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Son haftalarda Rusya ile yatık Rusya ile kalktık… Elbette daha önce de Türk basınında Rusya haberleri 
yoğundu, ama son iki hafta basının Rusya’dan gelen haberlere bu derece ilgi gösterilmesinin nedeni, 
Rusya’nın Türkiye kamuoyuna dönük PR başarısı mı yoksa Türk turizminin Rusya pazarını bu sezen da 

kaybediyor olmasının telaşı mıdır bilinmez…

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova’dan Rusya Tur Operatörleri Birliği 
Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin’e, Rusya Turizmciler Birliği Başkanı Andrey Ignatiev,  Rusya Turizmcil-
er Birliği (PCT) Basın Sözcüsü Irina Tyurina’ya kadar birçok yetkiliden açıklamalar geldi. Açıklamaların 
kiminde umutlandık, kiminde hayıflandık. Ancak son noktayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
koydu. St Petersburg Ekonomik Forumunda dünya haber ajanslarının yetkilileri ile bir araya gelen 
Putin; “Avrupa da dahil olmak üzere, her yere özgürce tatile gidebileceğini” söyledi ve “Eylül” ayını 
işaret etti. Tüm bunlara rağmen Putin Türkiye’ye bir ayrıcalık tanıyıp uçuşları 21 Haziran’da, hadi ol-
madı Temmuz’un ilk günlerinde başlatmazsa, umudumuz Türkiye’de bazı sektör temsilcilerinin mev-
simsel kaymalardan dolayı turizm mevsiminin Kasım hatta Arlık ayına kadar uzayacağı ön görülerine 

kalmış demektir... 

Tabii bu da son günlerde önce Marmara Denizinde sonra da diğer kıyılarımızda baş gösteren müsilaj 
(deniz salyası) sorunuyla ilgili yeterince önlem alınabilmesine bağlı…

Sezonda açılması planlanan yeni otellerin yanı sıra sezon açılışlarının ertelendiği bir dönemde Turizm 
İşletme Yatırım Dergisi olarak Kalkınma Ajanslarının bölgesel anlamda makro veya mikro düzeyde 

turizm yatırımlarına verdikleri desteği mercek altına aldık.

Kitle turizmi günümüzde pandemi etkisiyle yavaşlarken, butik ve alternatif turizm türleri bölgesel 
turizm açısından da öne çıkıyor. Bölgesel kalkınma ve bölgesel yatırımların gerçekleştirilmesi nok-
tasında gerek kamuya gerekse özel sektöre mali ve teknik destek sağlayan Kalkınma Ajansları, bu 
noktada önemli bir işlevi yerine getiriyor. Kalkınma ajanslarının faaliyetlerini bölgesel turizmin gelişi-

mine ilişkin bulgularımızı, haber dosyamızda derledik. 

Son yılların öne çıkan trendi sağlıklı yaşam, pandemi etkisiyle daha da önem verilen bir konu halime 
geldi. Öteden beri Spa, Wellness ve Fitness imkanlarıyla misafir memnuniyeti konusunda avantaj 
elde eden oteller için de kaçınılmaz olarak önemi artıyor. Bu noktada oteller, bünyelerinde bulunan 
Spa merkezlerinde gerek kullanılan ürün ve yazılımlarla gerekse bu alanların işletilmesiyle ‘kişiye özel 

hizmet’e odaklanıyor. Detaylar, ilerleyen sayfalarda…

Sosyal hayatta ve iş hayatında ağırlığı git gide atan Z kuşağı, pazarlama faaliyetleri bakımından da 
diğer sektörlerde olduğu gibi Y kuşağını takip ediyor. Z kuşağının sektörde köklü değişimlere yol aça-
cağı her geçen gün daha da kabul görürken, Y ve Z kuşağının getirdiği yeni trendler turizmde sunulan 
ürünleri ve pazarlama alışkanlıklarını dönüştürüyor. Haber dosyamızı dergimizden okuyabilirsiniz… 

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme Yatırım Dergisi

Turizmde gözler, seyahat yasağını 
21 Haziran’a uzatan Rusya’da… 
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YATIRIMLAR

Bölgesel turizm yatırımları, kalkınma 
ajanslarının desteğiyle güçleniyor 

Bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması 
ve bölgesel kalkınmanın sağlanması 

amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk 
kamu kuruluşları olan kalkınma ajansları, 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
arasında iş birliğini destekleyerek yerel 
potansiyelin açığa çıkmasını sağlama amacıyla 
faaliyet gösteriyor. Destekledikleri sektörler 
arasında turizmin de yer aldığı kalkınma 
ajansları; bölgelerinin turizm altyapısının 
geliştirilmesi, turizm projelerinin artırılması, 
işletmelerin kapasitesinin büyütülmesi ve 

turizmde insan kaynağı kapasitesini geliştirme 
gibi hedeflerle faaliyet gösterdikleri bölgelere 
yönelik tanıtım çalışmalarında bulunuyor ve 
yatırımları desteklemek üzere birtakım mali 
ve teknik destekler sunuyor. 

Kamu ve özel sektörden yatırımcılar mali 
ve teknik desteklerden yararlanabiliyor
Faaliyet gösterdikleri bölgelerde turizm 
altyapısının güçlenmesini sağlama hedefiyle 
yatırımcılara mali ve teknik destekler sunan 
kalkınma ajansları, hem kamu hem özel 
sektörden yatırımcıların başvurabildiği 

bu destekler ile bölgelerinde kalkınmayı 
destekliyor. Kalkınma ajanslarının çalışma 
programlarında belirlenen önceliklere göre 
yatırımcılar farklı araçlarla destekleniyor. 
Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje Desteği, 
Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları 
üzerinden bölgede gerçekleştirilmesi 
planlanan projelere yönelik destek sunuluyor.  
Kalkınma ajansları ayrıca, sorumlu oldukları 
bölgeye yönelik tanıtım etkinliklerinin 
düzenlenmesi, yerel paydaşlarla birlikte 
ulusal ve uluslararası fuar katılıma ile basılı 
ve dijital tanıtım materyallerinin hazırlanması 

Pandeminin etkisiyle kitle turizminin yavaşladığı, butik ve alternatif turizm türlerinin öne çıktığı günümüzde Türkiye’nin 
yöresel/bölgesel turizm potansiyelinin ortaya konması noktasında kalkınma ajansları önemli bir rol üstleniyor. Kalkınma 
ajansları tarafından Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje Desteği, Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları üzerinden 
desteklenen bölgesel/yöresel projeler, Anadolu’nun turizm zenginliklerinin Türkiye’ye ve dünyaya açılmasına etki ediyor. 
Turizim İşletme Yatırım Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında edinilen bilgiye göre, kamu ve özel 
kesimden yatırımcıların başvurabildiği destekler kanalıyla, ilgili bölgelerde ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini 
harekete geçirmek üzere kentsel dokuların korunmasına, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapının ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanıyor.
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gibi çalışmalarda da bulunuyor. Bunların 
yanı sıra, kalkınma ajansları yatırımcılara faiz 
desteği ve faizsiz kredi desteği de yer sunuyor. 

Proje Teklif Çağrısı
Ajanslar tarafından belirlenen dönemlerde, 
bölgenin ihtiyaçlarına göre proje teklif 
çağrısına çıkılıyor. Bu yöntem, potansiyel 
başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen 
konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi 
sunmaya davet edilmesi anlamına geliyor. 
Çağrı kapsamında yapılan proje başvuruları 
bağımsız değerlendirme sürecinden 
geçiriliyor ve hibe desteğine hak kazananlar 
belirleniyor. Teklif çağrısı konusu ise programa 
göre farklılıklar gösteriyor. 

Güdümlü Proje Desteği
Güdümlü Proje Desteği kapsamında ise 
proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan, 
bölge planında öngörülen öncelikler ve 
sonuç odaklı programlar doğrultusunda, 
konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve 
yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli 
model projelere destek veriliyor. Bu 
çerçevede, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak 
amacıyla, bölge planlarında ya da saha 
çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar 
için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik 
kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş 
geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji 

geliştirme merkezleri, açık fuar, ticaret 
merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye 
gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme 
desteklerini içeren projelere, proje teklif 
çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali 
ve teknik destek sağlanabiliyor.

Fizibilite Desteği Programı
Fizibilite Desteği çerçevesinde bölgenin 
kalkınması ve rekabet gücü açısından 
önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge 
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 
önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik 
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 
fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek 
verilebiliyor. 

Teknik Destek
Uygun başvuru koşullarını karşılayan kurum 
ve kuruluşların kalkınma odaklı çalışmalara 
aktif katılımını temin etmeye yönelik olarak 
tasarlanan Teknik Destek kapsamında 
yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan 
mali destek verilmiyor.  Kar amacı güden 
gerçek ve tüzel kişilerin yerel ve bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları 
için, mevcut imkânları çerçevesinde 
kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı 
yoluyla; eğitim verme, program ve proje 
hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman 
personel görevlendirme, danışmanlık 
sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası 
ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve 
kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri 
sağlanabiliyor.

Uygun koşulları taşıyan projeler için KAYS 
üzerinden başvuru yapılması gerekiyor
Kalkınma ajanslarının sunduğu hibe 
niteliğindeki geri ödemesiz desteklerden 
yararlanılabilmesi için birtakım koşulların 
yerine getirilmiş olması gerekiyor. Proje 
başvurusuna açık bir destek programının 
bulunması, başvuru rehberindeki şartlara 
uygun bir başvuruya sahip olunması, 
programın önceliklerine hizmet eden bir 

projenin hazırlanması ve projenin son 
başvuru tarihinden önce, uygun formatta 
ajansa sunulması şartları sağlandığında 
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) 
üzerinden başvurular yapılabiliyor. 

Gelişmişlik düzeyine göre belirlenmiş 
altı bölge içerisinde sınıflandırılan iller, 
bölgelerine uygun olan teşviklerden 
faydalanabiliyor
Kalkınma ajansları tarafından sağlanan 
desteklerin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım 
Teşvik Sistemi kanalıyla da turizm yatırımları 
destekleniyor. Bu sisteme göre, gelişmişlik 
düzeyine göre belirlenmiş altı bölge 
içerisinde sınıflandırılan iller, bölgelerine 
uygun olan teşviklerden faydalanabiliyor. 
Teşviklerden yararlanabilmek için öncelikle 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm 
Yatırım Belgesi”, ardından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan “Yatırım Teşvik Belgesi” 
alınması gerekiyor. Bunun akabinde “Yatırım 
Teşvik Belgesi” başvurusu mümkün oluyor. 
Projenin tamamlanıp otelin faaliyete 
geçmesinin ardından ise “Tamamlama 
Vizesi” başvurusu yapılıyor. Bu süreçte, 
teşvik kapsamında yapılan alımlar yetkililer 
tarafından yerinde görülüyor. 

Yatırım teşvikleri projenin karlılığını artıyor, 
yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor
Bölgesel yatırım teşvik uygulamalarında, 
makine ve teçhizatlardaki KDV istisnası, 
emlak ve gümrük vergisi muafiyeti, vergi 
indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 
bazı bölgelerde faiz veya kar payı desteği, 
gelir vergisi stopajı, sigorta primi desteği, 
yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurları yer 
alıyor. Otel yatırımları için İstanbul hariç 80 
ilde bölgesel teşviklerden yararlanabilmek 
mümkün. İstanbul’da ise KDV istisnası ve 
gümrük vergisi muafiyetinin sağlandığı genel 
teşvikler uygulanıyor. Turizm yatırımları için 
sağlanan teşvikler projenin karlılığını artırdığı 
gibi, yatırımın geri dönüş süresini de kısaltıyor. 

Ajanslar; kalkınma kurulu ve 
yönetim kurulu vasıtasıyla 
bölgede yer alan ve kalkınmayla 
ilgili olabilecek tüm paydaşların 
planlama, programlama ve 
uygulama süreçlerine katılımını 
temin ederken, Ajansların 
bünyesindeki illerde faaliyet 
gösteren yatırım destek ofisleri de 
özel sektördeki yatırımcıların talep 
ettikleri hizmetleri gerçekleştirerek 
illerde girişimciliğin gelişimine
katkı sağlıyor.
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YATIRIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KUZKA) olarak yatırım 
teşvikleri konusunda yatırımcıya bilgi 
vermekte, mevzuatın izin verdiği çerçevede 
teşvik belgeli yatırımların ara izlemelerini 
yapmakta ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
görevlendirmesiyle teşvik belgelerinin 
kapama ekspertiz işlemlerini yürütmekteyiz. 
Ajansımız teşvik sisteminin yanı sıra kendi 
kaynaklarını kullanarak Şehir Tanıtımı ve 
Markalaşma alanında uyguladığı mali destek 
programları aracılığıyla bir yandan turizm 
altyapısını iyileştirmeye, diğer yandan 
da turizm işletmelerinin kapasitelerini 
geliştirmeye yönelik projeleri hayata 
geçirmektedir. Teknik destek programıyla 
da bölgenin tanınırlığını artırmayı, turizm 
sektöründe insan kaynakları kapasitesini 
geliştirmeyi, yöresel ürünlerin katma 
değerinin artırılmasını sağlamayı ve turizm 
altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. Ayrıca turizm sektöründe 
yatırım potansiyelini ortaya çıkaracak 
ön fizibilite raporları hazırlamakta ve 
yatırımcıların istifadesine sunmaktadır. 

TR82 Bölgesi illeri turizm odaklı 
değerlendirildiğinde, tamamen farklı 
olgunluk düzeyinde ve yetenekte 
destinasyonlar olduğu görülmektedir 
TR82 Bölgesinde alınan teşvik belgelerine 
bakıldığında 3 yıldızlı otellerin ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 
az sayıda 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları da 
bulunmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu kırsal turizm destekleri 
ile faaliyete geçen (en fazla 25 yataklı) kırsal 
turizm tesisleri de bulunmaktadır. Sivil 
kültürel mimari örnekleri bakımından zengin 
bir envantere sahip olan bölgede çok sayıda 
eski konak restore edilerek özel konaklama 
tesisine dönüştürülmektedir. TR82 Bölgesi 

(Kastamonu, Çankırı ve Sinop) illeri turizm 
odaklı değerlendirildiğinde, tamamen 
farklı olgunluk düzeyinde ve yetenekte 
destinasyonlar olduğu görülmektedir. 
Uzun yıllar Ilgaz Dağı’nın arkasında kalmış, 
ulaşılabilirlik sorunlarını çok yakın zamanda 
çözen Kastamonu, tarihi konak ve hanları, 
gastronomi unsurları, sınırlarında 3 milli 
parkı barındıran geniş doğal alanları ve geniş 
sahil bandı ile gelişmekte olan destinasyonlar 
arasında yer almaktadır. Sinop, özellikle 
yaz aylarında yoğun talep gören bölgelere 
kıyasla olgun bir turizm varış noktası olarak 
dikkat çekmektedir. Karadeniz sahil yolu 
ile karayolu ulaşımını kolaylaştıran, Sinop 
Havalimanı ile İstanbul’a bağlanan şehir, 
Karadeniz’in tek doğal limanına ev sahipliği 
yapmaktadır. Çankırı ise, turizm potansiyeli 
bölgedeki diğer illere kıyasla yüksek olmasa 
da eşsiz bir özelliğe sahip… Yer altı tuz 
şehrinin turizme kazandırılmasına yönelik 
çalışmaların tamamlanmasının ardından, 
tarihi kent merkezi, butik müzeleri, 
arkeolojik unsurları, termal su kaynakları 
ve Ilgaz Yıldıztepe kış turizm merkezi ile 
yakın gelecekte önemli varış noktaları 
arasında gösterilmeye adaydır. Bölge 
illerinin sahip olduğu çeşitlilik iller arası 
ortak stratejiler ile rota bazlı bağlantıları 
kurmayı gerektirmektedir. İl bazında 
tematik yaklaşımlar ve alan yönetimleri 
odağında turizmin geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Kastamonu, Sinop ve Çankırı farklılaşan 
turizm değerleri ile öne çıkıyor
Kastamonu kent merkezi konak mimarisi 
ve hanlar ile şekillenen tarihi dokusu, 
gastronomi turizminin odağı olması ve 
inanç turizmine uygun manevi değeriyle 
öne çıkmaktadır. Bu noktada butik otel 
işletmeciliği, konak işletmeciliği, yöresel 
ürün üretimi ve satışı, yöresel restoran 
işletmeciliği yatırımcıya önemli fırsatlar 
sunmaktadır. (2021 yılı içinde yeni bir zincir 
otel faaliyetlerine başlamıştır.)Yavaş Şehirler 
Ağı’na dahil olmak üzere çalışmalarını 
sürdüren Daday ilçesi, geleneksel At ve 
Doğal Yaşam Çiftlikleri ile dikkat çekmektedir 
ve Bölge bu noktada katma değerini 
artırarak sağlıklı yaşam tesisleri (Wellness) 
yatırımlarını beklemektedir. Küre Dağları 
Milli Parkı ve çevresi son dönemde yapılan 
doğa ve macera temelli turizm yatırımları 
ile Bölgenin en kritik varış noktasıdır. Valla, 
Horma ve Çatak Kanyonlarında trekking, 

kanyon geçiş parkurları, sıcak nokta 
hizmetleri gibi yeni kamu yatırımları ile 
hareketlenen bölge, butik otel işletmeciliği, 
yöresel/hediyelik ürünlerin üretimi ve 
satışı, yöresel restoran işletmeciliği, seyahat 
acenteciliği işletmeciliği, kamp alanları 
işletmeciliği, bisiklet kiralama hizmetleri gibi 
alanlarda önemli fırsatlar barındırmaktadır. 
Cide, İnebolu gibi önemli ilçelere de 
ev sahipliği yapan Karadeniz kıyı şeridi 
özellikle doğa ile desteklenen deniz turizmi 
için cazip olup, butik otel işletmeciliği, 
restoran ve cafe işletmeciliği, karavan kamp 
alanı işletmeciliği, deniz sporları tesisleri 
alanlarında yeni yatırımcıları çağırmaktadır. 
Kastamonu ve Çankırı illerinin ortak değeri 
olan ve kış turizminde Ankara’ya yakınlığı 
ile talep gören bir varış noktası özelliğindeki 
Ilgaz Dağı ise 12 ay turizm hedefi ile 
karavan ve kamp alanı işletmeciliği, macera 
sporları tesisleri, bisiklet ve dağ araçları 
kiralama hizmetleri vb. alanlarda yatırım 
potansiyeline sahiptir. Yazın kent merkezi ile 
sınırlı ve yoğun talep gören ancak bu talebi 
mekânsal ve dönemsel olarak genişletmeye 
çalışan Sinop’ta öncelik ürün çeşitliliğinin 
coğrafi ve mevsimsel olarak geliştirilmesidir… 
İlde özellikle alternatif hediyelik ürünlerin 
üretimi ve satışı, karavan ve kamp alanı 
tesisleri, kent merkezi dışında kafe ve 
restoran işletmeciliği, butik otel işletmeciliği, 
doğal yaşam köyü işletmeciliği gibi yatırımlar 
önceliklidir. Çankırı, Ankara’dan Karadeniz’e 
uzanan ulaşım güzergahındadır ve eşsiz tuz 
mağarasının yer altı tuz şehrine dönüşümü 
ile hızlı gelişim gösterebilecek bir varış 
noktası olarak değerlendirilmektedir. Kent 
merkezinde butik müzeler konsepti ve tarihi 
medreseler öne çıkmaktadır. Yer altı tuz şehri 
ile entegre olduğunda bu bölgede yöresel 
restoran işletmeciliği, yöresel ve hediyelik 
ürün üretimi ve satışı, butik otel işletmeciliği, 
konak işletmeciliği vb. alanlarda yatırımcılar 
için cazip olabilir. Kastamonu ile sınırları 
paylaşılan Ilgaz Dağı’nın Çankırı tarafında 
da turizmin dört mevsime yayılmasına katkı 
sağlayacak doğa turizmi odaklı kamp alanı 
işletmeciliği, doğal yaşam köyü yatırımları, 
macera sporları tesisleri gibi yatırımlar 
potansiyel barındırmaktadır. Kurşunlu 
ilçesi sahip olduğu termal kaynaklar ile öne 
çıkmaktadır. D-100 karayolu güzergahında 
konumlanan Bölge’de tuzun terapi 
yetenekleri ile bütünleştirilecek termal 
turizm yatırımları, sağlıklı yaşam merkezi 
yatırımları yatırımcılara fırsatlar sunabilir.

Ajansımız mali destek programları aracılığıyla 
bir yandan turizm altyapısını iyileştirmeye, diğer 
yandan da turizm işletmelerinin kapasitelerini 
geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçirmekte

Dr. Serkan Genç
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter



28. Yıl Spa Equipments

And many more...

Spa-Edition mevcut ve potansiyel iş sahiplerine
wellness ve spa tesislerinde, tasarım, geliştirme
değiştirme ve işletme konularında; mimarlara ise
bu tesisi projelendirme, yeniden yapılandırma
ve dekore etme konularında danışmanlık hizmeti
sağlamaktadır.

Proje
Tasarım
Uygulama

www.spa-edition.com      www.cansukozmetik.com
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Kalkınma ajansları çalışma programlarında 
belirlenen önceliklere göre yatırımcıları 
farklı araçlarla desteklemektedir. Turizm 
sektöründe faaliyetlerine başladığı 
2010 yılından bu yana çalışmalar yapan 
Ajansımız, doğrudan hibe desteği verilen 
proje teklif çağrıları ile özel sektörün 
kurumsal kapasitelerini geliştirebilmelerine 
katkı sağlamayı amaçlayan teknik destek 
programları aracılığıyla sektörü ve 
yatırımcıları desteklemektedir. Belirli 
dönemlerde çağrı usulü yürütülen hibe 
projeleriyle yatırımcılar tarafından sunulan 
projeler değerlendirilmekte ve uygun 
görülen projelerin maliyetinin yüzde 
50’si hibe desteği olarak yatırımcılara 
verilebilmektedir. Bu tür desteklerin yanı 
sıra teknik destek programları aracılığıyla 
sektörde faaliyet gösteren şirketlerin 
kurumsal kapasitelerini güçlendirebilecek 
eğitim programlarını almalarını sağlıyoruz, 
yine bu programda da destekten 
yararlanmak isteyen şirketlerin Ajansımıza 
projelerini çağrı döneminde sunmuş 
olmaları gerekmektedir. Biz ajans olarak 
şimdiye kadar turizm alanında çok ciddi 
projeleri hayata geçirdik. Verdiğimiz projeler 
ile bölgesel turizmin kaderine etki ettik. El 
atılmamış birçok projeye el attık, unutulmaya 
yüz tutmuş değerlerimizi yeniden turizm 
sektörüne kazandırdık. Vize’deki antik 
tiyatrodan tutun, ünlü Dupnisa Mağarası’nın 
çevre düzenlemesine kadar Trakya Kalkınma 
Ajansı’nın emeği ve desteği vardır. Ajans 
olarak kurulduğumuz günden bugüne 
altyapı, üstyapı eksikliklerinin giderilmesini 
kapsayan projeler dahil 102 turizm projesine 
-TL’nin on yıl önceki değeri üzerinden-  
47 milyon TL’lik bir destek sağladık. 
Eğer bugünkü fiyatlarda bu verilenleri 

değerlendirecek olursak toplam destek 100 
milyon TL’yi aşmaktadır. Her bölge, bölgesel 
marka olma yolunda ciddi adımlar atıyor ve 
bunda ajansların rolü büyük.   

Bağcılık kültürü özelliği enoturizm ve kırsal 
turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır
Ajansımızın sorumlu olduğu iller Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ’dır. Her ilimizin benzer 
ve ortak özellikleri bulunmakla beraber 
birbirinden farklı olduğu noktalar da 
mevcuttur. Bu noktada turizm yatırımlarının 
da hem benzer hem de farklı yönleri 
bulunduğunu belirtmek isterim. Örneğin, üç 
ilimizin ortak özelliklerinden biri geçmişten 
günümüze kadim bir bağcılık kültürüne sahip 
olması. Bu özelliği her üç ilde de enoturizm 
(şarap turizmi) ve kırsal turizmin gelişmesine 
büyük katkı sağlamıştır. Bu turizm türlerinin 
gelişimi bağların hemen yakınında kurulan, 
doğayla iç içe kurgulanmış butik otel 
yatırımlarının her ilimizde artmasında 
çok etkili oldu. Bu noktada, Ajansımızın 
desteklemiş olduğu Trakya Bağ Rotası 
projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 
2013-2014 yılları arasında desteklenen, 
Trakya Turizm İşletmecileri Derneği ve 
12 butik şarap üreticisinin yer aldığı en 
önemli sürdürülebilir turizm projelerinden 
biridir. Başlangıçta Tekirdağ, Şarköy, 
Kırklareli ve Gelibolu’da faaliyet gösteren 
12 butik şarap üreticisinin yer aldığı proje 
ile bölgede turizm potansiyelinin harekete 
geçirilerek yerli ve yabancı turist sayısının 
arttırılmasının yanında eno ve gastronomi 
turizminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 2021 
yılı itibariyle rotaya 2’si Edirne ilinden olmak 
üzere 6 üretici daha dahil olmuş ve butik 
otel yatırımları her ilde artmıştır. Yine benzer 
şekilde Istranca Dağları, Longoz Ormanları 
gibi doğal güzellere sahip Kırklareli’de 
kırsal turizm, glamping ve kampinge 
yönelik yatırımların arttığını gözlemliyoruz. 
Tekirdağ’ın sanayi açısından gelişmiş Çorlu, 
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde ise 3,4 
ve 5 yıldızlı otellerin sayısında bir artış 
gözlemliyoruz.  Tarihi ve kültürel değerleriyle 
öne çıkan Edirne’de ise hem butik otel 
hem de 3,4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları 
yapılmaktadır.

Trakya Kalkınma Ajansı olarak turizm 
alanında çok detaylı çalışıyoruz ve yatırımlar 
açısından bölgenin ihtiyacı olan alanlara 
odaklanıyoruz
Trakya Bölgesi, hem konumu hem de turizm 
değerleri açısından birçok turizm çeşidini 
bir arada barındıran ender bölgelerden 
birisi. Dolayısıyla çeşitli alanlarda turizm 

yatırımına girişmek mümkün. Örneğin 
Saros Körfezi’nde dalış turizmi için yatırım 
yapmak mümkünken, İğneada ve Kıyıköy’de 
deniz kum güneşe dönük projeler yapılabilir. 
Tabii bunların yapılıyor olması bölgenin 
tüm hepsine ihtiyaç duyduğu anlamına 
gelmiyor. Önemli olan nitelikli turisti bölgeye 
çekmek, bu çeşitlerden ekonomik kazanç 
ve koruma/kullanma dengesi açısından en 
optimum olanları bulmak. Trakya Kalkınma 
Ajansı olarak yaklaşık 10 yıldan bu yana 
turizm alanında çok detaylı çalışıyoruz ve 
yatırımlar açısından bölgenin ihtiyacı olan 
alanlara odaklanıyoruz. Öncelikle, Trakya’nın 
kültürel ve tarihi değerlerini turizm ürünü 
haline getiren projeler çok önemli. Bu 
kapsamda coğrafi işaretli ve bizi biz yapan 
ürünler ön plana çıkartılarak oluşturulan 
turizm öğelerinde nitelikli turisti yakalamak 
mümkün. Onlarca gastronomik değerimiz 
var. Bunlar marka haline getirilmeli ve 
nitelikli turistin hizmetine sunulmalı. 
Sadece yemekler değil, motifler, el sanatları, 
gelenekler ve sanatsal öğeler de çok önemli. 
Burası birçok kültürün geçiş noktası, göçlerle 
oluşmuş bir toplum olduğu için oldukça 
zengin bir kültürel altyapı var. Dolaysıyla 
söz konusu değerleri canlandıran ve turizm 
öğesi haline getiren projelere ihtiyaç var. 
Diğer taraftan, yeni gelişen trendlere 
yönelmek için Trakya çok elverişli. Özellikle 
salgın süreci seyahat severlere bambaşka 
öncelikler dayattı. Nedir bunlar? Daha butik, 
daha özenli, daha dikkatli, daha sorumlu, 
daha doğa ile iç içe turizm hareketleri. 
Yani kırsal turizmin tüm öğeleri var bu yeni 
anlayışta. Bu alanda Trakya, hem İstanbul gibi 
dev bir pazara yakınlığı hem de sahip olduğu 
potansiyeli ile Türkiye’nin tartışmasız en iyisi 
diyebiliriz. Nitekim son yıllarda bölgenin 
kuzey tarafında (Demirköy, Kırklareli, Vize, 
Kıyıköy hattı) artan kırsal turizm yatırımları 
bu gelişmenin en büyük göstergesi. 
Biz ajans olarak bu tarz nitelikli yatırım 
ve projelere daha çok ihtiyaç olacağını 
düşünüyoruz. Çünkü bu tarz tesislerin 
sayısı arttıkça doğaya düşkün turistler için 
Trakya vazgeçilmez bir destinasyon haline 
geliyor. Diğer bir deyişle bölgede bir kırsal 
turizm kümelenmesi oluşuyor. Son olarak, 
özel ilgi turizmi diyebileceğimiz niş alanları 
hedefleyen projelerin artmasına ihtiyaç 
duyulduğunu düşünüyoruz. Örneğin, mimari 
turizm. Bölgemiz Mimar Sinan’ın en eşsiz 
eserlerinin olduğu bir cennet. Bu cenneti 
yerli veya yabancı mimari düşkünlerine 
açmak gerekiyor. Kurumsal kapasitemiz 
ölçüsünde de bu yatırımları hayata geçirmek 
amacıyla projeler üretiyoruz. 

Her bölge, bölgesel marka olma yolunda ciddi 
adımlar atıyor ve bunda ajansların rolü büyük

Mahmut Şahin
Trakya Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 
çalışmaları ile bölgemizde turizm sektörünün 
detaylı analizi gerçekleştirilerek bir turizm 
master planı hazırlanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında ayrıca Zonguldak, Karabük ve 
Bartın illeri için turizm yatırım rehberleri de 
hazırlanarak master planla entegre bir şekilde 
yatırımcıların turizmde yönlenebileceği 
alanları gösteren dokümanlar oluşturulmuştur. 
Belirlenen tematik alanlarda envanter 
oluşturabilmek ve yatırımları hızlandırabilmek 
amacıyla saha tespit çalışmaları, ön fizibilite 
raporları ve envanter raporları hazırlanmaktadır. 
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar eliyle 
geliştirdiğimiz temel turizm altyapılarının 
yanında müze, rekreasyon, konaklama birimleri 
gibi turizmde katma değeri artırıcı unsurlara da 
destekler sağlanmaktadır. Turizme kazandırılan 
unsurlarda oluşturulan restoran, hediyelik 
satış birimleri gibi ünitelerle özel sektörün de 
bu alanlarda gelişimi gözetilmektedir. Yanı sıra 
bölgenin turizmde markalaşmasına ve turizm 
sektörünün bölgede gelişimine özel bir önem 
verilmektedir. Bunların haricinde yatırımcılara 
yatırım süreçleri ile ilgili danışmanlık yapılmakta, 
aynı zamanda bu yatırımcıların izin ve ruhsat 
işlemlerinin takibi de gerçekleştirilmektedir. 
Diğer taraftan, Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı 2010 yılından bu yana yürüttüğü 
gerek kar amacı güden gerekse gütmeyen 
paydaşlara yönelik destek programlarında 
turizm sektörünü öncelik olarak belirlemiştir. 
KOBİ’lere yönelik destek programlarında 
kapasite gelişim, alternatif turizm yatırımları 
fonlanırken, kar amacı gütmeyen kurumların 
sosyal projelerinde insan kaynakları gelişimi, 
altyapı projelerinde ise Turizm Sonuç Odaklı 
Programı öncelikleri doğrultusunda doğa ve 
kültür turizmine yönelik mevcut ve potansiyel 
alanların turistik faaliyetlere açılması, turistik 
faaliyetlerin deneyim turizmi ve çevre dostu 
yatırımlar odağında çeşitlendirilmesini 
önceleyen projeler fonlanmıştır. 2018 ve 2020 
yılı küçük ölçekli altyapı programları ise salt 
doğa ve kültür turizmi altyapılarına yönelik ilan 
edilmiştir. 

Yatırım Destek Ofislerimiz (YDO) 
yatırımcılarımızın en doğru desteğe 
ulaşmasını sağlamaktadır
Turizm odağında çıkılan mali destek 
programları kapsamında kâr amacı gütmeyen 
kurumlar, program rehberinde belirtilen süre 
içerisinde, rehberde belirtilen başvuru formu 
ve eklerini tamamlayarak Ajansımıza başvuruda 
bulunmaktadırlar. İlgili başvurular Ajansımız 
mevzuatında belirtildiği üzere bağımsız 

değerlendirici ve değerlendirme komitesi 
tarafından değerlendirilmekte, Yönetim 
Kurulu ve Bakanlık onayı doğrultusunda 
sözleşme imzalama aşamasına geçilmektedir. 
Uygulama aşamasında ise ilgili destek, Ajans 
ve yararlanıcı arasında imzalanan sözleşme 
hükümlerine uyularak kullandırılmakta ve 
sonuçları takip edilmektedir. Mevcut durumda 
kâr amacı güden yatırımcılar ise yatırım teşvik 
sistemi başta olmak üzere diğer kurumlara 
yönlendirilmekte, bu kapsamda Yatırım 
Destek Ofislerimiz (YDO) aktif rol oynayarak 
yatırımcılarımızın en doğru desteğe ulaşmasını 
sağlamaktadır. Diğer taraftan yine YDO’lar 
aracılığıyla turizm yatırımcılarına, yatırım teşvik 
sistemi ve diğer kurum/kuruluşların destekleri 
hakkında bilgilendirme ve danışmanlık 
yapılmaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesi, özellikle doğa 
ve kültür turizmi açısından önemli bir 
potansiyel barındırmakta
Batı Karadeniz Bölgesi, yaklaşık 140 kilometre 
uzunluğundaki sahili, çeşitli uygarlıklardan 
kalan kültür hazineleri, doğal güzellikleri ve iklim 
farklılıkları ile önemli bir turizm potansiyeline 
sahiptir. Bünyesinde barındırdığı yaylaları, 
mağaraları, akarsuları, gölleri ve milli parkları ile 
geniş bir turizm yelpazesine sahip olan bölge, 
özellikle doğa ve kültür turizmi açısından önemli 
bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgenin bu 
potansiyeline yönelik olarak 2010 yılından 
itibaren çeşitli yatırımlara Ajansımız tarafından 
destek sağlanmıştır. UNESCO Dünya Miras 
Listesine girmeyi başarmış bir turizm ilçesi olan 
Safranbolu’da KOBİ mali destek programları 
kapsamında butik otelciliğin gelişmesine destek 
verilirken küçük ölçekli altyapı mali destek 
programları ile ilçenin tarihi ve kültürel mirasın 
korunmasına yönelik projeler desteklenmiştir. 
Bu kapsamda 2018 yılında 1.021.924 TL bütçeli 
sokak sağlıklaştırması projesine 713.582 TL 
destek verilmiştir. Bunun yanı sıra doğa ve 
kültür turizmine yönelik projeler de yine çeşitli 
programlar kapsamında BAKKA desteğiyle 
tamamlanmıştır. Zonguldak’ta Harmankaya 
Kanyonu, Karabük’te Yenice Ihlamur Teras 
ve Bartın’da Ulus Doğa Park Otel bunlara 
örnek olarak verilebilir. Karabük’te bulunan 
Keltepe Kayak Merkezi’nde pist yapımı projesi 
sonucunda 35 dönümlük bir alan kış turizmine 
yönelik olarak bölgeye kazandırılmıştır. Hem 
deniz turizmi hem de kongre ve konferans 
turizmine yönelik olarak ise Amasra Northdoor 
Otel 2015 yılı KOBİ Mali Destek Projesi 
kapsamında desteklenerek bölgeye 4 yıldızlı 
bir otel kazandırılmıştır. Bölgemiz kültürel ve 
doğal çekicilikler yönünden oldukça zengin 
bir bölgedir. Bölgemizde doğal ve kültürel 
alanlarda altyapıların güçlendirilmesi, doğa, 
spor ve deneyim turizminin geliştirilmesi, 
turizmin çeşitlendirilerek turistlerin bölgede 
kalma süresinin uzatılması sektörün gelişimi 
için büyük önem arz etmektedir. Bunlara ek 
olarak turizmde destinasyon yönetimi bilinciyle 
altyapı, iş birliği, tanıtım ve markalaşma 
çalışmaları da yürütülerek turizm sektöründe 

bölgenin eksikliklerinin giderilmesi için 
çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) faaliyette 
bulunduğu TR81 Düzey 2 Bölgesi; Zonguldak, 
Karabük ve Bartın illerinde ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı sağlamak için bölgedeki turizm 
potansiyelini de harekete geçirmek adına Mali 
Destek Programlarında birçok turizm projesini 
desteklemiştir. Bu Mali Destek Programlarında 
verilen destek miktarları şöyledir; 2010 KOBİ 
Mali Destek Programında otel ve restoran 
tesislerinin iyileştirilmesi amacıyla 811.363 
TL, 2011 KOBİ Mali Destek Programında tarihi 
yapı restorasyon kapasitesinin artırılması 
ve otel modernizasyonu gibi amaçlar için 
1.229.029 TL, 2013 KOBİ Mali Destek Programı 
ile Küre Dağları Milli Parkı sınırında yöredeki 
en büyük konaklama tesisi açılmasına ve 
diğer turizm etkinlikleri için 683.629 TL 
destek sağlanmış, 2015 KOBİ Mali Destek 
Programında 1.253.206 TL, 2013 KÖA Mali 
Destek Programında 3.873.138 TL, 2016 KÖA 
Mali Destek Programında 9.196.258 TL, 2018 
KÖA Mali Destek Programında 11.284.544 TL, 
2020 Bartın İli Turizme Yönelik KÖA Mali Destek 
Programında 7.388.735 TL destek verilmiştir. 
Üzülmez Kültür Vadisi Güdümlü Proje Desteği 
ile 19.750.000 TL destek ve 10.000.000 TL hibe 
bölge turizmine harcanacaktır. 

Turizm yatırımlarının doğa dostu 
yaklaşımla bölgemizde deneyim odaklı 
çeşitlendirilmesine yönelik gerek destek 
programları gerekse ajans faaliyetleri ile 
çalışmalar yürütülecektir
Ajansın hazırladığı ve 2021-2023 yıllarında 
uygulayacak olduğu Doğa ve Kültür Turizminin 
Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç 
Odaklı Programı ekseninde ve destinasyon 
yönetimi yaklaşımı ile gerçekleştirilen proje 
ve faaliyetlerle Batı Karadeniz Bölgesinin 
doğal ve kültürel değerlerinin koruma-
kullanma dengesi gözetilerek ve nitelikten 
ödün vermeden çeşitli altyapı unsurlarının 
geliştirilmesi, spor ve deneyim turizmine 
yönelik olarak güçlendirilmesi ve turizm 
alanlarının entegrasyonu hedeflenmektedir. 
Ayrıca, Ajansımız bünyesinde Zonguldak 
Turizm Tanıtım Ofisi kurulmuştur ve Ajansımız 
koordinasyonunda bölge paydaşlarının 
katılımıyla oluşan Zonguldak Turizm Çalışma 
Grubu ve Karabük Turizm Çalışma Grubuyla 
illerin turizm potansiyelinin artırılmasına 
yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 
Bölge turizminin daha etkin tanıtımına 
yönelik ‘visitzonguldak’ internet sitesi 
oluşturulmuştur, Karabük ve Bartın için de 
benzer çalışmalar yapılacaktır. Kalkınma Ajansı 
olarak, Batı Karadeniz turizmini destinasyon 
yönetimi yaklaşımı ile ve hazırladığımız 
turizm master planı ve turizm türlerinin 
bölgedeki potansiyeline ilişkin analizler ve 
raporlara dayalı sağladığımız altyapı proje 
destekleri ile geliştirmeye, yatırımlar için 
ön fizibilite çalışmaları hazırlayarak bölgeye 
yatırımcıları ve müteşebbisleri çekmeye gayret 
göstermekteyiz. 

BAKKA, 2010 yılından bu yana yürüttüğü 
destek programlarında turizm sektörünü 
öncelikli belirlemiştir

Dr. Lutfi Altunsu
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) olarak faaliyet gösterdiğimiz 
bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması 
ve bölgede kritik öneme sahip sektörlerde 
ve alanlarda, bölgedeki kurum ve kuruluşlara 
mali ve teknik destek sağlamaktayız. Bu 
bağlamda bölgemizde ön plana çıkan, önemli 
bir istihdam ve gelir kaynağı olan turizm 
sektörü Ajans faaliyetlerimiz açısından 
kritik bir konuma sahiptir. Bölgedeki turizm 
faaliyetlerin geliştirilmesi, sektör aracılığıyla 
yaratılan katma değerin artırılması ve özellikle 
kırsalda sürdürülebilirliğin sağlanması 
bağlamında Ajansımız, kurulduğu yıldan 
itibaren turizm sektörünü desteklemektedir. 
Bu çerçevede özellikle proje teklif çağrıları ile 
hem kentsel hem de kırsal alanlarda sektörün 
geliştirilmesi, yerli ve yabancı turistlere 
yönelik hizmet kalitesinin artırılması, bu 
yolla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması 
amacıyla mali destek programları 
yürütülmüştür.  Hem bölgemiz hem de 
ülkemiz açısından örnek nitelikte birçok 
proje hayata geçirilmiştir. Bölgemizde ön 
plana çıkan turizm faaliyetlerine baktığımızda 
hem kent merkezleri hem de kırsal alanlarda 
yürütülen turizm faaliyetlerinin oldukça 
yoğun olduğu ve büyük potansiyel taşıdığı 
görülüyor. Ajans olarak kalkınmanın 
bütüncül yaklaşımını özellikle turizm 
sektörü ile kırsal kalkınmanın sağlanması 
çerçevesiyle örtüştürmeye çalıştığımızı 
söyleyebiliriz. Geçmişte bu anlayışla verilen 
desteklerin önemli ve örnek projelerin 
hayata geçirilmesine ön ayak olduğunu 
görüyoruz. Ajansımız Bursa’nın Harmancık 
ve İznik ilçelerinde, Sadağı Kanyonu Tabiat 
Parkı’nda eko-turizm potansiyelinin ortaya 
çıkarılması, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
için yürütülen projeleri desteklemiştir. Bu 
projeleri hem yerelde ekonomik çeşitliliğin 
sağlanması hem de bölge halkının gelirinin 
artırılması bağlamında ön plana çıkan oldukça 
başarılı projeler arasında ilk akla gelenler 
olarak sayabiliriz. Bilecik Osmaneli ilçesinde 
de güdümlü proje desteği ile atıl durumdaki 

konakları dönüştürülmesi ve turizme açılması 
konusunda destek verdik. Turistler restore 
edilmiş konaklarda kalıp, doğal güzelliklerden 
yararlanma şansına sahipler. 2009-2020 yılları 
arasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te turizm 
(otel yatırımı) konusunda 92 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlenmiştir. Ağırlıklı olarak 3 
ve 4 yıldızlı otel yatırımları söz konusu olmakla 
birlikte 5 yıldızlı otel ve butik otel yatırımları 
da mevcuttur. Özellikle son dönemde eko 
turizm faaliyetlerinin artması ile birlikte butik 
otel ve bungalov ev tarzında yatırımların 
artmakta olduğu gözlenmektedir.

Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler 
tarafından Bakanlığa yapılan bildirimler 
E-TUYS adlı internet tabanlı uygulama 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir
Turizm yatırımlarına yönelik birçok teşvik 
ve destek mekanizması mevcuttur. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 
Yatırım Teşvik Sistemi’nde Bursa ve 
Eskişehir 1. bölgede yer alırken, Bilecik 2. 
bölgede yer almaktadır. Bununla birlikte, 
Bursa’nın Büyükorhan, Keles ve Harmancık; 
Eskişehir’in Alpu, Günyüzü ve Han ile 
Bilecik’in Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar 
ilçelerinde gerçekleştirilecek olan yatırımlar, 
bağlı bulundukları illerin bir alt bölgesine 
sağlanan desteklerden yararlanabilmektedir. 
2018 yılından itibaren yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile 
yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları 
şirket ve şubeler tarafından Bakanlığa yapılan 
bildirimler E-TUYS adlı internet tabanlı 
uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
Turizm yatırım/işletme belgesi olmayan 
tesislerin teşvik kapsamı dışında olduğunu 
belirtmek isterim. Ayrıca 6. bölge yatırımları 
haricinde 3 yıldız ve üzeri şartı aranmaktadır. 
Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
veya termal turizm konusunda yapılacak 
konaklama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL 
tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/
engelli merkezleri ve Wellness yatırımları 
Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır ve 
5. Bölge destekleri sağlanır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu kapsamında sağlanan destekler de 
bulunmaktadır.  Bu teşvikler kapsamında 
sağlanan destekler kamu taşınmazlarının 
turizm yatırımcılarına tahsisi, turizm kredileri, 
belgeli işletmelerin ihracatçı sayılması ve 
yurtdışı turizm fuarlarına katılım desteği, 
yabancı personel çalıştırılmasında kolaylık 
sağlanması, alkollü içki satışı ve sunumunda 
kolaylık ve muafiyet sağlanması, çalışma 
sürelerinde kolaylık sağlanması, deniz 
turizminde sağlanan hak ve kolaylıklar 

olarak sıralanabilir. Turizm sektöründe; bu 
Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik 
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan 
yararlanabilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan, turizm yatırımı belgesi veya 
turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) tarafından, Kırsal Turizm 
ve Rekreasyon Faaliyetleri başlıklı IPARD 
destekleri kapsamında, yatırımın kırsal alanda 
yapılması kaydıyla en fazla 25 odalı konaklama 
tesisleri, yeme-içme tesisleri ve rekreasyonel 
faaliyetler için asgari 5 bin, azami 500 bin 
Avro hibe sağlanmaktadır. TKDK destekleri 
çağrı esasıyla proje bazlı verilmektedir. Ayrıca, 
sağlık turizmi yatırımlarına Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında 
Karara istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından 
çeşitli destekler sağlanmaktadır. 

Kamp-karavan, doğada yürüyüş, doğa 
ile iç içe butik oteller, yereldeki kültürel 
değerlerin odak alanda olduğu 
gastronomi gibi alanlara oldukça 
yoğun bir ilgi olduğu görülüyor
Halihazırda yaşamış olduğumuz salgın 
dönemini de göz önünde bulundurduğumuzda 
bölgemizde son yıllarda özellikle kırsal 
alanlarda, doğa ile iç içe olunabilecek 
faaliyetleri ön planda tutan turizm alanlarının 
daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. 
Hem yerli hem de yabancı turistlerin doğa 
ile bütünleşen turizm alanlarını içeren 
faaliyetleri daha çok talep etmeye başladığını 
söyleyebiliriz. Bu durum, Ajans olarak vermiş 
olduğumuz mali desteklere yönelik sunulan 
projelerde de kendini gösteriyor. Özellikle 
kamp-karavan, doğada yürüyüş, doğa ile iç 
içe butik oteller, yereldeki kültürel değerlerin 
odak alanda olduğu gastronomi gibi alanlara 
oldukça yoğun bir ilgi olduğu görülüyor. Bu 
alanda yapılacak yatırımlar için bölgemiz 
önemli bir cazibe merkezi konumundadır. 
Özellikle Uludağ’daki turizm faaliyetlerinin 
dört mevsime yayılması ve giderek yükselen 
bir talep olarak karşımıza çıkan ziyaret 
edilen yerlerdeki değerleri ve etkinlikleri 
deneyimleme konusunda önemli fırsatlar 
görünmektedir. Bilecik’te de aynı şekilde 
potansiyeli çok yüksek eko turizm alanları 
bulunmaktadır, yerel yönetimler ile bu 
alanların turizme uygun hale getirilmesi için 
çalışmalarımız devam ediyor. Zira turistlerin 
taleplerinin bölgemizin potansiyeliyle 
büyük oranda örtüşmesi, bizler açısından 
özellikle sektörle birlikte kırsal kalkınmanın 
sağlanmasına yönelik önemli bir fırsat da 
sunuyor.

Ajans olarak kalkınmanın bütüncül yaklaşımını 
özellikle turizm sektörü ile kırsal kalkınmanın 
sağlanması çerçevesiyle örtüştürmeye 
çalışmaktayız

Muhammed Zeki Durak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 

Ajansı, Genel Sekreter
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İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2016-2021 yılları 
arasında turizmi desteklemek amacıyla 
mali destek programları hazırlamıştır. TRC1 
Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak 
turizm ve kültür-sanat olanaklarının 
artırılmasına yönelik altyapının iyileştirilmesi 
amacıyla 2018 yılında Kültür-Turizm Altyapı 
Mali Destek Programı’na çıkmıştır. Program 
kapsamında, bölgedeki doğal, tarihi ve 
kültürel mirasın değerlendirilmesine 
yönelik altyapı ve restorasyon çalışmalarının 
yapılması ve kültür-sanat olanaklarının 
arttırılmasını sağlamak amacıyla toplamda 
yaklaşık 30 milyon TL bütçeli 21 adet 
projeyi destekleyerek bölgede turizmin 
gelişimine katkı sağlamıştır. TRC1 Bölgesi’nin 
gastronomi alanında var olan potansiyelin 
değerlendirilerek bölgede gastronomi 
turizminin geliştirilmesi amacıyla da 2019 
yılında Ajans, Gastronomi Turizmi Mali 
Destek Programı’na çıkmıştır. Programda 
gastronomi turizmi alanında faaliyet 
gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin 
artırılması, gastronomide marka sayısının 
ve marka bilinirliğinin artırılması ve 
gastronomide yenilikçilik kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla toplamda 8,5 milyon 
TL bütçeli 18 adet projeyi destekleyerek 
bölgede gastronomi turizmin gelişimine 
katkı sağlamıştır. İlan ettiğimiz mali destek 

programlarına ilgili firmalar Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 
başvuruları yapabiliyorlar. Yapılan iç ve 
dış uzman değerlendirmelerinin ardından 
destek almaya hak kazanan firmalarla 
sözleşmeler imzalanarak projeler uygulama 
aşamasına geçiyor.

Mezopotamya Turizm Destinasyon 
Markası Sonuç Odaklı Programı 
kapsamında destinasyon pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verildi
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Dicle, 
Karacadağ ve GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 
Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma 
Sonuç Odaklı Programı kapsamında pek 
çok faaliyet gerçekleştirildi. Pandemi 
dolayısıyla 2020 ve 2021 yılında yapılması 
planlanan uluslararası düzeyde tanıtımları 
sağlayacak olan konserler, festivaller, 
tanıtım günleri gibi 17 faaliyetin büyük bir 
kısmı gerçekleştirilemezken; bu dönemde 
daha çok sosyal medya ve yazılı basında 
tanıtımlara yönelik faaliyetler ve yabancı 
seyahat acentelerine yönelik destinasyon 
pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 
Gaziantep’in gastronomi alanında var olan 
potansiyelinin değerlendirilmesi, şehir 
mutfağının ulusal ve uluslararası mecralarda 
tanınırlığının artırılması hedefiyle 2018’den 
beri Uluslararası Gaziantep Gastronomi 
Festivali düzenlenmektedir. İpekyolu 
Kalkınma Ajansı festivalin en büyük 
destekçilerinden biridir. Festival kapsamında 
sektör temsilcilerinin ve Michelin yıldızlı 
şeflerin bölgeye getirilip konferans ve B2B 
gibi etkinliklerinin düzenlemesi için ajans 
destek vermiştir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile TRC1 
Bölgesi Görsel Envanterinin Hazırlanması 
Projesi kapsamında fotoğraf ve video 
çalışmaları gerçekleştirilmekte
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile TRC1 Bölgesi 
Görsel Envanterinin Hazırlanması Projesi 
kapsamında 2021 yılı boyunca Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesinin 
akademisyen ve öğrencileri ile bölgede 
bulunan tüm turistik mekanlar, kültürel 
öğeler ve gastronomi konulu fotoğraf ve 
video çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
Seçilecek fotoğraflar ve videolar bundan 
sonraki dönemlerde düzenlenecek çeşitli 
faaliyetlerde ve tanıtım materyallerinde 
kullanılacaktır.  

Adıyaman Gastronomi Günleri Türkiye’ye 
ve dünyaya açılmayı hedefliyor 
Adıyaman Valiliği koordinasyonunda 
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteği ve 
Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman 
Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası iş 
birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Adıyaman 
Gastronomi Günleri, geçmişten günümüze 
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, doğal, 
kültürel ve toplumsal zenginlikleri ile 
Türkiye’ye ve dünyaya açılmayı hedefliyor. 
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) 
Koordinatörlüğünde Gaziantep, Kilis ve 
Adıyaman illerinin yöresel lezzetleri, Yöresel 
Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) tanıtıldı. İpekyolu 
Kalkınma Ajansı’nın bölgenin kalkınma, 
yatırım ve turizm ekosistemine yönelik 
çalışmaları kapsamında YÖREX Fuarı’nda 
tüm paydaş kurumlarla beraber bölgenin 
coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Adıyaman 
Valiliği koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı (İKA), Adıyaman Belediyesi, Adıyaman 
Dernekler Federasyonu iş birliğinde 
İstanbul Yenikapı’da “Adıyaman Tanıtım 
Günleri” düzenlendi. 21-24 Kasım 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik 
kapsamında, Adıyaman’ın tarihi, kültürü, 
mutfağı, sahip olduğu tüm turizm değerleri 
Yenikapı Etkinlik alanında ziyaretçilere 
tanıtıldı. Erken hasatta soğuk sıkım yöntemi 
uygulandığında yoğun aroması, baharatlı 
tadı ve kokusu ile eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis 
Yağlık Zeytini için tanıtım günü düzenlendi. 
Kilis Zeytinyağını hem ülkemizde yapılan 
çeşitli etkinliklerde yurt içi pazarına hem 
de Japonya’da düzenlenen Olive Oil Kansai 
fuarında dünya pazarında tanınması için 
çalıştık. Yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık 
zeytin çekirdeklerinin çıktığı Oylum Höyük’te 
düzenlenen tanıtım gününde Kanada’dan 
Katar’a birçok ülkeye ihraç edilmeye başlanan 
Kilis Yağlık Zeytini’nin kadim tarihi, lezzeti ve 
kalitesi anlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten 
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
gerçekleştirilen etkinlikte başarılı zeytinyağı 
üreticilerine ödüller verildi ve zeytin hasadı 
yapıldı. Tüm bu sayılanların yanı sıra, Gölbaşı 
İlçesinin Cittaslow Saha Araştırması ve Resmi 
Başvurusunun Yapılması, Adıyaman Kahta 
Yeni Kale Çevre Düzenlemesi, Aşağı Fırat 
Havzası Bisiklet Yolu Projesi ve Kommagene 
Nemrut Yönetim Planı gibi bir çok altyapı 
çalışmalarına da Ajansımız tarafından destek 
verilmiştir. 

İKA, yaklaşık 30 milyon TL bütçeli 21 adet projeyi destekleyerek 
bölgede turizmin gelişimine katkı sağlamıştır 

Dr. Burhan Akyılmaz
İpekyolu Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet 
gösteren Serhat Kalkınma Ajansı; kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında 
koordinasyon ve iş birliğini geliştirerek 
kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine 
yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların 
yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir 
kalkınmaya hizmet eden bir kamu kurumudur. 
Ajansımız, bölgede ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın sağlanması için 2010 yılından 
günümüze kadar çeşitli destek mekanizmaları 
ile yüzlerce projeye 170 milyondan fazla hibe 
desteği sağlamıştır. Bu destekler kapsamında 
özel sektör yatırımcılarının sunduğu projeler, 
kamu kurumlarının özel sektör yatırımı 
yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasına 
yönelik sunduğu altyapı projeleri veya 
sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin/
hinterlandının artırılmasına yönelik sunduğu 
projeler desteklenmiştir. Kalkınma Ajansları; 
Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje Desteği, 
Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları 
üzerinden destek sunmaktadır. 

Teklif çağrısı konusu, programa göre 
farklılıklar arz etmektedir
Özel sektör yatırımcılarının desteklendiği mali 
destek programlarını da kapsayan proje teklif 
çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, 
nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan 
potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden 
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak 
proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Teklif 
çağrısı konusu, programa göre farklılıklar 
arz etmektedir. Örneğin 2019 yılında turizm 
alanında yatırımcıların doğrudan desteklendiği 
Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali 
Destek Programımız ile bölgedeki mevcut 
turizm tesislerinin iyileştirilmesi veya yeni 
tesislerin yapılması için 600 bin TL’ye kadar 
ve toplam proje maliyetinin yüzde 25-50’si 
arasında desteğin verildiği bir program 
uygulanmıştır. Güdümlü Proje Desteği, proje 
teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge 
planında öngörülen öncelikler ve sonuç odaklı 
programlar doğrultusunda, konusu ve koşulları 
ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde 
belirlenen özel nitelikli model projelerdir. 
Serhat Kalkınma Ajansı, 3 tanesi 2013 yılından, 
1 tanesi 2014 yılından, 1 tanesi 2015 yılından, 

3 tanesi 2016 yılından, 1 tanesi 2017 yılından,1 
tanesi 2019 yılından ve 2 tanesi 2020 yılından 
olmak üzere 12 adet Güdümlü Projesi 
bulunmaktadır. Teknik Destek kapsamında 
yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali 
destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut 
bütçe ve personel imkânları çerçevesinde 
kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla 
sağlayabilir. Fizibilite Desteği Programının genel 
amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü 
açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, 
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 
önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik 
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak 
fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek 
sağlamaktır. Ajansların yürüttüğü programların 
sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her 
destek programının uygun başvuru sahipleri 
programın niteliğine göre belirlenmekte 
ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir. 
Bir kalkınma ajansına destek başvurusu 
yapabilmeniz için bazı şartların mevcut olması 
gerekmektedir. Bunlar; proje başvurusuna açık 
bir destek programının bulunması, başvuru 
rehberindeki şartlara uygun bir başvuru 
sahibi olmanız programın önceliklerine 
hizmet eden bir projenin hazırlanması ve 
projenin son başvuru tarihinden önce, uygun 
formatta ajansa sunulması gerekmektedir. 
Başvurular çevrimiçi bir platform olan KAYS 
(Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden 
alınmaktadır. Ajans programları kapsamında 
verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri 
ödemesizdir. Ajansımız toplamda 825 projeye 
173.916.236 TL destek ödemesinde bulunmuş 
ve eş finansmanla birlikte bölgede 285.528.367 
TL’lik yatırımı hayata geçirmiştir.

Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı’nın 
da bitirilmesinin ardından Ağrı Dağı ve 
Doğubayazıt ilçesine yapılabilecek bir kayak 
tesisisin de fizibilitesi hazırlanmış olacaktır
Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı jeolojik 
konumu ve Nuh’un gemisine ev sahipliği 
yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan bir 
dağdır. Her yıl yerli ve yabancı birçok turist 
Ağrı Dağı’nı görmek ve tırmanmak için ilimizi 
ziyaret etmektedir. Ağrı Dağı’nın tırmanışı için 
Doğubayazıt’a gelen turistler aynı zamanda 
ilçede bulunan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt 
Kent Müzesi ve Ahmed-i Hani Türbesi’ni 
ziyaret etmektedir. Fakat turizm konusunda 
büyük potansiyel barındıran ilçede konaklama 
ve hizmet sektörü konusunda eksiklikler 
bulunmaktadır. Aynı zamanda Ajansımızın 
çalışmalarına başladığı Ağrı Dağı ve Çevresi 
Turizm Master Planı’nın da bitirilmesinin 
ardından Ağrı Dağı ve Doğubayazıt ilçesine 
yapılabilecek bir kayak tesisisin de fizibilitesi 
hazırlanmış olacaktır. İlçede turizm konusunda 

yatırımların yanı sıra, yurtdışından gelebilecek 
turiste yönelik olarak tanıtım ve bilgilendirme 
çalışmalarının da artırılması gerekmektedir. 
Diyadin ilçemiz ise termal turizm konusunda 
çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. 
İlçede mevcut olan termal günübirlik tesise 
il içinden birçok ziyaretçi gelmektedir. Ancak 
il dışından ilçeye ziyaretçi çekilebilmesi için 
konaklamalı modern tesis yatırımlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kars, ülkemizin başlıca kış 
turizm merkezlerinden biri olup kültür turizmi 
açısından da tarihin çok eski dönemlerine 
uzanan antik kalıntıları ve ören yerleriyle bir 
cazibe merkezidir. Kış sporları ve kış turizmi 
bakımından Türkiye’nin 1. derece öncelikli 5 
merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Cıbıltepe 
Kayak Merkezi çevresi ünlü sarıçam ormanları 
ile kaplı, 2.200-2.900 metre yükseklikteki bir 
plato üzerinde yer almaktadır. Sarıkamış Kayak 
Merkezi ve çevresinde Alp Disiplini, Kuzey 
Disiplini kayak yapılabildiği gibi tur kayağı ve 
kızaklı geziler için parkurlar bulunmaktadır. 
Kış turizmi konusunda oldukça başarılı bir 
konumda olan ilçemizin yaz turizminde de 
önde gelen bir merkez haline gelmesi için 
dört mevsim turizm faaliyetlerine imkan 
sağlayacak aktiviteler için altyapıların ve 
yatırımların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kars, jeotermal kaynak potansiyeli olan bir 
ildir. Ancak ildeki bu kaynaklardan yeteri kadar 
yararlanılmamaktadır. Kars’taki jeotermal 
kaynakların çoğunda konaklama tesisi 
bulunmamaktadır. Ardahan’ın kış, doğa ve 
kültür turizm potansiyeli oldukça yüksektir. 
Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi, Posof Doğal 
Hayatı Koruma Sahası, Akçakale Adası, Çıldır ve 
Aktaş Gölleri, 55 adet çeşitli büyüklükte kale ve 
kuleleri ile çok çeşitli tarihi ve doğal güzelliklere 
sahiptir. Bu doğrultuda, Ardahan Merkez ve 
Posof ilçelerinde doğa ve trekking turizminin 
altyapısının oluşturulmasına, Çıldır gölünün su 
sporları ve göl turizmine uygun şekilde ve planlı 
gelişiminin sağlanması amacıyla planlama 
ve altyapı çalışmalarının tamamlanması, 
Yalnızçam Kayak Tesisi’nin ulusal ve uluslararası 
ölçekte tanıtımının yapılması gerekmektedir. 
Iğdır ilinde spor, doğa, sağlık ve kültür turizmi 
potansiyelleri bulunmaktadır. Doğa ve spor 
turizmi faaliyetleri kapsamında Ağrı Dağı’na 
kamp merkezleri kurulması ilin turizm 
sektörü ihtiyaçları arasındadır. Iğdır’da turizm 
potansiyeli barındıran bir diğer unsur ise 
Tuzluca ilçesindeki kaya tuzu mağarasıdır. İlgili 
turizm alanında Ajansımızın iki adet projesi 
yürütülmekte olup projeler tamamlanınca 
mağaranın sağlık ve doğa turizmine 
kazandırılması, merkezden ekonomik gelir elde 
edilmesi hedeflenmektedir. İlde arkeoloji ve 
etnografya müzesi de eksikliği hissedilen ve 
olması gereken projeler arasındadır. 

Ajansımız, 2010 yılından günümüze kadar 
çeşitli destek mekanizmaları ile yüzlerce 
projeye hibe desteği sağlamıştır

Dr. İbrahim Taşdemir 
Serhat Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar (Yatırım Teşvik Sistemi) kapsamında 
bölgemizde yapılacak turizm yatırımları, 
kurulacak tesislerin niteliklerine göre 
değişkenlik göstermektedir. Turizm yatırım 
veya işletme belgesini haiz yatırımlar 
Kocaeli’de 1’inci, Bolu, Sakarya ve 
Yalova’da 2’nci, Düzce’de ise 3’üncü bölge 
desteklerinden faydalanabilmektedir. 
Bunun yanında Bolu’nun Dörtdivan, 
Mudurnu, Kıbrıscık, Göynük, Seben ve 
Yeniçağa, Sakarya’nın Ferizli, Karapürçek, 
Kaynarca ve Taraklı ile Düzce’nin Çilimli, 
Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca 
ilçelerinde yapılacak otel yatırımları, alt 
bölge desteklerinden faydalanabilirler. Bu 
yatırımlar için Düzce’de 500 bin TL, diğer 
illerimizde ise 1 milyon TL asgari yatırım tutarı 
şart koşulmaktadır. Otel projelerinin asgari 3 
yıldızlı olması gerekmektedir. Son olarak ise 
Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
veya termal turizm konusunda yapılacak 
konaklama yatırımları ve asgari 5 milyon TL 
tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/
engelli merkezleri ve Wellness yatırımları 
öncelikli sektör yatırımları kapsamında, 5. 
bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. 
Bu kapsamda yatırım yerine bağlı olarak 
çeşitli oranlarda KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, SGK işveren hissesi ve 
vergi indirimi desteği sağlanabilmektedir. 
Yatırım teşviki sistemi Sanayi Bakanlığı 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülmekte 
olup etkin işletilen bir sistemdir. Sistemin 
geliştirilmesine yönelik olarak teşvik alan 
ya da almak isteyen yatırımcılar ile sürekli 

görüşmeler yapılmaktadır. Buradan alınan 
geri dönüşlere göre gerekli düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

2009-2021 yılları arasında Yatırım Teşvik 
Sistemi kapsamında desteklenen ve 
tamamlanmış olan 52 yatırımın toplam 
sabit yatırım tutarı 947 milyon TL’dir
Ajansımız bölge turizmini geliştirmek adına 
sektör ile ilgisi bulunan kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları 
ve özel sektör yatırımcıları ile yakın olarak 
çalışmakta ve bu kurum ve kuruluşların 
yaptığı çalışmalara destek vermektedir. 
Bu destekler, ajansımız tarafından ilan 
edilmiş Teknik Destek, Fizibilite Desteği, 
Mali Destek Programı ve Güdümlü Proje 
Desteği kapsamında ele alınmaktadır. Bu 
programlar ile bölgenin turizm olanaklarının 
ortaya çıkarılması, yol haritaları, stratejik 
dokümanlar, saha çalışmaları, fizibiliteler ve 
özel sektör tarafından yapılan iş geliştirme 
yatırımları desteklenmektedir. Bu hususların 
dışında Ajansımız, Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar (Yatırım Teşvik 
Sistemi) kapsamında yapılacak yatırımların 
tüm aşamalarında yatırımcılarımızı 
bilgilendirmektedir. Bu çerçevede Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü ve E-TUYS sistemi nezdinde 
gerçekleştirilmesi gereken yetkilendirme, 
belge başvurusu ve yatırım sürecinde 
uyulması gereken süreçler hakkında 
yatırımcılarımızla birlikte çalışıyoruz. 2009-
2021 yılları arasında Yatırım Teşvik Sistemi 
kapsamında desteklenen ve tamamlanmış 
olan 52 yatırımın toplam sabit yatırım 
tutarı 947 milyon TL’dir. Bunun yanında 
Teşvik Belgesi almış ve yatırımına devam 
eden 50 projenin öngörülen sabit yatırım 
tutarı 1 milyar 280 milyon TL’dir. Ajansımız 
tarafından doğrudan desteklenen projelere 
bakıldığında Teknik Destek Programı 
kapsamında 25 projeye yaklaşık 300 
bin TL destek sağlanmıştır. Ajansımız 
tarafından sağlanan mali destek programları 
kapsamında finanse edilen projeler ise 
yaklaşık 17 milyon 200 bin TL’yi bulmuştur. 

Yatırımlar, bölgemizin turizmde arz ettiği 
çeşitliliğe uygun, farklı alanlara yönelik 
olarak gerçekleştirilmektedir
Bölgemizde desteklenen turizm yatırımları 
çoğunlukla otellerdir. Yatırımlar, bölgemizin 
turizmde arz ettiği çeşitliliğe uygun 
olarak farklı alanlara yönelik olarak 
gerçekleştirilmektedir. Gebze ve İzmit’te iş 

oteli; Başiskele ve Yalova’da termal turizm 
yatırımları ağırlıktadır. Sapancı ve Taraklı’da 
butik otel olarak tabir edilen işletmeler ile 
glamping konseptli alanlar oluşturulmuştur. 
Bolu’da son 10 yılda Termal Turizm 
konusunda toplam 140 milyon TL yatırım 
tutarına sahip 4 teşvik belgesi alınmış olup il 
açısından termal turizm konsepti önemli bir 
turizm alanı olarak öne çıkmaktadır. Bolu’da 
öne çıkan bir diğer turizm alanının ise kış 
turizmidir. Bolu’da son 10 yılda çeşitli tevsi 
ve modernizasyon yatırımları yapılmaktadır. 
Düzce’de ise ilin çeşitli bölgelerinde doğa 
turizmine uygun bungalov konaklama 
alanları ve kültür turizmine yönelik butik 
oteller bulunmaktadır. Akçakoca’da deniz 
turizmine yönelik konaklama tesisleri 
mevcuttur. Yayla turizmi, spor turizmi ve 
doğa turizmi olanaklarına sahip olan Topuk 
Yaylası’nda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
tesisleri bulunmaktadır. 

Bölgemiz, hem ekonomik faaliyetler 
açısından gelişmiş hem de doğal değerler 
açısından zengin bir bölge olmasının 
avantajını, koruma-kullanma dengesini 
gözettiği sürece tecrübe edebilecektir
Bölgemizde turizm faaliyetleri çok büyük 
bir çeşitlilik arz etmektedir. Karadeniz 
kıyılarında sahil turizmi, Bolu’da kış turizmi, 
Sapanca Gölü ve çevresi başta olmak 
üzere bölgenin tamamında doğa turizmi, 
Yalova ve Kocaeli’nin güneyinde termal 
turizm, bölgemizin doğu kısmında yayla 
ve spor turizmi, bölgenin batı kısmında ise 
iş turizmi çerçevesinde önemli yatırımlar 
bulunmaktadır. Bölgemiz, hem ekonomik 
faaliyetler açısından gelişmiş hem de 
doğal değerler açısından zengin bir bölge 
olmasının avantajını, koruma-kullanma 
dengesini gözettiği sürece tecrübe 
edebilecektir. Bu açıdan bakıldığında bu 
dengeyi bozmayacak, hem bölgemize 
ekonomik açıdan fayda sağlayacak hem 
de bu kıymetli doğal ve kültürel değerlerin 
gelecek nesillere aktarılmasına izin verecek 
yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dört 
mevsim turizm potansiyeline sahip olan 
bölgemiz, Türkiye’de en önemli coğrafi 
lokasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Dört 
mevsim boyunca, doğa, spor, sağlık, iş 
turizmi gibi her türlü turizm olanaklarının 
mevcut olduğu bölgemize yatırım yapmak 
isteyen herkese, Kalkınma Ajansı olarak her 
türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim.

Ajansımız, bölge turizmini geliştirmek adına
sektör ile ilgisi bulunan kamu kurumları 
ve özel sektör yatırımcıları ile yakın olarak
çalışmaktadır

Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter 
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 
kurulduğu 2009 yılından bu yana, 
faaliyet gösterdiği TR83 Bölgesi’nde 
turizm sektörünün geliştirilmesi adına 
çalışmalarını sürdürmektedir. Turizm 
altyapısının geliştirilmesi amacıyla 
projelere mali destek veren Ajans, tanıtım 
etkinliklerinin düzenlenmesi, ilgili yerel 
paydaşlarla birlikte ulusal ve uluslararası 
fuar katılımları ve basılı/dijital tanıtım 
materyallerinin hazırlanması gibi faaliyetler 
yürütmektedir. Ana çalışma eksenlerinden 
birini turizm olarak belirleyen OKA, bu 
alandaki yoğun çalışmalarıyla bölgesinde 
turizme destek olan öncü kuruluşlardan biri 
konumuna gelmiştir. Proje teklif çağrıları 
ve Güdümlü Proje Desteklerinden oluşan 
mali destek programları ile bölgeye çok 
önemli turizm değerleri kazandırılmıştır. 
Kamu ve özel kesimden yatırımcıların 
başvurabildiği söz konusu desteklerle, 
bölgede ekonomik ve kültürel kalkınma 
potansiyellerini harekete geçirmek üzere, 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel 
dokuların korunmasına, geliştirilmesine ve 
restorasyonuna; iş geliştirme, turizm, üretim 
ve ticarete yönelik kentsel altyapının ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesine büyük 
katkı sağlanmıştır. 2009 ve 2011 yıllarında 
ilan edilen KOBİ Mali Destek Programları 
kapsamında başarılı bulunan projeler 
arasında, turizm sektöründen de projeler 
yer almıştır. Bölgedeki konaklama tesislerinin 
kapasite artırma projeleri ile turizm 
potansiyeli taşıyan alanların restorasyon 
projeleri bu desteklerden yararlanmıştır. 
2010, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında ise 
kamu sektörünün başvuru sahibi olabildiği 
“Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” 
Programları ilan edilmiş, 111 proje başarılı 
bulunarak, uygulanmıştır. “Amasya Yeşilırmak 
Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların 
Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli 
Gelişim Projesi”, “Kızılırmak Deltası Doğal 
Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi” ve “Tokat 
Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe 
Alanına Dönüştürülmesi” projeleri ise Ajansın 
Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında 

uygulanan turizm odaklı projelerdir. Ajansın 
turizm sektörüne yönelik çalışmalarının 
bir diğer boyutunu da tanıtım faaliyetleri 
oluşturmaktadır. OKA ayrıca, bölgedeki 
turistik değerlerin UNESCO dünya mirası 
listesine girmesi yönünde de faaliyetler 
gerçekleştirmektedir.

Ajans, yatırımcıların teşvik 
sisteminden en doğru ve kolay şekilde 
yararlanabilmelerini sağlar
OKA, 2012 yılında Kalkınma Ajanslarının 
teşvik sistemine dâhil edilmesiyle 
birlikte, yatırımcıların teşvik belgelerinin 
uygulanma ve kapanma süreçleri hakkında 
bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar 
yürütmektedir. Ajans, bölge illerinde yer alan 
Yatırım Destek Ofisleri eliyle, yatırımcıların 
teşvik sisteminden en doğru ve kolay şekilde 
yararlanabilmelerini sağlarken, dileyen 
girişimcilerle müracaat süreçlerini de 
birlikte yürütmektedir. OKA’nın yatırımcılara 
verdiği desteklerden bir diğeri de bölgede 
yatırım yapılabilir alanların tespit edilmesi 
ve bu alanlarda araştırma çalışmalarının 
yürütülmesidir. Kalkınma Ajansları Bölge 
illerinde öne çıkan yatırım alanlarına ilişkin ön 
fizibilite raporları hazırlamaktadır. 

Ajans tarafından bugüne dek uygulanan 
özel sektöre yönelik proje teklif 
çağrılarında, hibe destek üst limiti proje 
bütçesinin yüzde 50’si olarak uygulanmıştır
OKA tüm çalışmalarını Bölge Planı olan 
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’ni temel 
alarak kurgulamakta ve yürütmektedir. 
Planda yer alan ilgili stratejik amaçlar 
çerçevesinde, Bölgede Ajans tarafından 
turizm sektörüne yönelik mali destek 
programı uygulanıp uygulanmayacağı, 
uygulanacaksa bunlardan hangi tür kurum 
ve kuruluşların yararlanabileceği, programın 
içeriğinin ve şartlarının neler olacağı gibi 
hususlar Ajans Yönetim Kurulu tarafından 
karara bağlanmakta olup Bakanlık onayına 
tabidir. Kalkınma Ajansı’nın mali destekleri 
olan proje teklif çağrıları ve güdümlü 
proje desteği mekanizmalarının uygulama 
usulleri farklılık göstermekte olup program 
rehberinde yer alan şartları taşıyan başvuru 
sahibi ve projeler verilen desteklerden 
yararlanabilmektedir. Ajans tarafından 
bugüne dek uygulanan özel sektöre yönelik 
proje teklif çağrılarında, hibe destek 
üst limiti proje bütçesinin yüzde 50’si 
olarak uygulanmıştır. Kamu kurumlarının 
başvuru sahibi olduğu durumda ise destek 
oranı yüzde 75’e kadar çıkabilmektedir. 
Yararlanılabilecek teşvik ve destekler ile 
bunların oran ve süreleri, yatırımın yapılacağı 
il ve ilçeye göre farklılık göstermektedir. 

Özel turizm işletmeleri ve kamu 
kurumlarının yararlandığı programlarda 
116 başarılı projeye 139 milyon TL hibe 
kaynak kullandırılmıştır
Ajans mali destekleri açısından bakıldığında, 
KOBİ statüsündeki firmalar tarafından 
işletilen otellere yönelik kapasite artırımı ve 
modernizasyon projelerinin desteklendiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 
(TKDK) kırsal turizm alanındaki destekleri 
bölgemizde uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 
pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli 
konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri ve 
dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri, at 
biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon 
balıkçılığı gibi rekreasyon faaliyetleri içeren 
yatırımlar kırsal yerleşim alanında yapılmaları 
halinde desteklerden faydalanabilmektedir.  
OKA, 2009 yılından bugüne, turizm 
yatırımlarının konu edilebildiği 6 farklı 
proje teklif çağrısına çıkmıştır. Özel turizm 
işletmeleri ve kamu kurumlarının yararlandığı 
bu programlarda toplam 116 başarılı projeye 
139 milyon TL hibe kaynak kullandırılmıştır. 
Bu projelerle birlikte bölgede turizm alanında 
283 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçirilmesi 
sağlanmıştır. 

Kriz durumlarından sektörün 
en az zararla çıkabilmesi için atılması 
gereken adımlar sektördeki aktörler 
tarafından ele alınmalıdır
Orta Karadeniz Bölgesi’nde özellikle yayla 
turizmi, mağara turizmi, sağlık ve termal 
turizm, kış turizmi, av turizmi, kongre turizmi, 
dağcılık turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, 
hava sporları turizmi gibi alternatif turizm 
çeşitleri ön plana çıkmaktadır. Doğa ve 
Kültür Turizmi başlığı altında derlenebilecek 
bu alanlar bölgenin en önemli turizm 
potansiyelini oluşturmakta ve farklı turistik 
deneyim fırsatlarına olanak tanımaktadır. 
Bununla birlikte, sahip olunan doğal 
güzelliklerin çevreci altyapı yatırımları ile 
tamamlanmasının sürdürülebilir bir turizm 
adına önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Yapılacak tüm yatırımların belirli bir 
plan dâhilinde ve bütünlük içerisinde 
gerçekleştirilmesi bölgenin turizmden daha 
fazla pay almasını sağlayacaktır. Son olarak, 
turizm sektörü pandemiden en çok etkilenen 
sektörlerin başında gelmektedir. Pandeminin 
turist yönelimlerini ne şekilde etkilediği 
ve bu durumun bölgemize yansımaları 
orta ve uzun vadede netleşecektir. Bu tür 
kriz durumlarından sektörün en az zararla 
çıkabilmesi için atılması gereken adımlar ve bu 
amaçla ne tür yatırımların yapılması gerektiği 
konusu sektördeki aktörler tarafından ele 
alınmalıdır. 

OKA, bölgesinde turizme destek olan öncü 
kuruluşlardan biri konumuna gelmiştir

İbrahim Ethem Şahin
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 

Genel Sekreter
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Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., Şanlıurfa 
Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile 
17 hissedarlı bir yapı ile kurulan özgün 
destinasyon yönetişim modelidir. Karacadağ 
Kalkınma Ajansı ile ortak olarak turizm 
yatırımlarının yönlendirilmesi, yatırımcılara 
destek sağlanması, Şanlıurfa’ya turizm 
yatırımlarının çekilmesi ve yeni turizm 
yatırım alanlarının yaratılması konusunda 
eş güdüm içerisinde çalışmaktayız. 
Yatırımcılara yatırım tanıtım faaliyetleri, 
yatırıma karar verilmesi aşamasında yatırım 
ile ilgili veriler ve yatırımcının yatırıma karar 
vermesi için gerekli fizibilite çalışmalarına 
teknik yardım, daha önce kalkınma ajansı 
ve kurumumuz tarafından hazırlanmış 
fizibilite raporları, yatırım için gerekli yer 
tahsis süreçleri ve izinleri, Turizm Yatırım 
Belgesi süreçlerinde teknik destek, Yatırım 
Teşvik Belgesi süreçlerinde teknik destek, 
Turizm İşletme Belgesi alım süreçleri teknik 
destek konularında destek sunmaktayız. Bu 
kapsamda yatırımcılar Şanlıurfa’daki turizm 
yatırım ortamı ile ilgili olarak bilgi almadan 
yatırım süreçlerinin tamamlanmasına 
kadarki süreçlerde destek alabilmektedir. 

Bölgemizde 3 yıldız ve üzeri tesisler ile 
özel belgeli tesisler destek kapsamındadır
Teşviklerin ilk süreci yatırımcının yatırım 
yerine, büyüklüğüne ve zamanının 
belirlemesi ile başlamaktadır. Bu kapsamda 
3 yıldızlı ve üzeri veya özel belgeli tesis 
yatırımlarında yatırım süreci: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Turizm Yatırım Belgesine 
Başvuru Yapılması, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesine Başvuru 
Gerçekleştirilmesi, Turizm Yatırımının 
Gerçekleştirilmesi, Turizm İşletme Belgesine 
Başvuru Gerçekleştirilmesi, Yatırım Teşvik 
Belgesi Kapanışının Geçekleştirilmesi 
şeklinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin 
tamamında kalkınma ajansı ile koordineli bir 
biçimde destek verilmektedir. Bölgemizde 
3 yıldız ve üzeri tesisler ile özel belgeli 
tesisler destek kapsamındadır. Bölgemizde 
de özellikle bu tesisler konusunda önemli 
bir arz eksiği bulunmaktadır.  Bu yatırımlar 
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Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 
gereği 6. Bölgede yer alan ve 500.000 TL’yi 
geçen yatırımlar istisnai değilse bölgesel 
teşviklerden yararlanabilir. 

Kalkınma ajansı tarafından sağlanan 
desteklerle yeni otellerin açılması 
sağlanmış veya mevcut otellerin 
yenilenmesine katkıda bulunulmuştur
Hali hazırda üç adet Turizm Yatırım Belgesi 
ve Turizm Teşvik Belgesi alınmasında 
teknik destek sağlanmıştır. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı 
250 milyon TL civarındadır. Teşvikler 
kısmı dışında kalkınma ajansı tarafından 
sağlanan desteklerle yeni otellerin 
açılması sağlanmış veya mevcut otellerin 
yenilenmesine katkıda bulunulmuştur. 
Türkiye’de en önemli örneklerden birini 
teşkil eden yatırım “Kültür Adası” yatırımıdır. 
Kalkınma ajansları Cazibe Merkezleri Destek 
Programı kapsamında gerçekleştirilen 25 
milyon TL tutarındaki yatırım ile 11 tarihi 
ev birleştirilerek 70 odalı örnek bir butik 
otele dönüştürülmüştür.  Parsel yerine ada 
yaklaşımı bölgede butik otel yatırımlarının 
daha cazip hale gelmesini sağlamıştır. Bu 
kapsamda fizibilite raporu hazırlanmış ve 
yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 
kullanımına sunulmuştur. Kalkınma ajansı 
ile birlikte gerçekleştirdiğimizi diğer bir 
çalışma ise 17.600 metrekare alana sahip, 
Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyük tescilli 
yapı unvanına sahip Millet Hanı’nın yeni 
yatırımcılar için 140 odalı bir butik otele 
dönüşmesi için gerekli fizibilite çalışmasının 
hazırlanmasıdır. 

Yapıların gelecek nesillere aktarılması 
turizm yatırımları ile mümkündür
Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
vizyonu ile Mezopotamya destinasyonu 
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şanlıurfa 
için vizyonumuz “Türkiye’de inanç ve kültür 
turizminde lider kentlerden biri olması” 
şeklindedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
çalışmalar Şanlıurfa’nın vizyona erişmesine 
yöneliktir. 2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” 
ilan edilmesi bir milat niteliğindedir. Kentin 
sürekli gündemde kalabilmesi ve turizmde 
istisnai bir destinasyon olabilmesi için şu 
çalışmalar yürütülmektedir: 2021 UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı – Müzik, 2022 İslam 
İşbirliği Teşkilatı – İslam Dünyası Turizm 
Başkenti, 2023 – UNESCO Dünya Miras 
Listesi – Harran, 2022 – UNESCO Jeopark ağı. 
Bu projeler tek tek gerçekleştirilmektedir. 
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla turizm 

talebinin sürekli artması beklenmektedir. Bu 
nedenle özellikle nitelikli turizm tesislerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gelişmelere ek 
olarak Şanlıurfa 21,6 yaş ortalaması ve 
2.155.211 nüfusu (buna ek olarak 423 
bin civarında Suriyeli) ile geleceğin en 
önemli kentlerinden biri olmaya adaydır. 
Bu nedenle sadece kültür ve inanç 
turizmi değil aynı zamanda iş turizminin 
artması beklenmektedir. Bu beklentiler 
ışığında Şanlıurfa’da 3 yıldız ve üzeri şehir 
otelleri, butik ve ya özel belgeli konaklama 
tesisleri, turizm işletme belgeli restoran 
yatırımlarının yapılması önerilmektedir. 
1216 tescilli sivil mimari örnekleri ile 
Şanlıurfa Türkiye’de bozulmamış ender 
kentsel sit alanlarından birine sahiptir. Bu 
yapıların gelecek nesillere aktarılması turizm 
yatırımları ile mümkündür. Bu nedenle bu 
istisnai durumu değerlendirebilecek ve bu 
alanları özel belgeli konaklama tesislerine 
dönüştürülmesi önemli bir fırsattır. 

Süreçlerin tek bir sistemde takip 
edilebilmesi ve tek bir alanda 
bilgilendirme yapılması için 
entegre bir sisteme ihtiyaç duyulmakta
Hali hazırda yatırım teşvik sistemi iyi 
işlemektedir. Ancak geliştirilmesi gereken 
süreçler özellikle turizm yatırımlarında 
iki ayrı Bakanlık ile bu sürecin takip 
edilmesinden kaynaklı eksikliklerdir. 
Örneğin Turizm Yatırım Belgesi için Kültür 
ve Turizm Bakanlığına başvurmanız, Turizm 
Yatırım Belgesi alındıktan sonra ise Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na Yatırım Teşvik 
Belgesi başvurusu gerçekleştirmeniz 
gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi’nin 
kapatılması için Turizm İşletme Belgesi 
alınması gerekmektedir. Bu süreçlerin tek 
bir sistemde takip edilebilmesi ve tek bir 
alanda bilgilendirme yapılması için entegre 
bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. E-devlet 
üzerinde yapılabilecek küçük bir düzeltme 
ile bu sistemlerin entegrasyonu rahatlıkla 
gerçekleştirilebilir. Son olarak Türkiye deniz, 
kum, güneş turizminde sınırına yaklaşmış 
durumda, yeni turizm çeşitlerinin bir an önce 
turistlere sunulmasına yönelik çalışmalar 
hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle 
Şanlıurfa, Kültür İnanç Turizminde önemli bir 
merkez konumuna gelecektir. 8 aylık uzun bir 
turizm sezonu olan kente gelen yatırımcılar 
önemli kazançlar elde edecektir. Bu nedenle 
turizm yatırımcılarımızı Şanlıurfa’ya davet 
ediyoruz. 

Yatırımcılar Şanlıurfa’daki turizm yatırım 
ortamı ile ilgili olarak bilgi almadan yatırım 
süreçlerinin tamamlanmasına kadarki 
süreçlerde destek alabilmektedir

Mehmet Uncu, 
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş., 

Genel Müdür
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Ajansımız, yeni tematik odak alanlarımız olan 
mavi büyüme, yeşil büyüme ve yenilik ve 
girişimcilik çalışmaları kapsamında bölgemizde 
turizme yönelik yürütülmekte olan çalışmalarda 
eşgüdümün sağlanması, kaynakların etkin 
kullanılarak İzmir’in bir bütün olarak tanıtılması 
ve turizm sektörünün tüm bileşenleriyle 
bütüncül ve sürdürülebilir gelişimi için 
bölgedeki ana paydaşlarla koordinasyon halinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir Turizm 
Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması, 
izleme ve değerlendirmesinin yapılması, 
İzmir’in resmi tanıtım portalı ‘visitizmir’in 
geliştirilmesi çalışmalarına destek vermekte, 
Kadim Üretim Havzalarının tespit edilmesi 
ve su altı kültürel mirasının canlandırılması 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bölgemizin 
turizm potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik 
altyapıların güçlendirilmesi ve tanıtımının etkili 
şekilde yapılmasına yönelik çalışmalarımızın 
yanı sıra, turizm yatırımlarının desteklenmesine 
yönelik mali destek mekanizmalarımız vasıtasıyla 
da bugüne değin yürüttüğümüz mali destek 
ve fizibilite geliştirme programları kapsamında 
bölgemizde turizmin geliştirilmesine yönelik 
başarılı proje önerilerine mali kaynak sağladık. 
Yatırım Destek Ofisimiz aracılığıyla da, yerli ve 
yabancı yatırımcıların İzmir’e yatırım yapmasını, 
İzmir’de hali hazırda bulunan yatırımcıların 
da kapasitelerinin artmasını sağlama amacı 
doğrultusunda gerekli olan ücretsiz yatırım 
danışmanlığı desteğini sağlıyoruz. İzmir’e yatırım 
yapma konusunda fizibilite çalışması yürüten 
yatırımcılara yatırım fırsatları, teşvikler, yatırım 
alanları, insan kaynakları, yatırım maliyetleri ve 
ilgili sektörler hakkındaki bilgilerin sağlanması da 
yatırım destek hizmetlerimiz arasındadır. İzmir’e 
daha çok yatırımcı çekmek için yatırım tanıtım 
faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bunun dışında 
Ajansımızın koordinasyonundan sorumlu Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 
yatırım teşvik uygulamalarından yararlanabilecek 
yatırımcılara ilgili başvuru sürecinin yapılabilmesi 
için danışmanlık desteğimiz mevcut. Ajansımız 
tarafından sağlanan destek türleri, mali destek 
programı, güdümlü proje desteği ve fizibilite 
desteğidir. Her bir destek türüne ilişkin kurallar 
farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne 
ilişkin standart kuralların yanı sıra programa özgü 
bazı kurallar da belirlenebilmektedir. 

Ajansımız tarafından İzmir’in sahip olduğu 
yerel varlıkların tespiti, geliştirilmesi ve 
bu yolla katma değerli, alternatif turizm 
türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır
Ajansımız tarafından faaliyete başladığımız 2008 
yılından bu yana iki adet turizm odaklı mali destek 
programı uygulanmıştır. Bu programlar, 2009 Yılı 
Turizm ve Çevre Mali Destek Programı ile 2010 
Yılı Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali 
Destek Programlarıdır. Bu programlardan ilki 
turizmin altyapısını geliştirmeyi hedeflemişken 
diğeri ise hizmet kalitesinin artırılması ve turizm 
çeşitliliğinin sağlanması, turizm tesislerinin 

üstyapısının modernizasyonunun sağlanmasını 
hedeflemiştir. Üstyapı yatırımlarını destekleyen 
program kapsamında genelde butik oteller 
desteklenirken bu tesislerin sunduğu turizm 
hizmetinin çeşidi genel olarak deniz, su sporları 
ve sağlık temalarına yönelik olmuştur. Bunların 
yanı sıra, 2015 Yılı Yarımada Sürdürülebilir 
Kalkınma programı kapsamında turizme 
yönelik faaliyetler, Urla-Çeşme-Karaburun 
Yarımada Bölgesi’nin turizm açısından en güçlü 
ve potansiyel taşıyan bölgelerden biri olması 
nedeniyle öncelikli konular arasında belirlenerek 
desteklenmiştir. 2018 yılı Fizibilite Programı 
kapsamında Efeler Yürüyüş Rotası ve İzmir 
Tarihi Kemeraltı Musevi Kültür ve İnanç Turizmi 
Noktası fizibilite çalışmaları desteklenmiş olup, 
2019 yılı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir 
Kalkınma Mali Destek Programı ile Efeler 
Yürüyüş Rotası projesinin belirli bir kısmının 
uygulanmasına destek sağlanmıştır. Yine, 2018 
Yılı Kültür Varlıklarının Korunması ve Geliştirilmesi 
Programı ile de hem tek yapıların restorasyonu 
hem de arkeolojik alanlarda yürütülecek 
çalışmalara destek sağlanarak bölgemizin kültür 
mirasının korunması ve turizme yönelik olarak 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Görüldüğü 
gibi Ajansımız tarafından İzmir’in sahip olduğu 
yerel varlıkların tespiti, geliştirilmesi ve bu 
yolla katma değerli, alternatif turizm türlerinin 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalarla artan turizm potansiyeli, turizm 
yatırımcıları için de uygun ve çekici bir yatırım 
ortamı sağlayacaktır. Bugüne kadar turizm 
alanında yürütülen 46 projeye günümüz 
fiyatlarıyla 35,1 milyon TL destek sağlanmış 
olup bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 51,7 
milyon TL olmuştur. Ajansın 2008 yılından bu 
yana uyguladığı destek programlarıyla toplamda 
578 projeye 496,5 milyon TL destek verilmiş 
olup bu projelerin toplam bütçe büyüklükleri 
841,1 milyon TL olmuştur. 

“Kadim üretim havzası yaklaşımı” kentin 
ekolojik potansiyelinden turizm eksenli 
yararlanılması konusunda yeni bir genişleme 
alanı sağlamaktadır
Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarımızın 
turizm faaliyetlerine katılım düzeyi ve turizm 
gelirlerinden aldıkları pay mevcut potansiyelin 
altında seyretmektedir. Doğa koruma ve kırsal 
kalkınma literatüründe yeni bir yaklaşımı 
tanımlayan “kadim üretim havzası yaklaşımı” 
(KÜH) kentin ekolojik potansiyelinden turizm 
eksenli yararlanılması konusunda yeni bir 
genişleme alanı sağlamaktadır. Bölgemizde 
yürüyüş ve bisiklet rotalarının, zeytin ve bağ 
rotalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
Küçük Menderes Havzası içerisinde kalan ilçelerde 
kitle turizmi uygulamaları yerine yürüyüş rotaları 
yoluyla kırsal doku ile uyumlu, bölgenin niş ve 
kendine özgü unsurlarının ziyaretçi tarafından 
doğrudan deneyimlenebilmesi bölgeye duyulan 
ilgiyi artırmaktadır. Aynı biçimde Avrupa 
Bisikletliler Federasyonu’nun projelerinden 
biri olan ve 11 farklı Avrupa ülkesini kapsayan, 
İzmir’in dahil olduğu, EUROVELO Avrupa 

Bisiklet Rotası, kenti bisiklet sporu ile ilgilenen 
ve seyahat planlamalarını bu doğrultuda yapan 
turistler için Akdeniz’deki uğrak noktalarından 
birine dönüştürmektedir. UNESCO Dünya 
Kültür Mirası adaylık çalışmalarına yönelik 
olarak aday bölgelerde restorasyon ve 
sağlıklaştırma çalışmalarının güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bir diğer önemli husus olarak, 
İzmir’in Türkiye’de fuarcılık geleneğini başlatan 
ve geliştiren kent olması, ulaşım, konaklama 
ve etkinlik imkanlarının çeşitliliği, sahip olduğu 
nitelikli ve prestijli fuar merkezi kent turizminin 
geliştirilebileceği kıymetli unsurlardır. Geçtiğimiz 
aylarda İzmir Körfezi’nde su altı kültür mirasını 
ortaya çıkarmak, korumak ve kültür turizmine 
kazandırmak amacıyla başladığımız projenin de 
bölgemizde farklı turizm türlerinin gelişimi için 
önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. 

Özgün proje fikirleri geliştirme, bu fikirleri 
doğru şekilde projelendirme ve uygulamada 
etkili olunmasını sağlayacak proje 
yönetimi kurgusunun yapılması olmazsa 
olmazlardandır
Ajans desteklerinde olduğu gibi, günümüzde 
neredeyse tüm mali destekler projelendirilmiş 
yatırım fikirlerinin yarışarak desteğe hak 
kazanması biçiminde verilmektedir. Dolayısıyla 
proje geliştirme ve bu projeleri etkin ve tabi 
olunan destek kurallarına uygun biçimde 
yürütmek, öncelikle desteklenme hakkına 
erişmek ve sonrasında da amaçlanan proje 
sonuçlarına ulaşabilmek için çok önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda, özgün proje 
fikirleri geliştirme, bu fikirleri doğru şekilde 
projelendirme ve uygulamada etkili olunmasını 
sağlayacak proje yönetimi kurgusunun yapılması 
ve gerekli risk azaltıcı tedbirlerin öngörülmesi, 
desteklerden yararlanabilmek ve doğru sonuçlar 
elde etmek için olmazsa olmazlardandır. Bir 
ön koşul olarak da, ulusal ve uluslararası fon 
kaynaklarının, teklif çağrılarının takibi önem 
kazanmaktadır. Bu bakımdan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan 
yatirimadestek.gov.tr internet sitesinden, ulusal 
teşvik ve desteklemelerin tek noktadan takibi 
mümkün olmuştur. Bu sitede ayrıca, yatırımcılar 
için çok önemli olduğunu düşündüğümüz 
yatırım fizibilitesi çalışmaları güncel olarak 
yayımlanmaktadır. Diğer taraftan, bölgemizde 
gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımları 
doğru yönlendirmek amacıyla çalışmalarını 
yürüttüğümüz çeşitli strateji, yol haritası ve 
fizibilite çalışmalarını da Ajansımız internet 
sitesinden takip edebilmek mümkün. 

Yatırım Destek Ofisimiz aracılığıyla yerli ve yabancı 
yatırımcıların İzmir’e yatırım yapması amacı 
doğrultusunda ücretsiz yatırım danışmanlığı 
desteği sağlıyoruz

H. İ. Murat ÇELİK
İzmir Kalkınma Ajansı, Yatırım 

Destek Ofisi Koordinatörü
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Neden dünyanın en hızlı 
büyüme gösteren geçiş 
kontrol şirketiyiz?

2001 yılından itibaren SALTO, hızla 
yenilenen şartlarda kartlı geçiş çözümlerini 
yeniden tanımlıyor. SALTO güvenlik, 
yönetilebilirlik ve genişleyebilirlik 
anlamında diğerleri tarafından takip edilen 
yeni standartları oluşturuyor.

SALTO Çözümleri her gün

 > 90 ülkede

 > 1.500.000 kapıda

 > 14.000 farklı projede

 > 14.000.000 kullanıcı tarafından  
     kullanılıyor.

Bölgemiz son 10 yılda turizmde altın çağını 
yaşamaktadır. Sümela, Ayder, Uzungöl, 
Kafkasör, Macahel, Kadırga, Çakırgöl, Karaca 
Mağarası gibi artık uluslararası marka haline 
gelmiş destinasyonları; yeşilin bütün tonlarını 
içeren cennet kokulu yaylaları; zengin kültürel, 
tarihi ve yöresel öğeleri; artan yatırımlarla 
birlikte gelişen konaklama imkânları; farklı 
ülkelere yapılan doğrudan seferler ile birlikte 
kolay ulaşım olanakları ve yöre insanının 
samimiyeti turizm sektörünü bölgenin 
en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri 
haline getirdi. Özellikle Körfez Bölgesinden 
her yıl milyonları aşan ziyaretçiyi ağırlayan 
bölgemiz için turizm alanında çok yönlü 
çalışmalar yürütmemiz bunun etkenlerinden 
biridir. DOKA, faaliyete geçtiği 2010 yılından 
bu yana turizmi yerel ve kırsal kalkınmanın 
en önemli araç ve alanlarından biri olarak 
tespit ve kabul etmiştir. Bu kapsamda turizm 
altyapısı ve sektörünü geliştirme çabalarını 10 
yıldır aralıksız sürdürmektedir. Bu çalışmalar 
üç temel ayakta gerçekleştirilmektedir. 
Bunlardan ilki planlama, strateji geliştirme 
ve koordinasyon çalışmaları, ikincisi mali 
destekle altyapı ve sektörü destekleme, 
üçüncüsü ise tanıtım faaliyetleriyle hedef 
pazarda müşteriye ve yatırımcıya ulaşmadır. 

Yatırımcılara mali destek vermenin yanı sıra 
yatırım sürecinin öncesinde ve sonrasında 
ihtiyaç duyulan tüm konularda teknik 
destek sağlanmıştır
Ajans, turizm alanında master plan, yaratıcı 
konsept tasarım çalışmaları ve yatırımlara 
altık oluşturmak üzere fizibilite raporları 
hazırlamıştır. Bu çalışmaların yatırımlara 
dönüşmesine de uyguladığımız mali 
desteklerle doğrudan katkı sağlanmıştır. 
Kamu ve özel sektör yatırımı ayırt etmeksizin 
birçok projenin hayata geçmesinde kritik 
bir rol üstlenilmiştir. Yerli ve yabancı yatırım 
yapmak isteyenlere turizm yatırımı potansiyeli 
ve fırsatlarını sunarak yatırım yapmalarını 
kolaylaştırma faaliyetleri yürütülmüştür. 
Yatırımcılara mali destek vermenin yanı sıra 
yatırım sürecinin öncesinde ve sonrasında 
ihtiyaç duyulan tüm konularda teknik destek 
sağlanmıştır. Turizmin gelişmesi için yurt 
içinde ve yurt dışında fuar, road show ve 
yatırım zirvelerine katılım gerçekleştirilmiştir. 

Düzenlediğimiz Fam-trip organizasyonları 
aracılığıyla turizm profesyonellerinin 
bölgemize davet edilmesi ve özellikle 
sektörün fırsatlarının anlatıldığı yatırım 
promosyonu faaliyetleri neticesinde yabancı 
yatırımcılar bölgemizde büyük ölçekli turizm 
yatırımı kararı almalarına aracılık edilmiştir. 

Destek sözleşmesi imzalandıktan sonra 
mevzuattaki usul ve esaslara göre projeler 
yürütülür
Ajansımızın desteklerini mali ve teknik 
destekler olarak iki sınıfa ayırabiliriz.  Mali 
destekler kurgulanırken kurumumuz 
tarafından belirli dönemler itibarıyla bölge 
genelinde toplantı, çalıştay, analiz faaliyetleri 
yürütülür. İhtiyaçları belirler ve ulusal 
kalkınma planı ve bölge planı önceliklerini 
dikkate alarak proje teklif çağrısına 
çıkılır. Uygun başvuru sahiplerinin destek 
programının genel amaç ve hedeflerine uygun 
projeleri bağımsız değerlendirme sürecinden 
geçirilir ve  hibe desteğine hak kazananlar 
belirlenir. Destek sözleşmesi imzalandıktan 
sonra mevzuattaki usul ve esaslara göre 
projeler yürütülür. Diğer destek mekanizması 
Teknik Destek programında, yararlanıcıların 
ihtiyaçlarına yönelik eğitim verme, program 
ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici 
uzman personel görevlendirme, danışmanlık 
sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası 
ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve 
kapasite geliştirici faaliyetler Ajansımız 
marifetiyle sağlanır. Bu desteklerin yanında 
bölgesel kalkınma adına strateji geliştirme; 
ihtiyaç duyulan alanlarda eylem planları ve 
sektörel raporlar hazırlama; bölgenin ulusal 
ve uluslararası iş birliği ağını kuvvetlendirme; 
yatırım organizasyonları, fuarlar, FAM trip 
organizasyonları gibi başka birçok alanda da 
paydaşlarımıza destek sağlamaktayız.

Desteklerle ve teşviklerle kırsalda küçük 
yatırımlar hızla yaygınlaşırken merkezdeki 
yatırımların sınıf atladığını görmekteyiz
Yayla tatil köyleri, butik oteller, 3 ve üzeri 
yıldızlı otel yatırımları için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın yatırımlarda teşvik belgesi her 
yatırımcının faydalandığı bir destek. Ajansımız 
da daha çok orta büyüklükteki otel, bungalov, 
turizm hizmeti veren tesisler ve tematik park 
yatırımları, gastronomi turizm yatırımlarına 
destek sağlamıştır. Desteklerle ve teşviklerle 
kırsalda küçük yatırımlar hızla yaygınlaşırken 
merkezdeki yatırımların sınıf atladığını 
görmekteyiz. Ajansımız bölge planı öncelikleri 
doğrultusunda bölge aktörlerine mali ve 
teknik destek sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
2010 yılından itibaren turizm sektöründen 
imalat sanayiine, Ar-Ge faaliyetlerinden 

eğitim faaliyetlerine kadar pek çok alanda 
toplam bütçesi 310,9 milyon TL olan 1.281 
projeye destek vermiştir. Altı ilde faaliyet 
gösteren Yatırım Destek Ofisleri’miz 
yatırımcılara yaptığı bilgilendirme ve tanıtım 
faaliyetleri ile farklı sektörlerden yaklaşık 3 
bin 900 kişilik istihdam kapasitesine sahip ve 
yaklaşık 870 Milyon TL tutarlı yatırımı Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ne kazandırılmıştır. Proje 
odaklı kalkınma yaklaşımını benimseyen 
Ajansımız tarafından Avrupa Birliği 
fonlarından temin edilen toplam bütçesi 24,6 
milyon Avro olan projelerin bir kısmı hayata 
geçirilmiş, bir kısmının da uygulanmasına 
devam edilmektedir.

Eksikliği görülen kayak merkezleri, 
macera parkları, eğlence parkları turizm 
projelerinin bölgeye kazandırılması 
öncelikli olarak değerlendirilmektedir
Bölgemizde uzun yıllar geleneksel turizm 
faaliyetleriyle bir noktaya gelindi. Ancak son 
yıllarda yaşanan konjonktürel gelişmeler 
turizmde faaliyetlerin 12 aya yayarak bölge 
turizm gelirlerini ve turist sayısını artırmak 
amacıyla hedef pazarların çeşitlendirilmesi 
gerekliliği ortaya koymuştur. Ajans olarak 
yenilikçi yaklaşım ile program başlatılmıştır. 
Özellikle de eksikliği görülen kayak merkezleri, 
macera parkları, eğlence parkları turizm 
projelerinin bölgeye kazandırılması öncelikli 
olarak değerlendirilmektedir. Bölgemizde 
turizm yatırımcılarının en büyük sorunu 
finansmana erişim zorluğu ve borçlanma 
maliyetlerinin yüksekliği olarak görülmektedir. 
Yatırımcılar verilen kredi desteklerinde faiz 
oranının düşük, vadenin uzun tutulmasını 
istemektedirler. Verdiği mali desteklerin 
yanı sıra bölge paydaşları ve JICA gibi 
uluslararası kurumlarla iş birliği ve bölgenin 
turizm alanında tanıtımında yapmış olduğu 
faaliyetler yakın geçmişte neticelerini ortaya 
koymaya başlamıştır. Ajansımızın tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri doğrultusunda 
bölgeye kazandırılan turizm yatırımları bölge 
ekonomisinin dinamiği haline gelmiştir. DOKA 
bölgedeki turizm sektörünün gelişmesi için 
kilit rolünü sürdürmekle birlikte turizmde 
yeni anlayış ile gerçekleştirdiğimiz araştırma 
geliştirme ve analiz çalışmalarında sektörün 
gelişmesi için kış turizmi başta olmak üzere, 
kültür turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, 
macera turizmi vb. alanlara odaklanılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna bağlantılı 
olarak öne çıkan destinasyonların sayısının 
artırılması gerekmektedir. Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı olarak 2023 vizyonuna 
ulaşılabilmesi için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda planlama ve 
uygulama faaliyetlerine devam edilecektir. 

DOKA, faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana 
turizmi yerel ve kırsal kalkınmanın en önemli araç 
ve alanlarından biri olarak tespit ve kabul etmiştir

Adil Soltan
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - 

Trabzon Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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2001 yılından itibaren SALTO, hızla 
yenilenen şartlarda kartlı geçiş çözümlerini 
yeniden tanımlıyor. SALTO güvenlik, 
yönetilebilirlik ve genişleyebilirlik 
anlamında diğerleri tarafından takip edilen 
yeni standartları oluşturuyor.

SALTO Çözümleri her gün

 > 90 ülkede

 > 1.500.000 kapıda

 > 14.000 farklı projede

 > 14.000.000 kullanıcı tarafından  
     kullanılıyor.
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Teşvik alma sürecinde, yatırım planı olan 
işletmelerin yatırım bilgilerini değerlendirip, 
yararlanabilecekleri teşviklerle ilgili analiz 
paylaşarak teşviklerin kullanımıyla ilgili 
bilgilendirmede bulunuyoruz. Firma 
tarafından uygun görülmesi durumunda, 
teşvik işlemlerini firmadan E-TUYS 
(Elektronik Teşvik Uygulama Yönetim 
Sistemi) kullanımıyla ilgili yetkilendirme ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuruları için 
vekaletname alarak başlatıyoruz. Turizm 
yatırımlarında, “Yatırım Teşvik Belgesi” 
işlemleri başlatılmadan önce “Turizm 
Yatırım Belgesi” temin edilmesi gerektiği 
için, bu süreçlerle ilgili gerekli bilgilerin ve 
belgelerin temini sonrasında başvuru için 
gerekli bütün süreçleri ve takip işlemlerini 
ilerletiyoruz. Belgelerin temin edilmesi 
sonrasında firmalara belge kullanımlarıyla 
ilgili kapsamlı bilgilendirmede bulunuyoruz. 
Ayrıca süreç içerisinde her türlü soruyu 
anlık olarak yanıtlamak üzere tam zamanlı 
danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Otelin 
işletmeye geçmesinin ardından, Yatırım 
Teşvik Belgesi için tamamlama vizesi 
başvurusu yapılmaktadır. Yatırımla ilgili, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm 
İşletme Belgesi” alınmasına müteakip,  
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü tarafından tesis ziyareti yapılarak 
teşvik kapsamında yapılan alımlar yerinde 
görülmektedir. Belge süresi içerisinde 
istihdam edilen kişi sayısı belirlenerek sigorta 
primi işveren hissesi desteği de belgenin 
kapatılmasını takiben istihdam edilen ilave 
personel için başlatılmaktadır. 

İstanbul’da yalnızca KDV istisnası ve 
gümrük vergisi muafiyetinin sağlandığı 
genel teşvikler uygulanmaktadır
Otel yatırımlarında bölgesel teşviklerden 
(KDV istisnası, gümrük muafiyeti, vergi 
indirimi, SGK desteği, faiz/kar payı desteği) 
faydalanmak için en az 3 yıldızlı otel olma 

kriteri söz konusudur. Bunun haricinde dağ 
evleri, yayla evleri ve butik oteller de bölgesel 
destek kapsamında teşvik edilen konular 
arasında yer almaktadır. Sayılan yatırımlar 
dışında kalan 1-2 yıldızlı oteller, pansiyonlar 
vb. yatırımlar ise genel teşvik (KDV istisnası, 
gümrük muafiyeti) ile desteklenmektedir. 
Yatırım teşvik mevzuatında Türkiye, ekonomik 
gelişmişlik sıralamasına göre 6 farklı bölgeye 
ayrılmıştır. Nispeten daha gelişmiş olan 
birinci ve ikinci bölge illerinde 4-5 yıllık 
süre zarfında en az 1.000.000 TL, üçüncü, 
dördüncü, beşinci ve altıncı bölge illerinde 
ise en az 500.000 TL yatırım yapılması da 
ön şartlar arasında yer almaktadır. Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde 
veya termal turizm konusunda bölgesel 
desteklerden yararlanabilecek nitelikteki 
turizm konaklama yatırımları ise öncelikli 
yatırım konuları arasında yer almakta olup, 
5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 
il ayrımı yapılmaksızın faydalanmaktadır. 
Otel yatırımları İstanbul hariç 80 ilde 
bölgesel teşviklerden yararlanabilmektedir. 
İstanbul’da ise yalnızca KDV istisnası ve 
gümrük vergisi muafiyetinin sağlandığı genel 
teşvikler uygulanmaktadır. Gerçek kişiler, adi 
ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, 
birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve 
kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile 
yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubeleri Turizm Yatırım Belgesi sahibi olmak 
ve SGK borcu olmamak kaydıyla Yatırım 
Teşvik Belgesi için başvuru yapabilirler.

Danışmanlık olarak, vergisel olarak 
sağlanan teşviklerin parasal karşılığını 
ortaya koyduğumuz bir analiz 
çalışması gerçekleştirmekteyiz
Yatırım teşviklerinin yatırımcıya sunduğu 
avantajlara bakarsak; örnek olarak 
üçüncü bölge illerinden Samsun’da otel 
yatırımı yapılması durumunda; mefruşat, 
mobilya, klima, televizyon, telefon, mutfak 
ekipmanları gibi bütün yatırım kalemlerini 
KDV’siz olarak ve yurt dışından alınması 
durumunda KDV’siz ve gümrük vergisiz 
olarak satın alma imkanı bulunmaktadır. 
Yapılacak her bir harcama tutarının yüzde 
25’i kurumlar/gelir vergisinden indirim 
konusu olabilmektedir. Yatırım süresince 
istihdam edilecek personel için -belge 
tamamlama vizesi işleminden sonra 
başlamak üzere- 5 yıl boyunca asgari ücrete 
tekabül eden sigorta primi işveren hissesi 
desteği uygulanmaktadır. Son olarak, yatırım 
kredisi veya finansal kiralama kullanılması 
durumunda TL’de 3 puan, dövizde 1 puan 
faiz/kar payı desteği sağlanmaktadır. Köksal 
Danışmanlık olarak, başlangıç aşamasında 

firmalarımızın yatırım bilgilerini temin 
etmemizin akabinde, vergisel olarak 
sağlanan bu teşviklerin parasal karşılığını 
ortaya koyduğumuz bir analiz çalışması 
gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle yatırımcı 
firma, net bir şekilde hangi tutarda 
teşvikten yararlanacağını görmekte ve 
yatırım planlamasını daha isabetli veriler 
ışığında gerçekleştirebilmektedir. Turizm 
yatırımları Türkiye genelinde teşvik edilen 
bir konu olduğu için, bu alanda yatırım 
yapacak firmaların faaliyetlerini “Yatırım 
Teşvik Belgesi” ile yürütmeleri oldukça ciddi 
finansal avantaj sağlayacaktır. Yeni bir otel 
kurulumu ya da mevcut bir otelin yenileme 
yatırımlarında genellikle 4,5 yıllık süreçte 
1 Milyon TL tutarında asgari demirbaş 
yatırımı şartı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 
yatırımcı tüm otel işletmelerinin faaliyetleri 
süresince teşvik belgesine sahip olmaları 
oldukça önemli bir avantaj teşkil etmektedir. 
En düşük desteklerin uygulandığı illerden 
birinde bile olsa firma 1 Milyon TL tutarında 
yatırımının yaklaşık yüzde 30’unu teşvik 
olarak alabilmektedir. 

Yatırımcıların yatırım planlarının 
belirginleşmesiyle birlikte 
geciktirmeden başvuru aşamasına 
geçilmesi önem arz etmektedir
Sürecin takibi için danışmanlık desteğinden 
yararlanılması, firmaların kendi yatırım 
faaliyetlerine odaklanmalarına olanak 
sağlamaktadır. Gerekli bütün işlemler 
danışmanlık firmaları tarafından takip 
edildiği için firmaların bu konularda 
ekstra enerji ve zaman harcamasına gerek 
duyulmadan yatırımlarını verimli bir şekilde 
sürdürmeleri mümkün olmaktadır. Şayet 
firmalar bu işlemleri kendi bünyelerinde 
yürütme iradesi gösteriyorsa, teşviklerden 
azami ölçüde yararlanılabilmesi ve herhangi 
bir kayıp yaşanmaması adına bu işlemlerle 
ilgili belirli bir tecrübe düzeyine sahip 
personel istihdam edilmesi zorunluluktur. 
Belge sürecinde bütün işlemler online 
ortamda yürütülmektedir. Yatırımcıların 
yatırım planlarının belirginleşmesiyle birlikte 
geciktirmeden başvuru aşamasına geçilmesi 
yönünde karar almaları önem arz etmektedir. 
Süreç içerisinde herhangi bir teknik sorunla 
karşılaşılması durumunda ilgili birimle 
görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle olası 
problemler çözüme kavuşturulabilmektedir. 
Yatırım teşvik mevzuatı uzun süredir 
uygulanmakta olan ve detayları oturmuş, 
kriterleri net bir mevzuattır. Bu kapsamda 
firmaların doğru bir yönlendirme ile herhangi 
bir kaygı duymadan belge almalarını ve 
desteklerden faydalanmak suretiyle rekabet 
güçlerini arttırmalarını tavsiye ediyoruz.

Otel yatırımları İstanbul hariç 80 ilde bölgesel 
teşviklerden yararlanabilmektedir

Fatih Reşad Köksal
Köksal Proje Danışmanlık Mühendislik 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Teşvik alma sürecinde yatırımcılara, öncelikle bir uzman firma ile 
bu süreci yürütmelerinin doğru olacağını belirtiyoruz. Bu firmalarla 
yapılan evrak hazırlama süreçleri, evrakların ilgili bakanlıklarda 
takibi ve en önemlisi süreç içerisindeki revizyonların sağlanması ile 
dosyanın düzgün bir şekilde kapatılması konularının profesyonellerce 
yapılması büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu firmalarla, projenin 
şartları doğrultusunda gerekli koordinasyonları sağlayarak sürecin 
doğru ilerlemesi için destek veriyoruz. Yatırımcıların bu noktada 
uzman bir firma ile süreci yürütmesi çok önemlidir. Bu konu, destek 
unsurlarından maksimum düzeyde faydalanılması ve ileriye dönük 
bütçe planlamasının doğru bir şekilde yapılması adına kritiktir. Hem 
belge başvurma aşaması hem de işletme esnasında sorunlarla 
karşılaşılmaması adına danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye 
ederiz. Yatırım teşvikinden faydalanabilmek için, projenin doğru bir 
şekilde analizinin yapılması önem taşımaktadır. Yatırımın çeşitliliğine 
göre farklılaşan teşvikler olması sebebiyle, yatırımın bütçesi ve 
lokasyonuna uygun çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yatırım 
teşvik belgesi, teşvik edilmeyen yatırım konuları hariç asgari yatırım 
şartını tamamlamayı taahhüt eden firmalara verilir. Yeni yatırımlara 
ilave olarak, modernizasyon projelerine de yatırım teşvik belgesi 
verilmektedir. 

Yatırım teşvikleri ile projelerin karlılık oranının artacaktır
Bölgesel yatırım teşvik uygulamalarında, makine ve teçhizatlardaki 
KDV istisnası, emlak ve gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, 
sigorta primi işveren hissesi desteği, bazı bölgelerde faiz veya kar payı 
desteği, gelir vergisi stopajı, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi 
gibi destek unsurları bulunmakta olup; turizm tesisinin yer aldığı 
bölgeye göre faydalanılabilecek unsurlar belirlenmektedir. Yatırım 
teşvikleri ile projelerin karlılık oranının artacağını söyleyebiliriz. Bu 
doğrultuda, yatırımın dönüş süresini kısaltabileceğini de göz önünde 
bulundurmak gerekir. Yatırımın başlangıcında, yatırım yeri tahsisi, 
yatırım aşamasında kar payı ya da faiz desteği, KDV ve gümrük vergisi 
muafiyetleri, işletme aşamasında ise istihdam desteği, emlak vergisi 
muafiyeti gibi konular yatırımcılara büyük avantaj sağlamaktadır. 
Tamamlama vizesi sürecinde ise, teşvik kapsamında yer alan 
ekipmanların çalışır vaziyette yerinde bulunması, süreç boyunca 
sunulan evrakların muhasebe kayıtları ile uyumlu yapılması gibi 
konular bu sürecin sorunsuz tamamlanması açısından önemlidir. 
Bu konularda bir eksiklik olmaması durumunda, teşvik belgesinin 
kapatılması ve rutin sürecin tamamlanması sağlanabilecektir. 

Yatırım teşvikinden faydalanabilmek için, projenin doğru bir şekilde 
analizinin yapılması önem taşımaktadır

İpek İpekçi 
POM Otel Danışmanlığı ve Proje Yönetimi, 

Mimar, Yönetici Ortak

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla en çok etkilenen alanlardan biri 
de özel okullar oldu. Artan yüksek maliyetler ve öğrencilerin kayıt 
yaptırmaması dolayısıyla 938 özel okul kapanırken, okul binalarına 
en fazla talep turizm ve sağlık sektörlerinden geldi. Kapanan özel 
okullardan 14 bin 652 öğrenci, devredilen özel okullardan ise 35 bin 
302 öğrenci devlet okullarına geçti.

“Turizm sektöründeki yatırımcılardan kapanan ve 
satılık olan özel okullara karşı büyük ilgi var”
Bloomberght'de yer alan habere göre, Tüm Girişimci Emlak 
Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, artan özel okul 

satışlarının sağlık ve turizm yatırımcılarının 
dikkatini çektiğini ifade ederek; “Kapanan 
okulların yüzde 50’si ya sağlık ya da turizm 
merkezi oluyor. Aynı zamanda dönüşümler 
üretim alanında da gerçekleşiyor" dedi. 
Tatil beldelerinde kapanan özel okulların da 
turizm yatırımcısının gözdesi haline geldiğini 
söyleyen Hakan Akdoğan, “Son 1 yılda turizm sektörü çok zor 
zamanlar yaşadı. Şimdi ise aşı haberleriyle bir canlanma bekleniyor. 
Bu alanda turizm sektöründeki yatırımcılardan kapanan ve satılık 
olan özel okullara karşı büyük ilgi var” açıklamalarında bulundu.

Satılan özel okullar, turizm ve sağlık sektörünün radarında

HABERLERYATIRIMLAR
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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’nın 
Kaş ilçesinin kaçak yapılaşmanın merkezi haline geldiğini ve 
kaçak yapılaşmanın kayıt dışı turizm tarafından körüklendiğini 
ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 
yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi 
veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Ülkemizin 
gözbebeği turizm merkezlerimizden biri olan Kaş ilçesi göz göre 
göre talan ediliyor. Bir kısmı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde 
kalan ilçede imara aykırı tek bir yapıya bile göz yumulmaması 
gerekirken, bölge açıkça kaçak yapılaşmanın merkezi haline 
getiriliyor. Yöneticiler tüm uyarılara rağmen yaşanan yağmayı 
görmezden geliyor” şeklinde konuştu. Pandemi nedeniyle 
yaşanan kriz ortamının fırsatçılara olanak, kaçak yapılara karşı 
yaptırım uygulamayan idarecilere de bahane yarattığını ifade 
eden Budak, “Kaş ilçesinde kaçak yapılar sadece Özel Çevre 
Koruma Bölgesi içinde kalan alanlarda değil, aynı zamanda sit 
alanlarına, zeytinliklere, orman alanlarına, kıyı-kenar çizgisi 
içinde kalan yerlere hiçbir yasa, sınır, kural tanımadan yükseliyor. 
Özellikle denize bakan yamaçlarda kaçak yapılar mantar gibi 
her geçen gün çoğalıyor. Mevzuata göre, kaçak yapıların tespit 
edilir edilmez kamu kurumları tarafından yıkılması ve yıkım 
ücretinin kaçak yapıyı inşa edenlerden tahsil edilmesi gerekirken 
bu yapılmıyor. Aksine, cezasızlık ve imar affı beklentisi kaçak 
yapılaşmayı teşvik ediyor” dedi.

Budak’tan soru önergesi
Budak, önergede şu sorulara yer verdi: 
“Son yirmi yılda Kaş ilçesi sınırları 
içerisinde kaç adet kaçak yapı tespit 
edilmiştir? Tespit edilen bu kaçak 
yapılara yönelik hangi yaptırımlar 
uygulanmıştır? İddia edildiği gibi, kaçak yapılara yönelik para 
cezalarının ödenmesi sonrası bu yapılara imar izni verilmekte 
midir? Kaş ilçesinde kaç adet kaçak yapı 2018 yılında yasalaşan 
“İmar Affı” uygulamasından faydalanmıştır? Pandemi 
döneminde kaçak yapılaşmanın çok arttığı iddia edilmektedir. 
Pandemiyle geçen son 16 ayda Kaş’ta inşaatına başlanan kaç 
kaçak yapı tespit edilmiştir? Kaş’taki kaçak yapıları önlemeye 
yönelik hangi tedbirler uygulanmaktadır?”

Wyndham, Türkiye’deki 80 oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası 
otel zinciri olma pozisyonunu yeni açılışıyla güçlendiriyor ve 20 
tanınmış markasından sekizincisini dünyanın en büyük 20’nci 
ekonomisiyle buluşturuyor. Wyndham Hotels & Resorts, yeni inşa 
edilen ve yakında açılacak olan Days Hotel by Wyndham İstanbul 
Maltepe oteli ile Türkiye’deki en büyük uluslararası otel zinciri olma 
konumunu daha da güçlendiriyor. Otel, ekonomi sınıfında yer alan 
dünyaca ünlü bu marka altında Türkiye’de açılan ilk otel olacak. 
Maltepe’de, iş hayatının merkezine ve çevre olanaklarına yakın bir 
konumda bulunan ve İstanbul şehir merkezine kolayca ulaşım imkanı 
sunan 80 odalı bu otelin, seyahate yönelik talebin de artmasının 
beklendiği önümüzdeki yaz aylarında açılması planlanıyor. Bu otele 
ek olarak, yeni inşa edilen ve karma kullanımlı bir projenin parçası 
olan 176 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt’un da 
bu yılın ikinci yarısında açılması hedefleniyor. İstanbul’un Anadolu 
yakasında kolayca ulaşılabilen, şehrin iş merkezlerine, uluslararası 
havalimanlarına, Maltepe Park ve Hilltown alışveriş merkezlerine ve 
Tuzla Marina’ya yakın bir noktada bulunan Days Hotel by Wyndham 
İstanbul Maltepe, hem tatil hem de iş için seyahat edenler açısından 
ideal bir seçenek sunuyor. Otel, misafirlerin Kadıköy, Taksim ve 
Sultanahmet gibi şehrin merkezi ve tarihi noktalarına kolayca 
ulaşabilmesini sağlayan Gülsuyu metro istasyonuna yalnızca birkaç 
dakikalık mesafede yer alıyor. Days Hotel by Wyndham Istanbul 
Maltepe’nin konforlu ve donanımlı odalarının yanı sıra bir Spa, buhar 
odası, sauna, hamam, fitness merkezi, 3 restoran ve bir lobby lounge 
gibi çok zengin olanakları bulunuyor. Otelde aynı zamanda 5 toplantı 
odası, 1 balo salonu ve 350 kişinin ağırlanabildiği geniş etkinlik alanı 
da bulunuyor.

“Yeni markaları pazarla buluşturmak 
Türkiye’deki genişleme stratejimizin 
ve büyüme kararlılığımızın çok 
önemli bir parçasını oluşturuyor”
Days Inn by Wyndham, dünya 
genelinde 1.600 otelin bulunduğu 
portföyüyle, ekonomi segmentinde 
dünyanın en büyük ve en çok tanınan 
otel markaları arasında yer alıyor. 
Wyndham Hotels & Resorts EMEA 
Başkanı Dimitris Manikis, “Days Inn, 
dünya genelinde sıcak ve güvenilir 
bir konaklama ve misafir deneyimi 
sunmasıyla ün yapmış bir marka. Türkiye, her ziyaretçiye uygun ve 
ilham veren, çok çeşitli ve güzel ziyaret noktalarıyla yeni projeler 
için inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Yeni markaları pazarla 
buluşturmak Türkiye’deki genişleme stratejimizin ve büyüme 
kararlılığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor ve Days Inn’i 
getirerek, bu heyecan verici ülkede daha da çok konaklama seçeneği 
yaratmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Koç Grubu, 50 milyon dolar yatırımla yeniden inşa edeceğini açıkladığı 
Divan Talya Oteli için arazi alımı yaptı. Şirket tarafından Kamuyu 
Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Divan Talya 
Oteli’nin bulunduğu arazideki 595 metrekare hazine payının 5 milyon 
955 bin TL’ye satın alındığı; arazi bedelinin yüzde 25’ine denk gelen 
1 milyon 488 bin TL’lik kısmının peşin ödendiği, kalan kısmının ise iki 
sene içinde 3’er aylık vadeler halinde taksitle ödeneceği belirtildi.  

"Kaş’ta" kaçak yapılaşma 
kayıt dışı turizm tarafından 
körükleniyor

Days Inn by Wyndham markası, 
Türkiye pazarına giriyor

Divan Talya için yeni arazi alımı

Çetin Osman Budak

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

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazine taşınmazları üzerinde 
yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına 
ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını sürecinde 
hazine taşınmazları üzerinde turizm sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin mali yükünü azaltacak düzenleme 
kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar 
ve işletmecilerden 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki 
dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma 
bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, 
başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi 
BloombergHT'de yer alan habere göre erteleme, kamu arazileri 
üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi 
gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman 
gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor. Ödemeler, ertelenen 
süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan 
tahsil edilecek. Böylece, toplam 1,1 milyar TL tutarında borç 
ertelenmiş olacak.

Marriott International 
otel grubuna bağlı 
St. Regis Hotels & 
Resorts ailesinin en 
yeni üyesi St. Regis 
Dubai, The Palm açıldı.  
Birbirinden ihtişamlı 
264 odası ve 26 süiti 
ile dünyaca ünlü Palm 
Jumeirah Adası’nda 
hizmet verecek olan otel yenilikçi tasarımı, enfes lezzetleri ve sunduğu 
mükemmel deneyimleri ile öne çıkıyor. 

Sofistike tasarım ve olağanüstü bir konaklama deneyimi
Markanın sofistike estetiğini yansıtacak şekilde tasarlanan The St. Regis 
Dubai, The Palm, yerel etkiler ile St. Regis'in modern ihtişamını ve 
vizyoner ruhunu dengeliyor. Birbirinden ihtişamlı 264 odası ve 26 süiti 
ile olağanüstü bir konaklama deneyimi yaşatan otel, misafirlerine eşsiz 
bir Palm Jumeirah, Arap Körfezi ve Dubai silüeti manzarası sunuyor. Otel 
her türlü damak zevkine hitap eden geniş restoran, bar ve lounge seçkisi 
ile canlı bir lifestyle destinasyonu olarak öne çıkıyor. St. Regis markasının 
görkemli kutlama geleneğini sürdüren geniş bir balo salonunun yanında, 
kapalı etkinliklerden, iş toplantılarına kadar her çeşit toplantının 
düzenlenebileceği, son teknolojiyle donanmış toplantı odaları ile otel, 
misafirlerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. St. Regis Dubai, The Palm, 
dünya standartlarındaki alışveriş merkezi Nakheel Mall ile bağlantılı, 
52 katlı çarpıcı bir simge yapı olan The Palm Tower'ın ilk 18 katında yer 
alıyor. İkonik adanın 240 metre yukarısında, kulenin 52. katında yer alan 
The View at The Palm’dan ise misafirler şehir silüetinin 360 derecelik 
panoramik manzarasının tadını çıkarabiliyor.

Çok sayıda otel zincirinin sahibi olan İsrailli iş insanı David Fattal, İstanbul 
ve Antalya'da otel yatırımına hazırlanıyor. Ağustos ayında ailesiyle Belek’te 
tatil yapacak olan İstanbul hayranı iş adamı, yüzlerce kez İstanbul'a 
geldiğini söyledi. David Fattal, “Yüzlerce defa gidip geldiğim İstanbul’a 
hayran kaldım. İstanbul ile Antalya’da otel yatırımları yapmayı planlıyorum. 
Ağustos ayında Belek’te ailemle tatil yaparken Türkiye’ye yatırımlar 
konusunda daha detaylı planlar yapacağım” diye konuştu. Nürnberg 
Merkez Tren Garı’nda hizmete giren Leonardo Royal Otel’in açılışında, 
Hürriyet’e bilgi veren Fattal Hotel Group Sahibi David Fattal, “Önce 
İstanbul sonra Antalya’da olmak üzere, otel yatırımları yapmak istiyoruz” 
dedi. 1998 yılında Tel Aviv’de kurulan grubun 106 destinasyonda, 19 
ülkede 217 oteli bulunuyor. Oda sayısının yeni otel ile 42 binin üzerine 
çıktığını belirtildi. Nürnberg’de 1920 yılında ana postane olarak yapılan 
tarihi binanın dış cephe özelliğini koruyarak yeni otel haline getiren Fattal, 
açılışa katılan Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) Başkanı 
Bülent Bayraktar’a da, “İstanbul ve Antalya’ya yapacağım yatırımlarla Türk 
toplumunu daha yakından tanıyacağım. Türk toplumuna sıcak selamlarımı 
iletiyorum” ifadelerini kulandı.

Tren garı, otele dönüştürüldü
Nürnberg Merkez Tren Garı’nda 
hizmete giren Leonardo Royal Otel, 
David Fattal tarafından hayata geçirildi. 
Fattal, “Her şeyi severek kalpten 
yapmak. İnsan odaklı çalışmak ve 
başarının elemanlarımıza ait olduğunu 
görerek onlarla paylaşmak” dedi. 
Toplantıda Fattal Hotels Group sahibi 
David Fattal, Leonardo Hotels Avrupa 
Müdürü Yoram Biton, yeni açılan otelin 
genel müdürü Falk Bartels, otelin iç 
mimarı Andreas Neudahm ve emlak yatırım şirketini temsilen Hubert 
Haupt hazır bulundular.

Kestanbol Kaplıcası
yakınına 5 yıldızlı otel ve 
tatil köyü yapılacak

Yatırımcı ve işletmecilerin 
1,1 milyarlık borcu,
2022’ye ertelendi

Marriott grubunun yeni üyesi 
St. Regis Dubai, The Palm 
misafirlerini bekliyor

İsrailli iş insanı Türkiye’de 
otel yatırımı planlıyor

David Fattal

HABERLERYATIRIMLAR
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SEKTÖRDEN

Memnun Talha Çamaş / TÜRSAB Onursal Başkanı

“Gün birlik olma zamanı, birbirimize 
kenetlenme zamanı”

Sevgili meslektaşlarım, dostlarım, turizmin 
yürekli insanları; Yaşamakta olduğumuz bu 
zor dönemde ben de sizlerle düşüncelerimi 
paylaşmak istedim. 

Günümüzde turizm endüstrisinin 
durumu, sektörde güçlü işbirliğinin 
gereği, yarınlara bakış…
2020 yılı Şubat ayından itibaren tüm dünyayı 
kasıp kavuran Corona Virüs / Pandemi 
adeta insanların doğal insanlık hakkı olan 
seyahat özgürlüğünü nerede ise bitirdi. Tüm 
ülkelerde turizm sektörü büyük darbe yedi. 
WTO (World Turizm Organization) ve OECD 
verilerine bakınca mevcut sektörle ilgili 
rakamların korkunçluğunu görüyorsunuz. 
Bazı ülkeler 2021 yılının yaz sezonu 
için, pandemiyi nispeten kontrol altına 
alarak kısmi açılmalarla turist kabullerine 
kendilerini hazırladılar. Ülkemizde de aynı 
şekilde Turizm Bakanlığımız tarafından 
başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası 
ile tesislerin hijyen konusunda, kanuni 
uygulamalara harfiyen uymalarını 
sağlayarak ziyaretçilere güvence vermeye 
başladı. Umarım aşı konusu daha doğru 
bir ifade ile ele alınarak gelecek turistlerin 
güvenini pekiştirmeye yarayacaktır. 
Geçmişte de çok zor dönemler geçirmiştik. 
Tabii o dönemlerde yaşananlar esas olarak 
özellikle ülkemizi etkileyen sorunlardı. Ancak 
şimdi çok farklı; tüm dünyanın sorunu... 
Bugün ülkemizde yaşanan turizm gelir 
kayıpları sonucunda turizm endüstrisinin 
önemi eminim herkes tarafından iyice fark 
edildi. Endüstri olarak anılmanın başlangıcı 
bence Güney Antalya Gelişim Projesi’dir. 
Ülkemizde turizme yönelik planlı yapılanma 
olan, Turizm Bakanlığı, Turizm Bankası, DPT, 
ilgili tüm bakanlıkların birlikte çalıştığı bu 
proje ile ülkemiz birden yüzlerce nitelikli 
yatak ve otel/tatil köyüne sahip oldu. Bu 
projenin etkisi, diğer bölgelerde de kendisini 

gösterdi. Derken tüm Akdeniz ve Ege kıyı 
şeridimiz başta olmak üzere ülkemiz nitelikli 
ve dünya standartlarında otellere kavuştu. 
Arkasından, dünyanın en önemli zincir 
otelleri peş peşe başta İstanbul olmak üzere 
birçok değişik turistik merkezlerde oteller 
açmaya başladılar. Bir zamanlar 1 milyon 
olunca sevindiğimiz yabancı turist girişleri 
2018 yılında 46 milyon oldu. Ülkemiz, turizm 
hareketlerinden 2018 yılında 30 milyar 
dolar kazandı. Tüm turizm girişimcilerine, 
kuruluşlarına, gönüllülerine, yatırımcılarına 
şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. 
Tesislerimiz yanında Türk girişimcilerin 
kurduğu özel havayolları özellikle turist 
taşımacılığındaki ulaşım sıkıntısını çözdü. 
Rehberlerimiz, bence dünyanın en iyi 
rehberleri, ziyaretçilerimiz tekrar tekrar 
gelmelerine büyük katkı veriyorlar. Türk 
turizmi, 1970’lerden bu yana çok zor ve 
olumsuz etkilendiği dönemler yaşadı. Kıbrıs 
Barış Harekatına karşı uygulanan haksız 
ambargoların etkileri, 1980 Darbesi, Sağ-
Sol kavgaları, PKK Terörü, DHKP terörü, Dini 
merkez, önemli binaların bombalanmaları, 
Asala terörü (Havaalanı vahşeti unutulmaz), 
depremler, Irak savaşları, Türkiye aleyhinde 
Avrupa ülkelerinde propagandalar ve en 
son pandemi ve aklıma gelmeyen daha 
niceleri…  Buna rağmen sektör hep direnmiş, 
hiçbir zaman havlu atmamış ve ayakta 
durabilmeyi başarmıştır.  Geçmişte tüm 
bu zor zamanlarda, başta Turizm Bakanı ve 
Bakanlık bürokratları  olmak üzere ilgili tüm 
kamu yöneticileri, meslek örgütleri ile bir 
araya gelir, sıkı sıkı sarılınır ve bu süreci nasıl 
aşacağımız konusunda, yeniden normale 
dönmede neler yapılacağı hususunda 
birlikte çalışılırdı. Ve de çok başarılı olunurdu 
ki yıllar içinde bütün yaşananlara rağmen 
sektör gelişti ve ülkemizin bu endüstriden 
aldığı pay her yıl katlanarak büyüdü. Bugün 
her zamankinden daha çok “Gün birlik 
olma zamanı, birbirimize kenetlenme 
zamanı.” Bugün bunu yapmayacaksak 
ne zaman yapacağız? Bakanlığımızın 
liderliğinde başta TÜRSAB olmak üzere 
ilgili sektör meslek örgütü yönetimleri 
ile birlikte çalışmak gerekiyor. Yediğimiz 
darbenin şiddetini azaltmak hem de 

pandemi sonrasına hazırlıklarımızı, yol 
haritalarımızı, kime ne görevin düştüğünü 
belirlemek gerekli. Bu sektörün her zaman 
en büyük ihtiyacı moraldir. Eğer sektörün 
moralini iyi tutarsanız, firmalar ne yapar 
eder dayanmaya çalışır.  Çok bakanla 
çalıştım TÜRSAB Başkanlığım döneminde. 
Hepsinden Yaradanım razı olsun. Hep 
destek gördük imkanlar içinde. Rahmetli 
Cumhurbaşkanlarımız Sayın Süleyman 
Demirel ve Turgut Özal zor dönemlerde 
daima sektöre umut aşılarlardı. Moralleri 
yüksek tutmaya çalışırlardı. Sayın 
Cumhurbaşkanımız merhum Sayın Turgut 
Özal Önemli Tur Operatörlerini Ankara’da 
topladığımız bir toplantıya katılmış ve çok 
önemli ve güzel bir konuşma yapmıştı. 
“Bugünler geçer, bu ülke her zaman sahip 
olduğu değerlerle dünyanın tercih edeceği 
bir destinasyon olmaya devam edecektir. 
Bu zor günlerde bizlerle olanları unutmayız.  
Vefa nedir biliriz” demişti. Herkes alacağını 
aldıydı.  Tüm dileğim sayın Bakanımın ve 
TÜRSAB Başkanımızın ve üyelerimiz arasında 
olan önemli kanaat önderlerinin katılacağı 
bir toplantıda yukarıda bahsettiğim konuları 
masaya yatırıp çözüm üretmeye çalışmak. 
Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 
TÜRSAB, kamu kurumu niteliğinde meslek 
örgütü olarak atılacak her adımın başında 
ve içinde olmalıdır. Sevgili meslektaşlarım, 
kardeşlerim, dostlarım lütfen ülkemizin 
potansiyeline güvenelim, bugünlerin 
geçeceğini biliyoruz, birlikte olup güçlü bir 
şekilde kamuoyuna ve kamu yönetimine 
her zaman ülkemizin turizm potansiyelini 
büyütmek için hazır olduğumuzu ama 
daha fazla sahip çıkılmamızı seslendirelim. 
Morallerimizi bozmayalım, birbirimize 
de destek olmaktan kaçınmayalım.Altı yıl 
TÜRSAB Başkanlığı, iki yıl Genel Sekreter 
görevinden sonra, son yapılan TÜRSAB 
Genel Kurulunda katılımcı üyeler tarafından 
TÜRSAB’ın Onursal Başkanlığına layık 
görülen bir kişi olarak ülkeme, mesleğime 
50 yıl tüm gücümle hizmet etmeye çalışmış 
ve hala bir şeyler yapma gayretinde olan, 
sizlerden biriyim. 
Sevgi ve saygılarımla…
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YATIRIMLAR TEŞVİKLER

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

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

ANTALYA ROBİN HOOD EMLAK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM Butik Otel 51 6.950.504

ANTALYA KİRMAN KEMAL OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 280 24.845.772

İSTANBUL SİRKECİ İPLİK TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ TRANSMARİN TURİZM İNŞAAT TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 90 9.246.711

İZMİR
MİYAP TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV VE GIDA SANAYİ LTD. 

ŞTİ.
KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 146 30.000.000

KARS KARTUĞ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 174 39.391.551

SAKARYA İSTANBUL GROUP TURİZM YATIRIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM Butik Otel 83 15.050.645

TOPLAM 125.485.183

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

KAYSERİ KAPLAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM Tıp Merkezi
"108.000 
hasta/yıl"

31.100.000

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

YALOVA HÜSEYİN KALKAVAN İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM Öğrenci Yurdu 1.500 26.000.000

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

AFYONKARAHİSAR TELEK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 3* 92 1.296.567

ANTALYA FEMAC OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT A.Ş. MODERNİZASYON 5* 706 8.204.037

ANTALYA TEKİROVA TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5* 1.102 17.485.923

AYDIN MUTLU TURİSTİK İŞLETMELER ENERJİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ MODERNİZASYON 5* 614 9.016.450

BİNGÖL BİNKAP TURİZM YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ MODERNİZASYON 3* 130 8.600.000

BOLU GRAND KARTAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 3* 264 27.526.250

İSTANBUL ANADOLU JAPAN TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5* 1.208 38.812.692

MUĞLA CEYLAN OTELCİLİK VE TURİSTİK İŞLETMELER A.Ş. MODERNİZASYON 5* Yıldızlı Tatil Köyü 298 2.049.242

MUĞLA SUBAŞI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 3* 100 3.044.025

TOPLAM 116.035.186

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

AFYONKARAHİSAR AFYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş MODERNİZASYON
Tıbbi Hastane 

Hizmetleri
152 31.381.820

ANTALYA ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
Tıbbi Hastane 

Hizmetleri
223 11.634.805

ANTALYA İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
114 5.235.000

HATAY GRUP AKADEMİ - CEYLAN SAĞLIKHİZMETLERİ A.Ş. MODERNİZASYON Hastane 192 7.291.750

İSTANBUL ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
43 9.275.231

İSTANBUL İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
128 10.082.700

İSTANBUL
HİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİMARAŞTIRMA VE TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. 

A.Ş.
MODERNİZASYON

Cerrahi Hastane 
Hizmetleri

163.000.000

İSTANBUL ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
88 11.520.362

İZMİR LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
88 1.630.550

 KAHRAMANMARAŞ KMS KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
131 13.742.250

KAYSERİ İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş. MODERNİZASYON
Cerrahi Hastane 

Hizmetleri
119 6.277.000

VAN URARTU GÖZ MERKEZİ MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. MODERNİZASYON
"Tıp Merkezi (Göz)  

Fizik Tedavi Merkezi"

"28.000 hasta/yıl 

100.000 hasta/yıl"
4.771.000

TOPLAM 275.842.468

***2021 Nisan ayında belgesi iptal edilen turizm yatırımı bulunmuyor.
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YATIRIMLARRÖPORTAJ

Durmuş Döven / Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“Ülkemizin birçok şehrine lüks otelciliği getirmek istiyoruz”

Öncelikle Reysaş GYO’nun faaliyetleri hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Hangi sektörlerde varlık gösteriyorsunuz?
REYSAŞ GYO Halka açıldığında 183.000 metrekare kapalı alanı ve 
170.000.000-TL çıkarılmış sermayesi olan bir şirketti. Takip eden 
yıllarda hem metrekare olarak hem de sermaye olarak ciddi artış 
göstermemizin yanı sıra yeni depo yatırımlarımızı da sürdürüyor 
olacağız. Bugün 13 ilde 84 depo ile hizmet verirken, yine tıpkı bugün 
olduğu gibi 2023 yılında da ülkemizin birçok bölgesinde, stratejik 
liman ve istasyon noktaları yakınında, A sınıfı, teknolojik donanımlı, 
her sektörden her ürüne uygun hizmet sunabilen depolarımızla lojistik 
sektöründe hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Depolama hizmetlerinde 
oldukça geniş bir sektör yelpazesine sahibiz. Olabildiğince farklı 
sektörlere yönelik depo yatırımları sunmaya çalışıyoruz ve buna 
yönelik AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Tekstil, gıda, mobilya, 
teknoloji ve otomotiv gibi klasik depolama hizmetlerinin yanı sıra 
tarım, likit ve kimyasal alanlarda da depolama hizmeti sunuyoruz ve bu 
anlamda yeni depo yatırımlarımız da hali hazırda devam etmektedir. 
Ana faaliyet konularımızdan biri olan depolama alanında sunduğumuz 
hizmette açık ara lider konumdayız ve Türkiye’nin en büyük depolama 
ve lojistiğini yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Bunun en büyük sebebi, 
sunduğumuz hizmetleri her seferinde daha da geliştirerek yol alıyor 
olmamızdır. Depolama segmentinde depo geliştirmeye odaklanmış, 
halka açık ilk ve tek gayrimenkul yatırım ortaklığı olan iştirakimiz 
REYSAŞ GYO ile sahip olduğumuz “Türkiye’nin Depocusu” ünvanını, 
gelecekte de hep lider konumda tutarak devam ettirmek, depoculuk 
alanındaki hedefimiz. Depo çatısında güneş panelleri ile elektrik 
üretimi yapan,  Türkiye’de çatı üzerinde kurulmuş  ilk ve  en büyük  
GES tesisini  hizmete alan  firmayız. Depo sayımızın fazlalığı ve depo 
yatırımlarımızın devam etmesi sebebi ile 2021 ve takip eden yıllarda 
da güneş enerjisi yatırımlarımız devam edecek. Bu şekilde katkı 
değeri yaratan, verimlilik artışı sağlayan, karbon salınımını azaltan 
uygulamalarda yatırımlarımız devam ettirmeyi planlıyoruz. Tüm 
bunların yanı sıra turizm sektöründe de faaliyet göstermek üzere 
bir adım attık. İlk etapta Erzincan Hilton Garden Inn ve Eskişehir 
Hilton Garden Inn Otelini faaliyete geçirdik ve bu lokasyonlarda lüks 
konaklama hizmeti sunuyor olmak bizim için oldukça mutluluk verici.

Turizm sektöründeki yatırımlarınıza ne zaman başladınız? 
Bu alanda hangi loksyonlarda, hangi projeleriniz bulunuyor?
Türkiye’nin geçmişte ve gelecekte büyük ülke olması, ticaretin 
yaygınlaşması, kaliteli, lüks ve üst seviye hizmet ihtiyacı nedeniyle, 
özellikle de Anadolu’da bir eksiklik hissetmiş olmamız sebebiyle 
turizm sektörüne yatırım yapma kararı aldık. Grubumuzun yüksek 
yıldız ve lüks segmente hitaben 2014 yılında faaliyete geçen 
Erzincan’da 11 bin metrekare alan üzerinde 122 odalı 152 yatak 

kapasiteli Hilton Garden Inn Oteli ve daha sonra faaliyete 
geçen Eskişehir’de 12 bin 870 metrekare alan 
üzerinde 126 odalı 186 yatak kapasiteli Hilton 
Garden Inn Oteli bulunmakta. Yakın zamanda 
da arsası alınan ve inşaatı başlayacak 
olan Erzurum’da da yeni otelimizin açılışı 
yapılacaktır. Erzincan’da bulunan Hilton Garden 
Inn Otelimiz, tiyatro düzeninde 300 kişilik balo 
salonu ve en son teknoloji ile donanmış 4 adet 
hareketli panellerle birleşebilen ve bölünebilen 
100 kişilik toplantı salonu kapasitesine sahiptir. 
250 kişilik kapalı/açık restoranı ve kafesi olan 
otelimizde kapalı yüzme havuzu, sauna 
fitness salonu, şömine, okuma salonu, 
açık ve kapalı otopark bulunuyor. Otelimiz 
üst üste üç kez Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
en iyi yönetilen şehir oteli seçilmiştir.

Turizmde şu anda yatırımı devam 
eden ve ilerisi için planlanan 
projeleriniz mevcut mu? 
Detayları paylaşabilir 
misiniz?
Elbette ki bu alanda 
yatırımlarımızı 
sürdürmeyi 
planlıyoruz ve 
gördüğümüz ilgi 
yatırımlarımızı 
devam ettirmemiz 
yönünde bizi motive 
ediyor. 2022-2023 
yılında faaliyete 
geçmesi planlanan 
Erzurum Palandöken'de 
5.169 metrekare arsa 
üzerinde yaklaşık 
150 odalı 300 yatak 
kapasiteli Hilton Oteli 
projesi bulunuyor. 
Ayrıca aynı proje 
dahilinde Sinop, 
Samsun, Aydın, 
Kastamonu, 
Niğde ve 

Ana faaliyet alanı depoculuk olan REYSAŞ GYO, 2014 yılında faaliyete giren Hilton Garden Inn Erzincan yatırımıyla turizm 
sektörüne adım attı. Lüks hizmet noktasında Anadolu’da gördükleri eksik nedeniyle bu alana giriş yapan şirketin turizm 
sektöründeki ikinci yatırımı Hilton Garden Inn Eskişehir oldu. Projesi devam eden Erzurum Palandöken'deki Hilton Otel’in 
ise 2022-2023’te faaliyete geçmesi planlanıyor. Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ile sektöre 
ilişkin plan ve projeleri hakkında konuştuk…
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Türkiye’nin birçok ilinde de otel projelerimiz 
devam etmektedir. Otelleri Franchise olarak 
işletiyoruz.

Yatırımlarınızda bütçe temini konusunda 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Reysaş Lojistik ve bağlı ortağı Reysaş GYO’nun 
en büyük avantajı ciddi anlamda nakde sahip 
olmasıdır. Bugüne kadar yapılan yatırımlarımızın 
büyük çoğunluğu kendi nakit kaynağımızdan 
gerçekleşmiştir. Reysaş Yatırım Holding olarak 
sunduğumuz hizmetler dışında bizi ayıran en 
önemli özelliğimizin bu olduğunu biliyoruz. Bu 
anlamda hiçbir zaman nakit sıkıntısı yaşamadık 
ve bu sebeple büyük yatırımlar yapmaktan 
hiçbir zaman çekince duymadık. Yaptığımız 
tüm alımları yine nakit ve peşin olarak 
gerçekleştiriyoruz. Yine hayata geçirdiğimiz 
otel yatırımlarımızda bu şekilde hareket ettik ve 
bundan sonrası içinde bu şekilde yol izleyeceğiz.

Otel yatırımcısı olarak bir değerlendirme 
yapacak olsanız gerek dünya 
otelcilik piyasasındaki trendler 
gerekse otel müşterilerinin 
talepleri ile ilgili neler söylerdiniz?
Pandemi otelcilik sektöründe ciddi bir değişim 
ve dönüşüme sebep oldu. Her şeyden önce 
mesafe ve hijyen hiç olmadığı kadar hayatımıza 
girdi. Dolayısıyla yeni düzenlemeler söz konusu 
oldu. Biz Erzincan Hilton Garden Inn ve Eskişehir 
Hilton Garden Inn olarak zaten halihazırda 
hijyen konusuna azami önem gösteriyorken 
şimdi ekstra yeni önlemleri dahil ettik. Bizim 
için misafirlerimizin sağlığı yaptığımız ticaretten 
ve her şeyden önce geliyor ve böyle de 
olmak zorunda. Neticede insanlar için hizmet 
sunuyorsunuz ve her şeyi onların sağlığı, 
konforu ve talepleri doğrultusunda düzenlemek 
durumundasınız. Şimdi elbette önceliklerimizin 
başında sosyal mesafenin korunması geliyor. 
Bu anlamda kişi sınırlamasının yanı sıra tüm 
ortak alanlarda korunması gereken mesafeye 
azami şekilde dikkat ediyoruz. Masa düzenleri, 
bekleme alanları ve insanların bir arada olacağı 
tüm yerleri yeniden düzenledik. Zaten onların 
da rezervasyon yaparkenki önceliği bu oluyor. 
İlk dikkat ettikleri şey hijyen ve mesafe, eğlence 

ikinci planda geliyor. Dolayısıyla pandemi 
öncesinde misafirlerimizin talepleri daha çok 
eğlence merkezliyken şimdi ise mesafe ve hijyen 
merkezli.

Bir seneyi aşkın zamandır süregelen 
Covid-19 pandemisi, tüm sektörleri olduğu 
gibi turizmi ve otel yatırımlarını da olumsuz 
etkiledi. Bu dönem Reysaş GYO açısından 
nasıl geçti? Turizm ve diğer alanlardaki 
yatırımlarınızda duraklama, beklemeye alma 
vb. yöntemlere başvurdunuz mu?
Pandemi hem sağlık açısından hem de ekonomik 
açıdan tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Neredeyse 
lojistik haricindeki tüm sektörler sekteye uğradı 
ve ciddi gelir kayıpları yaşandı. Büyük şirketler 
yatırımlarını ertelemenin yanı sıra ciddi finansal 
kaynak kaybından dolayı yatırımlar iptal edildi. 
Biz Reysaş Lojistik ve Bağlı Ortağı Reysaş GYO 
olarak pandemiden etkilenmeyi bırakın en çok 
kâra geçen şirketlerden biri olduk. Bu dönemde 
E-Ticaretteki büyüme hızı tahminlerin 
de ötesinde kat be kat artmış durumda. 
Neredeyse önümüzdeki 10 yılda beklenen 
büyüme pandemi döneminde gerçekleşti. 
Dolayısıyla inanılmaz bir lojistik ve depolama 
ihtiyacı doğdu. Reysaş GYO olarak tam kapasite 
çalışmamızın yanı sıra depo yatırımlarımızı bu 
dönemde hiç duraksatmadık, aksine yine hızlı 
bir şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Elbette 
ki depolama alanında yaşadığımız avantajlı 
durum otellerimiz için pek mümkün olmadı. 
Turizm sektörü adeta bir çöküş yaşadı ve en 
çok etkilenen sektör oldu ki buna rağmen biz 
yatırımlarımızı durdurmadık. Yine planladığımız 
tarihlerde değişiklik olmadan yeni otellerimizi 
inşa ediyoruz. Bunun en büyük sebebi daha 
önce de bahsettiğim gibi ciddi nakit kaynağa 
sahip olmamız. Turizm bizim ana faaliyet 
alanımız değil fakat ülkemizin birçok şehrine 
lüks otelciliği getirmek istiyoruz. Bunu ticari 
amaçtan ziyade, ülkemize katkıda bulunmak, 
farklı ve kaliteli yatırımları insanımıza sunmak 
ve istihdam sağlamak amacıyla yapmayı 
hedefledik. Maksadımız ülkemize değer katacak 
olan yatırımları kazandırmak. Bu anlamda 
listemize aldığımız birçok şehrimiz var ve bunlar 
için gerekli tüm adımları atmış durumdayız.

Bir yatırımcı gözüyle, 2021 ve sonrasına 
projeksiyon yapacak olsanız neler 
söylemek istersiniz.
2021, 2022 ve 2023 Türkiye ve dünya için 
çok büyük bir ticari dönem olacak. İnsanların 
yaklaşık iki senedir evlerinde kapalı kalması 
hem turizm açısından hem de diğer ticari 
faaliyetler açısından hareketlilik sağlayacak. 
Çünkü ertelenmiş talepler söz konusu. Bu 
sebeple üretenler, ihraç edenler ve ithal 
edenler, kısacası tüm bu organizasyonda 
yer alanlar işlerin yoğunlaştığı ve arttığı 
bir döneme girecekler. Bu sefer negatif 
olarak değil, tam tersi pozitif anlamda fazla 
yoğunluktan bunalacaklar. Çünkü dünyanın 
son yıllardaki ticari hareketliliği ve üstüne 
pandeminin bu hareketliliği bastırmış olması, 
bunu durdurması, bütün dünya bankalarının 
yüksek düzeyde para basması ve sisteme 
para sokması derken, bu para bolluğunun bir 
şekilde harcanması gerekiyor. Bunun turizme, 
ticarete, otomotive, inşaata vb. her türlü 
sektöre çok büyük bir etkisi olacaktır, bunu da 
yaşayarak göreceğiz. Tabi ki 2025’ten sonrasını 
bilemeyiz ama görünen 3 yılda turizmde 
patlama meydana geleceği kesin.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Elbette. Ben Durmuş Döven. Reysaş Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı’yım. 18 Nisan 
1961 yılında Ankara'da doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Ankara'da tamamladıktan sonra 
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü, 
ardından Anadolu Üniversitesi İş İdaresi 
Bölümünü bitirdim. Maltepe Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine 
Yüksek Lisansımı tamamladıktan sonra yine 
Maltepe Üniversitesi'nde Doktora eğitimine 
devam etmekteyim. Ticaret hayatıma 1978 
yılında küçük bir sermaye ile başladım, ilk 
ofisimi birçok önemli şirketin temellerinin 
atıldığı Çıkrıkçılar Yokuşu'nda açtım. Öğrenim 
hayatım devam ederken eş zamanlı olarak 
çalışma hayatını da sürdürdüm. İlk olarak 
mefruşat ve dekorasyon üzerine kurduğum 
şirket ile ağırlıklı olarak bankaların işlerini 
gerçekleştirdim. Ardından bir müşavirlik firması 
kurarak aynı zamanda dönemin büyük yabancı 
firmalarına danışmanlık yaptım. Bunun yanı 
sıra inşaat sektörüne de adım atıp, Ankara’da 
birçok banka şubesi inşa ettik. Sadece 
Ankara’da değil, Türkiye’nin birçok kentinde 
inşaatlara devam ederken, bir taraftan da 
yap-sat konut işlerini sürdürüyordum. Ayrıca 
o dönemlerde, çelik konstrüksiyondan fabrika 
gibi çeşitli sanayi tesisleri de inşa ettik. Şimdi 
ise Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO olmak üzere 
iki adet Halka Açık şirket ve beraberindeki 
16 şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını 
üstlenmekteyim. Ayrıca tüm bu organizasyon 
çerçevesinde yalnızca Türkiye’de değil, 10 
farklı ülkede de yatırımlarımız mevcut.

RÖPORTAJ

Maksadımız, ülkemize 
değer katacak olan 
yatırımları kazandırmak. 
Bu anlamda listemize 
aldığımız birçok şehrimiz 
var ve bunlar için gerekli 
tüm adımları atmış 
durumdayız.
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Sağlıklı yaşam konseptine ilgi artarken, 
oteller Spa-Wellness ve Fitness merkezlerini 

çağın ihtiyaçlarına göre tasarlıyor

G ünümüzde sağlıklı yaşam kavramının 
hayat tarzı olarak benimsenmesi 

git gide yaygınlaşırken, konaklama 
işletmelerinde yer alan ve otellerin 
gelir kalemlerinden olan Spa ve Fitness 
merkezlerinin oteller için de önemi artıyor. 
Otellerin Spa ve Fitness merkezlerinde 
kullanılan ürün ve ekipmanlar kadar, bu 
merkezlerin işletilmesi ve merkezlere 
yönelik yazılım çözümleri de önem taşıyor. 
Tecrübeyle ve titizlikle işletilen, kaliteli ve 
çevreye duyarlı ekipmanların kullanıldığı, 
kişiye özel hizmetlerin sunulduğu, mobil 

uygulama üzerinden rezervasyon, ödeme 
vb. yapılabilen yazılımlarla desteklenen 
Spa-Wellness-Fitness işletmeleri müşteriye 
memnuiyet, otele ise artı gelir olarak 
dönüyor.

Sağlıklı yaşam konseptine olan
ilginin artması, otellerin 
yaklaşımına da etki ediyor
Son dönemde sağlıklı yaşam, spor ve 
Wellness konularına ilginin artmış olması, 
misafirlerinin taleplerini karışılama 
noktasında konaklama işletmelerinin de 

önem verdiği bir konu haline geldi. Özellikle 
pandemi döneminde sağlıklı yaşam kavramı 
trend olmaktan çıkıp, yaşam tarzı haline 
gelmeye başladı. Bu noktada oteller de Spa 
& fitness alanlarına yönelik ürün seçimi, 
mimari planlama, bu alanların işletilmesi, 
hijyeni ve temizliği, doğaya saygılı ve enerji 
tasarruflu, dayanıklı ekipmanların tercih 
edilmesi noktalarına verdiği önemi artırdı. 
Spa & Fitness sektörü profesyonellerine 
göre, otellerin bu yaklaşımı hem misafir 
memnuniyeti hem hizmet kalitesi açısından 
önem taşıyor. 

Sağlıklı yaşam, Spa ve Wellness, düzenli spor ve fitness, teknolojik ve mobil çözümler, temassız, sosyal mesafeli yaşam… 
Son yıllarda gittikçe daha sık duyduğumuz, bir seneyi aşkın zaman önce tanıştığımız Covid-19 pandemisiyle ise hayatımızda 
büyük yer kaplamaya başlayan bu kavramlar, kaçınılmaz olarak otellerin hizmetlerine de yansıyor. Otel konaklaması 
yapacak kişilerin otelini seçmeden önce tesisin sunduğu Spa ve Fitness imkanlarını araştırdığı, tüm taleplerini cep 
telefonları üzerinden karşılayabilmek istediği günümüzde, pandemi tedbirlerini bu alanlarda doğru şekilde uygulayan ve 
çeşitli yazılımlarla müşterisine ‘kişiye özel hizmet’ sunabilen oteller öne çıkıyor. 
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Spa ve Fitness merkezlerine yönelik 
yazılım çözümleri, işletmeye de 
misafire de kazandırıyor
Otellerdeki Spa ve Fitness merkezlerine 
yönelik geliştirilen yazılımlar, misafirlerin 
üyelik takibi, ziyaret sıklığı ve kullanım 
süresi, kullanım alışkanlıkları, hatta 
kullanılan ürünler gibi unsurların 
takibini kolaylaştırarak, kişiye özel 
hizmet sunulmasını ve yine kişiye özel 
kampanyalar oluşturabilmesini sağlıyor. Bu 
anlamda otel işletmesine operasyonel ve 
pazarlama süreçlerinde kolaylık sağlayan 
yazılım çözümleri, otel yazılımı ile entegre 
olması yönüyle de otellerin iş takibini 
kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra Spa ve 
Fitness yazılımları, müşteri memnuniyeti 
açısından da önemli avantajlar yaratıyor. 
Spa ve Fitness merkezlerini kullanacak 
otel misafirinin mobil uygulama üzerinden 
rezervasyon yapabilmesi, telefonda veya 
bankoda sıra beklememesi gibi unsurlar 
başta olmak üzere, kişiye özel hizmet imkanı 
sunan yazılımlar, müşteri memnuniyetini ve 
dolayısıyla otel gelirlerini artırmada etkili 
oluyor. Bu noktada Spa ve Fitness yazılımları 
hem işletme hem misafir ekseninde, çift 
yönlü fayda üretiyor. 

Spa ve Fitness işletmeleri, pandemi 
tedbirleri ile hizmet vermeye 
devam ediyor
Pandemi tedbirleri kapsamında öncelikli 
kapanan işletmeler, Spa ve Fitness salonları/
merkezleri oldu. Wellness uygulamaları 
ve düzenli spor bağışıklığı güçlendirme, 
genel fiziki ve ruhsal durumu iyileştirme 
etkilerine sahip olsa da fiziksel temas 
kaynaklı korona virüs bulaşı riski dolayısıyla 
gerek otellerde yer alan gerek bağımsız 
işletmeler faaliyetlerini geçici süreyle 
durdurdu. Normalleşme sürecinde ise 
hem Spa-Welness hem Fitness işletmeleri 
Bakanlık tarafından bildirilen tedbirler 
kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmeye 
başladı. Pandemi önlemleri kapsamında 
hamam ve saunalarda, masaj odalarında ve 
diğer alanlarda yeni hijyen kuralları ve sosyal 
mesafenin doğru şekilde uygulanmasına 
ilişkin kurallara titizlikle uyularak hizmete 
devam ediliyor. Fitness işletmeleri ise spor 
ekipmanlarının sosyal mesafeye uygun 
konumlandırılması, ekipmanlar arasına 
bölme yerleştirilmesi, otellerde kişiye özel 
servis ile taşınabilir ekipmanların odalarda 
kullanılabilmesi, grup dersleri yerine birebir 
derslere ağırlık verilmesi gibi uygulamalarla 
hizmetlerini sürdürüyor.

Pandemi sürecinde yazılımlar teması 
azaltırken, iletişimi güçlendirdi
Pandemi sürecinde değişen alışkanlıklar, 
hayatımıza giren maksimum mesafe, 
minimum temas gibi kavramlar hem 
işletmeler hem müşteriler açısından online 
sistemlerin kullanımını elzem hale getirdi. 
Cep telefonlarının hayatlarımızın büyük 
bölümünü kapsadığı günümüzde, mobil 
uygulamalar vasıtasıyla otel rezervasyonu, 
check-in / check-out gibi işlemlerin 
gerçekleştirilebilmesi otel müşterisine 
yönelik teması ortadan kaldıran, sıra 
beklenmesine gerek kalmayan ve hızlı 
bir çözüm oldu. Otellerin Spa ve Fitness 
merkezlerinde de otel yazılımı ile entegre 
şekilde kullanılabilen yazılımlar kanalıyla 

rezervasyon, ödeme, HES kodu entegrasyonu 
gibi işlemler hızlı ve temassız şekilde 
sağlanabilirken, pandemi döneminde girilen 
izolasyon sürecinde işletmelerin kullanıcı ile 
iletişim halinde olması, yeni kampanyaların 
ve ürünlerin tanıtılabilmesi gibi imkanlar, 
yazılımların bu süreçte işletmelere kattığı 
artı değerler arasında yer alıyor. Ayrıca, 
yapılan araştırmalar pandemi sonrasında 
da temassız iletişim eğiliminin devam 
edeceğini gösteriyor. Bu noktada geleceğe 
hazırlanmayı hedefleyen işletmeler 
için günümüzde kullanılmaya başlanan 
yazılımlar, önümüzdeki yıllar için de birer 
yatırım niteliği taşıyor.

Otelde kullanılacak yazılımın tercihinde 
işlevsellik öne çıkmalı
Spa-wellness yazılımlarının seçiminde, 
işletme açısından verimliliği artırma, iş 
yükünü hafifletme noktasında bir takım 
unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Günümüze 
ve geleceğe yönelik bir yatırım niteliği 
taşıyan yazılımların tercihi noktasında sektör 
profesyonelleri, yazılımların işletmenin 
farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
tasarlanmış olması dikkat çekiyor.  Ön 
büro yazılımıyla entegre çalışabilen, web 
siteleri üzerinden ürün ve hizmet satışı 
gerçekleştirilebilen, e-belge entegrasyonu 
sunabilen, stok ve maliyet yönetimi 
süreçlerine katkı sağlayabilen, kendi 
içinde sunduğu CRM yazılımı ile verimli bir 
müşteri iletişimi sağlayabilen, müşterinin 
ürün/hizmet bilgisine kolaylıkla ulaşabildiği 
yazılımlar otel işletmesine fayda sunuyor. 
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Protel olarak, otellere teknoloji ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri her 
türlü çözümü uçtan uca olacak şekilde sunuyoruz. Çözümlerimiz, 
bir otelin ön büro sisteminden, restoran yazılımına, SPA-Wellness 
yazılımından, e-Belge çözümlerine kadar geniş ölçekli... 30 yılı aşkın 
tecrübemizle Türkiye’de yaklaşık 10 bin noktaya hizmet veriyoruz. 
Kullanıcılarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. 
Geliştirdiğimiz teknolojiler için 60 kişilik mühendis ekibimiz bu konuya 
odaklanarak çalışıyor. Temsilcisi olduğumuz ürünleri seçerken, dünya 
çapında kendini ispatlamış, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak 
teknolojileri tercih ediyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli 
yönlerimiz; sunduğumuz teknoloji, 30 yılı aşkın tecrübemiz ve tabii ki 
çok değerli olan insan kaynağımız. 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle SPA ve fitness 
yazılımlarının otellere misafir memnuniyetini
 daha yukarıya çekecek çözümler sunmasını sağlıyor
SPA ve Fitness yazılımları, işletmenin misafirlerine kusursuz hizmet 
sağlayabilmesi için kilit bir konumda yer alıyor. Sadece misafirlerin 
üyelik takibi ile kalmayıp, aynı zamanda alışkanlıkları, ziyaret 
frekansı gibi veriler ile kişiye özel hizmet verilmesini bu yazılımlar 
sağlıyor. Aynı zamanda, konaklama tesislerinde, uygulanan SPA 
paketlerinin yönetimi çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.  Bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle SPA ve fitness yazılımlarının 
otellere misafir memnuniyetini daha yukarıya çekecek çözümler 
sunmasını sağlıyor. SPA ve fitness çözümlerinin otel yazılımı ile entegre 
çalışması sayesinde, işletmeler pek çok önemli avantaja sahip oluyor. 

Misafirlerinin hangi zaman aralıklarında fitness kullanımını tercih 
ettiği, hangi günlerde bakım seansı satın aldıklarını, grup derslerine 
hangi sıklıkla katılım sağladığını takip etme, onlara özel hizmetler 
sunulması açısından oldukça önemli.  

Pandemi sonrası döneme hazırlık ve mevcut müşterilerle 
iletişimin güncel tutulabilmesi için, online iletişime uygun 
kanallara sahip olmak gerekiyor
Rezervasyon ve ödeme süreçlerinin online platformlar üzerinden 
yapılması, pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan hizmet oldu. 
Burada, hem işletme hem de müşteri açısından tüm işlemlerin 
online olarak gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bunun dışında, online 
ortamlarda verilen fitness dersleri için de gerekli bazı geliştirmelere 
ihtiyaç duyuldu. Online derslere katılımların takibini sağlamak, 
işletmelerin talep ettiği değişikliklerden biri… Pandemi sonrası 
döneme hazırlık ve mevcut müşterilerle iletişimin güncel tutulabilmesi 
için, online iletişime uygun kanallara sahip olmak gerekiyor. Bu 
noktada, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurduğu e-Mail ve SMS 
araçları devreye girdi. İletişimin sürdürülebilir olması için, pek çok 
işletme bu kanallar aracılığıyla müşterilerine ulaştı. Hem müşterilerle 
iletişim sürdürüldü hem de yeni ürün ve hizmetler tanıtılabildi. 

Ön büro yazılımlarıyla entegre olarak iş akışlarını hızlandırması ve 
iş yükünü azaltması, bu tür yazılımların önemli artılarından biri
Bir yazılımın bu tür işletmelerde iyi performans göstereceğini 
düşünmek için en önemli beklenti, aslında işletmecinin çeşitli 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olması… Verimli bir 
şekilde çalışan ve farklı özelliklerle desteklenen yazılımların her zaman 
olduğu gibi çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, 
ön büro yazılımlarıyla entegre olarak iş akışlarını hızlandırması ve 
iş yükünü azaltması, bu tür yazılımların önemli artılarından biri. 
Günümüzün en popüler satış kanallarından olan online satışa 
uyumlu olması da kesinlikle çok önemli. Bu sayede işletmeler, web 
siteleri üzerinden ürün ve hizmet satışı gerçekleştirerek gelirlerini 
artırabiliyor. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi de gerekiyor. 
Türkiye’de e-Belge zorunluluğu bulunan işletmelerin bu belgeleri 
oluşturarak ilgili kurumlara iletebilen sistemleri tercih ettiğini 
söyleyebiliriz. İşletme türü fark etmeksizin, e-Belge entegrasyonu 
sunabilmek, yazılımlar için ciddi bir avantaj. Maliyetler arttıkça ve stok 
kalemleri çeşitlendikçe ciddi bir ihtiyaç haline gelen stok ve maliyet 
yönetimi de işletmecilerin en çok zaman ayırdığı iş süreçlerinden biri. 
Bu süreçte, işletmecilerin gerekli teknolojilerle desteklenmesi, stok 
ve maliyet kontrolünün çok daha verimli yapılabilmesini sağlıyor. 
SPA-wellness yazılımı seçerken de bu sürece doğrudan katkıda 
bulunacak bir yazılımın tercih edilmesi gerekmekte. Günümüzde 
en çok tartışılan başlıklardan biri de müşteri iletişimi ve bu iletişimi 
gerçekleştirebileceğiniz altyapılar… CRM yazılımını kendi içinde sunan, 
verimli bir şekilde müşteri segmentasyonu ve veri depolaması hizmeti 
veren bir yazılım tercih etmek, SPA-wellness ve fitness merkezleri için 
en önemli kriterlerden biri. Müşteri alışkanlıklarını anlayabilmek ve 
müşteriyle iletişimi güçlendirebilme noktasında CRM sistemleri ciddi 
bir role sahip. Bu nedenle, verimli CRM altyapısı sunan bir yazılımın 
tercih edilmesi gerekiyor. 

Verimli bir şekilde çalışan ve farklı özelliklerle desteklenen 
yazılımlar her zaman olduğu gibi çok daha avantajlıdır

Fatih Tenel
Protel Satış Direktörü
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Turizm sektörü; Technogym olarak gerek 
globalde gerek Türkiye’de hizmet verdiğimiz 
sektörler içerisinde en önem verdiklerimizden 
biridir. Technogym ekipman ve çözümleri 
sayesinde turizm sektöründe de çok yönlü 
alternatif yaratan, her zaman sektörün 
ihtiyaçlarını önceden belirleyip buna yönelik 
proaktif çözümler getiren, farklı projeler ve 
her segmentin ihtiyacına yönelik çeşitli ürün 
seçenekleri ile farkını ortaya koymuş, geçmişten 
bugüne liderliği elden bırakmayan global bir 
marka. Bu doğrultuda sektördeki iş ortaklarımızla 
birlikte çalışarak, müşteri memnuniyetini en 
üst seviyeye çekmek, beklenilenin üzerinde bir 
deneyim yaşatmak ve günümüzde yükselişte 
olan Wellness yaşam tarzını otellerde yaymak 
ve onları bu yönde beslemek global anlamda 
misyonumuzun bir parçası. Oteller için özel 
olarak geliştirdiğimiz Misafir Odaklı Technogym 
çözümleri; misafirlerin konaklamalarını daha 
rezervasyon aşamasından başlayarak odalarda, 
spor salonunda, Spa’da, restoranda, toplantı 
odalarında, dinlenme alanlarında RevPAR’ı 
da arttırarak “Sağlıklı Yaşam” deneyimine 
dönüştürmelerini sağlayan 360 derece bir hizmet 
şeklini kapsamaktadır. Tüm ürünlerimiz için şunu 
söyleyebiliriz ki Technogym markası olarak 
kullanıcıya yaşattığı farklı deneyimler noktasında 
sadece fitness ekipmanı olarak değil çevreciliği, 
kullanıcı güvenliğini de en az tasarım ve teknoloji 
başlığı kadar önemseyen bir markayız. Zamansız 
tasarıma sahip, doğaya ve insana zarar vermeyen 
malzemelerden üretilmiş, güncellenebilir, 
teknolojik donanımı yüksek, sessiz, dayanıklı, 
güvenlik donanımı en üst seviyede, enerji 
tüketimi en az, kişiselleştirilebilir kullanıcı 
ekranına sahip ve satış sonrası tüm hizmetlerin 
kesintisiz şekilde sunulduğu bir markanın tercih 
edilmesini uzun vadeli yatırım anlamında göz 
önünde bulundurmalarını öneririz.

Sunduğumuz hizmet tüm otel müşterilerine 
kişiselleştirilmiş bir deneyim imkanı 
sunmamızı sağlıyor
Technogym’in kendisini sürekli yenileyen 
DNA’sı, inovasyona dayalı teknolojik alt yapısı ve 
sürdürülebilirlik politikası bizi diğer markalardan 
ayıran en önemli özelliğimiz. İş ortaklarımıza 
sunduğumuz hizmet sadece ekipmanlarla 
sınırlı kalmayıp, farklı konseptlerde farklı 
müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek 
tüm otel müşterilerine kişiselleştirilmiş bir 

deneyim imkanı vermemizi sağlıyor. SKILLRUN, 
SKILLROW gibi atletik performansa önem 
verenler için tasarlanmış performans serisi, 
detaylara ve tasarıma önem verenler için 
Antonio Citterio imzalı tasarım ödülü almış 
ikonik Personal Line serisi ve sektöre kardiyo 
ekipmanları ile damgasını vurmuş Excite Line 
serisi… Technogym, birbirinden farklı kullanıcı 
ihtiyaçları doğrultusunda büyük beğeni toplamış 
farklı ürün kategorilerindeki imza ürünleri ile 
her kullanıcının ihtiyacına cevap verebilen 
tek marka. Technogym’in kendi aplikasyonu 
“Mywellness” rakiplerinden farklı olarak birçok 
popüler iOS ve Android uygulamalarında 
bulunan fitness aplikasyonları ile entegre. 
Mywellness ayrıca kullanıcılara antremanlarını 
kişiselleştirme, antrenman programlarını 
oluşturabilme ve fiziksel gelişimlerini takip 
edebilme imkanı sağlıyor. İnovasyon anlamında 
rakiplerimizden bizi tamamen farklı bir noktaya 
taşıyan Technogym Bike, hiç bir markanın 
sunmadığı canlı antrenman teknolojisiyle 
kullanıcıların Netflix’te dizi ya da film seçer gibi 
dünyanın her hangi bir yerindeki kulübün canlı 
olarak antrenmanına veya grup aktivitesine 
dünyanın önde gelen antrenörleri eşliğinde 
katılabilecekleri farklı bir deneyimi yaşamalarına 
imkan sağlıyor.  

İş ortaklarımız ile her zaman uzun vadeli 
iş birlikleri içerisinde olmayı ve katma 
değer sağlamayı amaçlıyoruz
Lüks ve üst sınıf tesisler ile iş birliği noktasında 
globalde ve Türkiye pazarında liderliği her daim 
elinde tutan Technogym, en son teknoloji, 
kusursuz tasarım ve satış sonrası hizmetler 
açısından iş ortaklarını sürekli bir adım öteye 
taşıyor. Tüm otel temas noktalarımız için 
tasarlanmış, hem şehir hem de tatil yeri 
ortamları için uygun farklı çözüm önerileri ile 
kişiselleştirilmiş kaliteli ve güvenilir ekipmanlar 
noktasındaki hizmet anlayışımız bizi her daim 
rakiplerimizden farklı kılıyor. Turizm sektörüne 
yönelik olan çalışmalarımız, otelin daha proje 
aşamasında başlayan danışmanlık hizmetlerimiz 
ile şekillenip, fitness alanının kurgulanması, 
konumlandırması, ekipman seçimi, proje 
uyarlaması, kurulum sorası eğitim ve satış 
sonrası hizmetlerini kapsayan 360 derece bir 
çalışmayı barındırmaktadır. Biz iş ortaklarımız 
ile her zaman uzun vadeli iş birlikleri içerisinde 
olmayı ve katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda da ürün kalitesi, müşteri 
memnuniyeti ve sektöre yön veren yenilikçi 
bakış açısı ile global trendlerin başında gelen 
“Wellness” kavramını sektörde yaygınlaştırıp, 
tüm iş ortaklarımız geneline yayılmasını 
amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyeye taşınması ve onların sağlığının bizim için 
ne kadar değerli olduğunu hissettirmek marka ve 
müşteri ilişkisinin sürdürülebilirliği açısından her 
daim önceliğimiz. Bugün dünyanın her yerinde 
müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan tüm otel 
markalarında karşınıza Technogym çıkmaktadır. 
Bu durum Türkiye’deki markalar için de geçerlidir. 

Technogym ürün yelpazesi, teknolojisi, tasarımı 
ve satış sonrası hizmetlerinden ötürü bugün en 
önemli markaların iş birliği yaptığı, tüm dünyada 
önemli bir referans niteliğindedir. Yatırımcıların 
ekipman seçimlerinde satın alım yapıldıktan 
sonraki 8-10 yıllık bir süreyi öngörerek karar 
vermeleri önemlidir. 

Artan sağlık bilinci ve konaklama yapan 
misafirlerin otellerini seçerken Wellness 
alanlarına gösterdikleri titizlik turizm 
sektöründe önemli bir yapılanma 
ihtiyacını beraberinde getirdi 
2020-2021 pandemi sürecini; Technogym 
markası olarak tüm global bilgi birikimimizi 
iş ortaklarımız ile paylaşarak daha hızlı ve 
etkin çözümlerle onlar talep etmeden 
proaktif adımlar atarak yönettik. Covid-
19’un sektöre etkilerini ve önemini aslına 
bakarsanız, Türkiye’ye gelmeden merkezimiz 
İtalya’nın süreci bizlerden daha ağır ve erken 
deneyimlemeye başlaması ile hissettik. Buna 
bağlı olarak pandeminin başlangıcı ile birlikte 
global marka olmanın getirdiği avantajımızı ve 
bilgimizi de kullanarak özellikle otellerin devreye 
aldığı güvenlik protokollerine ek olarak bizler de 
fitness ve wellness noktasında uyguladığımız 
protokolleri iş birliği içerisinde olduğumuz 
yatırımcılar ile paylaşarak sürece destek olduk. 
Pandemi ile birlikte protokollere ek olarak 
fitness alanının tekrar tasarımı, ekipmanların 
yeni normale göre konumlandırması gibi teknik 
çözümler noktasında önemli desteklerimiz 
ve yönlendirmelerimiz oldu. Farklı çözüm ve 
projeler noktasında ise müşteri memnuniyetini 
önde tutarak odalarda dahi antreman yapmaya 
yönelik çözüm ve önerilerimiz ile yeni bir projeye 
de imzamızı attık. “Wellness A’La Carte” konsepti 
ile misafirler, odalarda bulunan menülerde 
yer alan wellness seçeneği ile taşınabilir spor 
ekipman ve aksesuarlarını odalarına sipariş 
edebiliyor.Bu proje ile birlikte konaklama yapacak 
otel müşterilerine farklı bir deneyim ve alternatif 
çözümler sunulması anlamında  iş ortaklarımıza 
desteğimizi sürdürdük. “Yaşamın her noktasında 
sağlık” markamızın mottosunu oluşturuyor. 
Özellikle farklı tasarımlarıyla her mekana uyum 
sağlayabilen Technogym ürünleri, her geçen 
gün geliştirdiği teknoloji ve inovasyon anlayışıyla 
Wellness kavramını geleceğe taşıyor. Artan sağlık 
bilinci ve konaklama yapan misafirlerin otellerini 
seçerken Wellness alanlarına gösterdikleri 
titizlik turizm sektöründe önemli bir yapılanma 
ihtiyacını beraberinde getirdi. Pandemi ile 
birlikte ortak alanda spor yapmak istemeyen 
müşterilerin hassasiyetini de göz önünde 
bulundurarak farklı çözümler ile iş ortaklarımıza 
değer sağlamaya devam ediyoruz. Wellness 
Suites, Wellness Room, Wellness A La Carte, 
Wellness On Demand gibi misafirlerine çeşitli 
seçenekler sunabilecekleri projeler geliştirerek 
yeni normal sürecinde her müşteri talebini 
karşılayabilecekleri ve fark yaratan konseptler 
geliştiriyoruz.

Günümüzde yükselişte olan Wellness trendini 
otellerde yaymak misyonumuzun bir parçası

Vittorio Zagaia
Technogym, CEO
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Türk girişimciler tarafından geliştirilen,  pazarın 
ilklerinden olan ve 360 derece hizmet sunan 
misafir etkileşim platformu WeBee ile otel ve 
müşterilerinin arasında dijital bir köprü kurarak 
mükemmel misafir deneyimine yardımcı 
oluyoruz. Uluslararası ödüllü bir platform 
olan Webee ile tek bir platform üzerinden 
misafirler ile her türlü talebi, rezervasyonu, 
mesajlaşmayı, online check-in ve check-out 
ve mobil ödemeleri dil bariyeri olmadan 
yapıyoruz. Otel müşterilerine ve otelcilere 
110 dilde mesajlaşma imkanı sunuyoruz, 
kullanıcının telefonu hangi dilde ise o dile 
göre mesajlaşma yapılabiliyor. Online servis 
siparişleri, oda yükseltmeleri, etkinlik bilet 
satışları, dijital concierge servisleri, aktiviteler 
ve rezervasyonları ile otelciler için yeni gelir 
kaynakları yaratırken misafirinizin keyifle 
eksiksiz hizmet almasını sağlıyoruz.  Misafirler bu 
servislerin hepsini online olarak temassız ve çok 
basit bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Amacımız, 
otel sahiplerinin iletişimini, pazarlamasını 
ve otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek 
hayatlarını kolaylaştırmak. WeBee platformu 
olarak bu sayede hem otelcilerin iş akışlarına 
hem de misafirlerinin konaklama deneyimine 
artı değer katıyoruz. Misafirlerin tüm istekleri 
cep telefonları ile karşılandığı için mesafe 
kurallarına uygun şekilde konaklama imkanı 
sağlıyoruz. Online check-in ve check-out, oda 
servisi yiyecek ve içecek siparişleri, anahtarsız 
odaya giriş, mobil ödeme ve daha fazlası. Bu 
dijitalleştirilmiş değişiklikler, otel sahiplerinin 
kaldıkları süre boyunca ve sonrasında daha 
çok etkileşim kurarak misafirlerinin güvenini 
kazanmalarına yardımcı oluyor. Platformumuz 
misafir deneyiminin her anında müşteri 
memnuniyetine odaklanır. Konaklama sırası 
ve sonrası anketler ile otelcilerin misafir 
memnuniyetini ölçmesini sağlar; böylece hem 
pozitif yorum skorlarını artırmalarına hem 
de mutlu ve devamlı misafirler yaratmalarına 
yardımcı oluruz. Biliyoruz ki mutlu misafirler 
bir sonraki seyahatlerinden mobil uygulama 
üzerinden direkt rezervasyon yaparak otellerin 
bu gelirlerini de artırırlar. 

Seyahat planlayan kişiler otel müşterisi 
olmadan otelin mobil uygulamasını indirerek 
otel, servisleri ve çevresi hakkında ayrıntılı 
bilgiye sahip olabiliyor
WeBee Platformu kullanıcı dostu olarak 
dizayn edilmiştir. Tamamen müşterilerimizin 
isteklerine göre uyarlanabilen platformumuz, 
otelcilerin ihtiyaçlarından beslenerek 
geliştirilmiştir. Otelcilerin kendi aralarındaki ve 
müşterileri ile olan iletişimlerini, pazarlama 
süreçlerini ve kapsamını, günlük iş akışını dijital 

hale çevirerek kolaylaştırır.  WeBee platformu 
olarak şu anda 22 ülkede 150’den fazla otele 
hizmet veriyoruz. WeBee App, otelcinin 
doğru yerde, doğru zamanda ve doğru 
içerikle müşteriye ulaşmasını sağlamasıyla 
öne çıkıyor. Kullanıcı ara yüzünün akıcı, hızlı 
ve dünya standartlarında olmasından dolayı 
misafirlerden oldukça olumlu dönüşler 
alıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin istedikleri 
tüm özellikleri bu akıcı ara yüzün içine 
projelendirerek kolayca entegre edebiliyoruz. 
Seyahat planlayan kişiler otel müşterisi olmadan 
otelin mobil uygulamasını indirerek otel, 
servisleri ve çevresi hakkında ayrıntılı bilgiye 
sahip olabiliyor; oteli ve odalarını 360 derece 
görüntüleyebiliyorlar. Böylece otele gitmeden 
otel deneyimini yaşayabiliyorlar. Otelin kendi 
App uygulaması olarak kullanıldığından dolayı 
misafir otelden çıktıktan sonra bile otelle 
aralarındaki komünikasyon bağı sürüyor. 
Müşteri Başarı Programımız ise, Türkiye’de ilk. 
WeBee, iş ortaklarının her ihtiyacını anlayarak, 
onlara kârlarını en üst düzeye çıkarmalarına 
ve APP’i indirterek misafirlerinin seyahat 
deneyimlerine değer katmalarına yardımcı 
olacak verimli çözümler ve hizmetler sağlıyor. 
Bu anlamda WeBee, platformdan 7 gün 24 saat 
tam kapasite yararlanmanızı sağlıyor.

Platformumuzu kullanan müşterilerimizde 
SPA rezervasyonlarının ve buna bağlı 
gelirlerin arttığı yönünde datalar mevcut
Otellerde Spa-wellness ve fitness alanlarına 
yönelik yazılımların işletme açısından 
önemine bakarsak; edindiğimiz deneyimlere 
göre kişiler bilgi almak için ön büroda uzun 
kuyruklarda beklemek istemiyor. Akıllarına 
bir soru geldiğinde ona de kolayca ulaşmayı 
istiyor, telefon trafiğine takılmak istemiyorlar. 
Özellikle pandemi döneminde bu durumu 
açık bir şekilde gördük. Bizim gibi misafir 
etkileşim ve deneyim platformları tam da 
bu zamanda otelcilerin ihtiyaçlarına cevap 
veriyor. DataReportal'ın Digital 2021 Global 
Overview raporuna göre şu anda dünyada 4,66 
milyar internet kullanıcısının yüzde 92,62’sı 
internetlerine mobil cihaz üzerinden ulaşıyor 
ve ortalama 6 saat 54 dakikasını internette 
harcıyor. Bu da artık online olarak yaşadığımız ve 
tüm karar verme anlarımızda mobilin elimizin 
altında olduğu anlamına geliyor. Misafirlerin 
satın alma kararlarında onlara doğru teklifleri 
iletmek, satın alma dürtüsünü tetiklemek ve 
istediklerinde ellerinin altında ulaşılabilir olmak 
artık elzem hale geldi. Platformumuzu kullanan 
müşterilerimizde SPA rezervasyonlarının ve 
buna bağlı gelirlerin arttığı yönünde datalar 
mevcut. Tam gergin bir iş toplantısından sonra 

döndüğünüz otelinizde hiçbir şekilde SPA’ya 
ya da danışmaya uğramadan sadece cebinize 
gelen bir bildirim ile siz de Spa kullanmak 
istemez miydiniz? İşte tam burada doğru kişiye 
doğru içerikle ulaşmak çok önemli… Bizim 
yapabildiğimiz her şey otellerin yapabildikleri ile 
aynı paralelde. Mesela otelde mobil üzerinden 
bir sıcaklık haritası sistemi kullanılıyorsa Spa’nın 
önünden geçerken kişiye Spa ile ilgili bir teklif 
gönderebilir ya da Spa veya fitnessta istenilen 
rezervasyon sayısı yoksa kişilerin satın alma 
alışkanlıklarına bakılarak onlara yine akıllı 
pazarlama kampanyaları kurgulayarak gelirinizi 
artırabilirsiniz. Yani otel müşterilerinin neyden 
keyif almasını istiyorsa yine müşterilerine özel 
sunduğumuz fırsatlar ile kolay bir online ulaşım 
sağlıyoruz. Böylece sıra bekleme, fiziksel temas 
gibi tüm etkenleri ortadan kaldırıyoruz. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 
pandemi sonrasında da temassız 
iletişim devam edecek
Dünyada önemli üniversitelerin yaptığı 
araştırmalara göre artık otel misafirlerinin 
yüzde 73’ü otele gitmeden önce oteli 
araştırıyor ve iyi yorumlara sahip olmasını 
bekliyor. Yüzde 63’ü konakladıkları otel ile 
aralarında daha iyi bir iletişim olmasını istiyor 
ve ortalama yüzde 60’ı ödemeden check-in’e 
kadar tüm işlemleri bir mobil telefon üzerinden 
temassız olarak yapmak istiyor. Yani artık otel 
misafiri hemen hemen her türlü bilgiyi ve 
satın almayı bir mobil cihaz üzerinden yapmak 
istiyor. Bu sadece pandemi ile sınırlı da değil; 
yapılan araştırmalar gösteriyor ki pandemi 
sonrasında da temassız iletişim devam edecek. 
Bu da otel sahiplerini hem misafirleri hem 
de çalışanları için uygun çözümler aramaya 
itti. WeBee tam bu noktada ihtiyaçlara cevap 
veriyor. Platformumuzun yardımıyla konuklar 
olağanüstü, kişiselleştirilmiş bir deneyim elde 
ediyor. Otel misafirinin ürüne, ürün bilgilerinin 
detaylarına kolay ulaşabilir olması gerekli. Ayrıca 
otomatize ve dijital bir şekilde ürünü müşteriye 
tanıtabilmek, pazarlama kampanyaları yapmak 
ve bu kampanyalar ile müşteriyi memnun 
ederek tekrar gelmesini sağlamak önemli. 

WeBee platformu olarak hem otelcilerin iş 
akışlarına hem de misafirlerinin konaklama 
deneyimine artı değer katıyoruz

Burcu Kale
WeBee Bölge Müdürü
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Navitas Spa, 1999 yılında Spa sektörüne giriş 
yaptı, 2008 yılı itibariyle ise işletmecilik hayatına 
başladı. Şirketimizin kuruluşundan bu yana Sun 
Spor İşletmeleri ve Danışmanlık Ltd. Şti olarak 
birçok Spa projesinde yer aldık. Kendimizi 
geliştirerek faaliyetlerimize devam ettik. 
Her geçen gün sahip olduğumuz tecrübe ile 
işletmemizin hacmini ve müşteri memnuniyetini 
artırdık, bunu çalışanlarımıza da aşıladık. Yoğun 
ve hareketli hayat temposundan ve stresten 
arınmak isteyenlere yönelik en uygun bakım 

programlarını uyguluyor, misafirlerimizin ruhsal 
ve bedensel stresten uzaklaşmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Navitas Spa ailesi olarak her yıl 
yenilikleri takip ediyoruz ve daha sağlıklı, daha 
sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 
Sahip olduğumuz Spa merkezlerini zaman 
içinde yer ve sistem olarak daha güçlü, sağlam 
ve güvenilir hale getirmek, öncelikli hedefimizdir.

Ürünlerimizde bitkisel içerikli ve esans 
masaj yağlı seçeneklerimiz mevcut
Bugüne kadar ortalama 18 otel projesinde 
yer aldık, aktif olarak 12 otel projesine devam 
ediyoruz. Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu 
şehir otellerine yönelik gerçekleşiyor. Otellerde 
Spa terapilerine uygun ürünler kullanıyor, 
bireysel kullanıma uygun Spa ürünleri tercih 
ediyoruz. Ayrıca, ürünlerimizde bitkisel içerikli 
ve esans masaj yağlı seçeneklerimiz mevcut. 
Aynı zamanda Türk hamamında kese köpük 
servislerimiz de bulunuyor. Kullandığımız ürünler 
direkt olarak cilde temas ettiğinden kuru ve 

yağlı ciltlere özel masaj ürünleri kullanarak 
daha hassas davranıyoruz. Her cilt tipi için ayrı 
ürün kategorisi olan aroma terapi cilt yağları 
kullanıyoruz, böylece hem rahatlamak hem 
sağlığa kavuşmak mümkün hale geliyor. 
Pandemi sürecinde Spa merkezlerimizde 
aldığımız tedbirlerle, genelgelere bağlı olarak 
belli dönemlerde hizmete devam ettik. Bakanlık 
tarafından yayınlanan genelgelerde belirtilen 
kurallar çerçevesinde yeni hamam, sauna 
kurallarını titizlikle uygulamaya aldık. Masaj 
odalarında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, 
dezenfeksiyon uygulamalarını düzenli olarak 
gerçekleştiriyoruz. Kullanılan çarşafları, hijyen 
ürünlerini tek kullanımlık olarak düzenliyor, 
havlularımızı kişiye özel kullandırıyoruz. 
Misafirlerimizin kayıt öncesi ateş ölçümleri 
yapılıyor. Belirli lokasyonlarda dezenfektan 
kabinleri oluşturduk. Fitness alanlarında ise 
koşu bantları arasında özel bölmeler yaptık. 
Grup dersleri yerine birebir derslere yoğunlaştık. 
Kapalı kalınan sürede misafirlerimizi mağdur 
etmemek adına ücretsiz online dersler de verdik. 

12 yıldır Türkiye’de ve yurt dışında Spa & fitness 
danışma ve işletme hizmeti veriyoruz. Ayrıca 
dünyada ilk ve tek enerji üreten spor ekipmanları 
“Sportsart” markasının Türkiye distribütörüyüz. 
Otellerin Spa & fitness alanlarının işletmelerini 
devraldığımızda belirli bir yönetim taahhüdü 
ve planlama sunuyoruz. Dolayısıyla sonuç 
odaklı hizmet kalitesi eğitimin sürekliliğinden 
geçiyor. Şirket olarak uluslararası sertifika 
programlarına sürekli katılım sağladığımız gibi 
çalışanların da sürekli eğitimini ve buna dayalı 
yetkilendirilmelerini sağlıyoruz. Organizasyon içi 
hazırladığımız yıllık takvimlerimizi uyguluyoruz. 
Eğitimle beraber metodolojik çalışma yenilikçi ve 
gelişim odaklı süreçlerin kurulmasını sağlayarak 
verimli bir düzen oluşturuyor. Hem Spa hem 
fitness organizasyonunda birçok unsuru 
doğru kullanım ile bir araya getirdiğinizde 

kaliteyi yakalayabilirsiniz. Eğitim, çalıştığımız 
otelin organizasyon yapısına uygun sistematik 
yaklaşım, kullandığımız ürünler ve ekipmanların 
tamamı çalışmamız için çok önemlidir. Fitness’ta 
Sportsart yeşil ekipmaları tercih etmemiz, şebeke 
derecesinde enerji ürettiği için işletme açısından 
maliyet giderlerimizi azaltıyor. Diğer yandan 
tüketiciyi de içine kattığımız sosyal farkındalığın 
içine sokuyor. Enerji üreterek müşterilerimizle 
beraber dünyayı kurtarıyoruz. 

Otel yatırımcıları ve yöneticilerinin 
Spa & fitness alanlarının mimari 
planlamalarından ürün seçimlerine 
dikkatli bir çalışma yaptıklarını 
gözlemliyorum
Pandemi süreci hem olumlu hem olumsuz 
yönleriyle Spa & fitness değerlendirmelerini 
ortaya koydu. Spor federasyonu da Gençlik ve 
Spor Bakanlığı da aslında sporu bırakmamanın 
bağışıklığımızı artırmak için en birincil yol 
olduğunu dile getiren birçok açıklama yayınlasa 
da genel kapanmalarla birlikte bu durum göz 
ardı edilerek, fitness salonları da kapatıldı. Bu 
olumsuz bir süreçti. Aynı süreçte kozmetik 
dışındaki Spa bakımlarının tamamı aslında 
bağışıklığa katkısı bulunan uygulamalardır. 
Hijyen her daim uygulanması gereken bir 
kuralken, belki de kimi dikkatsiz işletmelerin 

riskini almamak için en çok kapalı kalan 
sektörlerden biri oldu. Olumlu değerlendirilmesi 
ise bu süreç tek kullanımlık ürünlerin, kişiye özel 
hazırlığın ve genel hijyenin önemini tüm sektör 
çalışanlarına, otel yönetimlerine ve işletmelere 
hatırlatmış oldu. Özellikle pandemi süreciyle 
beraber toplum olarak “Sağlıklı yaşamın” bir 
trend değil yaşam tarzı olduğunu çok daha iyi 
anlayarak büyük bir bilinç kazandık. Bizlerin bu 
noktada görevi, hizmet verdiğimiz misafirlere 
en iyi danışmanlığı vermek, doğru programlar, 
bilinçli hizmetle sağlıklı yaşam programlarını 
oluşturmak ve katkıda bulunmaktır. Son 
dönemlerde otel yatırımcıları ve yöneticilerinin 
sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş bireylerin 
olduğunu ve olacağını bilerek, Spa & fitness 
alanlarının mimari planlamalarından ürün 
seçimlerine, temizlik planlamalarına kadar daha 
dikkatli bir çalışma yaptıklarını gözlemliyorum. 
Özellikle otellerle ortak çalışmalarımıza olumlu 
etkilerinden de memnuniyet duyuyorum. Bu 
ortak sağlıklı yaşam bilinci, organizasyon içindeki 
kalite bilincini artırıp iş kalitesini de olumlu 
hale getiriyor. Yeni nesil akımların her alanda 
boy gösterdiği bu çağda sorumluluğumuzun 
bilincinde ilerliyoruz. Sonuçta hizmet sektörünün 
içindeyiz ve insan sağlığını beden ve ruh 
bütünlüğünü en doğal ve aynı zamanda hayatı 
kolaylaştıracak teknolojilerle harmanlıyoruz. Zor 
olduğu kadar keyifli bir işimiz var.

Yoğun ve hareketli hayat temposundan ve stresten 
arınmak isteyenlere yönelik en uygun bakım 
programlarını uyguluyoruz

Hem Spa hem fitness organizasyonunda birçok 
unsuru doğru kullanım ile bir araya getirdiğinizde 
kaliteyi yakalayabilirsiniz

Serdar Ergün
Navitas Spa - Sun Spor İşletmeleri ve 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

Gökçe Gönen
GG Spa ve Turizm İşletmeciliği Anonim 

Şirketi - Fabrique Club
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Otellere SPA ve diğer sosyal alanlarında 
kullanılmak üzere Lapis isimli yönetim 
yazılımı ve Havlumat isimli havlu takip 
sistemlerimizle hizmet sunmaktayız. Ön 
büro yazılımları ile bütünleşik çalışan 
sistemlerimiz ile otel misafirlerinin ve dış 
müşterilerin bu alanlardaki aktivitelerinin 
takibini yapma imkânı sağlamaktayız. Her 
şeyden önce sektörde uzun yıllar hizmet 
vermiş arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu 
sayede saha ile sürekli dirsek teması 
içerisindeyiz. Sektörün ihtiyaçlarını çok hızlı 
analiz edebiliyor ve aksiyon alabiliyoruz. 

Yazılımlarımız ve ürünlerimiz ön büro 
yazılımları ile bütünleşik çalışmaktadır. Bir 
otelin en çok dikkat edeceği noktalardan 
biri de bu olacaktır. SPA alanında, Türkiye’de 
yaygın kullanılan yabancı ön büro yazılımları 
ile bunu yapabilen tek yerli yazılım firmasıyız.

Bu sene, Wellness turizminin 
yaygınlaşması ile değişen rezervasyon 
yapısı ve hizmetlerin temassız 
sunulabilmesi ile ilgili ihtiyaçlar doğdu
SPA tesisleri müşterilerin beklemeden hızlı 
bir şekilde hizmet almak istedikleri alanlardır. 
Bundan dolayı müşteri bilgilerine hızlı erişim 
ve hızlı işlem yapmak çok önemlidir. Ayrıca 
geniş ürün yelpazesi ve çalışan sayısı çok 
olan SPA işletmelerinde rezervasyonlarda 
oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmesini 
sağlar. Müşteriler de bu sayede tesisten 
mutlu ayrılırlar. Bu sene, Wellness turizminin 
yaygınlaşması ile değişen rezervasyon yapısı 
ve hizmetlerin temassız sunulabilmesi ile 

ilgili ihtiyaçlar doğdu. Günlere yayılmış 
sağlık programlarının oluşturulması, sağlık 
formlarının düzenlenmesi, planlamanın 
hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve havluların 
temassız verilebilmesi için gelen talepler 
oluyor. Bunun dışında yerli turistler için 
de HES kodu entegrasyonu talep ediliyor. 
Yazılım ve ürünlerimiz zaten bu alanda 
hazırlıklarını önceden tamamlamıştı. 
Otellerde, Spa-wellness ve fitness 
yazılımlarının ön büro yazılımları ile entegre 
olması gerekmektedir. Entegre olmayan 
yazılımlar kullanmadıklarında planlamayı 
ayrı bir yazılımda, finansal hareketleri 
farklı bir yazılımda yapmaları gerekiyor ve 
resepsiyon görevlileri için içinden çıkılmaz 
bir hâl alıyor. Ayrıca otel yöneticilerine 
yerli yazılım kullanmalarını da öneriyorum. 
Çünkü Türkiye’deki ihtiyaçları en iyi yerli 
yazılım firmaları bilebilir ve ihtiyaçlara göre 
özelleştirmeler yapabilir. Yabancı yazılımlarla 
bu mümkün olmaz. 

Ön büro yazılımları ile bütünleşik çalışan 
sistemlerimiz ile müşterilerin bu alanlardaki 
aktivitelerinin takibini yapma imkânı sağlamaktayız

Giray Çavdar 
Senkron Yazılım Hizmetleri A.Ş. 

Satış Müdürü

Güzellik için bilimsel doğrulardan şaşmadan 
1991 yılında başlattığımız ve günümüze 
kadar gelen bir hikayemiz var. Güvene 
ve bilgiye dayanan, kendiyle barışık ve 
kendiyle yarışan… Yaşayarak tecrübe 
eden, tecrübelerini paylaşan, gücünü 
ekibindeki eğitimcilere ve profesyonel 
meslektaşlarına dayandıran, en önemlisi 
kalben çalışan… Biz, Türkiye’de profesyonel 
kozmetik ürün  & cihaz-ekipman ve 
eğitimde ilk akla gelenlerdeniz. İşimizi iyi 
biliyor ve doğru projelere sağlam imzalar 
atıyoruz. Güzellik ve bakım sektöründe 
üreticiyiz, danışmanız, ithalatçıyız, eğitim 
kurumuyuz, sektörün ilk ve tek ulusal-

uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi 
organizatörü ve sektörel eğitim kitapları 
yayıneviyiz. Türkiye güzellik uzmanlarının 
bilimsel ve uluslararası tek kongresini ve 
güzellik sektöründe işletme kongresini de 
düzenleyerek 42 konuk konuşmacımızla ve 
eğitim ekibimizle bir yılda yaklaşık 4 binden 
fazla profesyonelle sesimizle, kitaplarımızla, 
eğitim ve workshoplarımızla buluşuyoruz. 
Her yıl 60 wokshop ve özel eğitimle 1.150 
güzellik uzmanı ve uzman adaylarına teknik 
eğitim veriyoruz. 30 yıllık bilgi ve tecrübemiz, 
ayrıca iyi ürünler ve cihazlar üretmemiz ve 
merkezlere sunmamız bizi sektörde öne 
çıkarıyor. 

İşletmemizde SPA & Wellness merkezi 
kurulumu ve danışmanlığı, dermakozmetik 
üretimi, holistik ve dermokozmetik marka 
ithalatı gerçekleştiriyoruz
Otellerde Spa-wellness ve fitness alanlarının 
müşteri sadakati yaratmada ve karlılık 
artırmada önemi çok büyüktür. Doğru 
ürün ve ekipman seçimi işletmelerin 
prestijli uygulamalar yapmasını ve misafir 
memnuniyetini artırır. Trendlere bakarsak, 
son yıllarda otellerde holistik bakım uygulama 
talepleri daha da arttı. Mindfull estetik 
bakımlar, nefes terapileri, aromaterapi, 
manuel terapiler, holistik masajlara ve 

ürünler taleplerde artış gözlemliyoruz. 
Juventa Grup Firmamız, Türkiye’de Spa ve 
wellnes merkezlerinde “holistik bakım” 
ritüellerini başlatmış olup Güney Kore’den 
ithal etmiş olduğu SPA & Wellnes ürünü 
PHYMONGSHE markasının distribütörüdür. 
Ürün ve ekipman sağlayarak merkezlere 
destek vermektedir. ACPB Eğitim ve 
danışmanlık firmamız ise SPA proje kurulum 
danışmanlığı hizmetleri vermektedir. 
İşletmemizde Spa-wellness uygulamalarına 
yönelik SPA & Wellness merkezi kurulumu 
ve danışmanlığı, dermakozmetik üretimi, 
holistik ve dermokozmetik marka ithalatı 
gerçekleştiriyoruz. Şirket bünyemizde 
esttik ve medikal cihazlar da bulunuyor. 
Bunların yanı sıra bünyemize ait TC MEB 
Özel Lal Akademi Güzellik uzmanlığı 
Kursunda en yüksek kalite ve standartta 
eğitimlerle güzellik uzmanları yetiştiriyoruz. 
Bünyemizde bulunan ACPB Eğitim ve 
danışmanlık şirketimiz ile güzellik uzmanları 
için sertifikalı Master eğitim programları 
düzenliyoruz. Juventa Yayınevi’mizden 
çıkan sağlık ve güzellik ile ilgili kitapları 
okuyucuyla buluşturuyoruz. Ayrıca 21 yıldır, 
Türkiye Güzellik Uzmanlarının Uluslararası 
ve bilimsel tek kongresi olan İBCCONGRESS 
organizasyonunu düzenliyoruz.

Son yıllarda otellerde holistik bakım 
uygulama talepleri daha da arttı

PhD. Dr. Pelin Balı
Juventa Kozmetik ürün ve ekipmanları  

& ACPB Eğitim Danışmanlık, Genel 
Müdür / Yönetici Ortağı
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Teknoloji her alanda olduğu gibi, aydınlatma 
sektöründe de çok hızlı ilerliyor. Günümüzde 
lamba ve ampul yerini LED’e bıraktı. Artık bina 
cepheleri, köprüler, tüneller, hastaneler, okullar, 
hatta sokak lambaları LED (Light Emitting Diode 
- Işık Yayan Diyot) ile aydınlatılıyor. Uzun ömürlü, 
enerji tasarruflu, verimli olması, kolay montaj ve 
devreye alma pratikliği LED aydınlatmanın tercih 
edilmesinin başlıca sebeplerindendir. Enerji 
verimliliği söz konusu olduğunda, aydınlatma ve 
LED kullanımı birbirinden ayrı düşünülemez. 

Geleneksel lamba türleri ile karşılaştırıldığında, 
LED’ler yüksek verim ve uzun ömürleri nedeniyle 
enerji verimliliği açısından verilen önemi hak 
ediyor. Ancak, LED’lerin tercih edilmesini 
yalnızca aydınlatma için tüketilen enerjinin 
düşük olmasına ve geleneksel aydınlatmaya 
göre daha uzun ömürlü olmasına bağlayamayız. 
LED tercihinde en önemli sebeplerden biri 
de RGB ışığı kullanma seçeneğini ve statik 
aydınlatmanın yanı sıra dinamik aydınlatma 
olanağı sağlamasıdır.

LED teknolojisinin düşük enerji tüketimini 
yüksek verimlilik özellikleriyle ve estetiğiyle dış 
cephede bir araya getirerek görsel bir şölen 
oluşturmak mümkündür. Şehir, insan ve ışık 
arasındaki ilişkiyi turizm cazibe merkezi olmak 
için kullanmalıyız. Hayatları ışıkla zenginleştiren 
şehirler tasarlamalıyız. Bir havayolu şirketinin 
yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 55’inin 
Instagram’da gördükleri fotoğraflardan 
esinlendikten sonra, yurt dışı seyahatleri için 
rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Günümüzde 
sosyal medya kullanımının etkisi ile kişilerin 
seyahat rotası ciddi oranda değişiyor. Etkileyici 
bir dış cephe aydınlatmasına sahip olan 
otel, ziyaretçilerin sadece sosyal medya 
paylaşımlarıyla kente daha fazla yerli ve yabancı 
turist çekilmesini sağlar. Doğru tasarlanan dış 
cephe aydınlatma ile oteller gece görünür 
kılınıp, şehir içinde büyüleyici bir yapı haline 
gelebilir. Las Vegas, Dubai doğal güzellik 
olmayan destinasyonlar, sadece otel ve doğru 
aydınlatma ile nasıl bir turizm cazibe merkezi 
oluşturulduğunun en önemli örneklerindendir.

Oteller sadece ticari birer işletme değildir. Aynı 
zamanda bir şehre kimlik katan, kimi zaman 
şehrin kimliğini değiştiren yapılardır. Kaliteli 
aydınlatmayla daha fazla ziyaretçinin dikkatini 
çekersiniz, tekrar gelirler. Otel dış cephe 
aydınlatmasında dikkate alınması gereken 

mimari kriterler; estetik, şehir kimliğine katkısı, 
ekonomi, teknik uygunluk, esere saygı olarak 
sıralanır.

Otellerin dış cephe aydınlatmasında yapılan 
temel yanlışlardan birisi, binayı sadece gece 
gözüksün diye binanın formuna uygun olmayan 
ürünler ile aydınlatmaktır. Tarihi nitelikte 
veya modern çizgilerde bir otelin cephesinin, 
aydınlatma tasarımı yapılmadan rastgele 
aydınlatılmasının otele değer katmak yerine onu 
sıradanlaştıracağı unutulmamalıdır. Bir otelin 
dış cephesinin aydınlatılmasında dış mimarisi, 
cephenin rengi, cephede kullanılan malzeme, 
otelin bulunduğu bölgenin peyzajı, arka planı 
gibi tüm detaylar göz önünde bulundurulmalıdır. 
Cephe yüzünde uygulanacak ürün, montaj 
tekniği, armatür renkleri otelin mimari özellikleri 
ve bulunduğu ortamın koşulları göz önüne 
alınarak değerlendirilmelidir. LED ile statik 
veya dinamik aydınlatma yapılabilir. Amaç 
sadece oteli ışıklandırmak olmamalı, binayı o 
otelde kalmayanlar için bile bir cazibe merkezi 
haline getirmek olmalıdır. Bir bölgedeki çok 
iyi tasarlanmış bir aydınlatma çevre oteller 
ve çevredeki işletmeler için bile bir ekonomi 
oluşturur. Örneğin, 2015 yılında yılbaşı akşamı 
Dubai’de 70 bin LED panel ile aydınlatılan ve 
görsel bir şölen sunan Burç Halife’ye bakan 
Starbuck’s şubesi bir kahve için 130 dolar 
isterken, restoranlar da kişi başı 300 dolarlık 
menüler sundu. Bu da Burç Halife’nin içinde 
yer alan Armani Otel ile birlikte etrafındaki tüm 
yapılar için bir ekonomi oluşturmaktadır.

BELMET Teknoloji olarak aydınlatma 
otomasyonu sayesinde dış cephe 
aydınlatmalarını sabit bir görüntüden çıkarıp, 

aydınlatmada dünya lideri olan Philips marka 
ürünler ile ışığın olağanüstü potansiyelini ortaya 
çıkarıyoruz. Cephe üzerinde farklı seçenekler ve 
senaryolar sunuyoruz. Dinamik renk değişimli 
LED aydınlatma da dahil olmak üzere doğru 
aydınlatma karışımı deneyimleriyle topluluk 
üzerinde büyük bir etkiler bırakmayı seviyoruz. 
BELMET TEKNOLOJİ tarafından sağlanan 
LED ve diğer mimari çözümler şehrinizin bir 
marka olmasını sağlar ve şehir onurunuzu 
kuvvetlendirir, sürdürülebilirliği arttırır, şehir 
dayanıklılığını destekler ve yerli - yabancı turist 
için rahatlık ve güvenlik hissini arttırır. Daha 
parlak, daha güvenli ve daha yeşil anlayışını 
benimseyen tasarım ekimiz otelleri güzelleştiren 
ve ilham veren yenilikçi çözümler üretmesini 
sağlar. Aynı zamanda, bir şehrin kimliği ile 
şehirde yaşayanların ihtiyaçları arasındaki 
hassas dengeye de saygı duyuyoruz. Pratik ve 
güzel olduğu kadar enerji açısından verimli 
ve sürdürülebilir LED aydınlatma çözümleri 
sunuyoruz. Etkili olmayan aydınlatmanın 
gezegenimizin hassas kaynaklarını tükettiğini 
ve emisyonların hava kalitesini etkileyebildiğini 
biliyoruz. Ancak, uyku ve diğer doğal süreçlerde 
yapay aydınlatmanın yaşam kalitemizi bir 
bütün olarak etkilediğini biliyoruz. Işığı gerektiği 
anda ve yerde sınırlandıran çözümlerimiz, 
“güzellik, doğal ritimler, karanlık gökyüzü” 
ruhunu benimsiyor. Otellerimiz dünya çapında 
şehirlerimize lider rolü kazandırabilir. Bir otelin 
seyir ömrü günlük 12 saattir. Aydınlatırsanız, 
ömrü 24 saat olur. Var olan otellerimize ve 
yeni otellere yapılacak aydınlatma ile şehrin 
büyümesine yardımcı olabilir, ışığın ekonomiyi 
ve turizmi nasıl canlandırdığını şahit olabiliriz.

Göstermek, anlatmaktan iyidir! 

Bahar KILIÇ / Kurucu / BELMET TEKNOLOJİ - BELMET A Group Company of infoMET

Otellerde dış cephe aydınlatmanın önemi
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İnovasyon çalışmalarıyla 
iklimlendirme sektörüne 
yön veren Daikin Industries 
Ltd., Türkiye’deki AR-GE 
merkezinin de dahil olduğu 
Avrupa Geliştirme Merkezi 
(EDC)’ni daha kapsamlı 
araştırmalar yapabilmek 
amacıyla büyütüyor. Bu kararla 
Belçika’nın Gent kentinde 140 

milyon Euro’luk bir yatırım planlayan Daikin, EDC’nin hali hazırda 
gerçekleştirdiği inovatif ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. 
2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi’nin Wetenschap Park 
yerleşkesine yapılması planlanan geliştirme kompleksi, yeni ısıtma 
teknolojileri, ‘nesnelerin interneti’ ve ‘yapay zeka’ gibi alanlara 
yoğunlaşacak. Daikin'in EMEA Geliştirme Merkezi’nin 2012 yılında 
kurulmasından bu yana, Avrupa’nın bu lider araştırma platformunun; 

Gent, Pilzen (Çek Cumhuriyeti), Güglingen (Almanya) ve Sakarya’daki 
(Türkiye) uydu merkezleriyle ve diğer tesisleriyle inanılmaz bir hızda 
büyüyerek fark yarattı.

Daikın Türkiye, Ar-Ge’ Ye yaptığı yatırımlar ile inovatif 
ürünler üretmeye devam ediyor 
Geliştirdiği inovatif ürünlerle iklimlendirme sektörüne imzasını atan 
Daikin, AR-GE çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Turkishtime tarafından 
hazırlanan ‘AR-GE 250’, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan 
Şirketleri araştırmasında 19 basamak birden yükselen Daikin Türkiye, 
110’uncu sıraya yerleşme başarısı gösterdi. AR-GE merkezine ayrılan 
bütçenin 10 yılda 5 kat artarak 2 milyon Euro’ya çıktığını ifade eden 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “AR-GE yatırımlarımız aralıksız 
sürecek. Çünkü inovasyon geleceğin anahtarı ve bunu da ancak AR-
GE ile yapabiliriz. Bu bağlamda 2021 yılı için yüzde 20’lik büyümenin 
yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 105 milyon TL ek yatırımda bulunmayı 
ve istihdamı 100 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Destek kredisi kullanacak tüketiciler için en avantajlı Kredi Hayat Sigortası’nı 
bulmak bir olay. Müşterilerine “Olayın Kolayını” sunan Aegondirekt’te tatilin 
de kolayı var. Bütün yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için keyifli bir tatil 
yapmayı hayal edenler, Aegondirekt Kredi Hayat Sigortası’yla kredi masraflarını 
yüzde 40’a varan oranlarda düşürüp tatil harcamalarını rahatça planlayabiliyor. 
Sigorta ve kredi yolculuklarında müşterilerini yalnız bırakmayan Aegondirekt, 
bankalardan tatil için kredi kullanacaklara detaylarda kaybolmayıp huzurlu vakit 
geçirebilmeleri için Kredi Hayat Sigortası’nı kolaylıkla ve avantajlı indirimlerle 
satın alma fırsatı sunuyor. Aegondirekt, müşterilerine sadece tatilin kolayını 
sunmakla kalmıyor, tüm kredi tipleri için hem Çağrı Merkezi hem de web adresi 
üzerinden asistanlık hizmeti veriyor.

Taksim Camii’nin iklimlendirme 
çözümü Daikin’den  
Kalitesi ve benzersiz teknolojisiyle 
iklimlendirme sektöründe trendi belirleyen 
Daikin, yüksek performansa sahip 
ürünleriyle projelerin aranan markası haline 
geldi. Bugüne kadar otel, plaza, fabrika, 
hastane ve büyük konut projelerinin gözdesi olan Daikin, şimdi 
de İstanbul Beyoğlu’nda yapılan Taksim Camii’nin iklimlendirme 
çözüm ortağı oldu. Yapımına 2017 yılında başlanan camide 
kullanılan Daikin ürünleri üstün teknolojisi, markanın gücü, 
dayanıklılığı, sessiz çalışması ve güçlü teknik destek nedeniyle 
tercih edildi. Yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip olan Taksim 
Camii’nde bay, bayan namaz kılma alanları, vakıf ofisi ve cami giriş 
alanlarında Daikin ürünleri kullanıldı. İç ünite ve BS kutularının ses 
seviyelerinin mekânın özelliğine uygun olarak düşük seviyelerde 
olması proje için büyük önem taşıyordu. Bunun yanı sıra Daikin 
Türkiye’nin sağladığı montaj kalitesi, projeye uygun çözümler 
üretebilmesi ve sürekli ısıtma teknolojisine sahip olması markayı 
öne çıkaran özellikler oldu. Tercih edilen 8 adet REYQ-U, 1 adet 
RYYQ-U, 8 adet RYMQ-U, 4 adet FXDQ-A3, 72 adet FXSQ-A, 6 
adet FXNQ-A, 3 adet HXHD125A8, 4 adet HXHD200A8, 1 adet 
I Touch Manager ve ilave adaptör, 35 adet BS kutusu aynı anda 
2 bin 250 kişinin namaz kılabildiği caminin iklimlendirmesinde 
büyük bir konfor sağladı.

Daikin markalı yeni Shira Plus 
ile klimada zirve… 
İklimlendirme sektörünün 
öncü markası Daikin, üstün 
özelliklere sahip yeni Shira 
Plus ile sınırları zorluyor. İç 
ortamdaki istenmeyen, koku, 
alerjen, polen gibi tüm zararlı 
partikülleri etkisiz hale getiren 
Daikin patentli ‘flash streamer’ 
teknolojisi, istenmeyen koku, 
tüy, toz ve partiküllerin çok daha 
iyi süzülmesine olanak sağlayan titanyum apatit filtre ve gümüş 
alerjen filtre gibi özelliklerin yanı sıra tasarruf ve konfor sağlayan 2 
kademeli optik göz, havanın ortama homojen bir şekilde yayılmasını 
sağlayan 3 boyutlu hava üfleme özelliği hayatınıza bambaşka bir 
iklimlendirme çözümü sunuyor. Isıtma ve soğutmada A+++’a varan 
enerji seviyeleri ile tüketicilerin beğenisini kazanan ürünün bazı 
komponentlerinin Türkiye’de üretiliyor oluşu da cihazın öne çıkan 
bir diğer özelliği olarak dikkat çekiyor. Yeni Shira Plus’ın 3 boyutlu 
hava üfleme özelliği ise havanın odanın her köşesine eşit olarak 
dağılmasını sağlıyor. Yatay ve düşey salınımın beraber olduğu bu 
özellik, iç ünitedeki sağa sola hakarete eden mini yönlendirici 
kanatların otomatik hareket etmesiyle sağlanıyor ve bu sayede 
havanın ortama homojen bir biçimde yayılması mümkün oluyor. 

Daikin Industries Ltd.’den 
140 Milyon Euro’luk Ar-Ge yatırımı

Tatil Destek Kredisi’ne özel Kredi Hayat Sigortası Aegondirekt’te
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Alman temizlik 
teknolojileri devi Kärcher, 
Window Vac 2 ile cam 
yüzeylerde hayallerin 
ötesinde bir ışıltıya imza 
atıyor. Kärcher, herhangi 
bir iz veya damlama 
bırakmayan Windov Vac 
2 ile cam temizliğinde 
devrim yaratıyor. Cihazın 

üç farklı renkteki silecek başlığı ve üstün vakum gücü ile 
temizlik sonrası göze batan, damlayan su lekeleri artık 
tarihe karışıyor. Püskürtme şişesi ile cama piskürttüğünüz 
su ve deterjanı, mikrofiber temizleme bezi sayesinde 
yüzeye yaydıktan sonra vakumlama başlığı ile kirli 
suyu vakumlayarak, tüm yüzeyi tek bir iz bırakmadan 
zahmetsizce temizlemek mümkün hale geliyor. Cam 
silmeyi adeta çocuk oyuncağına çeviren Window Vac 
2, cam yüzeylerin temizliğinde tüm beklentilerinize 
fazlasıyla cevap veriyor. Kärcher Window Vac 2 Cam 
Temizleme Makinesi sadece pencereler için değil ayna, 
duşakabin, fayans, cam kapı ve sehpalar, mutfak tezgahı, 
pencereler, cam masalar, fırın ve diğer beyaz eşyaların dış 
yüzeyleri başta olmak üzere aklınıza gelen tüm pürüzsüz 
yüzeylerde de en büyük yardımcı...Batarya ile çalışan 
Window Vac 2, kirli suyla doğrudan temasta olmadığı için 
tüm cam yüzeylerde hijyen ve temizliği bir arada sunuyor. 
Geleneksel yöntemlere göre üç kat hızlı temizlik imkanı 
sunan cihaz sayesinde, siz de kendinize ayıracak keyifli 
zamanlarınızın tadını çıkaracaksınız.

Erensoy Turizm, satın aldığı 12 adet Sprinter Minibüs ile ilk kez 
Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi.  Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânları ve çok yıllık 
kasko desteğiyle filosunu gençleştiren Erensoy Turizm, bünyesindeki 
araç sayısını da artırdı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Adana 
ve Isparta illerinde, şehir içi yolcu taşımacılığı, şehirlerarası tur ve 
gezi organizasyonları, özel transfer hizmetleri alanlarında faaliyet 
gösteren Erensoy Turizm, ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları 
filosuna ekledi. Erensoy Turizm, 2021 yılında gerçekleştirdiği 
toplamda 12 adetlik Mercedes-Benz Sprinter Minibüs alımının son 
5 adedi ile filosundaki araç sayısını artırmış oldu. Mercedes-Benz 
Bayii Gülsoy Otomotiv’in satışını gerçekleştirdiği araçların teslimat 
töreni, Kurtköy lokasyonunda gerçekleştirildi. Teslimat töreninde, 
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koordinatörü 
Cihangir Eradagör, Gülsoy Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Genel 
Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv Florya Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Gülsoy Otomotiv İstanbul 
Anadolu Şube Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, araçları 
Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat ve Erensoy 
Turizm Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat’a teslim ettiler. 
Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat; “Taşımacılık 

sektöründe köklü bir değişimin olması gerektiğine inanarak, çağın 
gereksinim duyduğu kıstasları da göz önüne alarak yepyeni bir 
hizmet anlayışıyla sektöre adım attık. Bu doğrultuda araç filomuza ilk 
kez Mercedes-Benz yıldızlı araçları kattık. Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in sunduğu avantajlı kredi ve kasko imkanları sayesinde 
12 adet Sprinter Minibüsümüzün 9’unu Gülsoy Otomotiv’den 
bünyemize katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Mercedes-
Benz Otomotiv Yöneticileri’ne, bu satışın gerçekleşmesindeki 
katkılarından dolayı Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’e ve 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve 
kredi imkânları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Uzun yıllar sürecek 
bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Üstün performans ve 
dayanıklılığa sahip ürünleriyle 
inşaat sektörünün jenerik 
markası olan Hilti, geleneksel 
Marketing Wave etkinliğinde 
yeni teknolojilerinin lansmanını 
yaptı. Etkinlikte; MT Modüler 
Kanal Sistemleri, RE 500 V4 
Kimyasal Dübel, yeni jenerasyon 
SD 5000 A22 Akülü Vidalama 
Makinesi, TE 500 Kırıcı, DD 
150-UKarot Makinesi ürünlerinin 
yanı sıra yeni nesil bir hizmet 
olan ON! Track 3.0 teknolojisi 
tanıtıldı. 21. yüzyılın ihtiyaçları 
doğrultusunda değişen saha 
beklentilerine yenilikçi çözümler ve yatırımlarla yanıt vermeye devam 
edeceklerini vurgulayan Hilti Türkiye Pazarlama Direktörü Özgecan Işıltan, yeni 
ürünleri ile her zaman olduğu gibi şantiyelerdeki tüm uygulamalarda en üst 
düzeyde performans sunacaklarını vurguladı. Yarının dünyasını şekillendiren 
teknolojileri bugünün iş yapış şekillerine entegre ettiklerini belirten Özgecan 
Işıltan; “Hilti olarak operasyonel süreçleri hızlandıracak birçok yeniliğe imza 
atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimiz için geleneksel hale 
gelen “Marketing Wave” etkinliğinin bu ayağında yeni ürünlerimizin tanıtımını 
gerçekleştirdik. Bunlardan ilki olan Hilti MT Modüler Kanal Sistemleri, en hafif 
yüklerden en ağır yüklere kadar entegre portfolyo sağlayarak tüm askılama ve 
destek sistemlerini bir arada sunuyor. Bir diğer teknolojimiz RE500 V4Kimyasal 
Dübel, yenilenmiş ETA onayı ve EOTA TR069 ile rijitfiliz ekimi bağlantılarını 
çözme imkanı sağlıyor. Pazarın en güçlüsü olan SD 5000 A22 YeniJenerasyon 
Akülü Vidalama Makinesi, hassas vidalama işlerini kolaylaştırmak için daha 
ergonomik tetik ve elektronik fren özellikleriyle dikkat çekiyor” şeklinde 
konuştu.

Kärcher Window
Vac 2 ile camlarda devrim 
niteliğinde temizlik

Erensoy Turizm, 12 adet Mercedes-Benz Sprinter’ı filosuna kattı

Hilti, yeni teknolojilerinin 
lansmanını yaptı
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İklimlendirme sektörünün öncülerinden Form’un yüzde 100 yerli 
Hava Temizleme cihazı NEFFES, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı Aktif 
Madde İçermeyen Biyosidal Ürün Belgesi* ile mantar ve bakterilere 
karşı olan etkinliğini kanıtladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğünce verilen bu belgeye sahip NEFFES Hava Temizleyici’yi 
tercih eden firmaların “Güvenli İş Yeri Sertifikası” alması da 
kolaylaşıyor. FORM, dikkatlerin kapalı alanlardaki hava temizliğine 
odaklandığı koronavirüs pandemisi sürecinde, iklimlendirme 
alanındaki 56 yıllık tecrübesi ve Ar-Ge çalışmaları ile NEFFES Hava 
Temizleyici’yi geliştirdi. NEFFES, havada tutunan ve etkisizleştirmesi 
en zor mikroorganizmalardan olan mantarın (cladosporium 
sphaerospermum) yanı sıra yenidoğan sağlığını tehdit eden 
serratia marcescens bakterisi ve basillus subtilis gibi bakterileri 
etkisizleştirmede, yüksek teknolojisiyle üstün bir performans 
sergiliyor. NEFFES, içerisinde hiçbir kimyasal barındırmaması ve 
sağlığa zararlı aktif madde olmadan havayı hedef organizmalardan 
temizlemesiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından “070 Bildirim Numaralı 
ve 24.05.2021 bildirim tarihli Aktif Madde İçermeyen Biyosidal 
Ürünler Bildirim Kayıt Belgesi”ni alan sektöründeki lider marka 
konumunda. NEFFES, sahip olduğu bu belge ile firmaların ihtiyacı 
olan Güvenli İşyeri Sertifikası'nın da kolayca alınabilmesine imkan 

tanıyor. Form’un İzmir’deki 
fabrikasında yüzde 100 
yerli olarak üretilen 
NEFFES Hava Temizleyici, 
sahip olduğu HEPA filtre 
dahil 4’lü filtre yapısı 
ve UV-C dezenfeksiyon 
teknolojisi ile iç 
mekanların havasını zararlı 
mikroorganizmalardan 
arındırarak güvenli bir hale 
getiriyor. Kapalı alanların 
boyutlarına göre farklı 
kapasitelerde iki farklı 
model olarak geliştirilen 
NEFFES; 70’i aşkın Form-
Mitsubishi Heavy Industries konsept mağazası ve Form Endüstri 
Tesisleri yetkili satıcılarında havasını tazelemek ve sağlıklı nefes 
almak isteyenleri bekliyor. 

Bosch Termoteknoloji, klimaların ömrünü uzatan ve kirlilikten dolayı 
cihazda oluşabilecek mikroorganizmaların bulaşma riskini azaltacak 
yıllık bakım işlemlerinin en uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilmesi için 
1 Haziran-1 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni klima bakım 
kampanyasını kullanıcılarına duyurdu. 260 TL olan yıllık klima bakım 
ücreti, kampanya kapsamında yalnızca 180 TL olarak belirlendi. 
Sağlık çalışanları için en özel indirimin sağlandığı kampanyada klima 
bakımı indirimli olarak 130 TL’ye yaptırılırken, 65 yas üstü müşteriler 
için ise 150 TL’ye indirildi. Bosch Yetkili Servisleri tarafından 
gerçekleştirilen klima bakımı kapsamında; Evaporatör, kondenser 
ve filtrelerinin kontrolü ve kimyasal ile temizliği, iç ve dış ünite 
fan temizliği, drenaj hatlarının kaçak, eğim ve temizlik kontrolleri, 
gerekli ise temizliği, bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise 
onarımı, iç veya dış ünitelerde bulunan elektronik kartların, soket ve 
klemenslerin kontrolü, kumanda ayarlarının kontrolü, performans 
testinin yapılması bulunuyor. Bosch profesyonelleri, klimaların yıllık 
bakımını düzenli bir şekilde yaptırılmasının cihazların daha uzun 
süre kesintisiz çalışması ile birlikte enerji verimliliği adına önemli 
olduğunu belirtiyor. Son kullanıcılar, daha fazla bilgi almak ve yaz 
aylarına özel kampanyadan faydalanmak için resmi web sitesinden 
detayları inceleyebilir, kendi lokasyonlarına en yakın Bosch yetkili 
servislerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirler.

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), ev ofislerden 
paylaşımlı alanlara kadar farklı sektörlerde hibrit çalışan iş gücü 
için optimize edilmiş yeni bir donanım kategorisi olan Zoom Phone 
cihazlarını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Zoom Phone cihazları, 
Zoom’un yazılım teknolojileri ile donanım tarafındaki iki önemli 
oyuncu olan Poly ve Yealink’in hepsi bir arada masaüstü telefon 
uygulamaları kapsamında sunduğu HD video konferans toplantıları, 
telefon görüşmeleri ve interaktif beyaz tahta özelliklerini 
destekleyen, video ve ses ile dokunmatik ekran çözümlerinin 
bir birleşimini sunuyor. Frost & Sullivan’da Bağlantılı Çalışma 
Araştırmaları Başkan Yardımcısı Elka Popova, “Zoom’un, güçlü bulut 
telefonu hizmeti Zoom Phone, sunduğu yenilikçi çözümlerle küresel 
pazarda ilgi toplamaya devam ediyor. Eski telefon çözümlerine 
karşı her zaman yıkıcı bir alternatif olan Zoom Phone çözümleri, 
işletmelerin tedarik edilmesi, dağıtılması ve yönetilmesi kolay 
cihazlarla çalışma alanlarını video çözümleri ile etkinleştirmelerini 
sağlayarak değer teklifini daha da geliştirmektedir” dedi. Zoom 
Phone cihazları hem son kullanıcılara hem de BT departmanlarına 
fayda sağlayarak lisanslamayı, kurulumu, kullanımı ve yönetimi 
basitleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı, NEFFES’in etkinliğini onayladı

Bosch Termoteknoloji’den klima 
bakım kampanyası

Yeni Zoom Phone cihazları, 
hibrit çalışmaya güç katıyor
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Yaş gruplarına göre sınıflandırılan X, 
Y ve Z kuşaklarının tüm hayatlarına 

ve tercihlerine etki eden birbirinden 
farklı bakış açıları, kaçınılmaz olarak 
tatil ve seyahat tercihlerine de yansıyor. 
Toplumdaki hızlı dönüşümün de etkisiyle 
talepler ve alışkanlıklar değişiyor. Bundan 
beş sene önce turizm endüstrisinde Y 
kuşağının hakimiyeti konuşulurken, bugün 
yaşları 25’e ulaşan ve çalışma hayatına 
girmiş olan Z nesli, sektörde en az bir 
önceki kuşak kadar etkili olmaya başladı. 
Yalnızca turizmde değil, daha özgürlükçü, 
bağımsız, bireysel ve teknolojiye tam 
adapte tutumlarıyla Z kuşağı tüm iş 

dünyasını ve pazarlama faaliyetlerini 
kendisine yönlendirmiş durumda. Hem 
seyahat endüstrisi hem iş dünyasında şu 
an için Y kuşağı daha aktif görünse de kısa 
süre içinde önemli bir pazarlama segmenti 
olan Z kuşağının hakimiyetinin artacağı 
konuşuluyor.

Yeni nesil, seyahatlerinde keşif ve 
deneyime odaklanıyor
Hayat tarzları daha özgürlükçü ve teknoloji 
odağında gelişen Y ve Z nesillerinin tatile 
bakışları da buna göre şekilleniyor. Her 
iki kuşağın tatil ve seyahat hatta yeme-
içme tercihlerinde kilit sözcük; deneyim. X 

DOSYA

OTELLER & ACENTELER

Sosyal hayatta ve iş dünyasında ağırlığı artan 
Y ve Z kuşağı, turizmde de trendleri belirliyor

Günümüzde alışkanlıkları ve bakış açılarıyla Y ve Z kuşağı pek çok sektöre yön veriyor. Turizm alanında da etkinliği her geçen 
gün daha da artan genç nesil, sektörde yeni trendlerin belirlenmesinde kilit rol üstleniyor. Çok kesin ayrımlar olmamakla 
birlikte, X kuşağı üyeleri, 1965-1979 arasında doğan bireylerden oluşuyor. Y kuşağı 1980-1995, Z kuşağı ise 1995-2010 
yıllar arasında doğanları tanımlıyor. Birkaç sene öncesine kadar turizm endüstrisinde X ve Y neslinin ağırlığı görülürken, Z 
kuşağının sektörde köklü değişimlere yol açacağı görüşü git gide hakimiyetini artırıyor. Y ve Z kuşağının getirdiği yeni trendler 
turizmde çeşitliliğin artmasına katkı sağlarken, sektörde sunulan ürünleri ve pazarlama alışkanlıklarını da dönüştürüyor.
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kuşağının tercihinde öne çıkan, dinlenmeye 
odaklı ve aileyle geçirilen bir haftalık bir otel 
tatili, nesiller ilerledikçe yerini daha butik, 
bir tatilde birkaç farklı yerin görülebileceği, 
arkadaş grubu ile çıkılan, her sene farkı bir 
yerin keşfedileceği yenilik odaklı tatillere 
bırakıyor. Bu noktada çok keskin ayrımlar 
olmamakla birlikte, Y ile Z kuşağı da bazı 
konularda birbirinden ayrılıyor. Y kuşağı 
gittiği yeri görmekle kalmayıp, kültürünü 
deneyimlemek de istiyor. Ayrıca, marka 
algısının yüksek olduğu Y nesli, destinasyon 
ve konaklama tercihinde daha garantici 
davranabiliyor. Buna karşılık Z nesli doğa, 
kültürel keşifler, rahatlama unsurlarını 
seyahatlerinin odağına alıyor. Sosyal 
medyanın, teknolojideki ilerlemenin de 
etkisiyle uzaklar yakın hale geliyor. Daha 
özgüvenli olan bu nesil, önceki kuşaklara 
göre daha kolay karar alıyor. Farklılaşan 
noktalara rağmen “deneyim ve keşif”, genç 
neslin geneli için değişmeyen unsurlar 
haline geliyor. 

Seyahatin ve konaklamanın her çeşidi 
Y ve Z nesillerini yakalıyor
Turizm türü bakımından yeni neslin 
tercihlerine bakıldığında, aslında her tatil 
çeşidinin kendileri için tercih edilebilir 
olduğu görülüyor. Her tatil farklı bir 
deneyim olduğu ve her seferinde yeni 
bir keşif imkanı bulunduğu  sürece çok 
çeşitli tatil türlerine yönelim olduğu 
görülüyor. Deniz-kum-güneş turizmi, 
ülkemizde önemi azalmayan bir tür olmaya 
devam ediyor fakat yanına farklı türler de 

ekleniyor. Denizin yanında kültür turları, 
doğa içinde kamp, gastronomik keşifler, 
doğa yürüyüşleri, fotoğraf rotaları gibi 
deneyimler de tatil planına ekleniyor. 
Konaklama tercihleri de artan imkanlar 
doğrultusunda çeşitleniyor. Y kuşağı deniz-
otel tatilinden vazgeçmemekle birlikte villa, 
bungalov gibi farklı konaklama modellerine 
de açık… Z kuşağı içinse, butik otel, villa, 
bungalov, tiny house, kamp-karavan vb. 
tercihlerin daha yoğun olduğu görülüyor.

Planlama uzun sürüyor, uygun fiyat 
yakalandığında rezervasyon yapılıyor
Son yıllarda artış gösteren online 
satın alma trendi, konaklama ve 
seyahat rezervasyonlarına da yansıyor. 
Araştırmaların neredeyse tamamı, satın 
almaların ise önemli bir kısmı online 
olarak gerçekleştiriliyor. Rezervasyon 
dönemi açısından ise genel olarak 
erken rezervasyona ilgi artarken, son 
dakika fırsatları ve uzun süren planlama 
döneminde en uygun fiyat seçeneklerinin 
takip edilerek tam zamanında tatil satın 
alımı da yoğun görülen bir eğilim. Son iki 
sezonda ise pandemi etkisiyle son dakika 
rezervasyonlarında artış olduğu görülüyor. 

Yaygınlığı ve etkinliği ile sosyal medya, 
tatil tercihlerinde büyük bir unsur
Genç neslin tatil seçimlerinde etkili 
olan diğer bir unsur ise, sosyal medya… 
Genel olarak genç kuşaklar tarafından 
aktif kullanılan sosyal medya, özellikle Z 
kuşağının tercihlerinde büyük ölçüde etkili. 

Deneyim odaklı yeni tatil deneyiminde 
diğer insanların fotoğraf ve videolarını, 
deneyimlerini, önerilerini dikkate alan ve 
buna göre seçimlerini belirleyen kitlenin 
büyüdüğü görülüyor. Sosyal medya, 
paylaşım yapılan ve beğeni alınan bir 
mecra olması dolayısıyla, “güzel fotoğraf 
ve videolar paylaşma” arzusu da gidilecek 
yerin seçiminde etkili oluyor. Sosyal 
medyanın tercihler üzerinde bu denli 
önemli olduğu bir dönemde, konaklama 
tesisleri ve seyahat acentelerinin aktif 
sosyal medya kullanımı, işletmenin 
hesabı üzerinden pazarlama çalışmaları 
yürütmeleri, müşteri iletişimini direkt 
mesajlar üzerinden sağlamaları, kaçınılmaz 
bir gereklilik oluyor. 

Turizm endüstrisi, yeni neslin taleplerine 
göre ürünlerini çeşitlendiriyor
Sosyal hayatta, alıverişte, iş dünyasında 
ve elbette turizm-seyahat endüstrisinde 
trendleri belirleyen yeni neslin taleplerine 
göre arzlar da farklılaşıyor. Konaklama 
tesisleri ve seyahat acenteleri yeni 
ürünler ve yeni konseptlerle genç nesle 
hitap etmeye yönelik çalışmalara imza 
atıyor. Konaklamada yeni markalar, farklı 
tasarımlar oluşturularak, rahat, sosyal, 
teknoloji ile iç içe oteller ile Y ve Z 
nesillerinin ilgisini taze tutacak aksiyonlar 
alınıyor. Seyahat anlamında ise bireysel 
veya özel gruplarla yurt dışı ve yurt içi kültür 
turları, cruise turları, trenli rotalar gibi genç 
neslin ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler 
sunuluyor. Bu noktada sektör temsilcileri, 
yeniliklere açık olan turizm sektöründe yeni 
bir döneme girildiği ve köklü değişikliklerin 
görüleceğini vurguluyor. Trendler 
dendiğinde unutulmaması gereken bir 
konu da pandemi sürecinin getirdiği 
değişim… Kamp ve doğa turizmi, butik tatil, 
villa ve tekne kiralama gibi seçenekler, tüm 
kesimler için pandemi öncesine göre daha 
fazla öne çıkıyor…
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Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak, bugün yaşları 20’nin üzerinde 
olan bir kuşak ve gerek iş hayatına çoktan adım atmış olmaları 
gerekse seyahat alışkanlıkları ve tercihleri konusunda tamamen 
aramıza katılmış durumdalar. Bloomberg medya kuruluşuna göre de 
dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyorlar. Özgüvenleri son derece 
yüksek olan Z kuşağı, seyahat etmek gibi içinde özgürlük olan bir 
kavram ile diğer kuşaklara göre de farklılıklar gösterebiliyor. Ve bence 
seyahat alışkanlıklarında Y kuşağından en büyük farklılıkları bireysel 
seyahatleri tercih ediyor olmaları. Teknolojiye yatkınlıkları, birden 
fazla yabancı dil öğrenme ve uygulama becerileri, hızlı kavrama, 
hırslı ve azimli olmaları ise iş hayatında Z kuşağını avantajlı bir hale 
getirecektir. 

Radisson RED markamız, sanat, müzik ve tasarımın 
bir araya geldiği şehirli bir enerji sunuyor 
Değişen seyahat ortamına ve hem tatil amaçlı hem de iş amaçlı 
misafirlerimizden gelen taleplere karşılık verebilen bir grup olarak, 
gelişmeye devam ediyoruz. Z Kuşağı, önemli bir demografik ve 
pazar segmentidir. Z kuşağı, uluslararası seyahat kararında sosyal 
medyadan etkileniyor, sadece konforla ilgili değil, aynı zamanda yeni 
bir şey keşfetmeye olanak sağlayan oteller ve yaşadıkları deneyimlerle 
ilgileniyor. Her şeyden önce teknolojik bir dünyaya gözlerini açtıkları 
için onlar için teknoloji olmayan bir dünya düşünülemez. Teknolojiyi 
diğer kuşaklara göre çok daha iyi kullanan Z kuşağı, giyilebilir ve 
taşınabilir teknoloji ürünlerini de günlük hayatının bir parçası hâline 
getirmiştir. Bence en önemli ilgi alanları karşılıklı yani çift yönlü iletişim 

beklemeleri. Misafir memnuniyetinin her şeyin üzerinde tutulduğu 
sektörümüzde, bu kuşağı dinlemek, istek ve ihtiyaçlarını iyi anlamak 
ve o doğrultuda çözüm odaklı olabilmek çok önemli. Radisson RED 
markamız, sanat, müzik ve tasarımın bir araya geldiği şehirli bir enerji 
sunuyor. Misafirler, otele adım attıkları andan itibaren yerel kültürle 
bir araya geliyorlar ve rahatlık, canlı sosyal sahneler, cesur tasarımları 
ile Z kuşağına doğrudan hitap ediyor. 

Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için 
vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu görüyoruz
Pandemi süreci bazı teknolojileri çabucak edinmemize sebep oldu. 
Enformasyon Teknolojileri departmanı şirketimizin en önemli 
departmanlarından. İnovasyon, teknoloji ve işletmenin bir araya 
getiren departman olarak en iddialı avantajları yaratmamızı 
sağlıyor. Tüm işletmemiz müşteri eksenli ve IT departmanımız da iş 
seyahatlerinden otel sahiplerine, seyahat ajanslarına, tatil yapmak 
isteyen ailelerden, herhangi bir sebep ile seyahat etmek isteyen 
tüm müşterilere deneyimlerini en anlamlı hale getirerek, değer 
katmayı amaçlıyor. Araştırma şirketleri tarafından yapılan analizlere 
baktığımızda, Y ve Z kuşaklarının, daha iyi bir gelecek inşa etmek için 
vizyon ve kararlılığa sahip olduğunu görüyoruz. Her iki jenerasyonun 
da kendi toplumlarında ve küresel anlamda pozitif değişim için kararlı 
ve dirençli olduklarını ortaya koyması da genel anlamda pozitif bir 
etken. 

Pandemi ile birlikte iş yerine bağlılık arttı, evden çalışmanın 
yaygınlaşması iş stresinin azalmasında etkili oldu
Genel olarak Y ve Z kuşağın pandemi sonrası çevre konusunda daha 
umutlu, finansal durumları ve tasarruf konusunda daha bilinçli 
ve devletlerin, iş dünyasının ve işverenlerinin pandemiye verdiği 
yanıtlardan memnun olduğu gözlemleniyor. Bence pandemi ile birlikte 
iş yerine bağlılık arttı, evden çalışmanın yaygınlaşması iş stresinin 
azalmasında etkili oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, 
tatil alışkanlıklarının, istek ve beklentilerin de değişmesi çok olağan 
bir durumdur. Z kuşağından bir erkek çocuğu annesi olarak, bu 
konuyu yakından takip ve analiz edebiliyorum. Aramızdaki kuşak 
farkına rağmen oğlumdan her gün yeni bir şey öğrenmenin keyfi ise 
paha biçilmez. Şunu da ifade etmem gerekirse, kendi mesleğimle 
ilgili yorumları, bana yol göstermesi, farklı bir bakış açısı ile benim 
bakış açımı etkilemesi bazen anlaşmazlıklara sebebiyet verse de 
çoğu zaman haklı görüş bildirmesi, bu kuşağın ne kadar özgüvenli 
olduğunun ve ne istediklerini çok iyi bildiklerinin de iyi bir göstergedir 
diye düşünüyorum. 

Özgüvenleri son derece yüksek olan Z kuşağı, seyahat etmek gibi içinde 
özgürlük olan bir kavram ile diğer kuşaklara göre de farklılıklar gösterebiliyor

Yeşim Doğukan
 Radisson Hotel Group, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, 
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İnsanlar doğdukları yıla göre X, Y, Z şeklinde belli kuşaklara 
ayrılmaktadır. Bu kuşakların içinde bulundukları dönemin şartları 
benzer olsa da yaş unsuruna bağlı olarak birbirinden farklı şekillenen 
hayatlar söz konusu olmakta. Günümüzde ekonomik bağımsızlığı, 
alışkanlıkları ve bakış açılarıyla birçok sektöre yön veren kuşak Y 
kuşağı gibi görünse de Z kuşağının kişilik özelliklerinin özellikle seyahat 
sektöründe köklü bir değişikliğe ivme kazandırdığını söyleyebiliriz. Z 
kuşağının bireysel, sorgulayıcı, internet üzerinde sosyalleşen, bilgiye 
çabuk ulaşan, bu bilgiyi kullanan ve çabuk tüketen, çabuk sıkılan 
özellikleri tercih ettikleri seyahat biçimlerine de yansımaktadır. 
Bireysel seyahatler, trenli rotalar, kamp kurma, bisiklet ile yola çıkma, 
karavan tatili gibi tatil seçeneklerin gençler tarafından daha çok tercih 
edildiğini görüyoruz. 

Önceleri tatil dendiğinde ilk akla gelen tatil biçimi deniz, kum, 
güneşli sakin bir yaz tatili iken günümüzde yeni yerler keşfetmek, 
yeni kültürler ve insanlar tanımak gibi tatil seçenekleri de 
çok fazla tercih ediliyor
Önceki nesillerde aileleri ile birlikte tatil yapmak daha çok öne 
çıkıyorken Y ve Z kuşağı bireysel olarak veya kendi arkadaş grupları 
ile bir arada olabilecekleri tatil seçeneklerine yöneliyorlar. Y 
jenerasyonunun tatil anlayışı sırt çantası, fotoğraf makinesi, sosyal 
medya içeriği, deneyim odağında şekilleniyor. Hem yeni yerler 
keşfetmek hem de gittikleri yerlerin kültürüne sadece uzaktan bakmak 
değil aynı zamanda deneyimlemek seyahatlerinin temel amacı olarak 
görüyorlar ve seyahatleri için düzenli olarak bütçe ayırıyorlar. Z kuşağı 
ise yenilik, keşif, doğa, kültürel keşifler, rahatlama ve tabii ki sosyal 
medyada aktif içerik paylaşabilecekleri ekonomik tatil seçeneklerini 
tercih ediyor. Önceleri tatil dendiğinde ilk akla gelen tatil biçimi 
deniz, kum, güneşli sakin bir yaz tatili iken artık günümüzde tatil 
denince deniz tatilinin yanı sıra yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler 
ve insanlar tanımak, doğa ile iç içe kamp kurmak, trekking yapmak, 
damak tadının peşinden gidildiği gastronomik keşifler yapmak, 
benzer hobilere sahip insanlarla bir araya gelinen tatil seçenekleri 
oluşturmak gibi tatil seçenekleri de çok fazla tercih ediliyor. 

Bir bölge, bir otel veya bir kamp alanının 
sosyal medyada öne çıkmasını hem sağlayan hem de 
deneyimleyenler genelde gençler oluyor
Ülkemizde hem yaz hem de kış dönemi için yıllardır erken rezervasyon 
kampanyaları yapılıyor. Tabii ki tatilini aylar önce planlayıp satın 
alanlar son dakikacılara göre yüzde 50’ye varan avantajla satın 
almış oluyorlar. Erken rezervasyona ilgi her yıl gittikçe artıyor. 
Gündelik hayatın koşuşturması içinde ne zaman tatile gideceğini 
planlayamayan ya da her an tatile çıkabilen son dakika tatilcilerinin 
de son yıllarda rezervasyon artışları söz konusu. Son yıllarda online 
satın alma alışkanlığının artığını biliyoruz. Özellikle 24-35 yaş 
arası misafirlerimizin tatillerini de online rezervasyonla aldıklarını 
söyleyebiliriz. Jolly olarak her yaş grubu ve segmente uygun tatil 
seçenekleri sunuyoruz. Online rezervasyonla tatil satın alma oranımız 
da gün geçtikçe artmakta. Çağımız teknoloji çağı. Sosyal medya 
da teknolojinin hayatımıza getirdiği araçlardan biri. Sosyal medya 
yediden yetmişe herkesin kullandığı bir platform ancak genç nesil 
kullanıcısının daha fazla olduğu açık.  Bir bölge, bir otel veya bir 
kamp alanının sosyal medyada öne çıkmasını hem sağlayan hem 
de deneyimleyenler genelde gençler oluyor. Ayrıca sosyal medyada 
popüler olan kişiler ve gittikleri yerlerin de genç nesillerin tatil 
tercihlerinde etkili olduğunu biliyoruz.

Y ve Z kuşağının getirdiği yeni trendler turizmde 
çeşitliliğin artmasına katkı sağlamakta
Jolly olarak hem Y hem de Z jenerasyonuna hitap eden tatil seçenekleri 
sunuyoruz. Butik oteller, kitlesel veya özel gruplarla yurt dışı ve yurt 
içi kültür turları, cruise turları, trenle yapılan rotalar, hem ekonomik 
hem de bütçesel olarak daha yüksek yurt dışı otel seçeneklerimiz 
mevcut. Jolly olarak doğaya ve kültürlere saygılı bir bilinçle hareket 
etmeye çalışıyor ve genel olarak misafirlerimizde de aynı duyarlılığı 
görmekten mutluluk duyuyoruz. Her yıl düzenli olarak hem Y hem 
Z kuşağına hitap eden Unitravel markamız altında gençlik festivalleri 
düzenliyoruz. Bunlardan bazıları; Corporate Weekend, Whitefest, 
Spring Break, Uludağ Müzik Festivali. Turizm sektörü her zaman 
yeniliklere açık bir sektör. Kendini talepler doğrultusunda geliştirdiği 
gibi aynı zamanda yeni trendler oluşturup seyahate yön verir. Y ve Z 
kuşağının getirdiği yeni trendler turizmde çeşitliliğin artmasına katkı 
sağlamaktadır. Pandemi süreci de hayatın birçok alanında olduğu 
gibi seyahat tercihlerinin de değişmesinde etkili oldu. Tatil tercihi 
olarak doğa ile daha çok iç içe olunabilecek, açık alanlarda vakit 
geçirilebilecek alternatifler daha fazla aranmaya başlandı. Tekne 
kiralama, villa kiralama, kamp yapma gibi tatil seçenekleri pandemi 
öncesine göre daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Günümüzde Z kuşağının kişilik özelliklerinin özellikle seyahat 
sektöründe köklü bir değişikliğe ivme kazandırdığını söyleyebiliriz

Yasemin Develioğlu 
Jolly Pazarlama Direktörü
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Son yıllarda milenyal nesil kargaşası yaşanmakta. X, Y ve Z kuşağı 
gezginlerin seyahatlerinde ve konaklamalarında bu gezginlerin hepsi 
tek bir mileniyal kuşak genellemesinin altında yer almakta. Ancak 
bizim yaptığımız araştırmalar her bir kuşağın konaklama taleplerinin 
farklılıklar göstermekte olduğunu bize kanıtladı. Özellikle Z kuşağı 
gezginler kendi içlerinde de kırılmalar yaşamakta. Dip noktada, Y ve 
Z kuşağının dünya toplam nüfusunun yüzde 46’sını ve belki de daha 
fazlasını an itibarı ile oluşturduğunu görüyoruz. Bu da çok yakın bir 
gelecekte turizm ve seyahat anlamında Türkiye’de de baskın çoğunluk 
olacakları anlamına gelmekte. Lifestyle, butik ve neşeli / eğlenceli 
otel konseptlerine ihtiyacın artması anlamına gelen bu konu, şu 
anda otel yatırımcılarının önümüzdeki birkaç yılın konsept ve tanıtım 
/ pazarlama çalışmalarına başlamış olması gerektiğini yoksa geç 
kalınacağını gösteriyor... 

Tatil türü olarak tüm çeşitleri tercih edebiliyorlar; 
burada önemli olan deneyimleme
Y ve Z kuşaklarının tatil tercihlerine bakarsak; bizim gözlemlerimiz bu 
kuşakların gezginleri deneyimleme üzerine tatil planlarını kurguluyor. 
Kısa süreli lokasyon planlamaları yapıyorlar. Yani, 15 gün tatile 
gidecek olan biri, kısa süreli ancak 3-4 ayrı lokasyona gidilecek ve bu 
süre zarfında maksimum deneyimlemeyi hissedebilecek tatil planları 
yapıyor. Bu da güncel otellerin, özellikle her şey dahil otellerimizin 
ileride tesislerini satmada zorlanabileceğini gösteriyor bizlere. Yine, 
masiv boyutlardaki tesislerden çok daha butik ve küçük boyutlu 
yerleri tercih ettiklerini görüyoruz. Tatil türü olarak tüm çeşitleri 
tercih edebiliyorlar; burada önemli olan deneyimleme. Bahsettiğimiz 
seçenekler kişinin hobi ve ilgi alanına göre deniz de olabilir doğa da. 
Ancak burada önemli olan konulardan bir tanesi de ‘marka’. Hem Y 
hem de Z kuşağı markaya önem veriyor. Bu durumda ortaya çıkan 
şu: Her bir yatırımcının maddi gücüne göre açacağı 1-2 tesisten çok 
belki birkaç yatırımcının birleşerek tek marka çatısı altında açacağı 
8-10 tesis ve değişik alternatif lokasyonlar tesisleri ve konseptleri 
tasarlamaları açısından daha fazla avantaj getirecektir. Ayrıca yiyecek 
ve içecek mekanları da önemli bu kuşak için. İyi ve kaliteli yemek, 
tadın önemi ile görselin de öne çıktığı yemek, kaliteli ve iyi içecek… 

Anı yaşamak, Y ve Z kuşağı için önceki nesillerin yaptığı gibi gelecek 
kaygısı ile yaşamaktan önemli. 

Instagram hesabında yapılan bir reklam sonrası, 
direkt özel mesaj ile rezervasyon geldiği görülmekte
Erken rezervasyon her nesil için önemli bir satış tekniği. Ancak 
özellikle Z kuşağının son dakika rezervasyonlarda ve promasyonlu 
ürünlere olan ilgisinin daha fazla öne çıktığını gözlemledik. Bunun 
yanında Y kuşağı kısmen belki ama Z kuşağı için dünyadaki her şey 
online üzerine kurgulanmış durumda. Burada yine marka önemi 
ortaya çıkmakta ve yeni bir marka da olsa, tesis sayısı ile öne çıkacak 
markalı otellerin daha çok tercih edileceği izlenimini bırakmakta. 
Ayrıca, günümüz otel işletmecisi artık sosyal medya üzerinden satış 
yapabilecek seviyede olmak zorunda. Instagram hesabında yapılan 
bir reklam sonrası, direkt özel mesaj ile rezervasyon geldiği çokça 
görülmekte. Yeni nesil artık gördüğü bir reklamdan sonra veya 
kendisine ilginç gelen bir paylaşımdan sonra gördüğü tesisi Google’da 
aratmak istemiyor. Hız önemli…

JOMO ve ZEEZ markalarımız için birkaç 
yatırımcımız ile görüşmeler yapmaktayız
Biz Y ve Z kuşağı tatilcilere yönelik hazırlıkları uzun zamandır 
planlamaktayız. Yeni nesil iki tane markamız var. Bu markalar 
günümüz Y ve Z kuşağına hitab eden markalar ve yatırımcılara 
anahtar teslim çözüm üretmekteyiz. Marka franchise lisans anlaşması 
yapan yatırımcı için anahtar teslim kurduğumuz tesis için managise 
dediğimiz bir servis de sunabiliyoruz. Tesis açıldıktan sonra 1 ya da 2 
sene bizim tarafımızdan işletilip sonrasında lisans ödemeleri devam 
etmek kaydı ile mal sahibinin belirlediği yönetici ekip ile yönetilmeye 
devam ediyor. JOMO ve ZEEZ markalarımız için birkaç yatırımcımız 
ile görüşmeler yapmaktayız. İlk JOMO Hotel ise Bodrum’da 2022’de 
açılmış olacak. Antalya ve İstanbul için ise görüşmeler devam 
etmekte. Değişiklikler arz / talep sebebi ile olmaya başladı. Ancak 
artık yeni bir turizm dünyası içinde olduğumuzu da kabul ederek yeni 
trendlere yoğunlaşmamız ve yeni konseptlere girmemiz gerekmekte. 
Konaklama sektörü yeni bir döneme giriyor ve köklü değişiklikler de 
olmak zorunda. Konservatif olmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu 
yenilikler otelcilikte bir körelme değil aksine bir gelişme sağlayacak 
unsurlar. Yeniliklere açık olmak ‘motto’su ile yola devam etmemiz 
gerekmekte... 

Anı yaşamak, Y ve Z kuşağı için önceki nesillerin 
yaptığı gibi gelecek kaygısı ile yaşamaktan önemli

Gülşah Güler
Continent Worldwide Hotels 
İletişim ve İçerik Direktörü
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Z kuşağının turizm sektöründe etkisinin her geçen yıl artırdığı bir 
gerçek. Buna bağlı olarak talepler ve alışkanlıklar da doğal olarak 
değişime uğruyor. Butik turlar, daha kişiye özel anlayışla hizmet 
veren oteller, en iyiyi en doğru fiyatla almak, ulaşılabilirlik, Z 
kuşağının en belirgin seyahat özellikleri olarak öne çıkıyor. Y kuşağı 
için marka algısı oldukça önemli, bu yüzden Y kuşağı seyahat 
tercihlerinde de risk almayı pek tercih etmiyor. Destinasyon ve 
otel tercihlerinin de bu bağlamda oluştuğunu söyleyebiliriz. Z 
kuşağında ise bu tercihlerin biraz daha farklılaştığını görüyoruz. 
Doğru ürüne, doğru fiyatla doğru mecrada ulaşmak istiyorlar. 
Önceki kuşaklar kadar zor karar almıyorlar çünkü dünyayı daha iyi 
tanıyor ve yabancı dil bilme avantajını kullanıyorlar. Uzak kavramı 
önceki nesillere göre çok farklı. Önceki kuşaklar için İtalya uzak 
destinasyonken, yeni nesil için Japonya çok yakın.  Deneyim ve 
yerele dokunan tatiller bu kuşağın daha çok ilgisini çekiyor. Her iki 
kuşak için de teknoloji olmazsa olmaz. 

Tatil planlamalarını erken yaptıklarını gözlemliyoruz; önceden 
planlıyor ve doğru fiyatı yakaladığında rezervasyon yaptırıyorlar
Tatil seçeneklerinde çok çeşitli tercihler olduğunu söyleyebiliriz, 
mevsime, döneme, bölgeye göre farklı tercihler oluyor. Deneyim 
hep ön planda; alternatif seyahat seçeneklerini mutlaka 
değerlendiriyorlar. Mesela deniz tatilini seviyorsa Kaş’a gidiyor, 
otelde kalmak yerine kamp kurmak istiyor. Tatil planlamalarını 
erken yaptıklarını gözlemliyoruz; düşünüldüğü gibi son dakikaya 
kalmıyor, önceden planlıyor ve doğru fiyatı yakaladığında 
rezervasyon yaptırıyor. Genç nesil, araştırmalarını ağırlıklı olarak 
dijital dünyada yapmasına rağmen düşük bütçeli tatilleri tercih 
ettiklerini gözlemliyoruz ve yüzde 20’sininı online rezervasyonu 
tercih ettiğini söyleyebiliriz. Tatil tercihlerinin tamamını sosyal 
medya ve dijital kanallardaki yorum, ilan ve yönlendirmelerin 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Ürün beklentisi ve gelir düzeyi çok daha yüksek olduğu için Y 
kuşağını unutmadan orta vadede Z kuşağını anlamak ve doğru 
yatırımı yapmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz
Çağı yakalamak ve nesillerin beklentilerini karşılamak için kendinizi 
sürekli yenilemelisiniz. Bu turizm sektörü için de geçerli. Biz 
de kendimizi ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirip, kuşakların 
beklentilerini karşılamaya çalışıyor ve hedeflerimize emin adımlarla 
yürüyoruz. Z kuşağının ne kadar önemli olduğu ortada; bununla 
birlikte özellikle Y kuşağının ürün beklentisi ve gelir düzeyi çok 
daha yüksek olduğu için Y kuşağını unutmadan orta vadede Z 
kuşağını anlamak ve doğru yatırımı yapmanın da önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Setur olarak kuşakların farklılıklarını sürekli 
gözlemleyerek bu doğrultuda dönemsel aksiyonlar alıyor yeni 
ürünleri planlayarak hayata geçiriyoruz. Kültür turlarımızdaki yeni 
yürüyüş rotaları ve 2-6 kişi için dahi planlanan özel turlarımız bunun 
en temel örneklerinden diyebiliriz. Yurt dışı turlarımızın büyük 
bir bölümü, Setur Select markamız, kültür turlarımız, Y kuşağının 
ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerimizden sadece birkaçı. Z kuşağı 
için de hem yurt içi hem de yurt dışı tur ve tatil planlamalarını 
stratejik vizyonumuz doğrultusunda düzenleyerek ürün gamımızı 
her kitle ve talebe yönelik olarak genişletiyoruz. 

Eskiden yarattığınız arza göre talep oluşurken 
artık talebe göre arz yaratmak bir zorunluluk
Y ve Z kuşağının getirdiği yeni trendlerin önümüzdeki yıllarda 
konaklama ve seyahat alanında köklü değişiklikler yaratacağı 
rahatlıkla söylenebilir; buna kültür değişimi de diyebiliriz. Hem 
Y hem de Z kuşağının talepleri çok net. Eskiden yarattığınız arza 
göre talep oluşurken artık talebe göre arz yaratmak bir zorunluluk. 
Bu da tüm sektör için daha çok çalışmak anlamına geliyor. Biz de 
bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak daha çok tatil 
yapan, daha çok para harcayan Y kuşağını göz ardı etmeden bu 
gelişimin yaşanacağını öngörüyoruz.  Bunlara ek olarak, pandemi 
hepimiz için pek çok değişikliğe kapı açmış oldu. Alışkanlıklarımızın 
çoğu bu dönemde değişikliğe uğradı. Butik anlayış ve güven olgusu 
en ön plana çıkan noktalar. Genç nesil de bu dönemde daha çok 
araştırma ve yeni yerler keşfetme fırsatı buldular. Pandemi bittikten 
sonra fırsat buldukça yoğun bir şekilde deneyimleme yapacaklarını 
düşünüyoruz.

Önceki kuşaklar için İtalya uzak destinasyonken, 
yeni nesil için Japonya çok yakın

Oktay Temeller
Setur Turizm Operasyon Direktörü
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Günümüz dünyası teknolojinin de etkisiyle 
hızla bir değişim ve gelişim içerisinde. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi turizmde de işler artık 
yeni neslin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. İşte 
bu noktada yeni trendlere ve teknolojilere 
ayak uyduramayan şirketlerin ayakta kalmasını 
ve sürdürülebilir işler yapmasını ortadan 
kaldırıyor, buna bağlı olarak da piyasadan 
silinme riski ile karşı karşıya kalıyorlar. 
Geleceğin insan kaynağını oluşturacak olan 
Z kuşağının özellikleri ile yeniden şekillenen 
iş dünyasında, turizm sektörünün de son 10 
yıldaki dijitalleşmeye yönelik yatırımları ile yeni 
trende ayak uydurmaya çalıştığını görüyoruz. 
Y kuşağının tatil alışkanlıklarını, beklentilerini 
değerlendirecek olursak aileye bağımlı, toplu 
gezmeyi seven, para harcamada cömert, 
lüks ve şaşalı fazla yatak kapasiteli 5 yıldızlı 
otel/resort zincirlerinin olduğu tatil modeline 
yöneldiğini, Z kuşağında ise bireysel veya çift 
olarak, tasarruflu para harcayan, maceraperest, 
risk almaktan korkmayıp marka beklentisi 

ikinci planda tutup 5 yıldızlı standartlarında 
hizmet veren butik otellere yöneldiğini ve buna 
bağlı olarak turizm yatırımlarının bu yönde 
geliştiğini görmekteyiz. İçerik bakımından 
turizm kavramının zamanla zenginleşmesi, 
turizmin farklı kriterlere göre sınıflandırılmasını 
gerekli hale getirmiştir. İlk sırada tabii ki deniz 
turizmi Türkiye’nin jeopolitik konumu sebebiyle 
en fazla tercih edilen turizm türüdür. Yapılan 
analizlerden Y kuşağının otel ağırlıklı deniz-kum-
güneş üçlüsüne, Z kuşağının ise butik otel, villa, 
bungalov, tiny house gibi deniz-doğa-camping 
üçlüsüne yönelen bir konaklama modeli tercih 
ettiğini yaş aralığı istatistiklerini incelediğimizde 
gözlemlemekteyiz. 

Son 5 yılın trendi olan doğa, camping, 
bungalov vb. konseptler pandeminin 
etkisiyle iveme kazandı 
Son zamanlarda 18-25 yaş aralığının internet 
kullanımının yüzde 80’lere yakın olduğu, 
yapılan araştırmalarca belirlenen bir gerçek. 
Bununla paralel olarak talepler offline 
kanallar yerine online kanallara yönelik bir 
ivme kazanmış durumda. İnternetin cep 
telefonlarında yoğun bir şekilde kullanılmasıyla 
birlikte mobil app uygulamaları üzerinden 
yapılan rezervasyonlar ciddi oranda arttı, 
toplam online rezervasyonların yüzde 50’si 
mobil üzerinden gelmekte. Buna bağlı olarak 

turizm şirketleri sosyal medya hesaplarını 
bir web sitesi gibi güncelleyip son kullanıcıya 
direkt ulaşılabilecek ve rezervasyonların hızlı bir 
şekilde kendi ağları üzerinden gerçekleşmesini 
sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Bunların 
yanı sıra, pandemi ile tatil anlayışının da 
değiştiği, hijyen ve güvenliğin ilk kriter haline 
geldiğini yadsınamaz bir gerçek. Bununla 
beraber turizmin geleceğinin dijital turizm, 
teknoloji kullanımı, hızlı ve kolay temizlik vb. 
ana başlıklar altında şekillendiğini ve buna bağlı 
olarak, otellerin gerek toplantı salonlarını dijital 
içerik üretime uygun stüdyolara dönüştürmesi, 
gerekse iç dizayn tasarımında sosyal 
paylaşımlara uygun mimari düzenlemelere 
yer verildiğini görmekteyiz. Son 5 yılın 
yükselen trendi olan doğa, camping, bungalov, 
tinyhouse, farmhouse, terruar vb. konseptlerin 
pandeminin etkisiyle iveme kazandığını ve bu 
şekilde deniz, kum, güneş tatil konseptine ciddi 
bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Z 
kuşağının bu anlamda, maceracı, keşfetmeye 
açık ve meraklı olması bu sektöre yönelik yeni 
iş olanaklarının doğmasını da destekleyeceğini 
düşünüyorum. Genç nesil, pandeminin de 
etkisiyle kendini kalabalık, alışagelmiş tatil 
anlayışından soyutlayarak, daha çok doğaya 
dönüş ve doğayı keşif üzerine seyahat 
planlaması yapmakta. Bu da yatırımcılara bu 
yönde yeni imkanlar sağlayacaktır.

Turizm sektörünün son 10 yıldaki dijitalleşmeye 
yönelik yatırımları ile yeni trende 
ayak uydurmaya çalıştığını görüyoruz

Kemal Erim
Gezi Hotel Bosphorus Genel Müdürü 

Birkaç yıl öncesine kadar Y kuşağının 
turizmdeki hakimiyeti konuşulurken, bugün 
Z kuşağının etkileri hissedilmeye başlandı. 
Her ne kadar hala Y kuşağı hakimiyeti 
olsa da zamanın ve trendlerin hızla 
değişmesiyle birlikte turizmde teknoloji 
dönemi hüküm sürmeye başladı. İnsanların 
gitmek istedikleri yerleri artık broşürlerden 
değil yaşanmış hatıraların, gerçek kişilerin 
video ve paylaşımları üzerinden yapmaya 
başlamasıyla başka bir turizm ve turizm 
pazarlama modelini çoktan konuşmaya/

yaşamaya başladık bile. Teknoloji ve sosyal 
medya genç neslin tercihlerinde en önemli 
mecralar, bu da turizmde yeni bir pazarlama 
dönemini başlattı ve her gün hızla 
gelişiyor. Yaşanan Covid-19 sürecinin tatil 
alışkanlıklarına ciddi etkisi var, fakat Y ve Z 
kuşağının trendlerindeki en belirgin özelliğin 
keşfetmek olduğunu söyleyebilirim. Yani 
kendini tekrar eden tatil alışkanlıklarındansa 
kendilerine her defasında yeni şeyler 
katacak yerler ve birebir içinde rol aldıkları 
bir tatil modeli bu kuşağın tercihi oluyor. 
Bu noktada pandemi döneminin getirdiği 
koşulları doğru ayırt etmek gerek. Pandemi 
koşullarının tatil tercihlerine etkisine 
bakarsak, büyük arkadaş toplulukları yerine 
daha küçük guruplar veya çift olarak gidilen 
tatiller, tatil seçimlerinde daha izole veya 
butik tesisler, kamp tatilleri gençlerin bu 
dönemki tercihleri oldu. Bu dönemin en 
büyük kazancı doğa ile tanışmak desem 
abartmış olmam. 

Tüm pazarlama çalışmalarımızı zamana ve 
bu kuşağa uygun şekilde güncelledik 
Genç tatilciler ağırlıklı olarak online rezervasyon 
yapmayı tercih ediyor. Bu yıl maalesef pandemi 
sebebiyle daha çok son dakika tercih ediliyor, 
bu da çok normaldir. Bu kadar belirsizlik ve 
günlük değişen kurallar sebebiyle çok fazla 
erken rezervasyon olması beklenemez. Şirket 
olarak, Y ve Z kuşağına mensup tatilcilere yönelik 
çalışmalarımıza öncelikle kullandığımız teknolojileri 
yenileyerek başladığımızı belirtmeliyim. Tüm 
pazarlama çalışmalarımızı zamana ve bu kuşağa 
uygun şekilde güncelledik ve güncellemeye devam 
ediyoruz. Pandemi dönemi sonrasına ertelemek 
zorunda kaldığımız marka ve ürün çalışmalarımızı 
bu belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte 
paylaşacağız. Trendlerin bu kadar hızlı değiştiği 
bu çağda, Y ve Z kuşağının getirdiği yeni trendler 
bağlamında önümüzdeki yıllarda sektörümüzün 
konaklama ve seyahat alanında olumlu yönde 
birçok değişiklik yaşayacağına eminim.

Teknoloji ve sosyal medya turizmde yeni bir pazarlama 
dönemini başlattı ve her gün hızla gelişiyor

Burak Tonbul
Touristica Yönetim Kurulu Başkanı
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Can Atay / Mojo Yachts Kurucusu

“Hedefimiz İstanbul’la birlikte 
Ege’nin her noktasında olmak”

Mojo Yachts, yüksek kaliteli yatlarında sunduğu 5 yıldızlı otel düzeyindeki hizmet ile denizde tatil keyfi yaşamak isteyenlerin 
tercihi oluyor. İstanbul ve Göcek’te hizmet veren Mojo Yachts, İstanbul’da ve Ege’nin tamamında olmak üzere lokasyonlarını 
genişletmeyi hedefliyor. Pandemi ile talebin arttığı tekne kiralama konseptinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini 
vurgulayan Mojo Yachts Kurucusu Can Atay, sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle, Mojo Yachts’i ve faaliyetlerini 
sizden dinleyebilir miyiz?
Mojo Yachts dünyada bir ilk diyebiliriz. Bugüne kadar Pardo Yachts 
gibi yüksek kalite süper yatlar ile ve tamamında bunu bir 5 yıldızlı 
otel hizmeti oluşturup böyle bir iş yapan pek olmadı. Ülkemizde 
charter standart kiralamalardan ibaret. Ülkemizin 3 bir yanı 
olağanüstü sular ile çevrili... İstanbul’u bile denizden seyretmek, 
yaşamak bambaşka bir tecrübe. Biz daha kısa dönem; yani günlük 
veya haftalık çalışıyoruz. Tamamen donatılmış, profesyonel bir 
ekip ile denize açılıyorsunuz. Belli ritüellerimiz var. Aslında sizi 
bunları tecrübelenmeye yönlendiriyoruz. Bunlar daha önceden 
tecrübelenmiş turlar... Koca bir platform hayal edin, yüzen cool bir 
lounge adeta bunlar. Teknelerimizin en önemli özelliği bu, aslında 
teknenin kendi büyük bir eğlence platformu gibi tasarlanmış 
olması. Ben bile bole bir tekneyi kiralamak isterdim, zira birçok 
teknem oldu ama Mojo biraz farklı… Sanki Cannes’a, Miami’ye 
gidince kiralamak isteyeceğiniz spor bir araba gibi. İnsanların 
güzel bir gün geçirebilecekleri bir buluşma noktası. Hedef 
kitlemiz lokaller, mesela denizi seven, gustoso olan bir arkadaş 
grubu, İstanbul’a gelen Top-VIP’ler... Gene aynı şekilde Bodrum 
ve Göcek’teki hedefimiz de aynı... Mesela birçok Mega Yacth 
misafiri bile Bodrum’dan Mojo yatı kiralayıp tüm yöreyi gezip, 
keyfini sürebilir. İleride, otellerin concierge’leri ile bağlantıda 
olacağız. Ayrıca çok yakında UBER gibi bir app’imiz geliyor.

Kaç adet yat ile hizmet veriyorsunuz? 
Yatlarınızda sunulan imkanlar nelerdir?
Şu an için iki adet yat ile hizmet veriyoruz. Yine bir Pardo siparişi 
verdik. Önümüzdeki 3 yıl içinde hedefimiz, Mojo yatı 5-6’ya 
çıkartmak Yatlarımızda 5 dil bilen Yunan kaptanımız ve ödüllü 
bir de miksolojistimiz çalışıyor. İsteğe göre DJ de 
temin edebiliyoruz.

Yatlarınız hangi bölgelerde / denizlerde hizmet veriyor? 
Yatların rotaları ve demir atma noktaları müşterilerin 
isteklerine göre mi belirleniyor yoksa belirli 
rotalar üzerinden mi ilerleniyor?
Şimdilik İstanbul ve Göcek olmak üzere iki farklı destinasyonda 
hizmet veriyoruz. Hedefimiz İstanbul’la birlikte Ege’nin her 
noktasında olmak. Önümüzdeki yıl Bodrum’u da içerisinde 
kapsayacak şekilde büyüyoruz. Tekne siparişlerimizi, 
anlaşmalarımızı tamamladık. İstanbul’daki teknemizin ana limanı 
Tarabya. Dilerseniz buradan binebiliyorsunuz. 
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Özellikle pandemi döneminde yat kiralamaya olan ilginin 
arttığı biliniyor. Pandemi önlemleri bağlamında yatların 
sunduğu avantajları nasıl değerlendirirsiniz?
Deniz bir özgürlüktür. Bir nevi kendi evinizi koylara taşıyorsunuz. 
Bunun yanında hizmet alabiliyorsanız ve güvenli işletmelerle bu 
tip tecrübeler yaşayacaksanız, bu unutulmaz... Ege’de iyi bir butik 
otelde kalmanın alternatifi artık bir hafta sonu tekne tatili oldu. 
Hatta yakında tekne tatilleri, Ege otellerine alternatif olacağa 
benziyor.  Denizde size doğal bir izolasyonda sağlanıyor. Açıldığınız 
kişiler sizin seçtiğiniz kişiler oluyor. Mojo personelimizin hepsi 
COVID19 aşısı olmuş, düzenli testleri yapılan kişiler. Biz hala tam 
anlamıyla denizi keşfetmiş değiliz. Pandemi dönemiyle birlikte 
ilginin arttığı gerçek. Tekne sizin alanınız; kimseyle rastlaşma 
imkanınız yok. 

Yat kiralama talepleri noktasında, 2021 rezervasyonları 
nasıl bir görünüm sergiliyor? Talepler beklenen seviyede 
gerçekleşiyor mu?
İyi ya da kötü şu sıralar yat bulabilmeniz imkansız. Rezervasyonların 
hepsi önce yapıldı. Pandemiyle talep patlaması yaşandı. Bu 
eğri pandemi bitse bile devam edecektir. Talep o kadar fazla ki 
önümüzdeki yıl için dahi şimdiden rezervasyonlar yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde yat kiralamaya olan ilginin artacağı 
söylenebilir mi?
Önceki soruda da belirttiğim gibi bu eğri artık düşmez. İnsanlar 
İstanbul’u, denizi, Ege’nin koylarını yeni yeni keşfediyor. Tekne 
hayatındaki samimiyeti, özel hissi aldılar. Talep patlamasının 
artarak süreceği kesin. Bu da kaliteyi artıracaktır.

Genel olarak 2021 sezonunda turizmden beklentileriniz nelerdir? 
Turizm, geçtiğimiz yıldan da daha zor olacak gibi görünüyor 
m ama ben o kadar umutsuz değilim. Tabii ki binlerce odalı 
otellerin işi biraz daha zor ama deneyimsel turizmin bu dönemde 
daha da önem kazandığını görüyoruz. Butik, niş işletmeler bu 
dönemde kendini var edecektir. Türkiye’yi daha önce görmüş 
turist, ülkemizin alternatifi olmadığını gördükçe bir yolunu bulup 
aktarmalı da olsa gelecektir.

Turizm sektöründe başka yatırımlarınız da bulunuyor mu? 
Sektöre yönelik gelecekteki yatırım planlarınız nelerdir?
Otomotiv, turizm ve inşaatla uğraşan bir aileyiz. Otomotiv 
kısmımız yıllar içinde lüks otomotive kaydı. İstanbul’un en 
eski markalarından biri olan Gezi Otel’in sahibiyiz. 10 yıl önce 
yaptığımız renöveyle dünyanın en önemli butik zincirlerinden biri 

olan Design Hotel bünyesine katıldık. Marriot Hotels Group’un 
Design’ı satın almasıyla, bir de Marriot apoletini otelimize eklendi. 
Butiğin lüksünü, deneyimin kişiselleşmiş halini sunabiliyoruz. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Can Atay. Amerika’da Bryant University’de işletme ve finans 
olmak üzere çift alan bitirdim. Hobilerimi işe dönüştürecek şanslı 
kişilerden olduğumu düşünüyorum. Eğitimimi de bu deneyimsel 
alanda iş modellerine dönüştürmekte kullanıyorum.

Eklemek istedikleriniz?
Turizmin daha önce olduğu yere gelmesi iki üç senemizi alacak gibi 
görünüyor. Bu eğriden çıkışta gene işini bilen, bu yöne evirilebilen 
işletmelerin ve güzel deneyimlerin sektörü ayakta tutacağına 
inanıyoruz.
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YEŞİLİN DENİZE AKTIĞI KENT: 
ZONGULDAK

Çiçekleri köklerinde açan kent
İrfan Yalçın, emek kentinin, Türkçenin doruklarında dolaşan bilge 
yazarıdır. Onu okuduğumdan beri Zonguldak için söylenecek sözlerin 
bittiği düşünürüm, öylesine derindir yazdıkları. Örneğin, “İki katlı, 
hüzün dolu kent” diye tanımlar delice tutkun olduğu kenti. “Ekmeğin 
en namuslusunun piştiği” kentinde, yerin altındakiler, Azrail’in elinden 
kapıp kapıp çıkardıkları kömürü yerüstündekilerini hizmetine sunar 
ona göre. Bacaların tütüp, annelerin, çocuklarını, sofradan gülen 
bir yüzle kaldırmasını sağlayan “Emeğin, en derini” olan bu kent, 
bambaşka güzelliklerin de diyarıdır: Zonguldak denen ağacın, “Çiçekleri 
köklerinde açar” onun gönlünde.  Onun dilinde Zonguldak, ekonominin 
çarkları dönsün, memleketin bacaları tütsün, tüm ülke yarınlara 
umutla yürüsün, insanların yüzü hep gülsün diye, hiç çekinmeden, 
“Ölümlerden gelinip ölümlere gidilen” kenttir.

Has oğullar veren bir kovan
Sevgili öğretmenim ışıklar içinde uyuyası Behçet Kalaycı ise, içlerinden 
biri olduğu Zonguldak insanı için tanıklık eder ki, “Yüzleri gecelerce 
kara olsa da içleri apaktır.” Zonguldaklı madenciler, her gün, üç vardiya, 
“Soluyan iri kömürler gibi çıkar” ocaklardan dışarı. Memleketler içinde 
bir kutlu memlekettir, vefakârdır, üretkendir, yurtseverdir. Alttakilerin 
kömüre kanlarını katarken üsttekilerin gülüp eğlendiği bu kentin insan 
mayası böyle çalındığı için “Has oğullar veren bir kovandır” her zaman. 
Ta Dilaver Paşalı yıllarda çizilerek kadri mutlak hale getirilen kaderi hiç 
değişmez ne hikmetse. Aynı köyde doğup, aynı tarlanın ekmeğiyle 

büyüyen, aynı havayı soluyup, aynı yağmurda ıslanan oğulları, “Hiç 
değişmeyen yaman bir yazgıyla yollanır Hades’in diyarına.” Çaresi 
yoktur, ocaklarını tüttürecektir ülkesinin, ta ezelden bu yana buna 
mükellef yapılmıştır. Bu nedenle, “Kurumadan babaya dökülen yaşlar, 
oğulların öyküsü başlar” bu ellerde. 

Denizin öptüğü kent
Başka her yerden farklı olarak, nüfus kaydında Zonguldak yazanlar, 
hiç yüksünmeden, “Yapışıp babalarının bıraktığı kanlı kazmaya / 
başlarlar ölümcül kömürü kazmaya…” Es geçmeyelim, Zonguldak, 
kömürün karası kadar her tonda deliren yeşilin de adıdır. Tıpkı sevgili 
öğretmenimin dediği gibi, içine girdiğinde gökyüzünü görmekte 
zorlanacağınız, “Zonguldak dağlarında, bahar, çiçek tozlarıyla genzinizi 
yakar.” Dik yamaçları, olağanüstü güzellikteki fiyortları, birçoğu 
acımasızca yok edilen kumsallarıyla, denizin öptüğü bir kenttir. Nerede 
olsanız gözünüze çarpan Karadeniz, kimi zaman delilenir öfkeyle vurur 
kendini kayalara. Kimi zaman emekleyen minik bir bebek olur,  ipeksi 
dokunuşlarla sahillere yayılır. Hangi duyguda olursa olsun, “Zonguldak 
tepelerinden deniz / Bir başka görünür, / Yükseklerden yeşil akar 
maviliklere…”

Başka bir dil kullanılır Zonguldak’ta
Kullanılan dil, oluşturduğu kavramlar dünyası da farklıdır Zonguldak’ın. 
“Mürettep köy” ne demektir yalnız Zonguldaklılar bilir örneğin. Doğrudur 
“gruplu çalışıp, münavebe yapar” bu kentin insanı. “Pasoluyla” kendisi 

Nerede olursa olsun Zonguldak adı anılınca herkesin aklına “emek” ve “kömür” geliyor doğal olarak. Böyle düşünmekte çok 
haklılar elbette. Yüzlerce yıldır dededen toruna “ömür” tüketip “kömür” üretiyor bu kentin insanı. Kim ne kadar farkında 
bilmiyorum, Zonguldak, yerin altındaki gizli cevheri yeryüzüne çıkarmak için Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan daha çok şehit 
veren gazi bir kenttir ayrıca. İki yüzyıldan bu yana birer birer girilen ocaklarda onar yüzer can verilen yerin adıdır. Kömür 
üretip sofralar dolusu bereketi eve taşıma kadar yerin altındaki cehennemi faaliyetin kader birliğinin, dayanışmanın, birlikte 
üretmenin adıdır bir de.

Ahmet Öztürk
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işe, çocukları okula gider. Ocakta olduğu kadar, 
hayata da “tahkimat” yapılır. Yalnızca kayan 
kömüre değil, kötülüklere de “kapak” tutularak 
geçit verilmez caddelerinde. Şaşıracaksınız 
belki ama “Domuzdamı” sözcüğü, kötü 
sayılmış bir hayvanı değil, tıpkı “bağ” gibi 
güvenliği, korunmayı ve eksili karanlıklarda hiç 
durmadan süren üretimi anlatır. Başka yerlerin 
tamamen aksine, kocalarının pavyonlarda 

sabahladığını bilen kadınlar, keyifle uyanır 
sabahlara. “Pavyon” vur patlasın sefahatin 
değil, yorgun bedenlerin dinlendirildiği 
güvenlikli yerin adıdır çünkü. Başkaları hiç 
farkında olmasa da, yerin derinliklerinden 
hayata hep “baş yukarı” sürülür. Her yer gibi, 
buranın da dağları, yalçın kayalıkları, gün yüzü 
görmemiş koyakları vardır. Başka yerlerde 
patikadan ulaşılır, dik yamaçlar aşılır, bayırlar 
geçilir. Ama Zonguldaklı “varagel” yapar çıkar 
yokuşları. “Taban yolu”ndan ilerler, “desandre” 
ile bayırlardan iner. “Nefeslik”te soluklanır. 
“Lağım”dan pis kokular değil de üretim 

heyecan veren sesi yükselir. Kimi zamansa 
“Tumba” edilir sevinçler neşe içinde… 

Adına “Dilaver” denen paşa, kömüre 
“Mükellef” etti hepimizi
“Mükellefiyet” vergiyle ilgili bir yükümlüğü 
anlatır değil mi? Oysa acıların en katmerlisini, 
bitmeyen zulmü, madenkeşlerin sırtına inen 
jandarma dipçiğini anlatır bu ellerde. Adına 
“Dilaver” denen bir Paşa, ta 19. yüzyılın 
ortalarında, 13 yaşından 50 yaşına kadar 
tüm erkekleri ocaklarda çalışmaya mükellef 
etmiştir. Günyüzü görmeden jandarma zoruyla 
ocaklarda çalışmak zorunda kalan “kıvırcıklar” 
tam da bunun için, “Mükellefin urganı/ terli 
olur yorganı/ Mükelleften kurtulan/ çifte kessin 
kurbanı” şeklinde maniler yakar. Yetinmez, 
“Zonguldak’ın treni/ Hem ileri hem geri/ 
Kör olası mükellef/ Dul ettin gelinleri” diye 
ilençler okur bu yıllara. Duyduğunda herkesin 
yüzüne kopkoyu bir karanlık indiren “Grizu” 
ecelsiz ölümlerin, yüreklerde hiç bitmeyen 
acının, kulakları sağır eden patlamanın adıdır. 
Bu sözcük duyulduğunda yüreği ağzında 
bir koşu başlar kuyu başlarına… Sedyede 
battaniyeye sarılı çıkan her bedenle, bir kez 
daha ölünürken, kurtarma ekibinin kolunda 
sağ çıkan herkesle yeniden bağlanılır hayata. 

Zonguldak mağaralar kentidir de ayrıca
Yerin altındaki macera hiç bitmez bu kentte. 
Dünyanın büyük altüst oluşları sırasından 
şimdiki Madagaskar’dan kopup Anadolu’ya 
eklemlendiği için “Türkiye’nin Afrikalısı” 
sayılan Zonguldak bir mağaralar şehridir de 
aynı zamanda. Olağanüstü renk ve desenlere 
sahip damlataşlarıyla büyülü güzellikler 
barındıran mağaraların birçoğu tıpkı madenler 
gibi üretmeye devam eder hâlâ. Mağaraların 
kimilerinde sarkıtların, dikitlerin travertenlerin 
yanı sıra, büyük akarsular, hatta botlarla 
gezilip saatlerce yüzülecek göller de bulunur. 
Cehenenemağzı, Gökgöl, Çayırköy mağaraları 
en ünlüleri olsa da, Kilimli’deki Kızılelma 6.630 
metre ile en uzununu oluşturur mesela.  
Cumayanı 1.100,  Erçek 890, İnağzı 793, 

llıksu 606, Sofular Mağarası ise 490 metredir. 
Ziyarete açık olan Gökgöl Mağarası muhteşem 
oluşumları, Ereğli’deki Cehennemağzı 
Mağaraları ise oluşumlar kadar mitolojik 
söylencesi ile de gözlerini kamaştırır insanların.

Türkiye’ye örnek bir kardeşlik 
türküsüdür Zonguldak
Birçoğu yol yapma, tesis kurma gayretkeşliğiyle 
acımasızca yok edilse de muhteşem plajların 
kentidir yine de. Kentin tam ortasındaki 
Kapuz Plajı, berrak suları kadar tene hiç 
yapışmayan kumuyla da efsanedir. Alaplı’daki 
Belediye, Ereğli’deki Erdemir, Kozlu’daki Ilıksu, 

Değirmenağzı plajları, Kilimli’deki Ömerağzı, 
Göbü, Türkali, Çaycuma’daki Filyos sahilleri 
kumsalına bedenini yatıranların, yalnızca 
bedenini değil gönüllerini de serinletir. 
Zonguldak’ta kulaktan kulağa gezen, kuşaktan 
kuşağa aktarılan bir söylence vardır. Denir 
ki, “Bu kentin suyundan içen bir daha 
vazgeçemez.” O nedenle Türkiye’ye örnek bir 
kardeşlik türküsü söylenir bu kentte. Yerin 
altındaki cehennemi faaliyette kardeşleşen 
72 milletten insan, ne güzel ki, barış içinde 
yan yana yaşar. Çok erken kaybettiğimiz için 
içimde bir yara olarak duran Zonguldak şairi 
Mehmet Yılmaz ağabeyim, Zonguldaklıyı tarif 
ederken “Karışır birbirine divitin pazen/ Yiter 
Erzincan, Giresun, Batman yüzleri/ dönüşür 
Zonguldaklıya sırılsıklam terden” der bu 
yüzden. Birçok yerde yazdım. Yine yazmamda 
bir beis yok:  Kıvırcık’ı, Laz’ı, Kürt’ü dayanışma 
içinde kurdu bu kutlu kenti. Değer üretip, alın 
teri dökerek kimlik kazandırdı. Yıka yıka değil, 
yapa-kura, ürete-çoğalta, kapısını çalan herkesi 
doyura, zengin ede geldi bugüne. Onun için de 
yüz akı oldu Türkiye’nin…

*Fotoğraflar, Ahmet Öktem ARIÇ’ın objektifinden.
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Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Sururi 
Çorabatır, turizm sezonuna 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, 
“2021 yılını 2020'nin üzerinde 
kapatacağımızı düşünüyoruz” 
dedi. 2022'nin çok iyi bir yıl 
olacağını ifade eden Çorabatır, 
“Burada önemli olan vaka 
sayılarının düşmesiyle 
rehavet kapılmadan devam 
etmek. Ayrıca iç pazardan da 
normalleşme kararıyla hareketin 
artacağını tahmin ediyoruz” 
şeklinde konuştu. Hürriyet Gazetesi’nden Burak Coşan’a 
konuşan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Sağlık Bakanlığı 
ile Turizm Bakanlığı'nın turizm için büyük çaba sarf ettiğini 
ifade etti. Çorabatır, “Bunların sonuçlarını alacağız. Avrupa 
ve dünyada normalleşme oldukça bunların sonuçlarını biz de 
göreceğiz. Sezonun geç başlamasıyla dezavantajlı olduk ancak 
aşıların da artmasıyla normalleşme süreci hızlanacak. Bu yıl 
sezonun daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Sezon uzayınca bu 
dönemde yaşadığımız kaybı telafi edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Seyahat hareketinin dünya genelinde henüz istenen seviyeye 
ulaşmadığını, Türkiye'nin en büyük avantajının 'güvenli turizm 
sertifikası' olduğunu söyleyen Çorabatır, Rusya pazarı ile ilgili 
olarak ise, ''Rusya şu anda 21 Haziran’a kadar bekleme kararı 
aldı. Rusya’dan farklı ülkelere de pek fazla çıkış yok. Kendi 
içlerinde hareket ediyorlar. Kırım ve Soçi’ye gidiyorlar. Biz 
vaka sayılarını belirlenen kriterlerin altına düşürürsek Rusya 
uçuşları başlatacaktır. Avrupa’dan da güzel haberler bekliyoruz. 
İngiltere’den haziran sonu itibariyle turist akışı olacağını tahmin 
ediyoruz. Bunların dışında Ortadoğu, Doğu bloku ülkeleri ve 
Arap Yarımadası’ndan da talep geliyor” dedi.

Radisson Hotel Group, Bodrum 
yarımadasının güneyindeki 
Aspat Koyu’nda bulunan 
Radisson Collection Hotel, 
Bodrum’un açılışını duyurdu. 
Radisson Collection Hotel, 
Bodrum, denize sıfır konumu ve panoramik Ege Denizi manzarasıyla, 
misafirlerine huzurlu, dinlendirici ve eğlenceli bir tatil sunuyor. 
Radisson Collection Hotel, Bodrum, kendi özel plajıyla 400 metrelik 
sahil şeridi boyunca uzanan Bodrum’un en sakin koylarından birinde 
yer alıyor. Otelde 80 adet lüks oda ve süit bulunuyor. Otel misafirleri, 
Aspat Koyu’nun muhteşem manzarasına sahip özel kumlu plaja, 
kapalı ve açık yüzme havuzlarına, plaj restoranına, otel restoranına 
ve barına, fitness merkezine, toplantı ve etkinlik salonlarına ve 
1.150 m2’lik alana yayılmış SPA’ya doğrudan erişerek otelin lüks 
imkanlarından faydalanabiliyor. 

Türkiye turizminin yurt 
dışında tanıtımı için 
çekilen ve yayınlanmasının 
hemen ardından 
kamuoyunda büyük tepki 
çeken ‘Aşlıyım, tadını 
çıkar’ filminin yayından 
kaldırılmasının ardından, 
Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) 

çalışanı iki kişinin görevine son verildiği öğrenildi. TurizmGüncel’de yer 
alan habere göre, Tepkilerin ardından TGA Genel Müdür Yardımcısı 
Ertan Türkmen ile TGA Pazarlama Müdürü Umut Kutlu’nun görevine 
son verildi.  Daha önce Cüneyt Özdemir’e açıklama yapan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, reklam filmiyle ilgili kararın TGA 
yönetimi tarafından alındığını ifade etmişti. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) ile Ukrayna'nın tanıtım 
ajansı Visit Ukraine arasında iki 
ülke arasındaki turizm ilişkilerini 
geliştirme amacıyla iş birliği 
anlaşması (MOU) imzalandı. 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) ile Ukrayna'nın 
tanıtım ajansı Visit Ukraine arasında iki ülke arasındaki turizm 
ilişkilerini geliştirme amacıyla iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı. 
İmza törenine TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, 
Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko, Ukrayna'nın İstanbul 
Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, etkinlikteki 
konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, 
şunları aktardı; “İki dost ülke sıkı bir şekilde turizm ilişkilerini 
sürdürüyor. Son yıllarda iki ülke arasında farklı alanlarda iş birlikleri 
var. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu iş birliğimizi sürdürme 
gayretindeyiz. Salgın öncesi 2019 yılında 1,5 milyon Ukrayna 
vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın başladıktan sonra 2020 yılında 
1 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. 2021 beklentimiz 
en az 1-1,5 milyon Ukrayna vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesi. 
Ülkemiz deniz, kum, güneş turizmi dışında 12 ay tatil yapılabilecek 
potansiyele sahip bir ülke, çok sayıda zenginliği içinde barındırıyor. 
Türkiye'de Ukrayna vatandaşlarını yakından ilgilendiren 100'ün 
üzerinde Ortodoks kilisesi hali hazırda faal durumda. Turizm dışında 
da ticari ilişkilerimiz iş birliklerimiz hızlı şekilde devam ediyor. İthalat 
ihracat ilişkilerimiz de oldukça yüksek rakamlarda. Karşılıklı ziyaretçi 
sayılarımızın artması için bugün yapacağımız iş birliği anlaşması çok 
önemli, bundan sonra da olumlu pozitif ilişkilerimizi sürdüreceğiz. 
Bizler de Türk vatandaşları olarak Ukrayna'yı bilmek, görmek, ziyaret 
etmek istiyoruz.” Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr 
Gaman ise, iki ülke arasında turizm sektöründeki gelişmelerden 
çok memnun olduğuna işaret ederek, “Türkiye ile Ukrayna arasında 
turizm alanındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini, kazan-kazan 
modelinin uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sururi Çorabatır: “2021 
yılını 2020'nin üzerinde 
kapatacağımızı düşünüyoruz” 

Türkiye’deki ilk Radisson 
Collection Oteli Bodrum’da 
açılıyor 

‘Aşılıyım’ reklam filminin 
ardından iki TGA çalışanı 
görevden alındı

TÜRSAB ile Visit Ukraine, iş 
birliği anlaşmasına imza attı 
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Bodrum 
turizminin en 
köklü ve etkin 
derneklerinden 
olan BODER 
(Bodrum 
Otelciler 
Derneği) 
Yönetim Kurulu
seçimleri 23 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Yönetim Kurulu 
Başkan adaylarından Itır Köylü düzenlenen basın toplantısında 
projelerini ve yönetim kurulu listesini açıkladı. Turizm 
derneklerinin başkanlık yarışlarındaki en genç Kadın Başkan 
Adayı olan Itır Köylü ve yönetim kurulunun projeleri Bodrum 
turizmine uzun sezon, insan kaynaklarında yetenek yönetimi 
ve interaktif üye iletişimi gibi yenilikler katacak. Toplantıda 
konuşan Itır Köylü şunları söyledi; “BODER, 53 bin 500 oda ve 
120 bin yatak kapasitesiyle, seçimleri ulusal basında konuşulan 
büyük bir turizm örgütlenmesi. Derneğimizi bugünlere 
getiren büyüklerimizin emekleri ve tecrübeleri çok kıymetli... 
Bizler turizm STK’larına ilham kaynağı olabilecek bir yönetim 
modeliyle, derneğimizi ve Bodrum turizminin konumlanmasını 
yükseltmeye geliyoruz.” Ayrıca Köylü, mevcut Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Halil Özyurt’a bugüne kadar Bodrum turizmine ve 
bölgeye kattığı değerler için teşekkürlerini sundu. Hali hazırda 
Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine 
devam eden Köylü, Sürdürülebilirlik için ekosisteme, insana, 
farklılıklara, sistematiğe, yerele, kültüre ve tarihine saygılı bir 
yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Itır Köylü, “Bodrum 
turizmine canlanmayı ve tatlı rekabeti getiren bu seçimimizde, 
diğer gruptaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye’nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere 
aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı 
amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye, yeni projelerini birlikte 
duyurdu. Jolly, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Türkiye ile iş birliği yaparak sürdürülebilir turizm alanında 
farkındalık artırmayı hedeflediğini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 
Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için 
“Mirasım Türkiye” kampanyasını başlatan Jolly, duyurduğu 
bu yeni iş birliğiyle sürdürülebilir turizm ile ilgili çalışmalarına 
devam edeceğini açıkladı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete 
Vardar, “Bugüne kadar Türkiye’nin bu zengin mirasının tanıtımı 
için çalıştık. Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz doğal ve kültürel 
değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için 
üzerimize düşen çok şey var. Bu sebeple UNDP ortaklığıyla 
sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan 
uzun soluklu bir yolculuğa başladık” ifadelerini kullandı. 

“Mirasım Türkiye çatısı altında kurduğumuz 
yeni iş birliği ile Türkiye’de çevresel ve kültürel 
değerlerin korunmasına ve yerel ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlayacağımıza inanıyorum”
UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher 
Alacacı Arıner projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “UNDP Türkiye 
olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için turizmi 
kilit bir aktör olarak görüyor ve sürdürülebilir turizm anlayışının 
benimsenmesi yolunda yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü ortaklıkları 
önemsiyor ve destekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Mirasım 
Türkiye çatısı altında kurduğumuz yeni iş birliği ile Türkiye’de 
çevresel ve kültürel değerlerin korunmasına ve yerel ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi. 

“Hedefimiz 250 bin çocuğa sorumlu turist olma 
farkındalığını aşılamak”
Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar 
projenin hedeflerini “Biz Jolly olarak bu sorumluluğun bilinciyle 
ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtmayı, 
bölgesel istihdamı artırmayı görev edindik. Son 3 senedir bu 
konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şimdi ise daha da heyecanlıyız. 
UNDP Türkiye ile sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık 
yaratma ve sorumlu turist bilincinin oluşturulması için bir iş 
birliğine başlıyoruz. Şu an çevrimiçi olarak başlattığımız, pandemi 
koşullarının ortadan kalkmasıyla yüz yüze de çocuklarımıza 
erişeceğimiz eğitimler ve atölyeler düzenleyeceğiz. Hedefimiz 
250 bin çocuğa sorumlu turist olma farkındalığını aşılamak” 
sözleriyle özetledi. 

Ege bölgesinin tanınmış 
turizmcilerinden Mersoy 
Hotels’in sahibi Rıza Ersoy, GETOB 
başkanlığına aday olduğunu 
açıkladı. Ersoy, duyurduğu 
açıklamada şu ifadelere yer 
verdi; “Hepimizin çok yakından 
takip ettiği ve çok iyi bildiği 
gibi birliğimiz kurulduğu ilk günden bu yana oldukça başarılı işlere 
imza attı ve bölgemizin turizm sektöründe adının duyulmasına, 
kalkınmasına en iyi şekilde vesile oldu. Ben de bir zamanlar, yaklaşık 
10 sene GETOB Başkan Yardımcısı olarak bunun bir parçası olmaktan 
büyük gurur duymaktayım. GETOB Başkan Yardımcılığı görevim 
boyunca ailem olarak gördüğüm birliğimizin yaşadığı zorlukların, 
elde ettiğimiz başarıların en yakın takipçilerinden birisi olarak ayrı 
ayrı hepinize ve hayatıma değer katan birliğimize gönül borcum 
bulunuyor. Artık gönül borcumu ödemenin zamanının geldiğini 
düşünüyorum. Bu sebeple; yirmi yıldan fazla zamandır içerisinde yer 
aldığım, nice emekler vererek hep birlikte bugünlere getirdiğimiz, 
gözbebeğimiz GETOB’un Başkanlığı’na sizlerden aldığım güçle 
ve destekle aday olduğumu duyurmaktan büyük onur ve şeref 
duyuyorum.”

It ır Köylü, BODER Başkanlığı için 
yarışacak

Jolly ve UNDP Türkiye, 
sürdürülebilir turizmin 
hedeflendiği Mirasım Türkiye 
kampanyasını birlikte yürütecek

Rıza Ersoy, GETOB Başkan 
adaylığını açıkladı

Yasemin Develioğlu, Mustafa Ali Yurdupak, Mete Vardar, Mert Vardar.
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66 yılı aşkın köklü tecrübe ve yenilikçi yaklaşımı ile turizm sektörüne 
Nirvana Hotels ve Crystal Hotels gibi markaları Kilit Hospitality 
Group çatısı altında kazandıran Kilit Grup, pandemiye rağmen 
yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Nirvana Hotels zincirinin 
yeni üyesi Nirvana Cosmopolitan Otelin açılışıyla, grubun toplam 
otel sayısı 21’e ulaştı. Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, 
Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit, Nirvana Hotels Grup 
CEO’su Korhan Alşan ve Crystal Hotels CEO’su Umman Çetinbaş’ın 
hazır bulunduğu toplantıda yeni yatırımların hız kesmeden devam 
edileceğinin altı çizildi. 

“Kilit Grup Türkiye’mize katkı sağlamayı misyon edinmiş, 
büyük bir aile şirketi halini almıştır”
Toplantıda söz alan Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, Kilit 
Grup hakkında şunları paylaştı; “1955 yılında küçük bir zücaciye 
mağazası ile başlayan Kilit Grup serüveni geçmişten bugüne; turizm 
otelcilik, otel ekipmanları, tekstil, buklet, hayvancılık, porselen ve 
mutfak endüstrisi alanlarında hizmet veren ve devamlı gelişerek 
Türkiye’mize katkı sağlamayı misyon edinmiş, içinde birçok sektörü 
barındıran 10 bin çalışanlı büyük bir aile şirketi halini almıştır. 
Kilit Hospitality Group çatı markası altında 2004 yılında turizme 
adım atan Kilit Grup, 17 adet Crystal Hotels ve 3 adet Nirvana 
Hotels tesisimizle turizme katkı sağlayan lider firmalar arasında 
yer almaktadır.” Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit ise, “Z 
kuşağına mensup genç bir yönetici olarak turizm sektöründeki yeni 

nesil akımların ve dijitalleşme konularının gündeme gelmesinin 
gelecek projelere ışık tutma noktasında çok değerli olduğuna 
inanıyorum. Bu noktada Kilit Grup’un tecrübe birikimi ve vizyoner 
öngörüleri sayesinde yeni nesiller için ve Türk turizmi adına Nirvana 
Cosmopolitan ürünü çok değerli bir yere yerleşmiştir. Bu konunun 
yanında bir kadın yönetici olarak birçok sektörde kadınların iş 
gücünde varlık göstermesinin toplumun sosyokültürel ve ekonomik 
yapılarının gelişimi açısından çok mühim bir konu olduğuna 
inanıyorum. Grup olarak kadın istihdamını desteklemeyi ülkemizin 
kadınları adına sağladığımız değerli bir fayda olarak görüyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Nirvana Cosmopolitan deneyimini yaşayan misafirlerden çok 
yüksek seviyede memnuniyet geri bildirimleri alıyoruz” 
Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan ise “Nirvana Cosmopolitan 
çok özel bir tesis olarak yolculuğuna Antalya-Lara’da başladı. Birçok 
yeni, farklı hizmet ve konsept anlayışını bu özel dönemde hayata 
geçiriyor, tesislerimizi geleceğin turizm anlayışına hazır hale getirme 
yolunda ilerliyoruz. Spor, Sağlıklı Yaşam, Vegan Beslenme, Doğal 
Yaşam, Pet Otel, Mikro Düzeye İndirgenmiş Servis Kalitesi, Yerellik, 
Gastronomi, Inovasyon, tatilde yeni deneyimler keşfedilmesine 
katkı sunmak, Nirvana Hotels olarak yeni dönemde odaklandığımız 
temel konular. Nirvana Cosmopolitan deneyimini yaşayan 
misafirlerden çok yüksek seviyede memnuniyet geri bildirimleri 
alıyoruz. Kilit Grubu’nun sağladığı güç ve sinerji ile yakın gelecekte, 
otelcilik markalarımızla, yetkin işgücümüzle, turizmin gelişimine 
yön vermek, ülkemize değer katmak en büyük gayemizdir” dedi. 
Crystal Hotels’in CEO’su Umman Çetinbaş ise; “Crystal Hotels, 2004 
yılında başlayan otelcilik alanındaki faaliyetlerine bugün 17’nci 
yılını kutlarken ‘her şey dahil konseptine mutluluk da dahildir’ 
mottosuyla geçmişten bugüne misafirlerimizin memnuniyetini 
sağlayarak her geçen yıl tekrar gelen misafir sayısını arttırmıştır. 
Misafirlerimizin mutluluğundan aldığımız güç ve enerjiyle kendimizi 
her yıl bir önceki yıldan daha iyi hale getirerek kusursuz bir hizmet 
deneyimi sunmak için yenilenmekteyiz. Çok tesisli merkezi bir yapı 
olarak özellikle üzerinde durduğumuz sürdürülebilir turizm ve çevre 
etkinlikleri yönetimi bilinci ile ilgili 2020 yılındaki faaliyetlerimizi 
2021 sezonunda da geliştirmeyi hedefledik. Nitekim hedeflediğimiz 
uygulamaların birçoğunu gerçekleştirdik ve üzerinde çalışmaya 
devam etmekteyiz. Bu bilinç ile önümüzdeki yıllara umutla 
bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilit Grubu’nun yeni oteli 
Nirvana Cosmopolitan Antalya kapılarını açtı

Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a uzattı
Rusya’da, Korona Virüsle Mücadele Merkezi Türkiye'ye yönelik uçuş 
yasağını ülkedeki salgınının ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle 21 
Haziran'a kadar uzattı. Rusya tarafından 15 Nisan-1 Haziran tarihleri 
arasında Türkiye ve Tanzanya'ya uygulanan uçuş kısıtlaması, Covid-19 
tedbirleri kapsamında yeniden uzatıldı. Rusya Korona Virüsle Mücadele 
Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Tanzanya'ya uygulanan 
uçuş kısıtlamasının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtilerek, “Türkiye ve 
Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş 
kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı 
alındı” denildi.
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Gastronomi turizmi ve ağırlama sektörünün 
önde gelen isimlerini buluşturacak olan 
1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve 
Ağırlama Zirvesi FSUMMIT için geri sayım 
başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 
zirvenin teması “Ağırlamada Farklılaşma”. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 
düzenlenecek olan 1. Uluslararası 
Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi 
FSUMMIT, 23-24 Haziran’da Antalya’da 
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin doğal 
güzelliklerini, bölgesel ve yerel Gastronomik 
değerlerini tanıtmak ve ülkemizi 
gastronomi turizminin ilgi odağı haline 
getirmek amacıyla düzenlenen FSUMMIT, 
Sözen Organizasyon ev sahipliğinde 
düzenlenecek. Turizm gastronomisi ve 
ağırlama sektöründe pandemi sonrası 
yeni normal düzeni, dünyadaki trendler, 
yenilikler, sürdürülebilirlik, yatırım 
planları gibi pek çok konuyu ele alacak 
olan FSUMMIT’te ağırlama sektörü, 
katılımcılar tarafından 360 derece 

ele alınacak.  FSUMMIT, dünyadan ve 
Türkiye’den yatırımcıların, işletmecilerin, 

gastronomi profesyonellerinin öykülerine 
ve deneyimlerine ev sahipliği yapacak. 

FSUMMIT, “Ağırlamada Farklılaşma” temasıyla 
turizm gastronomisini ele alacak

FSUMMIT, otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, yöneticiler, gastronomi ve 
turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirecek

Türkiye'deki havalimanları 2021 yılının 
5 aylık döneminde 29,4 milyon yolcuya 
hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları 
İşletmesinin (DHMİ) açıkladığı verilere 
göre, Türkiye genelindeki havalimanlarında 
mayıs ayında üst geçişlerle birlikte 82 bin 
120 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda direkt 
transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 
568 bin 364 yolcuya hizmet verildi.

Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka 
sayıları nedeniyle “riskli ülke” olarak 
değerlendirdiği Türkiye’yi, seyahat 
kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine 
yine dahil etmedi. t24.com.tr'de yer alan 
habere göre, AB Komisyonu “turuncu” 
listede yer alan Türkiye’ye, zorunlu haller 
dışında seyahat edilmesini önermiyor. 
Üye ülkelerin büyükelçilerinin Brüksel’de 
yaptığı toplantıda Japonya’nın, zorunlu 
haller dışındaki seyahatlere de izin verilen 
ülkeler listesine alınması benimsendi. 
Bununla birlikte, riskli ülkeler arasında 
gösterilen İngiltere ve Türkiye’ye yönelik 
kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi 
istendi. AB kaynakları, vakaların seyrine 
göre İngiltere’nin Haziran ayı ortalarında 
kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine 
dahil edilebileceğini bildirdi. 

İngiltere, Türkiye'yi “kırmızı liste”den 
çıkarmadı. Kırmızı listede yer alan 
ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, 
masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine 
otelde karantinada kalmaları gerekiyor. BBC 
Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere 
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı 
açıklamada yeşil listeye ise herhangi bir 
ülkenin eklenmediğini aktardı.

Türkiye'deki 
havalimanları ilk 
5 ayda 29,4 milyon 
yolcuya hizmet verdi

Türkiye, 1 Temmuz’a 
kadar AB’nin “riskli 
ülke” listesinde…

İngiltere, Türkiye’yi 
kırmızı listeden 
çıkarmadı
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Alman hükümeti, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile ilgili risk 
seviyesini "Yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "Risk 
bölgesi" kategorisine indirdi. DW Türkçe'de yer alan habere 
göre, 6 Haziran Pazar gününden itibaren geçerli olan uygulama 
ile Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün 
arasındaki karantina zorunluluğu kalktı. Türkiye'den gelirken 
yanında koronavirüs negatif olduğunu gösteren geçerli bir 
test bulunduranlar bu tarih itibariyle izolasyona girmek 
mecburiyetinde kalmadan ülkeye seyahat edebiliyor.

Tura Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TTYD 
Başkan Yardımcısı Erkunt 
Öner, hayatını kaybetti. 
Duayen turizmci, geçirdiği 
ameliyat sonrası yaşanan 
komplikasyon nedeniyle 
yaşama veda etti. Erkunt 
Öner’in cenazesi, 5 Haziran 
2021 günü Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi.

SunExpress, 2021 yazında iç hatlarda merkezi Antalya’dan 10, 
aktarma merkezi İzmir’den ise 14 destinasyona uçuş sunuyor. 
Antalya’yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla 
noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu yaz merkezi Antalya’dan 
Anadolu’da İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Kayseri, Samsun 
ve Trabzon’a düzenlediği uçuşlara Malatya ve Hatay’ı da ekledi. 
Havayolu, Türkiye’nin tatil cenneti Antalya’dan Malatya ve Hatay’a 
haftada iki kez Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı uçuş düzenlemeye 
başladığını duyurdu. Bu yaz, SunExpress, aktarma merkezi İzmir’den 
Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kayseri, Trabzon, Malatya, 
Erzurum, Hatay, Samsun, Kars, Konya ve yeni destinasyonu Bodrum 
olmak üzere Anadolu’nun 14 kentine uçuş sunuyor.  

Doğal ve tarihi 
zenginliklerinin 
yanı sıra yöresel 
lezzetleri ile 
de eşsiz bir 
kültüre sahip 
olan Rize'yi tüm 
dünyaya tanıtacak 
GastroRize 
Festivali 
1-3 Temmuz 
tarihlerinde 
gerçekleşecek. 
Gastronomi 
dünyasının 
önemli isimlerini 
buluşturacak 
festivale 
Türkiye’nin en iyi 
şeflerinin görkemli 
gastro-şovları 
renk katacak 
ve Türkiye’nin 
balıkçılık guruları 
ziyaretçilere eşsiz bilgiler sunacak. Ayrıca Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı 
ve tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, 
tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de festivalde yer bulacak. 
10 Haziran Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısına 
ev sahipliği yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, GastroRize 
festivali ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin 
bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini 
de gündeme taşımanın amaçlandığını ifade ederek şunları söyledi: 
“Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzu ilerleyen 
yıllarda büyüterek daha geniş katılımlı bir festivale çevirmeyi, Rize'nin 
gastronomi kültürünü çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Festival kapsamında gerçekleştireceğimiz konferanslarla da Rize’nin 
hem Türkiye’de hem de dünyada gastronomi ve turizm alanındaki 
bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmayı amaçlamaktayız.”  

Almanya, Türkiye'nin risk 
seviyesini düşürdü

Tura Turizm'in sahibi Erkunt 
Öner, hayatını kaybetti

SunExpress, 2021 yazında iç hat 
uçuşlarını genişletiyor

“Rize’nin gastronomi ve turizm 
alanındaki bilinirliğini arttırmayı 
amaçlıyoruz”
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Dr. Celalettin Candemir, 
Antalya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü 
olarak tandı. Antalya 
Valisi Ersin Yazıcı, 
Antalya İl Kültür ve 
Turizm Müdürü olarak 
atanan Dr. Candemir 
Zoroğlu’nu kabul etti. 
Zoroğlu’na görevinde 
başarılar dileyen Vali 
Yazıcı, şunları söyledi; 
“Geçen yıl pandemiden 
dolayı tüm dünyada 
olduğu gibi bizde de 
olumsuzluklar yaşandı. 
Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere 
yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet 
üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon 
geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha 
ümitle bakıyoruz. Bu konuda çok büyük bir potansiyelimiz var. Onun 
için elimizde bulunan potansiyelleri değerlendirerek coğrafyamızın bize 
sunduğu avantajlarımızı mutlaka ön plana çıkarmalıyız. Yeni görevinizin 
hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” İyi dilekleri 
için Vali Yazıcı’ya teşekkür eden Zoroğlu; “Antalya’nın potansiyelini 
bilmemek mümkün değil. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek 
için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. İyi dilekleriniz için 
teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Celalettin Candemir, Antalya 
İl Kültür ve Turizm Müdürü oldu

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm personelinin 
aşılanma sürecine yönelik Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi 
verdi. Aşılamanın turizmde en önemli rekabet unsuru olduğuna 
dikkat çeken Budak, “2021 turizm sezonu çok sıkı rekabet içerisinde 
geçecek. Aşılama bu rekabetin en önemli unsuru. Vatandaşlarına 
yeterli aşıyı sağlayamayan iktidar, turizm çalışanlarını aşılayarak sezonu 
açmak istedi. Ancak bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sadece 
turizm çalışanlarını aşılamak yetmez. Haziran sonuna kadar turizm 
kentlerinin tamamı aşılanabilirse sezonun bir bölümü kurtulur” dedi. 
Turizm sektöründe Türkiye’nin rakibi olan ülkelerin aşılama konusunda 
ülkemizden çok önde olduğunu vurgulayan Budak,  “Rakiplerimizden 
İspanya nüfusunun yüzde 38’ini, İtalya yüzde 37’sini, Yunanistan ise 
yüzde 34’ünün ilk doz aşısını tamamladı. Bizde bu rakam hala yüzde 
20 civarında. Bu ülkeler sezonu çoktan açtı. Biz bırakın nüfusu, turizm 
çalışanlarımızın bile yüzde 25’ini ancak aşılayabildik. Turizm gözbebeği 
Antalya’da ilk doz aşılananların il nüfusuna oranı yüzde 24, iki doz aşı 
olanların oranı sadece yüzde 17…  Antalya, Türkiye’de aşı yapılan iller 
sıralamasında 35’inci sırada. Diğer turizm bölgelerinde de aşılama 
çok yavaş ilerliyor. Muğla’da sadece nüfusun yüzde 31’i, Aydın’da ise 

sadece yüzde 28’i ilk doz aşılarını 
olabildi. Ülkemizin en nadide 
turizm merkezlerinden olan 
Kapadokya’yı içinde barındıran 
Nevşehir’de ilk doz aşı olanların 
oranı sadece yüzde 23. Turizm bölgelerindeki esnaflar, çiftçiler ve 
işçiler bir an önce aşılama programına dahil edilmeli ve aşılama süreci 
haziran sonunda kadar tamamlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Budak’tan soru önergesi
“Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ne kaç turizm çalışanı 
adına başvuru yapılmıştır? Kaç turizm çalışanına aşı yapılması 
hedeflenmektedir? Şimdiye kadar kaç turizm çalışanına ilk doz aşısı 
uygulanmıştır? İki doz aşısını yaptırabilen kaç turizm çalışanı vardır? 
Sağlık Bakanı tarafından BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması 
arasındaki sürenin 6- 8 hafta olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Turizm 
çalışanlarının ikinci doz aşıları ne zaman tamamlanacaktır? Mevsimlik 
turizm çalışanları aşılama programına dahil edilecek midir? Turizm 
bölgelerindeki esnaf aşı programına dahil edilecek midir?”

 “Turizm bölgelerindeki esnaflar, çiftçiler ve işçiler
bir an önce aşılama programına dahil edilmeli”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un 
Perspektif Dergisi’nde yer alan, SGK verilerinden derlenen 
bilgilere göre turizm sektörünün konaklama kesiminde 2019 
yılında çalışan sayısı 342.368’den 2020'de 270.614’e düşerek 
71.754 kişi azaldı. Aynı dönemde yiyecek içecek kesiminde 
çalışan sayısı 18 bin, seyahat acentelerinde 12 bin azaldı. 2019 
yılında turizm sektöründe çalışan toplam kişi sayısı 1.161.945 
iken bu sayı 2020’de 104.495 kişi azalarak 1.057.450’ye düştü. 
Konaklama sektöründe çalışanların sayısı düşmeye devam 
ediyor. SGK verilerinden derlenen bilgilere göre konaklama 
kesiminde 2021 yılı Ocak ayında çalışanların sayısı yüzde 2,6 
düşerek 237 bine geriledi.        

Turizmde çalışan 
kişi sayısı azalıyor
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Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
Antalya’nın Kemer ilçesi sınırlarında 
yer alan Çıralı-Yanartaş Doğal Sit 
Alanını ile İzmir’in Ödemiş ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan 10. Grup 
Doğal Sit Alanının koruma statüsü 
‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilen edildi.

Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) Sosyal 
Destek Programı 
kapsamında 
Çankırı’da 
uygulanan “Katıl, 
Üret, Paylaş, 
Hayatla Kaynaş 
Projesi” sayesinde engelli bireyler hem sosyalleşecek hem 
de üretime katkı sağlayacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sağlanan destekle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında, Çankırı 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki 
engelli bireylerin üretime katılmalarını amaçlayan “Katıl, 
Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi”nin hizmete girmesi için 
çalışmalarda son aşamaya gelindi. Proje kapsamında KUZKA 
tarafından sağlanan 1 milyon 200 bin lira destekle, Çankırı 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şabanözü Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün atıl durumda olan 
toplam da bin 200 metrekarelik bina yenilenerek 3 iş uğraşı 
atölyesi, 1 galoş üretim atölyesi, 1 eğitim atölyesi, 1 sera, 1 
spor salonu, 1 uygulama mutfağı ve kafe hizmete sunulacak.  
Proje ile engelli bireylerin alacakları eğitimlerle istihdama 
hazırlanmaları amacıyla en az 100 engelli bireye Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) onaylı eğitim sertifikası ile iş uğraşı atölyeleri 
etkinliklerine katılan 450 engelli bireye katılım belgesi verilmesi 
sağlanacak. Projenin hayata geçmesiyle ilgili olarak tadilat 
çalışmaları tamamlanan binada Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve 
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç incelemelerde bulundu. 
Proje kapsamında son çalışmaların yapıldığı atölyelerde satın 
alma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte Eylül ayında 
engelli bireylerin çalışmaya başlaması hedefleniyor. 

Marmara Denizi’nde çevre 
felaketine yol açan müsilaj salgını 
ekonomik faaliyetleri vurmaya 
devam ediyor. Turizmciler kötü koku 
ve görüntü kirliliği nedeniyle bölge 
insanlarını olumsuz etkileyen deniz 
salyasının bir an önce temizlenmesi 
gerektiğine, aksi takdirde yaz 
sezonunda otellerin ve turizm 
işletmelerinin büyük kayıplar yaşayacağına vurgu yapıyor. Sektör temsilcileri 
ayrıca, deniz salyasının Ege’ye inmesi halinde turizme büyük bir darbeye 
neden olacağına dikkat çekerek, acil eylem planının hayata geçmesini 
istiyor. Dünya Gazetesi'nden Merve Yiğitcan'a değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Marmara Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, Kocaeli ve Sakarya bölgesinde denizin 
normalde de çok temiz olmadığını ancak şu anda denizin durumunun çok 
vahim olduğuna dikkat çekti. Bu sene bölgeden yapılacak tekne turları için 
yeni destinasyon çalışmaları yaptıklarını, acentelerin bu konuda çok fazla 
çalışması olduğunu kaydeden Şahibaş, Kocaeli’den Karamürsel’e uzanan bir 
hatta tekne turları planlandığını fakat denizin durumu nedeniyle turların 
başlamadan kapandığını kaydetti. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise Bursa ve Güney Marmara bölgesi için 
özellikle pandemi sonrası doğa turizmi algısına yatırım yaptıklarına dikkat 
çeken Saraçoğlu, bunu yaparken de temiz deniz vurgusu da yaptıklarını 
ancak gelinen noktada bölgeyi ziyaret eden misafirlere karşı bir mahcubiyet 
hissettiklerini ifade etti. Saraçoğlu, “Eğer Ege’de de görülmeye başlarsa 
o zaman turizm çok etkilenir. Zaten güç bela kendini toplamaya çalışan 
sektöre bir balta da deniz salyası vurmuş olur” dedi. 

Müsilaj Çanakkale Boğazı’nı da sardı
Aylardır Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj tehdidi, boyutlarını zaman 
zaman arttırmaya devam ediyor. Özellikle balıkçılar için kabusa dönüşen 
durum, turistleri de olumsuz etkiliyor. Çanakkalegündem'de yer alan 
habere göre, İngiltere’den yelkenli özel yatları ile İstanbul’a gelen İngiliz 
turistler, geri dönüş kararı aldı. Turistler, Bozcaada taraflarında müsilajın 
olmadığını, ancak Çanakkale Boğazı’ndan İstanbul Boğazı’na kadar her yerin 
kaplı olduğunu ve bu durumun yatın motoruna zarar verdiğini belirttiler. 
Tek motorlu olan yatların filtre, süzgeç bölümlerinin müsilaj dolayısıyla 
bozulma ihtimali, denizcileri korkutuyor. Turistler ise, Çanakkale’den dönüşe 
geçeceklerini belirttiler ve müsilajın Türkiye ve Marmara Denizi için büyük 
problem olduğunu ifade ettiler.

Kayseri Erciyes A.Ş, ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu 
ile bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ 
Maratonu, dünya yarış literatüründe adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz 
yaz pandemi sebebiyle iptal edilen ve tüm dünyada koşu camiasının 
gözlerini Erciyes’e çeviren dağ koşusu, 2-3 Temmuz 2021 tarihlerinde 
koşulacak. Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının 
yönetici kurumu olan ITRA takviminde de yer alan Erciyes Dağ Maratonu 
ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi haline geldi. Dünyanın 
farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar 
iki gün boyunca 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere dört 
farklı etapta düzenlenecek. Öte yandan organizasyon kapsamında Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından tüm vatandaşların katılımı 
ile halk koşusu ve farklı yaş guruplarından çocukların katılacağı çocuk 
maratonu düzenlenecek.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj 
felaketi turizmi etkiliyor 

Erciyes Dağ Maratonu heyecanı 
Temmuz’da yaşanacak

İki alan ‘kesin korunacak 
hassas alan’ ilan edildi 

Engellileri üreten bireylere 
dönüştüren proje hayata 
geçiyor
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 317.088 552.048 74,10%
İRAN 220.108 194.384 -11,69%
UKRAYNA 103.807 187.029 80,17%
ALMANYA 356.696 185.032 -48,13%
BULGARİSTAN 399.460 159.653 -60,03%
IRAK 174.778 144.050 -17,58%
AZERBAYCAN 123.415 72.790 -41,02%
ROMANYA 67.366 56.029 -16,83%
FRANSA 93.486 55.371 -40,77%
HOLLANDA 78.715 52.080 -33,84%
GÜRCİSTAN 329.670 46.451 -85,91%
A.B.D. 65.337 43.822 -32,93%
LİBYA 42.766 41.296 -3,44%
İNGİLTERE 118.579 30.448 -74,32%
AVUSTURYA 35.972 22.453 -37,58%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 25.605 21.086 -17,65%
MISIR 29.121 20.533 -29,49%
İSPANYA 31.966 12.654 -60,41%
KUVEYT 59.469 10.466 -82,40%
ÇİN HALK CUM. 30.143 8.574 -71,56%
DANİMARKA 21.155 3.438 -83,75%
K.K.T.C. 45.047 3.195 -92,91%
CEZAYİR 44.674 2.928 -93,45%
G. KORE 32.690 2.298 -92,97%
AVUSTRALYA 10.329 1.870 -81,90%
JAPONYA 16.461 1.303 -92,08%
S.ARABİSTAN 64.960 1.093 -98,32%
DİĞERLERİ 1.324.019 811.399 -38,72%

TOPLAM 4.262.882 2.743.773 -35,64%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (NİSAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA 
FEDERASYONU 16 53.308 333075,00%

UKRAYNA 7 34.248 489157,14%
İRAN 10 28.064 280540,00%
ALMANYA 43 27.383 63581,40%
IRAK 7 16.754 239242,86%
ÖZBEKİSTAN 2 15.989 799350,00%
İNGİLTERE 80 13.517 16796,25%
FRANSA 55 12.902 23358,18%
ABD 39 11.956 30556,41%
AZERBAYCAN 13 11.206 86100,00%
HOLLANDA 18 10.106 56044,44%
İSRAİL 0 10.067 100,00%
LİBYA 21 7.587 36028,57%
LÜBNAN 0 6.756 100,00%
ÜRDÜN 13 5.166 39638,46%
ROMANYA 4 5.076 126800,00%
SURİYE 12 4.840 40233,33%
MISIR 11 4.292 38918,18%
AVUSTURYA 1 4.254 425300,00%
KANADA 31 1.882 5970,97%
ÇİN 6 1.752 29100,00%
KUVEYT 0 1.601 100,00%
TÜRKMENİSTAN 2 611 30450,00%
AVUSTRALYA 10 428 4180,00%
GÜNEY KORE 148 419 183,11%
SUUDİ ARABİSTAN 0 187 100,00%
DİĞERLERİ 411 129.335 31368,37%
TOPLAM 960 419.686 43617,29%
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-NİSAN 2021)
TOPLAM 2.354.246 1.651.032 -29,87%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 98 1.951 1890,82%
RUSYA 86 1.799 1991,86%
POLONYA 10 934 9240,00%
İSRAİL 158 132 -16,46%
İNGİLTERE 1.872 103 -94,50%
ALMANYA 227 71 -68,72%
FRANSA 56 54 -3,57%
YUNANİSTAN 1.137 42 -96,31%
ÇEKYA 8 38 375,00%
İTALYA 34 34 0,00%
AVUSTURYA 27 24 -11,11%
İSVİÇRE 35 23 -34,29%
BEYAZRUSYA 5 23 360,00%
İSPANYA 15 21 40,00%
BULGARİSTAN 51 21 -58,82%
A.B.D. 55 20 -63,64%
G.AFRİKA 13 19 46,15%
HOLLANDA 172 10 -94,19%
LÜBNAN 4 9 125,00%
ROMANYA 130 7 -94,62%
KANADA 18 6 -66,67%
LETONYA 14 5 -64,29%
DANİMARKA 11 4 -63,64%
MACARİSTAN 4 4 0,00%
ÜRDÜN 42 3 -92,86%
İRAN 0 1 100,00%
NORVEÇ 10 0 -100,00%
FİNLANDİYA 19 0 -100,00%
DİĞERLERİ 459 232 -49,46%

TOPLAM 4.770 5.590 17,19%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 29.406 18.100 -38,45%
AZERBAYCAN 2.621 4.288 63,60%
UKRAYNA 2.894 3.529 21,94%
HOLLANDA 5.112 2.829 -44,66%
İRAN 1.342 1.565 16,62%
İSVİÇRE 1.305 896 -31,34%
BELÇİKA 1.431 735 -48,64%
AVUSTURYA 1.767 724 -59,03%
İNGİLTERE 3.280 593 -81,92%
FRANSA 2.012 550 -72,66%
BULGARİSTAN 1.434 429 -70,08%
FİLİPİNLER 2.010 366 -81,79%
A.B.D. 1.027 324 -68,45%
RUSYA FED. 887 279 -68,55%
İTALYA 479 167 -65,14%
ROMANYA 285 132 -53,68%
POLONYA 428 123 -71,26%
SURİYE 164 116 -29,27%
DANİMARKA 320 78 -75,63%
ÇEKYA 62 19 -69,35%
ÇİN HALK CUM. 201 19 -90,55%
SLOVAKYA 46 14 -69,57%
JAPONYA 319 11 -96,55%
NORVEÇ 69 9 -86,96%
AVUSTRALYA 280 9 -96,79%
FİNLANDİYA 37 8 -78,38%
G. KORE 377 8 -97,88%
KUVEYT 273 0 -100,00%
DİĞERLERİ 12.724 1.660 -86,95%

TOPLAM 72.592 37.580 -48,23%

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

Türkiye’nin ilk dört aydaki turist kaybı yüzde 36 

İstanbul’un ziyaretçi sayısı 
nisan ayında artış gösterdi

Turizm şehri Muğla’nın
turist sayısı yükselişte  

İzmir, ilk dört ayı 
37 bin 580 pax ile tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre, 2020’nin aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin Ocak-Nisan ayları 
arasında aldığı toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 
35,64 oranında düştü. Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan 

dönemini kapsayan ilk dört ayında toplam ziyaretçi 
sayısı 4 milyon 262 bin 882 iken, bu sayı 2021’in aynı 
döneminde 2 milyon 743 bin 773 olarak gerçekleşti. 
Türkiye’nin en önemli pazarlarından Rusya, gelen 
ziyaretçi sayısında yüzde 74’lük artış ile 552 bin 48 

turisti ülkemize gönderdi. Diğer bir kaynak pazar 
Ukrayna’dan gelen turist sayısı da yüzde 80 artış ile 
194 bin 384 pax oldu. Bu iki ülke dışındaki önemli 
pazarlardan gelen turist sayılarında ise düşüş devam 
etti. 

İstanbul, yılın dördüncü ayında ağırladığı 419 bin 686 yabancı 
ziyaretçi sayısı ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 43 bin 
617,29’luk artış kaydetti. Bunun yanı sıra, yılın ilk dört ayının 
toplamına kıyasla da kente gelen turist sayısında yükselme oldu. 
Bu dönemde turist sayısı bakımından İstanbul’a en fazla turist 
gönderen pazarlar sırasıyla Rusya, Ukrayna, İran, Almanya ve 
Irak oldu. Rusya’dan gelen turist sayısı Nisan 2020’ye göre yüzde 
333 bin 75 oranında artarken, Ukrayna’nın artış oranı yüzde 
489 bin 157 oldu. İlk dört ay verilerinin toplamına bakıldığında 
ise, Ocak-Nisan 2020’de 2 milyon 354 bin 246 yabancı ziyaretçi 
alan İstanbul’un bu senenin aynı döneminde yüzde 30 düşüşle 1 
milyon 651 bin 32’de kaldığı görülüyor. 

Muğla, yılın ilk dört ayını yüzde 18 yükseliş ile kapattı. 
Geçen sene Ocak-Nisan döneminde 4 bin 770 yabancı turist 
ağırlayan kentte bu sene turist sayısı 5 bin 590 oldu. İlk dört 
ayda Rusya’dan 1.799 ziyaretçi alarak bu pazarda yüzde 1.992 
artış ve Ukrayna’dan 1.951 ziyaretçi alarak bu pazarda da 
yüzde 1.891 artış kaydeden Muğla’ya Polonya’dan gelen turist 
sayısı ise yüzde 9 bin 240 oranında artış gösterdi. İngiltere, 
Almanya, Fransa gibi kaynak pazarlardan gelen turist sayıları 
ise düşüş trendini sürdürdü. İlk dört ayda şehre en fazla 
ziyaretçi gönderen pazarlar ise sırasıyla Ukrayna, Rusya, 
Polonya, İsrail, İngiltere, Almanya ve Fransa oldu.  

İzmir’in yılın ilk dört ayında ev sahipliği yaptığı yabancı turist 
sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48’lik düşüşle 
37 bin 580 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 72 bin 
592 olmuştu. Kente en fazla turist gönderen pazar 18 bin 100 
pax ile Almanya olurken, onu 4 bin 288 pax ile Azerbaycan, 
3 bin 529 pax ile Ukrayna, 2 bin 829 pax ile Hollanda 
takip etti. En üst sırada yer alan pazarların turist sayısı 
değişimlerine bakıldığında, 2020’nin ilk dört ay verilerine 
göre Azerbaycan’dan gelen turist sayısında yüzde 63,60’lık 
artış, Ukrayna’dan gelen turist sayısında yüzde 21,94’lük artış 
ve İran’dan gelen turist sayısında yüzde 16,62’lik artış, diğer 
pazarlarda ise düşüş olduğu görülüyor. 
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