daha fonksiyonel performans, akustik, titreşim ve 
stres testleri gerçekleştirebiliyor, çevresel etkiye sahip soğutucuları test 
edebiliyor.

Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi’nin 
iklimlendirmesi Mitsubishi 

Heavy’e emanet 
Üstün Japon teknolojisini Form 
tecrübesiyle buluşturan Form 
MHI Klima Sistemleri, çevreci ve 
yüksek teknolojili iklimlendirme 

çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmaya devam ediyor. 
Mitsubishi Heavy VRF klima sistemlerini tercih eden firmalar arasına 
Bursa Nilüfer Doruk Hastanesi de katıldı. Hastanenin sistem odalarının 
iklimlendirmesinde kullanmak üzere kurulumu gerçekleştirilen 49 adet 
dış ve 77 adet iç ünite, toplamda 1,156 kW enerji kapasitesine sahip. 
Tedariği gerçekleştirilen iç üniteler arasında duvar tipi, 4 yönlü kaset tipi 
ve kanal tipi klimalar yer alıyor.

Kärcher, şarjlı zemin 
temizleme makinesi ile 
temizlikte çığır açıyor

Dominikli Havayolu 
Hitit’in yerli 
teknolojisiyle uçacak

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, BR 30/1 
bataryalı zemin temizleme makinesi ile oteller, 
okullar, diş klinikleri, doktor muayenehaneleri gibi 
işletmelerde hijyen açısından en çok hassasiyet 
gösterilen alanlardaki ihtiyaçlara kusursuz cevap 
veriyor. Kärcher’ın batarya ile çalışan zemin 
temizleme makinesi ses çıkarmayan özelliği ile klasik 
paspas sistemi ile çalışanlar için de ideal. Kärcher 
BR 30/1 ile temizlik avantajını tek bir makinede 
birleştirerek, kullanıcılarını zorluktan kurtarıyor. Ön 
süpürme işlevine sahip olan zemin temizleyici kaba 
kir ve saçlar için temizleme süresini yüzde 50’ye 
kadar azaltıyor. 2 döner silindir (500 veya 600 rpm) ve 40 40 g/cm² temas basıncı, manuel 
temizlemeye kıyasla önemli ölçüde fark yaratıyor. BR 30/1 ile zemin dezenfeksiyonun 
sayesinde yüksek düzeyde hijyen sağlarken, kirli suyu otomatik olarak toplama özelliği 
ile enfeksiyon riskini de minimum indiriyor. Manuel kullanım ile temizlenen ortamların 
yüzeyleri 5-10 dakika süreyle nemli kalırken, BR 30/1 ile temizlenen zeminler manuel 
zemin temizliğine göre yüzde 60 oranında daha hızlı kuruyarak yüzeylerde kayma riskini 
ortadan kaldırıyor. 55 dB(A)'lik düşük ses seviyesi sayesinde, halka açık yerlerde de kimseyi 
rahatsız etmeden kullanılabilen cihaz, bataryalı olduğu için kablo derdine de son veriyor. 
40 dakikalık kısa şarj süresi veya batarya değişimi ile bir saatlik yüksek çalışma süresi, 
sorunsuz iş süreçleri sağlayan BR 30/1, profesyonel kullanıcılar için sürekli kullanıma uygun 
tasarlanmış bulunuyor. Günlük kullanım için de avantajlı olan cihaz, sağlamlığı ve uzun 
ömürlü motoru ile de ön plana çıkıyor.

Türkiye’nin yerli havacılık yazılımı geliştiren ilk teknoloji 
şirketi olan Hitit, yurt dışı hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nden Ava Airways 
ile yeni bir anlaşma imzalayan Hitit, çalıştığı ülke sayısını 
36’ya, havayolu partnerlerinin sayısını da 46’ya çıkardı. 
Karayipler’deki en gelişmiş ekonomiye sahip Dominik 
Cumhuriyeti’ne yapılan ilk havacılık teknolojileri 
ihracatını gerçekleştiren Hitit, Ava Airways’in bütün 
süreçlerini teknolojik olarak yapılandıracak. İki şirket 
arasındaki sözleşme, Ava Airways CEO’su Olivier Arrindell 
ve Hitit yetkilileri arasında Monaco’da düzenlenen ve 
Hitit’in de sponsorları arasında yer aldığı APG World 
Connect Konferansı’nda imzalandı. 10 yıllığına imzalanan 
sözleşme ile Ava Airways, rezervasyon, check-in, sadakat 
yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi yolculara dokunan 
tüm işlemlerin yanı sıra, tarife planlama, gelir-gider 
muhasebesi gibi operasyonel ve finansal konularda ve şu 
anda büyük bir hızla yükselişe geçen hava kargo alanında, 
Hitit’in geliştirdiği yazılımlar sayesinde hizmet vermeye 
başlayacak. İmza töreninde konuşan Hitit’in Kurucu 
Genel Müdürü ve CEO’su Nur Gökman, oldukça niş bir 
alan olan havacılık seyahat teknolojilerinde dünyaya 
hizmet veren tek Türk teknoloji şirketi olarak Türkiye’ye 
ihracat geliri kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.
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TEDARİKÇİLER

Samsung Multi Split Klimalar ile 
mükemmel ısıtma 

Bosch Termoteknik 
profesyonelleri genç mekanik 
tasarımcılar ile buluştu

İnci Holding iştiraki ISM 
Minibar’ın Ar-Ge Merkezi 
Bakanlık Tescilini aldı

ORGE Enerji’ye “hayatı 
kolaylaştırma” ödülü

Klima teknolojileri ile yaz aylarında 
kullanıcılarına en iyi soğutma 
performansını sunan Samsung 
Electronics, soğuk kış aylarında ise 
Multi Split Klima (FJM) sistemleri ile 
kusursuz ısıtma performansı sağlıyor. 
Tek bir dış ünite ile 5 iç üniteye kadar iklimlendirme çözümü sunan, 
yaşam alanlarında alan ve enerji tasarrufu sağlayan Multi Split Klimalar 
WindFree™ iç ünite ürün grubu ile kullanılıyor. En son teknolojileri 
kullanan Samsung Multi Split Klimalar, işletme ve konutların maliyetleri 
düşürmesine ve çevreyi korumasına yardımcı olmak üzere birinci sınıf 
enerji verimliliği sağlıyor. Enerji verimliliği oldukça yüksek Dijital İnverter 
teknolojisi sayesinde, kullanıcılar faturalarında tasarruf yapabiliyor. Sık 
kapanıp açılan klasik sabit hızlı kompresörlerin aksine, bu klimalarda 
kompresör oda sıcaklığındaki değişikliklere yanıt vererek hızını otomatik 
olarak ayarlıyor. Böylece, istenen sıcaklığı az dalgalanma ile koruyarak 
optimum konforun sağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, soğutma 
sırasında güç kullanımını optimize ederek enerji tüketimini yüzde 60’a 
kadar azaltabiliyor.  Samsung Multi Split Klimaların akıllı kompresör 
tasarımı ve birinci sınıf hareketli parçaları, gelişmiş verimlilik için yeni AB 
düzenlemeleriyle tamamen uyumlu ve dengeli bir performans sunuyor. 
Samsung Multi Split klimaların dış ünitelerinin yüksekliği 1m'den 
az olduğundan küçük bir balkona bile kolay bir şekilde kurulabiliyor. 
5 iç üniteye kadar kolayca bağlanan ve sessiz ama güçlü şekilde 
ısıtabilen Samsung Multi Split klimaları yerden tasarruf sağlarken 
üstün performans için verimliliği ve güvenilirliği de bir araya getiriyor. 
FJM, konutlar ve sınırlı kurulum alanına sahip daha küçük binalar için 
mükemmel şekilde optimize edilmiş bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Bosch Termoteknik profesyonelleri, iklimlendirme sektöründeki 
genç mekanik tasarımcılar ile buluştu. İlk kez 2018’de gerçekleştirilen 
buluşmaya bu sene Türkiye’nin farklı şehirlerinden 37 firmadan 
48 mekanik tasarımcı katıldı. Sektörün önde gelen genç mekanik 
tasarımcıların katıldığı toplantıda dijitalleşme konusu odak noktasıydı. 
Bosch Termoteknik, sektörün ihtiyaçlarına çözüm olması için 
geliştirilen dijital çözümlerini aktardı. Hızla dijitalleşen dünyanın 
iklimlendirme sektöründeki etkilerinden, dijitalleşen ürün seçim 
programlarına kadar geniş bir yelpazenin konu edildiği toplantıda 
Bosch Termoteknik ürünleri ve çalışma prensipleri hakkında da Bosch 
profesyonelleri tarafından bilgi paylaşımı yapıldı. 

İnci Holding grup şirketlerinden ISM Minibar, 
faaliyet gösterdiği otel ekipmanları alanındaki 
tasarım inovasyon ve Ar-Ge kültürünün 
gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. 2019 
yılında açılan ve Aralık 2020’de tüm gereklilikleri 
yerine getirilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından tescillenen ISMART Tasarım 
Merkezi, tescil belgesini 12 Kasım’daki 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde teslim aldı. Merkez, yeni ürün ve 
proje geliştirmenin yanı sıra yatırım yapmak ve projelerini hayata 
geçirmek isteyen girişimcileri de bir araya getirerek tüm ekosistem 
için değer sunuyor. Tescilli Ar-Ge merkezleri arasında yer almaktan 
dolayı memnuniyetini dile getiren ISM Minibar Genel Müdürü Niyazi 
Şencan şunları söyledi: “ISM Minibar olarak beş kıtada 62’den fazla 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Sadece ülkemizde değil global pazarda da 
teknoloji ve kalitede sektörün en önde gelen firmalarından biriyiz. Bu 
liderliği getiren de şüphesiz ki müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaç ve 
beklentilerini anlayarak buna uygun çözümler sunma vizyonumuz. 
Bu vizyonla, yatırımına Ekim 2018’de başladığımız ISMART Tasarım 
Merkezi’ni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı tasarım merkezi 
sıfatı ile taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Bu merkezde mühendislik 
bilgi birikimimizi ve kaynaklarımızı ekosistemimizin gelişimi için 
seferber ediyoruz. Merkezin pazar ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle 
sürdürülebilirlik ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik; yenilikçi ve 
çığır açan fikirlerin filizleneceği, çağdaş normlarda farklı disiplinleri 
buluşturan, sektördeki inovasyona ivme katan bir üretim üssü olmasını 
hedefliyoruz.”

ISM Minibar, 60’a yakın ülkeye otel ekipmanları gönderiyor
İnci Holding’in hizmet sektöründe faaliyet gösteren Grup şirketlerinden 
ISM Minibar, Manisa’da ürettiği otel ekipmanlarını dünya genelindeki 
60’a yakın ülkeye ihraç ederek hem bölgeye hem de ülke ekonomisine 
katkı sağlıyor. Absorbe ve peltier soğutma sisteminde öncü olan 
firmanın, otel tipi kasa, yeni model saç kurutma makinesi ve ani su 
ısıtıcı gibi ürünlerle genişleyen ürün gamıyla Türkiye’nin ve dünyanın 
birçok seçkin otelinde imzası bulunuyor.  Türkiye’de yüzde 75 pazar 
payı ile pazar lideri olan ISM Minibar, Avrupa’da yüzde 20 olan pazar 
payını her geçen gün daha da artırıyor. 

Türkiye’nin önde gelen projelerinde elektrik 
taahhüt işlerine imza atan ORGE Enerji, başarı 
ve ödüllerine bir yenisini ekledi. Son dönemde 
nitelikli turizm ve konut projelerinin yanı sıra 
özellikle metro, kamu alt yapı ve üst yapı 
projelerinin elektrik işlerini başarıyla üstlenen 
ORGE Enerji, hayatı kolaylaştırma ödülünün sahibi 
oldu. Güvenilir Ürün Platformu’nun Bayim Olur Musun Fuarı kapsamında 
düzenlediği ve Özgen Nama, Osman Cenk Akın, Nadir Güllü,  Erol 
Naim Özgüner ve Enes Örer’in konuşmacı olduğu etkinlikte güvenilirlik 
konusunda önemli mesajlar verildi ve bu alanda çalışma yapan kurum ve 
kişilere ödülleri takdim edildi. Bu çerçevede başta metrolar olmak üzere 
yaşamın her alanında elektrik işlerini en doğru şekilde yaparak uluslararası 
bir marka olmaya evrilen ORGE Enerji’nin CEO’su Nevhan Gündüz’e 
hayatı kolaylaştırma ödülü verildi. Elektrik taahhüt alanında Türkiye’nin 
önde gelen şirketi olduklarını belirten ORGE CEO’su Nevhan Gündüz, son 
dönemde sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanan Sabiha Gökçen 
Metrosu dışında, yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, Yapı Kredi 
Bankacılık Üssü’nün Altyapı Yenileme Projesi, Kocaeli Entegre Sağlık 
Kampüsü, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu gibi ayrıcalıklı 
işleri üstlenmekten dolayı gururlu olduklarını vurguladı.  İstanbul Ticaret 
Odası, İstanbul Ticaret Borsası, yerel yönetimler ve çok sayıda kurum ile 
yaptığı iş birliği ile 15 bin işletmeye güvenilirlik eğitim veren Güvenilir 
Ürün Platformu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Güvenilir 
İstanbul 2023 etkinliğini gerçekleştirdi.

Niyazi Şencan
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ACENTELER / DESTİNASYON

Geniş bir turizm yelpazesine sahip Marmara 
Bölgesi, her geçen sene turizm haraketliliğinden 

daha fazla pay alıyor
Ülkemizin endüstri, iş ve ekonomi alanındaki en gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi; tarihinin ve doğasının getirdiği 
zenginliklerle turizm açısından da önemli varlıklara sahip. Osmanlı’ya ve Bizans’a başkentlik yapmış, tarih boyunca pek 
çok medeniyetin ev sahibi olmuş, savaşlara ve zaferlere tanıklık etmiş illeriyle Marmara Bölgesi, hem Karadeniz’e hem 
Marmara Denizi’ne olan kıyıları hatta Ege Denizi’ne göz kırpan sahilleriyle, karlı dağları, termal sularıyla tüm gezginlere 
uyacak alternatifler sunuyor. 

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinin oluşturduğu 
Marmara Bölgesi, hemen her turizm çeşidine hitap edebilecek zenginlikleriyle, keşfedilmiş ve henüz keşfedilememiş 
değerleriyle Türkiye turizminde önemli bir yere sahip. Tarihin doğayla buluştuğu, kar ve güneşin jeotermal sularla 
birleştiği, her yörenin kendine has kültürüyle ve lezzetleriyle zenginleşen Marmara Bölgesi, Türkiye turizminden her 
geçen sene daha fazla pay alıyor.
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ÇANAKKALE 

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden 
ayıran Çanakkale Boğazı’nın iki kıyısında 
kurulmuş durumda. Biga Yarımadası 
ile Trakya’nın bir kısmını kapsayan 
Çanakkale, Türkiye’nin en kuzeybatısında 
konumlanıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı 
başta olmak üzere, pek çok turistik 
atraksiyona sahip olan şehirde antik 
kentlerden müzelere, görülecek çok yer 
var… Çanakkale ayrıca termal turizm, su altı 
dalış, sörf, eko turizm, mağara turizmi ve 
kongre turizmi gibi farklı turizm türlerine 
de ev sahipliği yapıyor.

Çanakkale’yi ziyaret edenlerin mutlaka 
uğradığı yerler arasında; Aynalı Çarşı, 
Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi, Kilitbahir 
Kale Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi, Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı, 
Gelibolu Mevlevihanesi, Çanakkale 
Şehitler Abidesi gibi tarihi öneme sahip 

noktalar bulunuyor.

Bozaada, Gökçeada, 
Assos ve Kaz Dağı (İda 
Dağı) Çanakkale’nin 
öne çıkan turistik 
merkezlerinden. 

İstanbul’un tarihinin Yenikapı Theodosius 
Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik 
çağ yerleşimiyle, 8 bin 500 yıl geriye 
uzanmasıyla, bu süreçte kentin geçirdiği 
kültürel, sanatsal, jeolojik değişim ve kent 
arkeolojisi hakkında yeni bir dönem açıldı.
 
Roma, Bizans 
ve Osmanlı 
İmparatorluğu 
gibi üç evrensel 
imparatorluğa 
başkentlik yapan
İstanbul, bu 
anlamda tarihsel olarak büyük önem 
taşıyor. 1453'te Osmanlı Devleti tarafından 
fethedilmesinin ardından 1923’e kadar 
başkentliği sürdüren İstanbul, cumhuriyetin 
ilanından sonra da önemini yitirmedi. 
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 
eşsiz ve büyüleyici görünümü ile dünya 

üzerindeki en önemli kültür-turizm-sanat-
finans ve ticaret başkentlerinden biri olmayı 
sürdürüyor.

İstanbul, 
başta kültür 
turizmi olmak 
üzere kongre, 
kruvaziyer, 
inanç hatta 
deniz turizmine 
varana kadar 
çok çeşitli turizm türlerine yönelik imkan 
taşıyor.

Çok sayıda saray ve müzenin yer aldığı 
İstanbul’da; Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet 
Camii, Ayasofya Camii, Galata Kulesi, 
Süleymaniye Camii, Dolmabahçe Sarayı, 
Beylerbeyi Sarayı, Aya İrini Kilisesi Müzesi, 
Kariye Camii, Kız Kulesi tarihin kaldırımlarında 

yolculuk etmek 
isteyenleri bekliyor.
İstanbul’un müzelerini 
de unutmamak gerek… 
Arkeoloji Müzesi, 
Büyük Saray Mozaikleri 
Müzesi, Havacılık 
Müzesi, İstanbul
Modern Sanat Müzesi, Basın Müzesi, 
Demiryolu Müzesi, Oyuncak Müzesi, Adalar 
Müzesi, Pera Müzesi ve İstanbul Deniz 
Müzesi ve daha pek çoğu her sene çok 
sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. 

Şehrin en hareketli 
noktalarından 

Kapalıçarşı, 
Eminönü, Taksim 

gibi lokasyonlar ise 
turistlerin en çok ilgi 

gösterdiği yerlerden…

EDİRNE

Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan 
ile sınırını çizen Edirne, tarih boyunca 
önemini koruyan bir lokasyon oldu.

Tarihi kaynaklara göre ilk olarak Trak 
uygarlığına yurt olan, ardından Roma 
İmparatoru Hadrianus tarafından yeniden 
yapılandırılan kent, 1361 yılında Türkler tarafından fethedildi. 
Yüz yıla yakın süre Osmanlı Devleti’ne başkentlik eden Edirne, 
başkentliği İstanbul’a devrettikten sonra da bilim, kültür ve 
sanat kenti olarak gelişmesini sürdürdü. 

Görkemli Osmanlı geçmişini günümüze 
taşıyan tarihi kent dokusunu bugün de 
koruyan Edirne, imparatorluğun mirası 
olan camileri, kervansarayları, köprüleri, 
medreseleri gibi tarihi yapılarıyla adeta 
açık hava müzesi niteliği taşıyor. Kente 

ilk girişte ziyaretçileri muhteşem minareleriyle Selimiye Cami 
karşılıyor. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptığı 
dönemde bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerin 
yer aldığı, mimari, hat ve süslemelerde en özgün örneklerin 
verildiği bir kent olarak varlık gösterdi.

Edirne’ye uğrayanların mutlaka ziyaret etmesi gereken turistik 
noktalar arasında; Selimiye Camisi, Selimiye Arastası, Lozan 
Anıtı ve Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Edirne Sarayı, 
Mecidiye Köprüsü, Meriç ve Tunca Nehirleri, Enez Kalesi, 
Edirne Büyük Sinagogu, Karaağaç Tren Garı gibi önemli yapılar 
yer alıyor.

İSTANBUL
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BALIKESİR

Tarihte uzun 
yıllar Bizans 

hakimiyetinde 
kalan bugünkü 

Balıkesir bölgesi, 
tarih boyunca 

Balkanlar, Kırım, 
Kafkasya ve daha birçok farklı yerden 
göçler aldı.
Ayvalık, Altınoluk, 
Ören, Cunda 
Adası, Manyas Kuş 
Cenneti popüler 
noktaların yer 
aldığı Balıkesir ilinin 
bir aslında
bir kısmı Marmara, bir kısmı Ege 
Bölgesi sınırlarında yer alıyor. Saymakla 
bitmeyecek plajlara ve koylara sahip 
olan Balıkesir’de bir yandan deniz, kum 
ve güneşin keyfini çıkarmak, bir yandan 
kültürel mirasları görmek mümkün. Bir 
tarafı Marmara Denizi, diğer bir tarafı 
Ege’nin berrak sularıyla çevrili olan 
kent, doğal güzellikleri ve mavi bayraklı 
plajlarıyla ziyaretçilerine dolu dolu bir 
tatil vadediyor. 

Mavi bayraklı 
plajları, berrak 

suları, ince kumu 
ile Balıkesir her 
sene çok sayıda 

tatilseveri ağırlıyor.
Sarımsaklı Plajı, Altınova Plajı, Badavut 
Plajı, Duba Plajı, Çataltepe Plajı, 
Çuğra Plajı, Akçay Altınkum Plajı, Avşa 
Altınkum Plajı, Ören Halk Plajı denizin 
tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak 
mekanları… Termal sular açısından da 
önemli bir zenginliğe sahip Balıkesir’de 
Susurluk, Emendere, Hisaralan, 
Güre ve Derman Kaplıcalarında şifalı 
sulardan faydalanmak mümkün. Atatürk 
Kayalıkları, Şahindere Kanyonu, Yazören 
Mağarası, Sütüven Şelalesi ve elbette 
Kazdağıları Milli Parkı kentte görülmedi 
gereken doğal güzelliklerden. İlk Kurşun 
Tepesi, Şeytan Sofrası ve Cennet Tepesi 
ise şehrin seyirlik noktalarından…

Balıkesir’i ziyaret edenler Bandırma 
Arkeoloji Müzesi, Gönen Mozaik ve Açık 
Hava Müzesi, Kuvayi Milliye Müzesi, 
Taksiyarhis Anıt Müzesi, Saraylar Açık 
Hava Müzesi’ni de ziyaret edebiliyor.

BURSA

Arkeolojik 
kaynakların, 8 bin 

500 yıl öncesine 
tarihlendirdiği Bursa 

ve çevresinin Orta 
Avrupa ve Balkan 

kültürünü oluşturan 
ilk tarım 

topluluklarının yerleşik düzene 
geçmelerinde etkili bir bölge olduğu 
biliniyor. Anadolu’nun tarih öncesi 
geçmişine ışık tutan çok sayıda 
höyüğün yer aldığı Bursa’da prehistorik 
dönemde insanların yaşadığı 30 adet 
höyük tespit edilmiş durumda. 

Bursa, Türkiye 
tarihinde de 
önemli yere sahip. 
Osmanlı’nın ilk 
başkenti olan Bursa, 
başkentin Edirne’ye 
ve ardından İstanbul’a taşınmasıyla 
siyasi önemini kaybetse de medreseleri, 
tekkeleri, alimleri, bilim ve İslam aleminin, 
çarşıları ile ticaretin, şair ve sanatçıları 
ile sanatın merkezi olmuş ve “manevi 
başkent“ olarak etkisini sürdürmüştür. 
Bağımsızlık mücadelesi sırasında ise 
Bursa, Mudanya Mütarekesine ev 
sahipliği yapmıştır.

Bursa’nın saymakla bitmeyecek tarihi 
yapıları arasında türbeler, camiler, hanlar 
ve medreseler öne çıkıyor. Osmanlı 
Devleti’nin ilk altı padişahının türbesi de 
kentte yer alıyor. Kentin tarihi yapılarına 
bakıldığında, Bursa Ulu Camii, Koza 
Han, Osman Gazi Türbesi, Emir Sultan 
Cami, Tophane Saat Kulesi, I. Murad 
Hüdavendigar Camii mutlaka ziyaret 
esilmesi gereken noktalar arasında yer 
alıyor. 

Doğal zenginlikleriyle de göz dolduran 
Bursa’da kış turizminin en önemli 
merkezlerinden Uludağ’da yılın 150 
günü karla kaplı geçiyor. Suuçtu Şelalesi, 
Uluabat / Apolyont Gölü, İznik Gölü, 
Alaçam Şelalesi ve Kanyonu, Koca Yayla, 
Saitabat Şelalesi kentin doğal güzelliklerini 
gözle önüne seriyor. Cumalıkızık Köyü, 
Gölyazı Köyü ve İnkaya Çınarı ise Bursa’da 
görmeden geçilmemesi gereken 
yerlerden…

BİLECİK

İlk yerleşimin M.Ö 
3000 yıllarına kadar 
uzandığı Bilecik’te 
yerleşim, günümüze 
kadar kesintisiz 
ulaşmış durumda. 
Bilecik, Türkiye’nin 
en küçük 
şehirlerinden biri olmasına rağmen, 
yemyeşil doğasıyla ve tarihiyle ilgi 
çekiyor. Bir yanında Bursa’nın yemyeşil 
manzaraları, diğer yanında Anadolu’nun 
bozkırıyla Bilecik, Osmanlı Devleti’nin 
temellerinin atıldığı topraklar olmasıyla 
da öneme sahip.

Küçükelmalı Tabiat 
Parkı, Pelitözü 

Gölpark, Söğüt 
Çaltı Kaplıcası, 

Harmankaya 
Kanyonu, İnhisar 

Mağarası, Kınık 
Şelalesi, Sofular

Yaylası, Kömürsu Yaylası, Çiçekli Yaylası, 
Uzunçam Yaylası, Bozcaarmut Göleti, 
Günyurdu Göleti, Çavuşköy Göleti 
doğaseverlerin kentte ziyaret edebileceği 
noktalardan.
Bilecik, doğal 
zenginliklerinin yanı 
sıra pek çok tarihi 
yapıya müzeye de 
ev sahipliği yapıyor. 
Atatürk Köşkü, 
Bilecik Saat 
Kulesi, Darul Eytam 
(Yetimler Yurdu), Rüştiye Mektebi / 
Belediye Hizmet Binası, Mihal Bey Hanı, 
Metristepe Zafer Anıtı, Kaymakam Sait 
Bey Çeşmesi, Belekoma Kalesi, Osmanlı 
Padişahları Tarih Şeridi müzesi, Şeyh 
Edebali Türbesi, Yaşayan Kent Müzesi 
gibi noktalar meraklıları tarafından 
ziyaret edilebiliyor. 



KIRKLARELİ

Kırklareli, tarih 
öncesi çağlardan 

bu yana yerleşimin 
sürdüğü, tarih 

ile doğanın iç içe 
geçtiği illerden 

biri…

Kuzey ve 
kuzeydoğusunda 
Yıldız (Istranca) 
Dağlarına 
yaslanmış 
olan Kırklareli, 
ormanları, gölleri, 
Demirköy 
(İğneada) ve Kıyıköy sahillerinin 
henüz yeni keşfedilmekte olan doğal 
güzellikleri yanında, çok sayıdaki 
kaleleri, höyükleri, tümülüsleri, 
dolmenleri, kaya manastırları, camileri, 
hamamları, köprüleri ve daha pek çok 
kültürel değerleri ile doğa ve tarih 
cenneti bir bölge... Her mevsim turizm 
hareketliliğinin yaşanabildiği kent; kültür 
turizmi, mağara turizmi, av ve doğa 
turizmi, kamping ve karavan turizmi, 
gençlik turizmi ve trekking gibi geniş bir 
turizm çeşitliliğine sahip.

Kırklareli’nde 
Antik dönemden 

Osmanlı Dönemine 
kadar pek çok 

tarihi eser 
bulunuyor. 

Bunlar arasında merkez İlçede, tarihi 
günümüzden 8 bin yıl öncesine ulaşan 
arkeolojik kazı alanları, Hızırbey 
Külliyesi, Askeri Tabyalar, Çeşmeler, 
Babaeski İlçesinde Cedit Ali Paşa Camii 
ve Köprüsü, Demirköy İlçesinde Fatih 
Demir Dökümhanesi, Kofçaz İlçesinde 
Tümülüs ve Dolmenler, Lüleburgaz 
İlçesinde Sokullu Külliyesi, Zindan Baba 
Türbesi, Vize İlçesinde Küçük Ayasofya 
Klisesi (Gazi Süleyman Paşa Camii), Vize 
Kalesi, Anfi Tiyatro, Kıyıköy Aya Nikola 
Manastırı ve Kıyıköy Kalesi sayılabilir.

Kırklareli’nin Doğusunda bulunan 
Karadeniz ile Kuzey ve Kuzey Doğusundaki 
Istranca Ormanları; içerisinde 450 
metresi turizme kazandırılan 2 bin 
720 metre uzunluğundaki Dupnisa 
Mağarası’nı, tatlı suların denize kadar 
ulaştığı, içinde derelerin aktığı tabiat 
harikası ormanları da barındırıyor.

SAKARYA

Sakarya ilinin yer aldığı coğrafi bölge, en 
eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip 
geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. 
Yörenin tarih öncesi dönemi hakkında 
kesin bir bilgi mevcut değildir. Bugüne 
kadar birkaç kurtarma kazısı ve yüzey 
araştırması dışında dikkat çekici arkeolojik 
araştırma yapılmamıştır. Ancak, Kaynarca 
İlçesinde bulunan çakmak taşı yongalar ile 
Kocaali ilçesinden ele geçen taş el baltası, 
elle şekillendirilmiş pişmiş toprak maşrapa 
bölgede Neolitik ve Kalkolitik dönem 
insanının yaşadığına işaret etmektedir.

Kuzeyinde Karadeniz’e kıyısı olan 
Sakarya’da gerek doğal zenginlikler 
gerekse çok sayıda tarihi yapı bulunuyor. 

Özellikle doğa 
gezilerini sevenler 
için eşsiz manzaralar 
sunan Sakarya’da; 
Sapanca Gölü, 
Acarlar Longozu, 

Maden Deresi ve Şelalesi, Doğançay 
Şelalesi, Davlumbaz Yaylası, Harkköy 
Kanyonu, Karagöl Yaylası, Poyrazlar Gölü, 
Saklıgöl gibi noktaların tadını çıkarmak 
mümkün.

Sakarya’da 
ziyaret 
edilebilecek 
tarihi 
yapılar 
arasında ise 
Alifuatpaşa 
Kuva-i Milliye Müzesi, Seyyid Karaman 
Baba Türbesi, Karıncalı Dede Türbesi, 
Rahime Sultan Camii, Justinianus Köprüsü 
gibi noktalar yer alıyor. 

KOCAELİ

Yapılan araştırmalar 
sonucu yaklaşık 
M.Ö.3000’den 
itibaren yerleşimin 
sürdüğü anlaşılan 
İzmit ve civarı 
(Nikomedia), 
11.yy.’ın son 
çeyreğinde Selçuklular tarafından 
fethedildi. Bugün ileri düzeyde sanayi ve 
endüstri kenti olan Kocaeli; demiryolu 
ve gelişmiş karayolu ağına sahip. Bunun 
yanı sıra Derince Limanıyla da dünyanın 
dört bir yanına deniz yolu bağlantısı 
kurulmuş durumda. 

Yüzölçümü açısından 
küçük bir il olan 

Kocaeli, gerek sanayi 
sektöründeki üretim 

ve katma değer, 
gerekse bu sektörde 

çalışan insan 
açısından sadece Türkiye için değil 
dünya için de ilginç bir örnek… 

Doğal güzellikleri, 
plajları, yaylaları ve 
tarihi eserlerinin 
yanında Karadeniz 
ve Marmara 
Denizi’ne olan 
kıyıları ile Kocaeli ticaret, 
kültür ve turizm açısından da ayrı bir 
önem taşıyor.

Bayramoğlu Adası, Serindere Kanyonu, 
Pembe Kayalar, Ballıkayalar Vadisi, 
Maşukiye, Kartepe Kayak Merkezi, 
Mavi Bayraklı Cebeci Sahili, Kerpe gibi 
doğal alanlarının yanı sıra Kocaeli’de 
tarihi-kültürel açıdan da önemli yapılar 
bulunuyor. Bunlar arasında Eskihisar 
Kalesi, Sultan Baba Türbesi, Kocaeli 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Osman 
Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Tarihi Tren 
İstasyonu, Hannibal Anıt Mezarı, Kaiser 
Wilhelm Köşkü, TCG Hızır Reis Müzesi ile 
Saatçi Ali Efendi Konağı sayılabilir. 
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Tekirdağ’da Eski Taş devrine, Neolitik ve Kalkolitik çağlara ait 
kalıntılara rastlanması, bölgenin tarihi hakkında ipucu veriyor… 
Tekirdağ Geç Roma döneminde M.S. 3. Yüzyıl’da Rhaedestus ismi 
ile tarih sahnesine çıkmış olup, Bizans döneminde Rodosto ismi ile 
anılıyordu. Osmanlılar 14. Yüzyılda Tekirdağ’ı Bizans Tekfurlarından 
aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk’a dönüştü. 18. Yüzyıla 
kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları 
dolayısıyla verildiği öne sürülen 
“Tekfurdağı” adıyla anılmaya 
başlandı, Cumhuriyetten sonra 
1927 yılında il olarak Tekirdağ 
adını aldı.

Tekirdağ, tarihi ve coğrafyasıyla 
hem kültür hem doğa hem de 
deniz turizmine hitap ediyor.

Önemli tarihi yapılardan Heraion 

Teikhos Antik Kenti, Hora 

Feneri, 50. Yıl Harf İnkilabı Anıtı, 

Şahinköy Kilisesi, Gazi Ömer Bey 

Camii Ve Türbesi, Ulaş Köprüsü, 

Rakoczi Müzesi ve daha pek çok 

yapıt, Tekirdağ’da ziyaretçilerini 

bekliyor. 

Doğal varlıkları açısından da 

zengin olan Tekirdağ’da öne 

çıkan noktalardan bazıları 

Güneşkaya Mağarası, Kanara 

Kanyonu, Kapaklı Kazak Gölü, 

Çamlıkoy (Kastro) Tabiat Parkı, 

Laladere Mesire Alanı, Kanara 

Kanyonu… 

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi ve 

buraya bağlı Uçmakdere, turistler 

tarafından ilgi gören bölgeler. 

Kumbağ mahallesi de deniz kıyısı 

bir lokasyon olup, yaz sezonunda 

yazlıkçıların ve tatilcilerin gelmesi 

ile nüfusu önemli ölçüde artıyor.

ACENTELER / DESTİNASYONDOSYA

Yalova yöresinde yerleşim 
çok eski tarihlere uzanıyor. 
Kent merkezi yakınında 
bulunan kaplıcalar, Antik 
Çağ’da Pythia Therma 
olarak adlandırılıyordu. İlk 
çağdan beri yararlanılan 
şifalı sıcak maden suyu 
kaynaklarından tesislerin 
kurulması ve geliştirilmesi, 

kentin büyüyüp tanınmasında rol oynadı.  Yalova yöresi, 1337’de 
Bizans’tan Osmanlı’ya geçti.

Çok zengin termal su 
kaynaklarına sahip olan, bu 
yönüyle her yıl çok sayıda 
yerli ve yabancı turist 
ağırlayan Yalova, termal 
turizm anlamında önce 
gelen şehirlerimizden. 
Termal ve Armutlu 

Kaplıcaları Türkiye’nin 
1’inci derece önemli 
ve öncelikli kaplıcaları 
arasında yer alıyor. 

Yüzyıllardır çeşitli 
medeniyetlerin şifa 

merkezi olan Termal’in 
şifalı su kaynakları günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılıyor. Kaplıca suları romatizmalı ve metabolizmalı 
hastalıklarda, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve 
idrar yolları hastalıkları, 
ortopedik operasyonlar 
sonrası, deri hastalıkları, 
psikolojik hastalıklar, kadın 
hastalıkları, fonksiyonel 
rahatsızlıklara sahip 
hastalara şifa dağıtıyor.

TEKİRDAĞ

YALOVA
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ACENTELER HABERLER

Travel Turkey İzmir & TTI 
Outdoor fuarları açıldı

Mehmet Nuri Ersoy: “2022’de Antalya'yı 
daha yoğun bir sezon bekliyor”

Türkiye’ye 5 Afrika 
ülkesinden seyahat 
yasaklandı

Dünyanın önemli düğün ve MICE turizmi oyuncuları Antalya’da buluştu

Corendon Airlines, Hollandalı ve 
Belçikalı seyahat acenteleri ile 
buluştuTurizm sektörünü 15’inci kez bir araya getiren 

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi ile 
bu yıl ilki düzenlenen TTI Outdoor Fuarı, 2 Aralık 2021 Perşembe günü 
düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış töreninde 
konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, turizm sektörünün durumu ve geleceği ile ilgili, “Pandemi 
şartlarında dünyada belki de fuarlar bu kadar etkili yapılamıyor ama 
İzmir’den dünyaya bu fuar ile iddiamızı haykırıyoruz. Üretim, tüketim, 
ulaşım, erişim, fiyat, rezervasyon, konaklama ve biletmeme süreçleri 
pandemiden ağır etkileniyor. Sağlık otoriteleri ve sosyal bilimciler bu 
salgın bitse de yeni salgınların bizi beklediğini söylüyor. Sektörle ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların kafa kafaya verip salgında kesintiye uğramayan bir 
turizm parolasıyla çalışması büyük önem arz ediyor. Bu organizasyonun 
buna olumlu katkıları olacağına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz 2021 
yılında hızlı bir toparlanma süreci başlamış olup ekim sonu itibariyle 25 
milyona ulaşan ziyaretçi sayısına ilişkin yılsonu hedeflerimiz, 29 milyon 
ziyaretçi; eylül sonu itibariyle 17 milyar dolara yaklaşan turizm gelirine 
ilişkin yılsonu hedeflerimiz de 24 milyar dolar olmuştur” ifadelerini 
kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valiliği'nde 
yeni sezon kapsamında turizm paydaşlarıyla düzenlenen turizm 
koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda 
bulunan Bakan Ersoy, tüm dünyanın uzun süredir pandemi süreci 
ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Turizmin pandemiden en çok 
etkilenen sektörlerden biri olduğuna işaret eden Ersoy, “Her şeye rağmen 2021 sezonu özellikle 
Antalya için yoğun geçti. Bu açıdan sevinçliyiz. Ama sonuçta pandemi süreci tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde devam ediyor. Bu yoğunluk artarak devam edecek. 2022’de Antalya’yı 
daha yoğun bir sezon bekliyor. Bunun için gerekli koordinasyon toplantılarına başladık" diye 
konuştu. Antalya’da yılsonu itibariyle yabancı turist sayısının 9 milyonu geçeceğini kaydeden 
Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Önümüzdeki sene Antalya’da hedefimiz çok daha büyük. O 
nedenle Antalya Valimiz Ersin Yazıcı ile birlikte emniyet, havalimanı, trafik, ulaşım araç, otel 
yetkilileriyle düzenli olarak sezon öncesi toplantılara başlıyoruz. İlk toplantımızı bugün yaptık. 
Hava limanlarında pandemi koşullarının iyileştirilmesi, alınan önlemlerin yoğunlaştırılması 
ve yolcu trafiğinin rahatlatılması açısından neler yapılması gerekiyor. Ulaşımla ilgili alınması 
gereken önlemeler, Antalya Havalimanı’nın bir ihalesi olacak önümüzdeki ay. Bunun ardından 
kapasitede ciddi oranda artış yapılacak.”

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, COVID-19'un 
Omicron (Nu) varyantı 
sebebiyle, Afrika’nın 5 
ülkesinden Türkiye'ye 
seyahat edilmesine 
izin verilmeyeceğini 
bildirdi. Bakan Koca, 
26 Kasım’da Twitter 
hesabından şu paylaşımı yaptı: “Nu varyantı 
kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve 
Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve 
demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden 
itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.”

International MICE & Wedding 
Forum (IMWF), dünyanın 
önemli düğün ve MICE turizmi 
oyuncularını bir araya getirdi. Bu 

sene 5’invi kez gerçekleştirilen International MICE & Wedding Forum 
ile ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında Inventum Global Yönetici 
Ortakları Bünyat Özpak, Asil Akar, International MICE & Wedding Forum 
Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy ve Titanic Hotels’ten Yeşim Akkiraz basın 
mensuplarının karşısına geçti. Tourismtoday’de yer alan habere göre,  
toplantının açılış konuşmasını yapan Necip Fuat Ersoy, “Amacımız düğün 
ve MICE organizatörlerinin Antalya’yı ve otellerimizi deneyimleyerek 
tanımalarıdır” dedi. IMWF’in belli bir standardı bulunduğunu belirten Ersoy, 
“Burada MICE ve düğün pazarının önemli oyuncularını ağırlıyoruz. Paris 

Hilton’un düğününü organize eden organizatör ile Hindistan’ın en önemli 
üç düğününü organize eden organizatörü ağırlayacağız. Bu organizasyon ile 
hem organizasyon gücümüzü göstereceğiz hem de şehrimizi tanıtacağız” 
şeklinde konuştu. Basın toplantısında konuşan Inventum Global Yönetici 
Ortağı Bünyat Özpak, günümüzde düğün turizminin çok önemli bir 
turizm hareketi haline geldiğini söyledi. Hindistan örneğini veren Özpak, 
“Hindistan pandemiye rağmen düğünlere önem vermeye devam ediyor. 
Hindistan’da günde 10 bin düğün yapılıyor. Hindistan’daki bu düğün pazarı 
40 milyar dolarlık bir hacim oluşturuyor. Bu da Türkiye turizminin bir yıllık 
turizm gelirine eş değer. Inventum Global olarak günümüze kadar yaklaşık 
30 düğün yaptık. Ancak 1,2 milyar nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. 
Türkiye olarak bu pastadan daha fazla pay almalıyız” dedi. 

Corendon Airlines, 
Hollanda ve Belçika’daki 
seyahat acenteleri 
Amsterdam’da bir 
araya gelerek 2022 için 
genişlettiği uçuş 
programını tanıtırken acentelere özel sundukları yeni hizmetler ve 
kampanyalar hakkında da bilgiler paylaştı. Corendon Airlines’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hollanda ve Belçika’nın Corendon Turizm 
Grubu’nun kurulduğu dönemdeki ilk operasyon alanları olduğunun ve bu 
bölgede önemli bir sektörel birikimleri olduğunun altını çizerken Hollanda 
ve Belçika’da yaşayan Türk yolcular için Anadolu’ya direkt uçmanın 
öneminin de farkında olarak bu pazarlarda büyümeye devam edeceklerini 
bildirdi. Corendon Airlines, 2021/2022 Kış sezonu boyunca, Hollanda ve 
Belçika’dan Türkiye’ye haftada 13 uçuş, 2022 Yaz sezonunda ise haftada 35 
uçuş düzenleyecek. Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türklerin tercih ettiği 
Köln ve Düsseldorf havalimanlarından ise Anadolu’nun farklı şehirlerine 
haftada 100’den fazla uçuş sunacak.

Ahmet Misbah Demircan
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Emirates ve GE Havacılık, 
yüzde 100 sürdürülebilir uçak 
yakıtı kullanılan test uçuşu 
programını onayladı

Garry Wilson: “Çok önemli 
rezervasyon talepleri alıyoruz”  

THY ve Pegasus, Fas 
uçuşlarını askıya aldı

THY’den ABD uçuşlarında 
frekans artışı kararı

İstanbul’da turizm taşıtlarında yaş 
sınırı 10’dan 12’ye çıkarıldı

Emirates ve GE Havacılık, GE90 motorlu Emirates Boeing 777-300ER 
uçağının 2022 sonuna kadar yüzde 100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtı (SAF) 
kullanarak test uçuşu gerçekleştireceği bir program geliştirmek üzere 
Mutabakat Anlaşması imzaladılar. Emirates ve GE Havacılık için kilometre 
taşı niteliğinde bir iş birliği olan %100 SAF test uçuşunun, alternatif 
kaynaklardan elde edilen uçak yakıtının kullanıldığı geniş gövdeli ticari 
uçakların herhangi bir operasyonel sorun olmadan petrol bazlı yakıtlara 
göre yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını nasıl azaltabileceğini 
göstermesi bekleniyor. Bu tatbikat uçuşu ayrıca sektörün SAF kullanımını 
artırmaya çalıştığı bu dönemde her iki firmanın CO2 emisyonlarını 
azaltmaya yönelik daha geniş çaplı çalışmalarını da destekliyor. 

Easyjet Holidays CEO’su Garry Wilson, Diana Travel Yönetim Kurulu 
Başkanı Burak Tonbul ile Antalya’da bir araya geldi. Türkiye’de yapacakları 
operasyonlar hakkında görüş alış verişinde bulunan Wilson, Easyjet 
Holidays’in Türkiye’deki hedefleri hakkında konuştu. Easyjet’in Türkiye 
için 600 bin koltukluk kapasitesini kısa sürede 1 milyona çıkartacağını 
belirten Garry Wilson, “En büyük amacımız Easyjet’i Avrupa’dan 
Türkiye’ye en çok turist getiren havayolu şirketi haline getirmek” dedi. 
Türkiye’nin pandemi sonrasında çok hızlı bir aksiyon gösterip ciddi 
önlemler aldığını belirten Wilson, “Londra’da gerçekleştirilen WTM’de 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelerek 
planlamalarımızı konuştuk. 2022 satışlarına bakarsak çok önemli 
rezervasyon talepleri alıyoruz. Bununla birlikte 2023 satışlarını da 
devreye soktuk” şeklinde konuştu. Garry Wilson, Türkiye’de Antalya, 
Dalaman, Bodrum ve İzmir’e odaklandıklarını söyledi. 

THY ve Pegasus, 30 Kasım’dan 14 Aralık’a kadar Fas uçuşlarını geçici 
olarak durdurduğunu açıkladı. THY Basın Müşavirliği ile bir açıklamada 
bulunurken, Pegasus ise Twitter üzerinden bir duyuruda bulundu. 
THY, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: “Fas Sivil Havacılık 
Otoritesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 30 Kasım – 13 Aralık (dahil) 
tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma 
kararı almıştır. Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya 
gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak 
durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini 
web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı 
bilgiye erişebilirler.” Uçuşların durdurulduğunu Twitter üzerinden 
duyuran Pegasus ise “Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 
30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 
günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 
tarihinde gerçekleşecektir” açıklamasını yaptı.

THY’nin 2022 yılı yaz 
sezonu için Amerika 
Birleşik Devletleri'nde 
uçtuğu hatlarda frekans 
artışına gideceği ifade 
edildi. THY, ABD’de 9 
noktaya frekans artışı 
yapacak. Airporthaber’de yer alan bilgiye göre şirket, 2022 yılı yaz 
sezonu için Amerika Birleşik Devletleri'nde uçtuğu hatlarda frekans 
artışına gidecek. Buna göre Atlanta uçuşları 5'den 7'ye, Boston uçuşları 
7'den 10'a, Şikago uçuşları 7'den 14'e, Dallas uçuşları 4'den 7'ye, 
Houston seferleri 7'den 10'a, Los Angeles uçuşları 11'den 14'e, Miami 
uçuşları 10'dan 14'e, San Francisco uçuşları 10'dan 14'e ve Washington 
uçuşları da 7'den 14'e çıkacak. Bu şekilde, ABD’nin THY’ye yapacağı 
sefer sayısı 35 artarak 104’e çıkacak. 

İstanbul UKOME Toplantısı 
İBB Genel Sekreteri Can 
Akın Çağlar’ın yönetiminde 
gerçekleştirildi. Toplantıda, 
İstanbul Ticaret Odası 
tarafından turizm taşımacılığında kullanılan araçların yaş sınırının 19 
olmasına yönelik teklifi görüşüldü ve yaş sınırının 10’dan 12’ye çıkarılması 
kabul edildi. Turizm Taşımacılığı Derneği (TTDER) Genel Sekreteri Mehmet 
Öksüz ve İstanbul Turizm Seyahat Acenteleri Derneği (TUSAD) Başkanı 
Hasan Bayram İstanbul UKOME’de alınan kararları Taşıma Dünyası’na 
değerlendirdiler. Öksüz, şunları söyledi: “Turizm taşıtlarında 19 yaş sınırının 
olmasıyla ilgili talebimizi İstanbul Ticaret Odası’na biz yazılı olarak ilettik. İTO 
da İstanbul UKOME’ye bu teklifi iletti. Yapılan toplantıda 10 yaş olan sınır 
12’ye çıkarıldı. Ama biz 12 yaş sınırının yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yeni 
taşıtlar teknolojik olarak da çok mükemmel hale geldi. Bir araç 1.5 milyon 
km yapabilme teknolojisine sahip. Biz 19 yaşa kadar kullanabilmemize 
yönelik tekliflerimizi yine iletmeye devam edeceğiz.” 
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İngiltere, test ve karantina 
uygulamasına geri döndü

Kartaca Turizm İstanbul Bölge 
Müdürü Mustafa Kılıç, oldu

Antalya’ya gelen turistin yüzde 90’ı 
seyahat acentesini tercih etti

DER Touristik, kış döneminde 
satışları artırmayı hedefliyor

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantı 
Omikron ile ilişkili vakalar tespit edildi. 
Başbakan Boris Johnson yeni önlemler 
açıkladı. Johnson, ülkeye girecek herkese 
ikinci günde PCR testi yaptırma ve test sonucu 
gelene kadar evlerinde izole olma zorunluluğu 

getirildiğini duyurdu. Ayrıca toplu taşıma araçları ve mağazalarda da 
maske takmak zorunlu olacak. Bununla birlikte, İngiltere kırmızı liste 
uygulamasını da tekrar devreye aldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, 
Güney Afrika ülkelerinden İngiltere’ye dönük uçuşların geçici süreyle 
durdurulduğunu açıkladı. TurizmGüncel’de yer alan habere göre,  28 
Kasım Pazar gününden itibaren Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, 
Botsvana, Lesotho ve Eswatini'den İngiltere'ye gidenler 10 gün kaldıkları 
yerde karantinaya girmek ve karantinanın 2. ve 8. gününde PCR testi 
yaptırmak durumunda. Afrika Seyahat ve Turizm Derneği ise bu kararı 
"darbe" olarak nitelendirdi.

Sektörde 17 yıldır hizmet 
veren Bodrum merkezli 
Kartaca Turizm'in İstanbul 
Bölge Müdürlüğü 
görevine Turizmci Mustafa 
Kılıç getirildi. İstanbul 
Osmanbey’de işletmesini 
üstlendiği, yapımı devam 
eden 50 odalı otelini 
açmaya hazırlanan 
Mustafa Kılıç, sektördeki 
yolculuğuna acenteci 
ve otelci olarak devam 
edecek. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı'nı Fatih Günay'ın yürüttüğü Kartaca Turizm; İzlanda, Almanya, 
Polonya, Romanya, İsviçre, İngiltere, Sırbistan Kosova Makedonya 
Bulgaristan Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, İran, Ürdün, Bahreyn, 
Lübnan, Suudi Arabistan ve Romanya gibi pazarlarda faaliyet gösteriyor. 
Tur operatörü, aynı zamanda sağlık turizmi de yapıyor. Bodrum 
merkez olmak üzere; Marmaris, Kuşadası, Antalya ofisleri ve Trabzon, 
Kapadokya, Bakü, Gürcistan, Batum, Tiflis, Kutaisi temsilcileri bulunan 
Kartaca Turizm, yakın zamanda İstanbul’a ofisini açacak ve Mustafa Kılıç 
ile yola devam edecek.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma 
Grubu Antalya'ya son 5 yılda gelen 
toplam turistin seyahat acenteleri ve 
bireysel geliş olarak karşılaştırılması 
alanında bir araştırma gerçekleştirdi. 
Sonuçlara göre Antalya'da son 5 yılın 
ocak-ekim döneminde ağırlanan 48 milyon 918 bin turistten 43 milyon 796 
binini, seyahat acentelerinin getirdiğini açıklandı. Türkiye ve en çok turist 
ağırlayan kenti Antalya'ya yabancı turistin çoğunluğu, seyahat acenteleri 
ve tur operatörleri aracılığıyla geliyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma 
Grubu tarafından yapılan çalışmada, pandemi sürecindeki kısıtlamalar 
ve kapanmalar nedeniyle bireysel gelişlerde artış yaşandığı ortaya çıktı. 
Son yılın toplam ortalamasında ise, yüzde 90'a yakının seyahat acenteleri 
aracılığıyla tatil tercih ettiği belirledi. Antalya'ya acentelerle ve bireysel gelen 
turistler üzerine son beş yılın 10 ay verilerine göre bir çalışma hazırladı ve 
2017-2021 yılları Ocak-Ekim dönemi acente performanslarını ülkelere göre 
de değerlendirildi. Buna göre, son 5 yılda Ocak-Ekim döneminde 48 milyon 
918 bin 86 turist havayolu ile Antalya'ya geldi. Bu turistlerin 43 milyon 796 
bin 215'i acentelerin paket turları aracılığıyla geldi. Son 5 yıl ortalamasına 
göre acenteler ile gelen turist oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti.

DER Touristik, 2022 yaz sezonunda 
2019 seviyelerini yakalamayı hedefliyor. 
DER Touristik pandemi krizine 
rağmen 2020-21 sezonunu bir önceki 
yıla kıyasla, özellikle orta mesafeli 
destinasyonlarda, artışla kapatmayı 
ve pazar payını büyütmeyi başardı. Ancak şirket gelir açısından 2018-19 
sezonunun hala yüzde 60 gerisinde geliyor. Korona vakalarındaki hızlı 
artışa rağmen 2022 sezonu için güçlü bir talep beklediğini ifade eden DER 
Touristik Merkez Avrupa Müdürü Ingo Burmester, “Pandemi nedeniyle 
verilen zorunlu aranın ardından seyahat isteği hiç olmadığı kadar yüksek. 
Pek çok destinasyona dönük talep pandemi öncesinin aynı dönemini bile 
geride bıraktı" diye konuştu.

Figen Ayan, Med Cruise Birliği’nin ilk Türk başkanı oldu
Galataport İstanbul’da liman işletmeciliğinden 
sorumlu Galataport İstanbul Liman İşletme 
Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Akdeniz 
çanağındaki 140 kruvaziyer limanını temsil eden 
Med Cruise Birliği’nin ilk Türk başkanı olarak 
göreve seçildi. 2021-2024 döneminde Med 
Cruise Birliği’nde başkanlık yapacak olan Figen 
Ayan, birliğin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili, “Med Cruise Birliği’nin 
üyeleri, limanlar, destinasyonlar ve kruvaziyer firmaları arasında köprü 
vazifesi görerek yolcular, mürettebat ve sektörün tüm oyuncuları için 
güvenli bir ortam yaratıyor. MedCruise Birliği üyeleri olarak bizler, 
kruvaziyer sektörünü ve kültürlerarası mozaiği inceliklerimizle daha da 
güçlendiriyor ve sürdürülebilir limanları gelecek nesillere taşıyoruz. Med 
Cruise Birliği’nin yeni başkanı olarak yönetim kurulu üyelerimiz, limanlar 

ve ortak üyelerimizle ele ele vererek çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hep 
birlikte bu yeni dönemde destansı bir hikaye yaratacağımıza inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.
“2022 yılı için 250’ye yakın gemi rezervasyonumuzu aldık” 
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, 
Galataport’un 2022 hedeflerini anlattı. 1 Ekim’de hizmete girdiğinden bu 
yana 8’inci gemiyi ağırlayan Galataport, 2022’de 250 gemiye ev sahipliği 
yapacak. Gelecek gemilerde mürettebat dahil 1,5 milyon kişi olması 
bekleniyor. Ayan, “Limanımızda, yıllardır beklediğimiz yolcu gemileri 
trafiğine kısa sürede ulaşmayı planlıyoruz. 2022 yılı için 250’ye yakın 
gemi rezervasyonumuzu aldık. Önümüzdeki yıl ev sahipliği yapmayı 
beklediğimiz yolcu gemilerimizle kruvaziyer turizmine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz.” dedi.
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MITT Moskova Turizm Fuarı,
15 Martta kapılarını açacak 

Kuşadası’na
2022 için 650 gemi 
rezervasyonu yapıldı 

Anadolu Jet, Belgrad-Ankara 
uçuşlarını 23 Aralık’ta başlatacak

Coral Travel, 2022’de 10 milyonun 
üzerinde paket tur satışı hedefliyor 

Stefan Baumert: “Normalliğin 
geri döndüğü bir seyahat yazını 
yaşayacağız” 

Almanya seyahat pazarı, Ekim 
ayında yüzde 400 büyüdü

Bu yıl 28.si düzenlenecek olan Moskova Turizm 
Fuarı, Turizm sektörünün önemli temsilcilerini 
bir araya getirecek. Dünyanın en büyük üç 
seyahat fuarından birisi olan MITT, 15-17 Mart 
tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine 

açacak. Türkiye turizminin en çok Rusya’dan misafir ağırladığına dikkat 
çeken Open Media Global (OMG) Direktörü Suat Karaman, bu fuarın 
ülkemizdeki turizm faaliyetleri açısından önemli olduğunu dile getirdi. 
Karaman, “MITT fuarı, kapılarını 15-17 Mart tarihlerinde yeniden açmaya 
hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Covid tedbirleri ile 10 binin üzerinden turizm 
paydaşını buluşturan dünyanın en önemli organizasyonlarından olan 
etkinliğin bu yıl daha fazla kişiyi bir araya getirmesi bekleniyor. Bizler de 
OMG olarak MITT ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde birçok firmamıza 
stant desteği sunduk ve bu yıl da yine fuar için çalışmalarımızı başlattık. 
Türkiye’den stant için gelecek talepleri değerlendirerek firmalarımızın 
yanında yer alacağız. Önemli olan bu süreçte ülkemizi daha iyi tanıtmak 
ve Türkiye turizmine katkı sağlamaktır” dedi. 

Kuşadası, kruvaziyer turizminin amiral gemisi olma yolunda attığı 
adımları güçlendiriyor. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları 
Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör’ün verdiği 
bilgiye göre, Kuşadası’na 2022 yılı için şimdiden 650 gemi rezervasyon 
yaptırdı. Dev gemilerden kente 750 bin turistin inmesi bekleniyor. 
Güngör, Dünya'da yer alan haberde, “Turistleri kent merkezinde 
daha fazla tutmak gerekiyor. Bu kapsamda gastronomi ile eğlence 
sektöründeki uyuşmazlık ekonomik kayıplara yol açıyor” ifadelerine 
yer verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimlerini 2022 
yılı için altın adım olarak değerlendiren Aziz Güngör, “Geçmişte, yerel 
yönetim ile kruvaziyer turizmi arasında bir boşluk, iletişimsizlik vardı. 
Şu an Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı kaliteli bir turizm kenti haline 
getirmeye çalışıyor, önemli adımlar atıyor. Çok şeyi aynı düşünüyoruz ve 
kruvaziyer turizmine çok önem veriyor. Umarım gelen turistlerin şehir 
merkezinde daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak ortamlar yaratılır. 
Bu sayede kent merkezindeki ekonomik döngü de hareketlenir” diye 
konuştu.

Anadolu Jet'in Ankara 
ile Sırbistan'ın başkenti 
Belgrad arasındaki 
seferlerinin 23 Aralık'ta 
başlayacağı duyuruldu. 
Seferlerin Sırp turist 
sayısını arttıracağını
belirten Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, “Bir dönüm 
noktası diyebiliriz. Sırbistan ile ilişkilerimiz her alanla artıyor” dedi. 
Sırbistan Ticaret Odası Başkan Danışmanı Miroslav Miletic ise ocak-
eylül döneminde 1 milyondan fazla turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini 
anımsatarak, “Türkiye-Sırbistan ekonomik ilişkileri son yıllarda oldukça 
yükseldi. Türk yatırımları da arttı” ifadelerini kullandı. Dış ticaret hacminin 
2020 itibarıyla 1 milyar 320 milyon avro olduğunu aktaran Miletic, 
Ankara uçuşlarının ekonomik ilişkilere büyük katkı sağlayacağının altını 
çizdi.

Coral Travel Yönetim Kurulu Başkanı 
Coşkun Yurt, Rusya ve BDT pazarları ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Dünyada 
40’tan fazla ülkeye turist gönderdiklerini 
ifade eden Coşkun Yurt, “Pandemi 
sürecini Türkiye’den daha iyi yöneten ülke olmadı. Hızlı alınan tedbirler, 
getirilen standartlar ve yapılan denetimler pazarlarda yüksek güven 
sağladı. Zor dönemlerde bulunmamıza rağmen pazarlarda söz sahibi olan 
bir tur operatörü olarak Türkiye’ye turist göndermeye devam ettik” dedi. 
Pandeminin Rusya’da tüketiciyi olumsuz etkilediğini anlatan Coşkun Yurt, 
“2022’nin ilk yarısında pandemi etkileri azalacak. 2021’de yaklaşık 6 milyon 
paket tur tatili olacak. Bu sayı 2020’de 3 milyon, 2019’da ise 10 milyon 
olmuştu. 2022 yılında ise bu sayının tekrar 10 milyonun üzerine çıkmasını 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TUI Almanya'nın yönetim başkanlığını 
Ekim ayında devralan TUI Almanya 
Başkanı Stefan Baumert, seyahat 
hacimleri hakkında değerlendirmede 
bulundu. Baumert, önümüzdeki yaz 
seyahat hacminin neredeyse 2019 
seviyesinde olabileceğini belirtti. Baumert, önümüzdeki yaz için Mallorca, 
Yunanistan ve Türkiye-Ege gibi bölgelerin talebinde hızlı bir artış olduğunu 
belirterek bastırılmış talep nedeniyle ortalamanın üzerinde bir büyüme 
bekliyoruz” dedi. "Normalliğin geri döndüğü bir seyahat yazını yaşayacağız" 
diyen Baumert, bunun bir iyi niyet beklentisi değil deneyime dayanan 
öngörü olduğunu söyledi.

Almanya seyahat pazarı, Ekim ayında ortalama yüzde 400'e yakın bir 
büyüme gerçekleştirdi. Seyahat Acente Teknolojileri ve Servislerine göre, 
ekim ayında Almanya satışlar ortalama yüzde 389 artarken, artış oranı 
kruvaziyer dahil turizm satışlarında yüzde 339, kruvaziyerde yüzde 508, 
uçak biletlerinde yüzde 837 ve tren-araba-diğer alanlarda yüzde 127 
olarak ölçüldü. Alman iş ve turizm dergisi FVW' de yayınlanan haberde, 
“Bunlar büyük rakamlar ama ekonomiden çok istatistiksel öneme sahipler. 
Çünkü geçen yılın aynı döneminde seyahat endüstrisi dip noktasındaydı. 
Kısıtlamalar ve karantina düzenlemeleri nedeniyle seyahat etmek 
neredeyse imkansız hale gelmişti” notuna yer verildi. 
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Turistik Doğu Ekspresi, 
15 Aralık'ta yeniden 
yolcularla buluşacak

Lufthansa, pandemi sonrası 
ilk kez kar elde ettiğini açıkladı

Jet2 Holidays; “Türkiye'ye 
2022 yılında haftada 172 uçuş 
gerçekleştireceğiz” 

İstanbul Havalimanı, 
104 milyon yolcuya hizmet verdi 

Costa Venezia gemisi, 2022’de 
Türkiye odaklı çalışacak

Sabiha Gökçen Havalimanı, 
uzaktan kontrol edilebilen ilk 
yolcu biniş köprüsünü havacılık 
sektörüne kazandırdı 

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlere başlayacağı tarih belli oldu. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs 
salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 
15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını açıkladı. Karaismailoğlu, 
şu bilgileri paylaştı: “Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi 
Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü 
hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma 
ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. 
Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik 
Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda 
belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.”

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana 
şirketin ilk kez kâr elde etmeye başladığı belirtildi. Açıklamaya göre grup 
üçüncü çeyrekte 19,6 milyon yolcunun rezervasyonunu kaydetti. Bu 
rakam, 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin yüzde 
46'sına karşılık geliyor. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyet kârının 
üçüncü çeyrekte 17 milyon euroya yükseldiği kaydedilirken, geçen yılın 
aynı döneminde, grubun yaklaşık 1,3 milyar euro zarar ettiği bildirildi. 
Şirket üçüncü çeyrekte 72 milyon euro net zarar elde etti. Lufthansa 
geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar euro net zarar etmiş, geçen yılı 
ise toplam 5,6 milyar euro zararla kapamıştı.

Jet2 Holidays CEO'su Steve Heapy, 
jet2Holiday'in 2022 yılı hedefleri hakkında 
bir bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen 
toplantıda bir sunum gerçekleştiren Steve 
Heapy, Jet2 hakkında bilgi verdi. Jet2'nun 
2019 yılında 3,6 milyar Paund gelir elde ettiğini vurgulayan Heapy, 
pandemi döneminde bu gelirin 400 Milyon Avroya kadar düştüğünü, ancak 
hisse değerlerinin sürekli artığını, nakit akışlarının çok düzenli olduğunu, 
otelcilere tüm ödemelerini zamanında yaptıklarını kaydetti. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
İstanbul Havalimanı ile 
ilgili 3 yıllık verileri açıkladı. 
Karaismailoğlu’nun verdiği 
bilgilere göre, 25 Ekim 
itibariyle havalimanında 104 
milyon yolcuya hizmet verildi. 
Bu süre içinde havalimanına 
yapılan uçuş sayısı ise 734 
bin 600 oldu. İstanbul Havalimanının dünyanın en iyi 10 havalimanından 
biri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, havalimanının bugüne kadar 30 
ödül aldığını ifade etti. İstanbul Havalimanı açılmadan önceki kentin hava 
trafiğinin büyük bölümünü omuzlayan Atatürk Havalimanı 2017 yılında 
44,5 milyonu dış hat, 19,6 milyonu da dış hat olmak üzere toplamda 63,7 
milyon yolcuya hizmet vermişti.

Costa Cruises (Carnival), filosuna katılan ve ‘yüzen Venedik’ olarak 
tanımlanan Costa Venezia gemisi, İstanbul'u merkez alarak 1 Mayıs-13 
Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin İzmir, Kuşadası ve Bodrum limanlarına 
yönelik program hazırladı. Costa Venezia gemisi 2022/23 kışında da 
Türkiye, Mısır, İsrail ve Kıbrıs'a on iki günlük programlar düzenleyecek. 
Costa, turlarını Almanca konuşulan pazarlarda satacak. Bu konuda da 
Almanya’daki Türk tur operatörü Bentour ile işbirliği yapacak. 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı (İSG), tamamen Uzaktan 
Kontrol Sistemi ile çalışan Yolcu Biniş 
Köprüsü’nü gerçek bir uçuş operasyonunda 
kullanarak dünya havacılık sektöründe 
bir ilki gerçekleştirdi. Operasyonlarında 

verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra 
sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, bu akıllı teknolojiyi hayata 
geçirmek için dünya çapında 5 bin 500’den fazla yolcu biniş köprüsü 
ile hizmet sunan TK Elevator şirketi ile iş birliği yaptı. İSG’nin en ileri 
teknolojileri havacılık sektörüne kazandırarak bu alanda öncü bir konuma 
ulaştığını belirten ISG CEO’su Berk Albayrak, “Uçuş ve yolcu deneyimlerini 
kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 2021 
yılı başında TK Elevator şirketi ile iş birliğine gittik ve Uzaktan Kumanda 
Sistemi’nin projelendirme aşaması başladı. Ortaklaşa inovasyonla, Sabiha 
Gökçen’in sahadaki deneyimi ile teknoloji, donanım ve yazılımı bir araya 
getiren RCS çözümünü geliştirdik. Uzaktan Kumanda Sistemi sayesinde, 
biniş köprüsü klasik çalıştırma sistemi yerine kontrol odasından komuta 
ediliyor. Operatörlerin bir köprüden diğerine geçmek için harcadığı 
zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bu sistemle, operasyonlarımızda 
maksimum verimlilik, konfor ve güvenlik sağlamayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.
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Rusya’dan İstanbul'a dönük 
talepler yüzde 65 arttı

SunExpress’ten Antalya’ya 
iki yeni hat

Tez Tour, 2022’de Türkiye'ye 
1 milyon turist göndermeyi 
hedefliyor 

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 
inşaat çalışmalarının yüzde 45’i 
tamamlandıRusya’da ilan edilen korona tatilinin ardından Rusların İstanbul’a yoğun 

talep gösterdiği görüldü. Söz konusu dönemde en çok talebi başkent 
Moskova ile İstanbul’un gördüğü bildirildi. Sputnik’in Yandex Seyahat 
Servisinden aktardığı habere göre izin günlerinde Ruslar için yurtiçinde 
en popüler seyahat güzergahı Moskova oldu. Ruslar yurtdışında da en 
çok İstanbul’a seyahat etmeyi tercih etti. İstanbul'a yönelik talepler 
yüzde 65 arttı. İstanbul dışında Antalya’ya yönelik de yoğun bir talep 
(yüzde 25 artış) görüldü. Popüler güzergahlar arasında uçak bilet 
fiyatlarının en çok arttığı (yüzde 24) yer Antalya.

SunExpress, 2022 sezonunda İngiltere’nin iki şehrinden daha Antalya’ya 
uçuş başlatacağını duyurdu. Açılacak yeni hatlardan birinin ise Luton-
Antalya hattı olacağı belirtildi. Nisan ayında başlayacak olan uçuşlar, 
haftada iki kez gerçekleştirilecek. SunExpress’in Antalya’ya açtığı ikinci 
hat ise Edinburg-Antalya hattı olacak. 2 Nisan’da haftada iki sefer olarak 
başlayacak olan uçuşlar 24 Mayıs itibariyle haftada 3’e çıkarılacak ve 
ekim sonuna kadar devam edecek.

2022 Türkiye planları ile ilgili ATOR'un bültenine açıklamalarda bulunan 
Rus tur operatörü Tez Tour, 2021 yılında tamamen kaybolan erken 
rezervasyonların yeniden başladığını ve 2022 yılında Türkiye'ye 1 milyon 
turist göndermeyi hedeflediklerini ifade etti. 28 Ekim-7 Kasım arasındaki 
dönemin korona tatili ilan edilmesinin ikinci gününde rezervasyonların 
ikiye katlandığını belirten Tez Tour'un Türkiye'deki incoming şirketi 
Areles Turizm'in genel müdür yardımcısı Ferhan Yılmaz, Tez Tour'un 
talebi karşılamak amacıyla Türkiye'ye ek uçuşlar planladığını açıkladı. Tez 
Tour'un yılbaşı dönemi için de ek uçak planlayacağını ifade eden Ferhan 
Yılmaz, bu dönem için sadece Antalya'ya değil, Kapadokya ve İstanbul'a da 
talebin yüksek olduğuna dikkat çekti. 2020'den bu yana Türkiye dahil tüm 
destinasyonlara dönük rezervasyonların son dakikaya kaydığını belirten 
Yılmaz, yüksek sezon haricindeki satışların çoğunun ortalama 5 gün 
önceden satıldığını söyledi. Yılmaz, "Ancak şimdi durum değişti. Gerçekçi 
gelmeyebilir ama rezervasyonlar devam ediyor ve rezervasyonların derinliği 
2022 Eylül ayını bile buluyor. En çok talebi Belek ve Kemer bölgesindeki 
lüks oteller alıyor” dedi. 

Çukurova Uluslararası Bölgesel 
Havalimanı'nda inşaat çalışmalarının 
yüzde 45 oranında tamamlandığı ve 
açılışın gelecek yıl 29 Ekim tarihinde 
yapılacağı açıklandı. Yanı sıra 
Havaalanına 180 odalı otel yapılması 
da planlanıyor. Çukurova Uluslararası 
Bölgesel Havalimanı inşaat ihalesini 
alan Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Oda yönetimi 
ve personeli ile birlikte Mersin’e geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Meclis Üyeleri ile birlikte Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı 
inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi veren Kozuva, inşaatın yüzde 
45'ini tamamladıklarını bildirip, gelecek 29 Ekim’de açılışı yapacaklarını 
söyledi. Önlerinde tam bir yıllık süre bulunduğunu belirten Kozuva, 
çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. 

Antalya Havalimanının yeni işletmecisi belli oldu

Antalya Havalimanının önümüzdeki 25 yıl boyunca işletilmesi amacıyla 
yapıaln ihaleyi TAV-Fraport ortaklığı kazandı. Antalya Havalimanını
önümüzdeki 25 yıl boyunca işletecek şirketi beİlirlemek amacıyla yaplan 
ihaleye TAV – Fraport ortaklığı ile Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı 
katıldı. İhaleyi kazanan TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı, Antalya 

Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için 
gerçekleştirilen ihaleyi kazandı. 7 milyar 250 milyon euro ile en iyi teklifi 
veren TAV-Fraport ortaklığı, kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek 
ve havalimanını 2027 yılından 2051 yılına kadar işletecek. TAV-Fraport 
ortaklığı, toplamda 765 milyon euro yatırım yaparak havalimanının 
kapasitesini 80 milyon yolcuya çıkaracak. Dış hatlara hizmet veren 82 
bin metrekarelik Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik yeni 
bir terminal haline getirilecek. 37 bin metrekarelik iç hatlar terminali 
kapasitesi de iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak. 2040 yılında 
ise 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak. Yaklaşık 1 milyon 
metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, 
terminallerdeki köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek.
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İstanbul'un üç 
sarayında restorasyon 
çalışması yapılacak

Eylül ayında seyahat gelirleri 
2 milyar 983 milyon dolar oldu

Nevşehir, 2022 AİD Turizm 
Başkenti seçildi

Turizm sektörü, 2021 yılının 3'üncü 
çeyreğinde yaklaşık 11,5 milyar 
dolar gelire ulaştı

Skal Antalya’nın yeni yönetimi 
belirlenecek

Pasaport ücretleri, 2022 yılında yüzde 36,20 oranında artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız 
ve Beylerbeyi Sarayı'nda restorasyon  çalışması gerçekleştirileceğini 
açıkladı. Oktay, konuya ilişkin “2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı 
bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” dedi. 

Eylül ayına ait cari işlemler hesabını açıklayan Merkez Bankası, cari 
işlemler hesabının Eylül ayında 1.65 milyar dolar fazla verdiğini belirtti. 
Bu dönemde hizmet dengesi kalemi altındaki net gelirler 3 milyar 674 
milyon dolar olurken net seyahat gelirleri ise 2 milyar 983 milyon dolar 
oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; 
“Bir önceki yılın Eylül ayında 2.335 milyon ABD doları açık veren cari 
işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.652 milyon ABD doları fazla 
vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18.444 
milyon ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı 
dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.730 milyon ABD 
doları azalarak 1.023 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler 
dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.925 milyon ABD artarak 3.674 
milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari 
işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3.270 milyon ABD doları 
fazla vermişken, bu ay 5.581 milyon ABD doları fazla vermiştir…” 

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri 
Bakanları Çevrimiçi Toplantısı 
gerçekleştirdi. Toplantıda 2022 yılı için 
Nevşehir AİD Turizm Başkenti olarak ilan 
edildi. Ayrıca Türkiye'nin 2019 yılının 
Eylül ayından bu yana sürdürdüğü AİD Dönem Başkanlığı da Bahreyn'e 
devredildi. Düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları 
Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya 
girişimi kapsamında AİD ile yakın iş birliklerinin süreceğini vurguladı. Bakan 
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Asya 
İşbirliği Diyaloğu (#AİD) Dışişleri Bakanları Çevrimiçi Toplantısı'na katıldık. 
Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi. Dönem Başkanlığını 
Bahreyn'e devrettik. #YenidenAsya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın 
işbirliğimiz sürecek. Mutluyuz, gururluyuz. Nevşehir’imiz 2022 AİD Turizm 
Başkenti oldu. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Atatürk 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Akademik Yılı Açılış ve Ödül Törenine 
katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Nadir Alpaslan, turizmde 2021 yılının 
3'üncü çeyreğinde yaklaşık 11,5 
milyar dolar gelire ve 15 milyona yakın 
ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 
2019'un aynı dönemine yakın olduğunu açıkladı.  Türkiye ekonomisinde 
turizmin yeri ve önemine dikkat çeken Alpaslan, “2019 yılı Türkiye 
açısından turizmde çok parlak bir yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi 
ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Bu da tabii Türk 
turizm tarihinde en üst rakamlar oldu” dedi. Türkiye’de 2021 yılı Haziran 
ayında turizm sektörünün hareketlendiğine değinen Alpaslan, “Rakip 
olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme sağladık. 2019 rakamlarını da 
inşallah, 2022 ve 2023’lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 3’üncü dilimini 
dikkate aldığımızda 2019 yılı rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 
milyar dolar turizm gelirimiz, 15 milyona yakın da ziyaretçiyi ülkemizde 
ağırlamış olduk” dedi. 

Skal Antalya Kulübü Olağan Genel toplantısı,  
30 Aralık 2021 tarihinde The Marmara Antalya 
Otel’de, saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Bu 
tarihte yeterli çoğunluğun sağlanmaması 
durumunda ise ikinci kez Nirvana Cosmopolitan 
Otel’de 8 Ocak 2022 tarihinde yeterli çoğunluk 
aranmaksızın gerçekleştirilecek. Olağan Genel 

Kurul Toplantısında Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve ayrı 
ayrı oylanacak. Oy kullanmak ve aday olabilmek için 2021 yılı dahil aidat 
borcu bulunmaması şartı aranacak. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday 
olmak için ise en az iki dönem Skal International Antalya Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi olunması ve en az bir kez Uluslararası Skal Kongresine 
katılmış olunması gerekiyor. Seçimli Olağan Genel Kurulunda, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayı düşünen 
Skal Antalya Kulübü üyeleri, ıslak imzalı müracaatlarını ve özgeçmişlerini 
29 Aralık 2021 tarihine kadar iletebilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatlarının ekim ayı itibariyle 12 aylık ortalamasını yüzde 36,20 olarak açıkladı. 
Yeniden değerleme oranı (YDO) olarak kabul edilen bu oranla devletin maktu vergi ve cezaları ile parasal limitlerinin yıl 
başından itibaren artacağı ifade edildi. Airport'un haberine göre, yeni zamlar sonrasında yurtdışından getirilen cep telefonu 
harcı 2006 TL'den 2732TL'ye, 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye, 2 
yıllık pasaport harcı 738 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye 
yükselecek. Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Kanuna göre 
zam Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra devreye alınıyor. YDO oranlarının hesaplandığı şekilde uygulanmasına, oranların 
artırılarak ya da indirimli uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karar verecek.

Nadir Alpaslan
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2. Saros Ekonomisi 
Zirvesi’nde Enez 
turizmi konuşuldu

Kredi kartıyla 
en fazla ödeme hava 
yollarında oldu 

Rönesans, 
Türkmenistan’ın ilk 
çok amaçlı otel ve 
iş merkezi projesini 
inşa etti 

Edirne İş İnsanları Derneği ve Ekonomi 
Gazetecileri Derneği işbirliğinde Türkiye 
Ekonomiyi Konuşuyor etkinlikleri kapsamında, 
Enez’de düzenlenen 2. Saros Ekonomisi 
Zirvesi’ndeki ikinci oturumda konu bölgenin 
turizmi ve ekonomisi oldu. Etkinliğe bölge 
turizmini değerlendirmek üzere konuşmacı 
olarak katılım sağlayan Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt; bölgeye gelen 
turistlerin analizi, yazlıkçıların ve günübirlikçi 
gelen vatandaşlar arasındaki farkları anlattı. 
Zıpkınkurt, Enez’e yapılacak olan gümrük 
limanının da önemli gelişmelere öncülük 
edeceğini ifade ederek; “Deniz gümrük 
kapısının Enez’e katma değer kazandıracağına 
inanıyorum. Çünkü hem Enez’de biraz daha 
turizm kalitesi yükselecek ve daha zengin 
turist gelecek. Diğer taraftan günübirlikçi ve 
yazlıkçı, turizmcileri ayırmadığımız sürece 
Saros bölgesinin kalkınması mümkün değil” 
diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Atatürk 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen Akademik 
Yılı Açılış ve Ödül Törenine katılan Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 
turizmde 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde 
yaklaşık 11,5 milyar dolar gelire ve 15 milyona 
yakın ziyaretçiye ulaşıldığını, bu rakamların 
2019'un aynı dönemine yakın olduğunu 
açıkladı.  Türkiye ekonomisinde turizmin yeri 
ve önemine dikkat çeken Alpaslan, “2019 
yılı Türkiye açısından turizmde çok parlak bir 
yıl olmuştur. 52 milyon yabancı ziyaretçiyi 
ülkemizde ağırladık. 34,5 milyar dolar turizm 
gelirimiz oldu. Bu da tabii Türk turizm tarihinde 
en üst rakamlar oldu” dedi. Türkiye’de 
2021 yılı Haziran ayında turizm sektörünün 
hareketlendiğine değinen Alpaslan, “Rakip 
olduğumuz ülkelere oranla yüzde 80 gelişme 
sağladık. 2019 rakamlarını da inşallah, 2022 
ve 2023’lerde yakalayacağız. 2021 yılının son 
3’üncü dilimini dikkate aldığımızda 2019 yılı 
rakamlarına yakın gerçekleşti. Yaklaşık 11,5 
milyar dolar turizm gelirimiz, 15 milyona yakın 
da ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamış olduk” dedi. 

Rönesans Endüstri Tesisleri, 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Eylül 
2018’de inşasına başladığı çok amaçlı 
otel ve iş merkezi projesini, pandemi 
şartlarına rağmen planlanan süre içinde 
başarıyla tamamladı. Garagum Çok 
Amaçlı Otel ve İş Merkezi’nin 19 Kasım 
2021 tarihinde düzenlenen açılış töreni, 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly 
Berdimuhamedov ile Rönesans Holding 
Başkanı Dr. Erman Ilıcak’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Bölgenin ilk çok amaçlı 
projesi Garagum Otel’in tasarımında, 
dünyanın en geniş su kanalının da 
geçtiği ve kapladığı alan bakımından 
dünyanın en büyük çöllerinden olan 
Garagum Çölü’nden esinlenildi. Aşkabat 
Uluslararası Havalimanı’nın yakınında, A. 
Niyazov Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi 
Caddesi'nin kesiştiği noktada inşa edilen 
Otel ve İş Merkezi’nden oluşan yeni 
komplekste, ‘ana bina’, ‘teknik bina’ ve 
Türkmenistan’ın milli kültürünü yansıtan 
‘Türkmen Çadırı’ mimarisinde çok amaçlı 
bina yer alıyor.

Dedeman, otellerinde elektrik tüketimini 
yeşil enerjiden karşılayacak
Antalya Havalimanının önümüzdeki 25 yıl 
boyunca işletilmesi amacıyla yapıaln ihaleyi 
TAV-Fraport ortaklığı kazandı. Antalya 
Havalimanını önümüzdeki 25 yıl boyunca 
işletecek şirketi beİlirlemek amacıyla yaplan 
ihaleye TAV – Fraport ortaklığı ile Vnukovo-
INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı. İhaleyi kazanan 
TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı, Antalya 
Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 
25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen 

ihaleyi kazandı. 7 milyar 250 milyon euro ile 
en iyi teklifi veren TAV-Fraport ortaklığı, kira 
bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek ve 
havalimanını 2027 yılından 2051 yılına kadar 
işletecek. TAV-Fraport ortaklığı, toplamda 765 
milyon euro yatırım yaparak havalimanının 
kapasitesini 80 milyon yolcuya çıkaracak. Dış 
hatlara hizmet veren 82 bin metrekarelik 
Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik 
yeni bir terminal haline getirilecek. 37 bin 

metrekarelik iç hatlar terminali kapasitesi de 
iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak. 
2040 yılında ise 70 bin metrekarelik yeni dış 
hatlar terminali açılacak. Yaklaşık 1 milyon 
metrekarelik apron alanı eklenerek park 
pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, terminallerdeki 
köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek.
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Türkiye, dünyanın en ucuz 
10 ülkesi arasında yer aldı
Freebirds isimli turizm dergisi Türkiye’yi 2022'de gezip görebilecek en 
ucuz 10 ülke arasında gösterdi. Türkiye, Avrupa içi ve çevresinde ise en 
ucuz 3 ülkeden biri olarak listede yer aldı. Euronews’in haberine göre 
Türkiye’de tatil yapmanın günlük maliyetin 30 ila 50 dolar arasında 
olacağı tahminin ediliyor. Bölgesinde Türkiye'yi günlük 30-60 dolar ile 
Romanya ve 20-40 dolar ile Gürcistan takip ediyor. Rehberdeki diğer 
ülkeler şunlar: Asya'da Endonezya (25-50 dolar), Vietnam (25-45 dolar), 
Pakistan (20-70 dolar). Latin Amerika'da Meksika (40-60 dolar), Bolivya 
(25-45 dolar), Afrika'da Fas (40-60 dolar) ve Mısır (30-70 dolar). Benzer 
şekilde 'Indie Traveller' sitesi de 2021 yıllı için 'Seyahat için İnanılmaz Ucuz 
21 Ülke' listesinde günlük 30-50 dolarlık bütçe ile Türkiye'ye yer veriyor. 
Bu listede Türkiye'den daha ucuz olan ülkeler Gürcistan, Vietnam, Laos, 

Nepal, Ermenistan, Bolivya, Kamboçya ve Ukrayna olurken Türkiye ile 
aynı veya daha pahalı olarak aktarılan ülkeler ise Meksika, Kolombiya, 
Romanya, Brezilya, Tayland, Cape Verde, Baltık ülkeleri, Endonezya, 
Filipinler, Küba, Fas ve Guatemala. Bu listeden bahsedilirken yemekten 
örnek verilerek şu ifadeler kullanılıyor: "Londra veya Zürih'te tek bir öğün 
yemeğin fiyatına Endonezya, Arjantin, Vietnam, Meksika veya Türkiye 
gibi ucuz ülkelerde tüm gününüzü kolayca karşılayabilirsiniz."

Hilton, pandemiyle 
birlikte değişen seyahat 
trendlerini açıkladı

Dalyan’da Eko Turizm projesi için 
bilgilendirme toplantısı yapıldı

Turizm Karikatürleri Yarışmasının 
ödülleri sahiplerine teslim edildi

İstanbul’un turist profili pandemi 
ile birlikte değişti

Pandemi sürecinde seyahat alışkanlıklarının 
dünya genelindeki değişimini analiz eden Hilton 
tarafından gerçekleştirilen "2022 Gezgini: 
Yükselen Trendler ve Yeniden Şekillenen Gezgin 
Tanımı" adlı araştırma, geçtiğimiz yıldan bu yana seyahat alışkanlıklarında 
köklü değişimler olduğunu gözler önüne seriyor. Hilton’un araştırmasına 
göre, sadakat programlarından yemek tercihlerine, sürdürülebilirlik 
çözümlerinden tasarıma; pandemi, insanların seyahat beklentilerinde 
büyük farklılıklara neden oldu. Araştırmaya göre, sağlıklı yaşamın 
ön plana çıkmasıyla birlikte insanların spor ve egzersiz alışkanlıkları 
değişti. Sağlık hizmetlerine artan ilgi ise Spa ve holistik tatil deneyimine 
talebi de beraberinde getirdi. Herkesin evinde ekşi mayalı ekmek gibi 
farklı lezzetler pişirmeye yöneldiği karantina dönemi, gastronomi 
seyahatlerine olan ilgiyi de etkiledi. Bunun yanı sıra, salgınla birlikte evcil 
hayvan sahiplenme oranındaki artış, evcil hayvanla birlikte seyahate 
olan ilgiyi artırdığı için oteller köpek parkları gibi hayvanların vakit 
geçireceği alanlar yaratmaya başladı. 

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan mahallesinin eko turizm destinasyonu 
haline gelmesi amacıyla TUSEV tarafından 'Eko Turizm' projesi başlatıldı. 
Proje kapsamında Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. 
Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Başkanı 
Başar Koşargelir, 'Eko Turizm' projesinin tanıtım toplantısı öncesinde 
bilgilendirmede bulundu. Dalyan'ın turizmden elde ettiği katma değeri 
yükseltmeyi ve bölge doğasını koruyarak turizme kazandırılmasını 
hedeflediklerini belirten TUSEV Başkanı Başar Koşargelir, dünyada 
ve Türkiye'de son yıllarda yükselişe geçen sürdürülebilir turizm akımı 
özellikle de bisiklet, doğa yürüyüşü, dalış gibi doğa sporlarına olan ilginin 
artmasının Dalyan için bir fırsat olduğunu söyledi. 

Anatolia Turizm Akademisi 
tarafından Er Yatırım’ın ana 
sponsorluğunda düzenlenen 
Uluslararası Turizm 
Karikatürleri Yarışması’nın 
ödülleri sahiplerini
buldu. 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen yarışmalarda dereceye 
girenlere ödülleri teslim edildi. Karikatürcüler 2019 yılında düzenlenen 
yarışmada “Havalimanı”, 2020 yılında ise “Covid19 ve Turizm” pandemisi 
temalarındaki eserleri ile Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na 
katıldılar. Katılan karikatürcüler arasından ulusal ve uluslararası seçici kurul 
üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede her iki yarışmada toplam 16 
eser dereceye girdi. 

Pandemide durma noktasına gelen 
turizm sektörü 2021’de yeniden 
hareketlendi. İstanbul’un turist profili 
pandemi ile birlikte değişti. Samancı 
Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir 
Samancı, “Ağırlığı giderek artan Arap 
turistler, şehrin Nişantaşı, Şişli gibi kozmopolit bölgelerinde ev konsepti 
tercih ediyor. Yeni yatırımlarda rezidans ve lüks apart oteller öne çıkıyor. 
Artık turistler kendilerini güvende hissedebilecekleri ev konsepti arıyor. 
Turist sayısında belirgin artışların yaşandığı Ortadoğu bölgesinden bu 
yönde talepler yükseliyor. Yatırımlar da bu talebe göre şekilleniyor. 2021 
Ocak’ta Nişantaşı’nda apart otel olarak geliştirdiğimiz Princely House 
projemize başladık. Şişli’deki Samancı Residence’ı olgunlaştırdık. Lüks 
apart otel kategorisindeki otelimiz 1+1, 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde 26 
daireden oluşuyor. Yeni yatırımlarımızla Ortadoğu’nun ev konsepti talebini 
karşılayarak rekabette üstün bir güç elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.



63

 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 1.911.264 4.362.238 128,24%
ALMANYA 1.037.293 2.745.043 164,64%
UKRAYNA 928.105 1.971.461 112,42%
BULGARİSTAN 997.470 977.629 -1,99%
İRAN 319.065 864.455 170,93%
IRAK 302.525 693.097 129,10%
HOLLANDA 238.611 559.336 134,41%
FRANSA 272.302 531.560 95,21%
ROMANYA 233.020 433.210 85,91%
AZERBAYCAN 203.504 365.864 79,78%
A.B.D. 124.040 297.986 140,23%
İNGİLTERE 787.540 278.173 -64,68%
AVUSTURYA 98.664 243.927 147,23%
GÜRCİSTAN 388.947 210.218 -45,95%
KUVEYT 107.783 202.916 88,26%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 115.369 195.692 69,62%
LİBYA 83.685 158.255 89,11%
DANİMARKA 40.602 96.150 136,81%
MISIR 54.288 95.246 75,45%
İSPANYA 47.830 75.253 57,33%
K.K.T.C. 55.904 48.235 -13,72%
CEZAYİR 48.316 29.878 -38,16%
ÇİN HALK CUM. 36.702 26.129 -28,81%
AVUSTRALYA 14.087 9.975 -29,19%
G. KORE 35.523 9.819 -72,36%
S.ARABİSTAN 66.817 8.285 -87,60%
JAPONYA 18.031 5.336 -70,41%
DİĞERLERİ 2.633.605 5.560.398 111,13%

TOPLAM 11.200.892 21.055.764 87,98%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (EKİM 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İRAN 22.713 102.220 350,05%
RUSYA 
FEDERASYONU 51.932 101.021 94,53%

ALMANYA 35.804 98.251 174,41%
FRANSA 32.254 49.944 54,85%
İNGİLTERE 22.555 46.366 105,57%
IRAK 10.853 36.742 238,54%
ABD 14.652 34.152 133,09%
UKRAYNA 28.267 33.653 19,05%
HOLLANDA 14.857 31.724 113,53%
İSRAİL 15.480 29.728 92,04%
ÜRDÜN 10.177 28.385 178,91%
ÖZBEKİSTAN 12.512 27.874 122,78%
KUVEYT 16.306 25.525 56,54%
LİBYA 15.282 24.041 57,32%
LÜBNAN 11.116 22.732 104,50%
AZERBAYCAN 14.719 17.336 17,78%
MISIR 10.011 14.790 47,74%
AVUSTURYA 5.269 12.122 130,06%
ROMANYA 8.298 10.462 26,08%
SURİYE 7.879 10.414 32,17%
KANADA 2.928 8.597 193,61%
ÇİN 1.686 3.156 87,19%
TÜRKMENİSTAN 686 2.057 199,85%
GÜNEY KORE 470 1.688 259,15%
AVUSTRALYA 566 1.418 150,53%
SUUDİ ARABİSTAN 651 737 13,21%
DİĞERLERİ 165.482 377.636 128,20%
TOPLAM 533.405 1.152.771 116,12%

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

TOPLAM 5.001.867 6.982.691 39,60%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA 149.426 287.702 92,54%
UKRAYNA 127.511 273.786 114,72%
ALMANYA 16.173 88.670 448,26%
POLONYA 17.398 85.298 390,27%
İNGİLTERE 309.424 58.648 -81,05%
YUNANİSTAN 1.344 57.476 4176,49%
HOLLANDA 1.554 20.386 1211,84%
A.B.D. 1.113 14.489 1201,80%
LÜBNAN 588 13.300 2161,90%
BEYAZRUSYA 3.013 8.200 172,15%
ROMANYA 3.552 7.993 125,03%
İSVİÇRE 3.158 6.734 113,24%
FRANSA 1.627 6.568 303,69%
ÜRDÜN 134 6.458 4719,40%
İSRAİL 946 5.801 513,21%
BULGARİSTAN 2.359 4.547 92,75%
AVUSTURYA 551 4.478 712,70%
ÇEKYA 279 3.553 1173,48%
İSPANYA 551 2.416 338,48%
İTALYA 1.000 1.951 95,10%
İRAN 190 1.619 752,11%
KANADA 372 1.191 220,16%
FİNLANDİYA 126 1.063 743,65%
DANİMARKA 171 675 294,74%
G.AFRİKA 444 539 21,40%
MACARİSTAN 285 432 51,58%
LETONYA 559 431 -22,90%
NORVEÇ 92 159 72,83%
DİĞERLERİ 24.143 61.632 155,28%

TOPLAM 668.083 1.026.195 53,60%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 123.699 303.733 145,54%
HOLLANDA 19.701 50.077 154,19%
İRAN 1.530 34.004 2122,48%
FRANSA 13.347 29.477 120,85%
POLONYA 3.013 28.475 845,07%
AZERBAYCAN 2.951 27.325 825,96%
BELÇİKA 6.144 19.985 225,28%
UKRAYNA 8.997 18.558 106,27%
İSVİÇRE 9.363 16.999 81,56%
AVUSTURYA 6.082 16.694 174,48%
RUSYA FED. 1.721 7.489 335,15%
DANİMARKA 1.675 5.288 215,70%
İNGİLTERE 34.042 5.128 -84,94%
A.B.D. 2.119 4.561 115,24%
BULGARİSTAN 3.469 3.503 0,98%
ÇEKYA 208 2.657 1177,40%
İTALYA 1.462 1.886 29,00%
NORVEÇ 324 1.770 446,30%
FİNLANDİYA 223 1.770 693,72%
FİLİPİNLER 2.826 1.326 -53,08%
ROMANYA 1.095 945 -13,70%
SLOVAKYA 167 535 220,36%
SURİYE 333 507 52,25%
ÇİN HALK CUM. 255 144 -43,53%
AVUSTRALYA 346 126 -63,58%
JAPONYA 334 60 -82,04%
G. KORE 392 49 -87,50%
KUVEYT 279 42 -84,95%
DİĞERLERİ 33.975 47.291 39,19%

TOPLAM 280.072 630.404 125,09%

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

Türkiye, ilk 10 ayda toplam 21 milyon 55 bin 764 yabancı misafir aldı

İstanbul’un ziyaretçi sayısında 
yüzde 39 artış

Muğla’nın ziyaretçi sayısı
1 milyonu aştı

İzmir’de Almanya pazarı 
açık ara önde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye’yi 2021’in ilk 10 ayının toplamında 21 milyon 55 bin 764 yabancı ziyaret etti. Bu sayı, geçtiğimiz yıl 
kaydedilen 11 milyon 200 bin 892 kişi sayısına kıyasla yüzde 88’lik artışa işaret ediyor. Ülkelere göre bakıldığına, Rusya 4 milyon 362 bin 238 pax ile 10 aylık periyotta ilk sırada geliyor. 
Onu 2 milyon 745 bin 43 kişi ile Almanya ve 1 milyon 971 bin 461 kişi ile Ukrayna takip ediyor. Rusya, Almanya, Ukrayna, İran, Hollanda, Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerden gelen turist 
sayılarında geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde artış görülürken; İngiltere, Gürcistan, Çin, Avustralya, Suudi Arabistan, Japonya ise düşüş yaşanan ülkeler arasında yer alıyor.

Açıklanan verilere göre, 2021’in Ocak-Ekim döneminde 
İstanbul, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 39’luk 
artış kaydederek, toplam 6 milyon 982 bin 691 yabancı 
turist ağırladı. Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 5 milyon bin 867 
olarak gerçekleşmişti. Ekim ayı özelinde ise kentin aldığı 
yabancı ziyaretçi sayısı Ekim 2020’ye göre yüzde 116,12 
oranında artışla 1 milyon 152 bin 771 oldu. Ekim ayında 
kentin en yüksek sayıda ziyaretçi aldığı pazarlar ise sırasıyla; 
İran (102 bin 220), Rusya (101 bin 21), Almanya (98 bin 
251), Fransa (49 bin 944) ve İngiltere (46 bin 366) oldu. 

Turizm kenti Muğla’nın Ocak-Ekim 2021 döneminde 
aldığı yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 26 bin 195 oldu. 
Geçtiğimiz sene ise aynı periyotta bu sayı 668 bin 83 olarak 
kaydedildi. 10 aylık dönemde en yüksek ziyaretçi alınan 
pazarlar; 287 bin 702 ile Rusya, 273 bin 786 ile Ukrayna, 88 
bin 670 ile Almanya, 85 bin 298 ile Polonya ve 58 bin 648 
ile İngiltere oldu. Şehrin en önemli kaynak pazarı İngiltere, 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 81 düşüş kaydetmesine rağmen, 
kente en çok ziyaretçi gönderen pazarlar arasında yer aldı. 

İzmir, ilk 10 ayda toplam 630 bin 404 yabancı ziyaretçiye 
ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 280 bin 72 
olmuştu. Bu rakamlar yüzde 125’lik bir artışa işaret 
ederken, ilgili dönemde en yüksek sayıda turist 303 bin 
733 pax ile Almanya tarafında gerçekleşti. Bu şekilde 
Almanya pazarında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 145’lik 
artış gerçekleşmiş oldu. İlk 10 ayda kente en yüksek sayıda 
turist gönderen diğer ülkeler ise Hollanda, İran, Fransa, 
Polonya ve Azerbaycan oldu. 

Geçen yıl Ocak – Ekim ayları arasında 3 milyon 272 bin 
171 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 8 
milyon 615 bin 626 kişi ziyaret etti. Antalya Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2020 yılı 
Ekim ayında 699 bin 857 turistin ziyaret ettiği Antalya’yı 
bu yıl aynı dönemde 1 milyon 599 bin 345 kişi ziyaret etti. 
Ocak – Ekim ayı dönemleri arasında Antalya’ya en çok 
turist 3 milyon 448 bin 706 ile Rusya’dan geldi. Bu rakam 
2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41’ini oluştururken 
Rusya'yı, 1 milyon 258 bin 138 turistle Ukrayna, 1 milyon 
164 bin 827 turistle Almanya ve 403 bin 428 turistle 
Polonya takip etti.








