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Son iki yıldır tüm dünya pandemi ile mücadele ederken tam da kısıtlamaların gevşetilmeye 
başladığı, turizmde geleceğe dönük umutların arttığı, seyahat planlarının yapıldığı bir dönemde, 
Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi, bu olumlu havanın yerini yeni bir belirsizliğe bırakmasına 

sebep oldu. 

Türkiye açısından ise, savaşın daha da dikkatli izlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin stratejik bir 
noktada konumlanması ve savaşın yanı başında olmasının yanı sıra iki taraf ile de önemli ticari 
ilişkilerinin bulunması, özellikle turizmde Rusya’nın belirleyici kaynak pazar, Ukrayna’nın ise 
önemli kaynak pazarlardan biri olması durumu daha da kritik hale getiriyor. Zira Türkiye 2022 yılı 
için Rusya’dan 6 milyon, Ukrayna’dan ise 2,5 milyon turist hedefliyordu. Kaybedilen bu iki pazarın 
yerini alacak yeni pazarlar için “Turizm İstişare Kurulu”nun toplaması ve yeni kararlar almasının 
zamanı gelmedi mi? Aksi takdirde tarih tekerrür edecek, 2015-2016 sezonunu tekrar yaşayacağız 

gibi görünüyor… 

Diğer taraftan sektör profesyonellerinin bu konuya ilişkin farklı açıklamalarına bakıldığında 
ise sektöre ilişkin endişeler gözden kaçmıyor. Bu konuda harekete geçmede daha fazla geç 
kalınmaması gerektiği konuşuluyor… Diğer taraftan, birçok Avrupa ülkesinin hava sahalarını Rus 
uçuşlarına kapatması ve Rusya’da uluslararası uçuşların ve yurt dışı turların iptal edilmesine 
karşın Türkiye’ye dönük turların devam edeceği bilgisi sektörü heyecanlandıran bir gelişme oldu.
Turizm sektöründe tüm bu gelişmeler yaşanırken, bizler de haber dosyalarımızı ve 

araştırmalarımızı hazırlamayı sürdürdük…

Dergi yayına hazırlandığı sırada otel yatırımlarının devam ettiği, 2022 sonuna kadar 25 bin yeni 
yatağın devreye gireceği bilgisine ulaşıldı. Yeni Otel Yatırımları araştırmamıza ilişkin detayları 

dergimizden okuyabilirsiniz.

Geçtiğimiz ay Türkiye turizminin yaşadığı önemli bir olay da EMITT Turizm Fuarı oldu. 110 
ülkeden 33 bin 595 ziyaretçi ve 500’e yakın katılımcıyı ağırlayan 25. EMITT Turizm Fuarı, 
sektör bileşenlerini bir araya getirdi. Fuara ilişkin değerlendirmeleri ilerleyen sayfalarımızda 

görebilirsiniz.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü dolayısıyla, mart sayımızın sayfalarında 
Çanakkale’yi bir destinasyon olarak ele aldık ve tarihi, doğal, turistik zenginliklerini inceledik.  

Destinasyon Çanakkale dosyamız, ilerleyen sayfalarda…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Turizm İstişare Kurulu - TİK’in toplanma 
zamanı gelmedi mi?
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Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak 
Yeni Otel Yatırımları araştırmamız 

kapsamında edindiğimiz bilgilere göre; 
2022’nin 3’üncü ayı itibariyle Türkiye 
genelinde 63 yeni otel açılacak. Yeni açılan 
otellerle toplam yatak kapasitesinde 
bilgisine ulaştığımız 24 bin 466 adetlik 
artış gerçekleşecek. Yatak kapasitesi 
netleşmemiş veya bilgisine ulaşamadığımız 
tesisler de hesaba katıldığında, 63 
tesisle birlikte 25 binin üzerinde yatak 
kapasitesinin konaklama sektörüne 
ekleneceği öngörülüyor. 2022’nin ilk 3 
ayında ise 7 otelin açıldığı bilgisine ulaştık. 
Buna göre, 2022’deki toplam yeni otel 
açılışı, 70 olarak ortaya çıkıyor.

34 adet 5 yıldızlı otel yolda
Bu yıl Mart ayı itibariyle yılsonuna dek faaliyete 
geçmesi öngörülen 63 otelden 34’ü 5 yıldız 

kategorisinde bulunuyor. Bu 5 yıldızlı otellerin 
toplam yatak kapasitesi ise 17 bin 628. 11 adet 
4 yıldızlı otel açılışıyla 3 bin 126 yatak daha 

2022 sonuna kadar 
25 bin yeni yatak devreye girecek

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak periyodik biçimde düzenlediğimiz Yeni Otel Yatırımları araştırmamızın bir 
diğer ayağı daha tamamlandı. Araştırma kapsamında elde ettiğimiz bulgulara göre, 2022 yılbaşından bugüne 7 otel 
kapılarını açarken, 63 yeni tesis de yılsonuna kadar faaliyete geçecek. Buna göre, yılsonunda faaliyete geçen toplam 
yatak kapasitesinin 25 bini aşacağı öngörülüyor. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yatırımlar devam ederken, 2023-24 
döneminde yatırımı halihazırda devam eden 32 tesisin kapılarını açması hedefleniyor. 

2022'nin İlk Üç Ayında Açılan Oteller

Şehir Tesis Adı Yıldız Yatak Sayısı

Hatay - Antakya Artes Hotel 4 144

Kayseri X-Mountain Lodge Erciyes 5 550

İstanbul Wanda Vista İstanbul 5 900

Kahramanmaraş
Ramada by Wyndham, 

Elbistan 
4 110

Van Van Life Hotel 3 96

Mersin Marista Otel 4 192

İzmir Ayvaz Otel 3 80
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konaklama kapasitesine eklenecek. Beş adet 
3 yıldızlı yeni otelin yatak kapasitesi 1.762, beş 
adet butik otelin yatak kapasitesi ise 570 olarak 
tespit edildi. Kategorisi henüz belirlenmemiş 
olan sekiz yeni otelin ise toplam yatak kapasitesi 
1.380 adet…

En yüksek sayıda yeni otele İstanbul ve 
Antalya ev sahipliği yapacak
2022’nin 3’üncü ayı itibariyle açılacak 
otellere iller bazında bakıldığında, hem 

ekonominin hem turizmin kalbinin attığı 
İstanbul’da 13 yeni otel ve 5 bin 402 
yataklık kapasite artışı öngörülüyor. Yeni 
Otel Yatırımları araştırmamız kapsamında 
ulaştığımız bulgulara göre, turizmin başkenti 
Antalya’da 7 yeni tesisin açılacağı bilgisine 
ulaşılırken, bu otellerin toplam yatak 
kapasitesi ise 4 bin 200 olarak tespit edildi. 
Yine önemli turizm kentlerimizden İzmir’de 
ise 4 yeni otel ve buna bağlı 1.448 yeni 
yatağın devreye girmesi planlanıyor. 

Turizm yatırımları, Anadolu’nun farklı 
illerinde devam ediyor
Turizmde atılım yapmaya hazırlanan 
Mersin’de 4 adet otelin yapımı devam 
ediyor; yılsonuna kadar açılması 
hedeflenen bu otellerin toplam yatak 
kapasitesi 2 bin 242 adet olacak. Başkent 
Ankara’da açılacak 3 yeni otel ile şehrin 
yatak kapasitesi 770 adet artacak. 
Tekirdağ’da da toplam yatak kapasitesi 
538 olmak üzere 3 yeni otel faaliyete 
girecek. Aydın, Çanakkale, Denizli, Muğla, 
Nevşehir ve Ordu’da ikişer adet; Adana, 
Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Kayseri, KKTC, Kocaeli, Konya, 

2022'de Açılacak Oteller

Kategori Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5 34 17.628

4 11 3.126

3 5 1.762

Butik 5 570

Netleşmeyen 8 1.380

TOPLAM 63 24.466

2023 ve Sonrasında Açılacak Oteller

Kategori Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5 18 9.248

4 8 2.742

3 3 464

Butik 1 120

Netleşmeyen 2 242

TOPLAM 32 12.816

İller Bazında Açılacak Oteller (2022)

İller 5* 4* 3* Butik Netleşmeyen Toplam Tesis Toplam Yatak

Adana 1 1 230

Ankara 3 3 770

Antalya 6 1 7 4.200

Aydın 1 1 2 974

Balıkesir 1 1 60

Batman 1 1 240

Bursa 1 1 80

Çanakkale 1 1 2 1.180

Denizli 1 1 2 540

Diyarbakır 1 1 200

Erzurum 1 1 300

İstanbul 4 3 1 1 4 13 5.402

İzmir 3 1 4 1.448

KKTC 1 1 450

Kayseri 1 1 132

Kocaeli 1 1 210

Konya 1 1 240

Manisa 1 1 430

Mersin 3 1 4 2.242

Muğla 2 2 474

Nevşehir 2 2 1.920

Ordu 1 1 2 234

Rize 1 1 180

Samsun 1 1 160

Şanlıurfa 1 1 384

Tekirdağ 1 2 3 538

Tokat 1 1 372

Van 1 1 48
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Manisa, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, 
Van ve Zonguldak’ta ise birer yeni otelin 
yılsonuna kadar açılması hedefleniyor.

Önümüzdeki iki yılda açılacak yeni 
otellerde hazırlıklar sürüyor
Yeni otel açılışları, önümüzdeki yıl da 
devam ediyor. Yeni Otel Yatırımları 
araştırması kapsamında edindiğimiz 
bilgilere göre, 2023 ve 2024’te 32 yeni 
otel daha devreye girecek. Toplam yatak 

sayısı 12 bin 816 olarak tespit edilirken, 
bilgisine ulaşılamayan yatak sayıları 
da eklendiğinde toplam rakamın 15 
bini yakalayacağı öngörülüyor. 2023 ve 
devamında devreye girecek tesislerden 
18’i 5 yıldız kategorisinde yer alıyor; 
belirlenen toplam yatak kapasitesi ise 9 
bin 248. Sekiz adet 4 yıldızlı otelin yatak 
kapasitesi de 2 bin 742 olacak. 3 adet 
3 yıldızlı otelin yatak kapasitesi 464, 
bir adet butik otelin yatak kapasitesi 

ise 120 olarak tespit edildi. Kategorisi 
belirlenmeyen 2 adet otelin ise yatak 
kapasitesi 242 olacak. 

Turizm kentlerindeki yatırımlar 
öne çıkıyor
2023-2024’te açılacak otellere iller 
bazında bakıldığında, Antalya yedi yeni 
otel ile ilk sırada geliyor. Yen oteller 
açıldığında kentteki yatak kapasitesinde 
5 bin 66 adetlik artış olacak. Diğer bir 
önemli turizm kentimiz Muğla’da ise 
projesi süren 3 yeni otelin önümüzdeki 
iki yıl içinde açılması planlanıyor. Bu 
açılışlarla kentin yatak kapasitesinde 
1.020 adetlik artış gerçekleşecek. Bolu, 
Bursa, Denizli, Şanlıurfa ve Yalova’da ikişer 
adet yeni otelin, Afyonkarahisar, Ankara, 
Aydın, Çanakkale, Düzce, İstanbul, KKTC, 
Karaman, Kayseri, Mersin, Sakarya ve 
Yozgat’ta ise bire yeni otelde önümüzdeki 
yıllarda faaliyete girmek üzere hazırlıklar 
sürüyor. 

Yenileme yatırımları yeniden başlıyor
Pandemi koşulları dolayısıyla renovasyon 
yatırımlarına son iki yıldır ara verilmişken, 
bu alanda da yeniden canlanma olduğu 
görülüyor. Turizm İşletme & Yatırım Dergisi 
olarak edindiğimiz bilgilere göre, 2022’de 
15 otelde renovasyon kararı alındı. Bu 
otellerin altısı Antalya’da, ikisi Ankara’da, 
ikisi İzmir’de, diğerleri ise Amasya, Aydın, 
Şanlıurfa, Van ve Yalova’da yer alıyor.

Altı otel yatırımı beklemeye alındı
Yatırımına başlanan fakat farklı 
sebeplerden ötürü beklemeye alınan altı 
adet otel bulunuyor. Edindiğimiz bilgilere 
göre, Antalya’da 3 adet 5 yıldızlı, bir adet 
4 yıldızlı olmak üzere dört adet otelin 
projesi beklemeye alınmış durumda. 
Balıkesir’de biri 4 biri 5 yıldızlı iki otel 
yatırımı beklemede… Elazığ’da bir adet 5 
yıldızlı, Muğla’da bir adet özel konaklama 
tesisi, Tekirdağ’da bir adet 5 yıldızlı, 
İzmir’de ise 2 adet 3 yıldızlı oteller yatırım 
aşamasında beklemeye alındı.

2022'de Renovasyona Girecek Oteller

Şehir Tesis Adı Yatak Sayısı

Amasya Korkmaz Otel 82

Ankara Ankara Royal Otel 160

Ankara İlci Residence Otel 57

Antalya Side Breeze Hotel 578

Antalya Ic Hotels Green Palace 1.000

Antalya Ic Hotels Santai Family Resort 1.500

Antalya Ic Hotels Airport 350

Antalya Süral Saray Otel 530

Antalya Miracle Resort Hotel 750

Aydın Didim Beach Resort Hotel 770

İzmir Doubletree By Hılton 232

İzmir Çeşme Ilıca Hotel Spa & Wellness Thermal Resort 315

Şanlıurfa Kilim Otel 158

Van Elite World Van Hotel 460

Yalova Elegance Resort Hotel 228

Beklemeye Alınan Yatırımlar

5* 4* 3* Özel Konaklama Tesisi

Antalya 3 1

Balıkesir 1 1

Elazığ 1

Muğla 1

Tekirdağ 1

İzmir 2



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

Projeniz ne kadar değerli?

Gayrimenkul dünyasında mevcut bir yapının veya yeni geliştirilen bir 
projenin değeri profesyonel uzmanlar tarafından çeşitli yöntemlerle 
belirlenebilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları; emsal karşılaştırma 
yöntemi, maliyet yöntemi, kapitalizasyon (gelirlerin anaparaya 
dönüştürülmesi) yöntemi, doğrudan anaparaya dönüştürme yöntemi, 
harcanabilir gelir akışının bugünkü değeri yöntemi, başparmak kuralı vs. 
gibi hesaplama çeşitleri olarak sıralanabilir.

Ticari olmayan gayrimenkullerin değer tespiti yapının fiziki özelliklerine 
ve konumuna göre şekillense de ticari gayrimenkuller genellikle finansal 
getiri potansiyellerine göre de değerlendirilmektedir. Örneğin yapının 
kira getirisi veya işletme geliri ne kadar yüksek olursa değeri de o oranda 
artacaktır. Kira bedelini veya işletme gelirlerini yükseltmek, içerisinde 
yapılacak etkinlikler veya ticari faaliyetlerin çeşitliliğiyle mümkün 
olmaktadır. Fiziki özellikler açısından birbirinin kopyası ve aynı bölgede 
bulunan iki turistik tesisin biri iyi işletiliyor ve yıllık getirisi diğerine göre 
daha fazla oluyorsa değerlemeleri de farklı olacaktır. İşletmenin tesise 
kattığı değer çok yüksek mertebelerde olmaktadır.

Her ne kadar ekonomi biliminin temel prensiplerinden biri olan serbest 
piyasada fiyatların arz-talep dengesine göre belirlendiği görüşü geçerli 
olsa da ilgili sektörün dinamikleri baz alınarak yapılan analitik çalışmalar 
neticesinde dış etkenlerden bağımsız olarak gayrimenkulün değerini 
(bankacılık sistemine göre ekspertiz bedelini) o günün şartlarına göre 
tespit edebilmek önemli bir konudur. Fakat burada sorulması gereken 
soru şu ki; asıl değerli olan yapının fiziki özellikleri midir yoksa o tesisi nasıl 
yönettiğimiz ve dolayısıyla finansal olarak ne kadar değer sağlayabildiğimiz 
midir? Mimarisi, lokasyonu, kapasitesi ve imkanları mükemmel bir 
tesisi doğru işletme kurgusuyla yönetemiyor ve tesisin potansiyelinin 
çok altında gelir elde edebiliyorsak başarılı bir süreç yönetemiyoruz 
demektir. Ticari olarak sürdürülebilirliği sağlanmamış ve finansal başarıyı 
gerçekleştirememiş projelerin tasarım veya lokasyon olarak ne kadar 
iyi durumda olursa olsun gerçek değerine ulaşmış projeler olarak ele 
alınabilmesi mümkün olmamaktadır. Projenin ekspertiz değerine ek 
olarak bizim o projeye yönetim modeliyle nasıl değer kattığımız gerçek 
zamanlı değerinin tespitinde en önemli noktalardan birisidir.
Değer tespiti serbest piyasada çok çeşitli kabullere göre yapılıyor olsa 
da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre yetkilendirilmiş 
lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanan 
ekspertiz raporlarında yukarıda listelediğimiz yönetmelerin genel olarak 
uygulandığını görebiliriz.

Sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti; sermaye piyasası 
mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 
sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan 
gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak 
ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin kurul düzenlemeleri 
ve kurulca kabul edilen değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve 
tarafsız olarak takdir edilmesi olarak ifade edilmektedir. 

Arsa, arazi, bağımsız bölüm, bina, işyeri, alışveriş merkezi, site, fabrika, 
benzin istasyonu, gayrimenkul projesi ve bağlı haklar vb. gayrimenkullere 
ilişkin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti/değerleme 
raporu faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu yöntemler genel itibariyle projenin fiziki kapasite, resmi durum ve 
imkanlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Sayısal veriler çerçevesinde yapılan 
hesaplamalar normal şartlar altında değerlendirilerek en olumsuz 
senaryoya göre alt sınırdan ele alınır. Peki bir tesisin mülkiyetine sahip 
olan kişi veya kurumlar projelerinin iş dünyasında karşılık bulabilecek 
gerçek değerini veya üst sınır potansiyelini nasıl bilebilecekler? Bu 
noktada şirketimizin kurumsal olarak ana faaliyet konularından olan varlık 
yönetimi, iş geliştirme, finans yönetimi, değer mühendisliği ve portföy 
yönetimi başlıkları devreye girmektedir. Projenin mevcut durumunun 
analiziyle birlikte yapılacak olan yönetim modeli, iş geliştirme ve master 
planlama faaliyetleriyle en iyi kullanım alternatifinin belirlenerek yıllık 

getiri potansiyelini maksimize etme çalışmaları önem kazanmaktadır.

Bu durumu kısaca yakın tarihli bir proje geliştirme örneğiyle açıklamanın 
faydalı olacağını düşünmekteyim. Yatırım süreçlerini yönettiğimiz 
ülkemizin önemli şirketlerinden birisine ait lojistik sektöründe kullanılan 
bir depo yapısının şirket üst yönetimi talebiyle satışı gündeme gelmiştir. 
Banka tarafından SPK lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılan ekspertiz 
raporuna göre yapının değerinin 3,5 milyon USD olduğu tarafımıza 
bildirilmiştir. O bölgedeki emlak işiyle uğraşan kişilerin görüşüne 
göre ise yapının 6 milyon USD yaklaşık bedelle satılabileceği görüşü 
alınmıştır. Halihazırda yapı sahibinin kendi işlettiği depodan elde ettiği 
aylık gelir 70 bin USD mertebelerinde olmaktadır. Bu durumda kira 
çarpanı üzerinden gidecek olursak yapının değerini 10 milyon USD 
mertebelerinde ele alabiliriz. Yapının fiziki şartlarında birkaç düzenleme 
yaparak aylık geliri 90-100 bin USD’lere çıkarmanın mümkün olduğunu 
teknik arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda görmüş bulunmaktayız. 
Bu durumda getiri modeli üzerinden yapının değerinin 15 milyon USD 
üzerinde olacağını öngörebiliyoruz. İşletmeyi kurumsal bir şirkete aylık 60 
bin USD bedelle kiraya verdiğimizi ve minimum 10 yıllık kira sözleşmesi 
yaptığımızı düşünelim. Sözleşme toplam değeri 7,2 milyon USD olacaktır. 
Bu sözleşmeyi bir finans kuruluşuna vererek önemli bir miktarda finansal 
kredi kullanabilir hem nakit ihtiyaçlarımızı karşılarız hem de malın 
sahibi olmaya devam ederiz. Satalım dersek de kiracılı olarak kolayca 
düşündüğümüz bedele yakın şekilde ticareti gerçekleştirebiliriz. Bu proje 
turizm tesisi olsa da benzer bir kurgu düşünülebilecektir.

Şimdi burada size şunu sormak istiyorum. Bu gayrimenkulün gerçek 
değeri nedir? 3,5 milyon USD mi, 6 milyon USD mi, 7,2 milyon USD mi, 10 
milyon USD mi veya 15 milyon USD mi? Yoksa asıl değeri belirleyen bizim 
yönetim modelimiz ve ticari olarak kurguladığımız finansal sistem mi? 

İş geliştirme ve proje süreç yönetiminin önemi ticari hayatımızda her geçen 
gün artmaktadır. Sahip olduğumuz kıymetleri maksimize edebilmek için 
bilgi, tecrübe ve kurumsal vizyona gereken değeri vermemiz gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. olarak kurumsal misyonumuz 
ülkemizdeki potansiyel değerleri en iyi şekilde modellemek ve rol model 
başarı hikayesine sahip yeni markalar oluşturmaktır. Bu vizyonla turizm 
sektöründe çok büyük potansiyelleri gerçekleştirebilme heyecanını hep 
birlikte paylaşıyoruz.

Önümüzdeki sayılarda görüşmek üzere, sağlıklı zamanlar dilerim…

MAKALEYATIRIMLAR
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Habitat markası, Sarıkamış’tan Gökçeada’ya uzanıyor. Kış turizmi 
alanında adını duyuran Habitat Otel, konuklarının alıştığı kaliteyi 
Çanakkale Gökçeada’daki yeni tesisinde sunmaya devam edecek. 
Wellness ve MICE turizminin öne çıkacağı otel, Gökçeada Habitat 
Otel ismiyle hayata geçiriliyor. Sarıkamış Habitat Hotel Sahibi ve 
İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, Gökçeada’da yapmayı planladıkları 
yeni tesisleri hakkında bilgi verdi. Kış oteli olarak hem müşteri 
memnuniyeti açısından hem servis kalitesi açısından belli bir noktaya 
ulaşmış olmalarının, yaz oteli yatırımı konusunda kendilerine 
cesaret verdiğini aktaran Kürşat Gemalmaz, şunları söyledi: “Bu 
doğrultuda Aralık ayının sonlarında Çanakkale, Gökçeada’da bir 
arsa aldık. Projenin hazırlanmasının ardından bu sene yaz sonunda 
yatırıma başlamayı hedefliyoruz. 2023 yılında da otelimizi açmayı 
planlıyoruz. Otelimiz ilk aşamada 50 oda ve 120 yatak kapasiteli 
olacak. Ancak yerimiz müsait olduğu için zaman içinde 120 odaya 
kadar çıkma imkanımız bulunuyor. Gelişmelere bağlı olarak üç sene 
içinde bu kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Hem Gökçeada turizmine 
katkıda bulunmayı hem de 
otelimizin adını, imajını 
geliştirmeyi hedefliyoruz”
“Gökçeada’ya yine Habitat 
ismiyle gireceğiz,” diye devam 
eden Kürşat Gemalmaz, 
“Otelimizin adı Gökçeada Habitat 

Otel olacak. Mimari yapısı ise Gökçeada’nın mimarisine uygun 
şekillenecek. Büyük bir bloktan oluşan değil, küçük taş evlerden 
oluşan, Gökçeada’nın Rum mimarisine uygun bir yapı oluşturmayı 
düşünüyoruz. Çevreyi olabildiğince rahatsız etmeyecek şekilde, 
maksimum iki katlı hatta tek katlı yapılardan oluşan bir mahalle 
konsepti düşünüyoruz. İçinde restoranı, tavernası olan, alışveriş 
mağazaları, kafesi bulunan, hatta sadece otel misafirine değil, 
Gökçeada’ya gelen diğer misafirlere de hizmet verebileceğimiz bir 
tesis oluşturmayı hedefliyoruz. Bu şekilde hem Gökçeada turizmine 
katkıda bulunmayı hem de otelimizin adını, imajını geliştirmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gökçeada, Cittaslow unvanı 
almış bir yerleşim, ayrıca elit 
bir ziyaretçi profili var”
Gökçeada’nın lokasyon olarak 
doğasıyla ve sakinliğiyle 
yeni bir otel yatırımı için 
kendilerine cazip geldiğini 
anlatan Gemalmaz, “Gökçeada, 
Cittaslow unvanı almış bir yerleşim. Ayrıca elit bir ziyaretçi profili 
var. Özellikle İstanbul’dan, yanı sıra İzmir’den misafir alan bir 
bölge... Ulaşım imkanları gelişti ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 
de tamamlanmasıyla misafir sayısının artacağını düşünüyoruz” 
dedi. Gökçeada Habitat Otel’in yarım pansiyon konseptinde hizmet 
vereceğini ifade eden Gemalmaz, şu detayları aktardı: “Otelimizde 
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisimiz olacak. Akşam 
yemeklerini de açık büfeden ziyade, A la carte olarak düşünüyoruz. 
Dışarıdan misafirlere de hizmet vereceğimiz için, onları da memnun 
etmek adına böylesi daha uygun olacaktır... Öğlen yemeğini de yine 
alternatif olarak sunacağız. Otelimiz denize sıfır konumda, dolayısıyla 
bir plaj işletmesi olarak da faaliyet göstermeyi düşünüyoruz. Zaman 
içinde bu hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz.”

“Misafirimizin mutlu ve iyi hissederek ayrılacağı bir ortam 
oluşturmayı hedefliyoruz”
Gökçeada Habitat Otel, Wellness turizmine dönük imkanlarıyla 
öne çıkacak. Bölgenin doğal varlığının da etkisiyle çeşitli spor 
etkinliklerine ev sahibi yapacaklarını anlatan Gemalmaz, 
“Gökçeada’nın sezonu güney bölgelerine göre daha kısa ama bu 
dezavantajlı durumu avantaja çevirebiliriz. Spor aktiviteleriyle 
sezonu uzatabileceğiz. Özellikle wellness aktiviteleri; örneğin yoga, 
yürüyüş, nefes eğitimleri gibi alanlarda eğitimlerimiz olacak. SPA ve 
fitness alanlarımız da olacak. Gelen misafirimizin geldiğinde kendini 
iyi hissedeceği, ayrılırken de çok daha mutlu ve iyi hissederek 
ayrılacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. MICE turizmine 
yönelik imkanlara da sahip olacak Gökçeada Habitat Otel’de, 
organizasyonlara hitap edecek 300-400 kişilik bir alan bulunacak.

Gökçeada’ya yeni otel yatırımı 

Kürşat Gemalmaz

NG Hotels’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Hediye Güral Gür, 
turizm sektörü hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 
Güral Gür, “Milyonlarca dolar 
yatırım değerine sahip otelleri 
böyle bir dönemde devreye 
almak turizm sektörüne ne 
denli güven duyduğumuzun bir 
göstergesiydi” dedi. Hürriyet’ten 
Burak Coşan’a konuşan Hediye Güral Gür iki yeni proje hazırlığında 
olduklarını belirterek, “Lüks segmentte hizmet veren bir otel olarak 
ciddi rakipler arasından 1 yıl gibi kısa sürede sıyrılmış olmak bizi ayrıca 
memnun etti. Önümüzde bizi heyecanlandıran bir Bodrum projesi 
var. Ortakent’te bir projeyi devreye alacağız. Şu anda projelendirme 
çalışması devam ediyor. Hem konut hem otel olan bir proje. Kısa 
zamanda projelendirme çalışmalarını tamamlayıp devreye almak 
istiyoruz” dedi.

Hediye Güral Gür: “Pandemi 
döneminde otel yatırımlarına 
milyonlarca euro harcadık”

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 
(Akfen GYO) mevcut finansallarının 
güçlendirilip, birçok alanda şirketin 
gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına 
yönelik 2021 başıyla birlikte art 
arda attığı adımlar her alanda rekor 
büyüme getirdi. Akfen GYO tarafından 
açıklanan 2021 yılı finansal sonuçlarına 
göre şirketin sermayesi 7 kat artışla 
1.3 milyar TL’ye ve öz kaynakları 6 
kat artarak 4.3 milyar TL’ye dayandı. Şirket bir önceki yıl 240 
milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL’lik kâra ulaştı. 
Şirketin finansallarını güçlendirecek ve büyütecek önemli bir dizi 
iyileşmeye imza attıklarını belirten Akfen GYO Genel Müdürü 
Sertaç Karaağaoğlu, “2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın 
azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı, her alanda büyüme 
gerçekleştirdi

Sertaç Karaağaoğlu
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Antalya, Alanya bölgesine ultra her şey 
dahil, yüksek güvenlikli 5 yıldızlı, aile oteli 
geliyor. Konsept otel olarak planlanan 
yatırım, ultra her şey dahil şeklinde hizmet 
verecek. Denize sıfır, Alanya ve eğlence merkezlerine yakın otel temmuz 
ayında açılacak. Yatırımı City Line Grup tarafından gerçekleştirilen otel, 
grubun ilk turizm yatırımı. Başta Avrupa olmak üzere Rusya, İskandinav 
ülkeleri ve tüm pazarlara dönük faaliyet göstereceklerini dile getiren 
otelin Genel Müdürü Vergi Göçmen, Turizm İşletme & Yatırım Dergisine 
bilgi verdi. Göçmen, “Otelimiz Serenity Queen Hotel’i, 5 yıldızlı, 233 oda 
ve 466 yatak kapasiteli, yüksek güvenlikli bir aile oteli olarak işletmeyi 
planlıyoruz. Grubumuzun ilk yatırımı ve göz bebeğimiz... İlerleyen 
dönemlerde başka otel yatırımları için fırsatları değerlendireceğiz. 
Otelimizin SPA Wellness, Fittnes ve birleştirilip bölünebilen 150 kişilik 
toplantı salonu da olacak. Doldur boşalt anlayışından uzak, hizmet 
kalitesiyle öne çıkan bir tesisi olacağız” şeklinde konuştu.

Alanya’ya 5 yıldızlı
aile oteli geliyor

Moxy Hotels'i Türkiye'ye getirmek 
için Venue International ile bir 
anlaşma imzaladığını duyuran 
Marriott International, Tarihi Afrika 
Han binasının restorasyonunun 
ardından Moxy İstanbul 
Beyoğlu’nun 2024'te açılması 
planlandığını açıkladı. 336 yatak 
kapasiteli Moxy İstanbul Beyoğlu 
hakkında, Marriott International 
Türkiye İş Geliştirme Direktörü 
Begüm Kaya Şanver, “Moxy 

markasını Türkiye'de tanıtmak için Venue International ile ortaklık 
kurmaktan heyecan duyuyoruz. Moxy İstanbul Beyoğlu, eğlenceli 
lifestyle konsepti ile dinamik Beyoğlu’na cesur bir otel deneyimi 
getirecek” dedi. 168 odalı ve 336 yatak kapasiteli otel, konukların 
karşılandığı enerjik lobiden, eğlenceli self-servis “grab&go” konseptine, 

gündüz/gece buluşmalarına uygun oturma alanlarına kadar pek çok farklı 
Moxy konsepti ile hizmet verecek. Venue International Yönetim Kurulu 
Başkanı Kaan Namlıcı ise şunları söyledi: “Türkiye'ye ilk Moxy Oteli’ni 
getirmek için Marriott International ile iş birliği yapmaktan heyecan 
duyuyoruz. Moxy’nin bu pazardaki potansiyeline her zaman inandık, 
ancak markanın doğru noktadan giriş yapması adına doğru lokasyonu 
bekliyorduk. Moxy İstanbul Beyoğlu, Beyoğlu bölgesinin bohem ve 
dinamik karakterine enerjik bir hava katacak. Otel, Afrika Han'ın tarihi 
yapısı ile Moxy'nin yeni nesil turistleri hedefleyen eğlenceli ve şık 
deneyiminin eşsiz bir karışımını sunacak. Moxy İstanbul Beyoğlu'nun 
şehrin en popüler buluşma noktalarından biri olacağına yürekten 
inanıyorum.” Moxy İstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı'na yürüme 
mesafesinde yer alacak. Afrika Han II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından fethedilen kıtaları temsil eden İstanbul'daki üç 
yapıdan biri olarak 1905 yılında inşa edildi. Moxy İstanbul Beyoğlu Afrika 
Han’ın kapsamlı restorasyonunun tamamlanmasının ardından açılacak.

Yalova’da faaliyet 
gösteren Elegance 
Resort Otel’de başta 
yatak ve mobilya olmak 
üzere  tüm oda ve  
banyolar yenileniyor.  
Katları da yenilenecek 
olan otel Yalova’nın 
en eski otellerinden 
biri. Toplantı kongre, 
SPA, Fitness ve aqua olanaklarıyla öne çıkan bir şehir oteli. Dört 
yıldızlı, 114 oda ve 228 yatak kapasiteli. Başta sendikalar olmak 
üzere şirketlerin toplantı ve kongre ihtiyaçlarına cevap veren ve 
Arap turistlerin Yalova’yı yeniden sevdiren otel...

Taksim'e 336 yatak kapasiteli Moxy İstanbul Beyoğlu geliyor

Yalova’da faaliyet gösteren 
otel renovasyon kararı aldı

Çerkezköy Kapaklı bölgesinde yapılacak olan yatırımın 30.000 m2 alan içinde olacağı bildirildi. Türk 
Metal-Sen Sendikasına bağlı Met-Sen Grup tarafından, Sendikanın  Marmara Bölgesinde bulunan 
üyeleri için soyal tesis olarak plananlanan  yatırımın içinde otelin yanı sıra restoranlar, açık ve kapalı 
havular, aqua park, düğün salonu, açık hava düğün hizmetleri, eğitim amaçlı toplantı ve kongre 
salonlarının olacağı bildirildi. Temeli önümüzdeki aylarda atılacak olan otelin 5 yıldızlı, 284 oda ve 600 
yatak kapasiteli olması planlanıyor.

Hilton Garden Inn Amasya, halihazırda faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasında 20’den fazla tesisi 
bulunan Hilton Garden Inn markasının portföyüne katılıyor. Hilton, Hilton Garden Inn Amasya'nın açılışı 
için Aksav İnşaat Turizm ve Temizlik Sanayi Ltd. Şti. ile franchise anlaşması imzaladığını açıkladı. 2024 
yılında açılması beklenen 100 odalı tesis, tarihi şehirdeki ilk uluslararası marka olacak. Şehir merkezinde 
konumlanan tesis; Amasya’nın tarihi yerlerine, ofislere ve perakende satış noktalarına yürüme 
mesafesinde olup, tarih ve kültür keşfinden iş seyahatlerine kadar birçok seyahat ihtiyacını karşılamayı 
hedefliyor. Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Hilton Garden Inn Amasya, zengin 
mirası, Osmanlı mimarisi, Yeşilırmak vadisi boyunca uzanan konumu ve tarihiyle ünlü bu destinasyonu 
ziyaret eden konuklara olağanüstü bir hizmet sunacak. Bu anlaşma, Hilton Garden Inn Erzurum ve Hilton 
Garden Inn Balıkesir dahil olmak üzere, bu yıl açılacak olan 20'den fazla tesis ile Hilton Garden Inn 
markasının Türkiye'deki başarısını vurguluyor" dedi.

Çerkezköy'e 600 yataklı otel geliyor

Amasya’nın ilk uluslararası markalı oteli için imzalar atıldı

Begüm Kaya Şanver Kaan Namlıcı
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 
yeni bir otel yapılıyor. Keptur 
- Kepez Turistik Tesisler İnş. A.Ş. 
tarafından hayata geçirilen otel, 
tamamlandığında şehir / iş oteli 
konseptiyle faaliyet gösterecek. 
Bir adet 1.000 kişilik, bir adet 250 
kişilik ve bir adet 150 kişilik toplantı 
salonu ile bölgenin bu alandaki 

ihtiyacının karşılanması hedeflenen tesisin, 2023 yılında faaliyete 
geçmesi planlanıyor. 4 yıldız konseptindeki otel, 144 oda ve 288 
yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Yeni yatırımları hakkında Turizm 
İşletme & Yatırım Dergisine bilgi veren Mehmet Uslu, otelin toplantı 
olanaklarının yanı sıra 1.000 metrekarelik SPA merkeziyle bu alanda 
da iddialı olduğuna dikkat çekti. Uslu, tesis bünyesinde hizmet 
verecek A la carte restoranın aynı zamanda otel misafiri dışındaki 
müşterilere de hizmet vereceğini kaydetti. Otelin ismi ise henüz 
netleşmedi.

IC Hotels Green Palace, IC Hotels Santai Family Resort, IC Hotels 
Airport'a renovasyon kararı alındı. İyi bir sezon geçiren turizm 
sektörü  2022 yılı için eksiklerini gözden geçiriyor, oteller ardı ardına 
renovasyon kararları alıyor. IC Hotels Grup da bunlardan. Üç oteli 
için  renovasyan kararı alan grup bünyesinde;  IC Hotels Airport'ta 
odaların,  IC Hotels Santai Family Resort’te dış cephenin ve  IC Hotels 
Green Palace’ta  restoranın yenilenmesi kararı alındığı bildirildi.  

Antalya’da yeni iş oteli yatırımı

IC Hotels bünyesinde üç otel 
birden renovasyona giriyor 

Radisson Hotel Group, 
2021’de yaklaşık 200 
anlaşmayla iddialı büyüme ve 
gelişim planını devam ettirdi. 
Grup, 2022’de EMEA ve Asya 
bölgelerinde 400 yeni otel 
anlaşması yapmayı planlıyor. 
2022’de, Radisson Hotel 
Group popüler lüks yaşam 
tarzı markası Radisson Collection için güçlü büyüme planını 
devam ettirecek ve önemli merkezlerde çok sayıda yeni otel 
açılışı yapacak. 2022 yılında açılacak oteller arasında Radisson 
Collection Hotel, Berlin; Mansard Riyad, A Radisson Collection 
Hotel; Sri Lanka’nın ünlü sahil kentindeki Radisson Collection 
Resort Galle ve Radisson Collection Hotel, Gran Vía Bilbao yer 
alıyor. Radisson Individuals, Rusya, Birleşik Krallık, Hindistan, 
Belgrad, Atina, Paris ve İstanbul’daki otelleriyle birlikte 2022’de 
13’ten fazla yeni destinasyonu bünyesine katacak.

Van’ın önde gelen 5 yıldızlı 
oteli, kapsamlı renovasyona 
hazırlanıyor. 5 yıldızlı ve 460 
yatak kapasiteli Elite World 
Van Hotel’deki pek çok alan 
yenilenecek. Ağırlıklı olarak İran 
pazarına hitap eden, Elite World 
Hotels'in önemli yatırımlarından 
olan Elite World Van Hotel 
kapsamlı renovasyona hazırlanıyor. Baştan aşağı yenileme 
planlanan otelde başta oda ve banyo olmak üzere halı, klima gibi 
birçok kalemde yenileme planlanıyor. Elite World Otel 5 yıldızlı, 
230 oda ve 460 yatak kapasiteli…

Aydın İli Kuşadası İlçesi, Davutlar 
Mahallesi, Alaçay Mevkii, 
441 Ada 1 Parselde de kayıtlı; 
1.878,34 m² ana taşınmaz yüz 
ölçümlü otel binası, icradan 
satışa çıkarıldı. Kuşadası İcra 
Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan otel binasında 
112 adet oda bulunuyor. Merry Hotel Kuşadası’nın satışı için 
22.365.000TL muhammen bedel belirlendi. İlk satış günü ise 
29.03.2022 ve saat 14:00 olarak ilan edildi. 

Denizli, Acıpayam Bulvarında yer alan Hampton by Hilton 
Denizli yatırımında hazırlıklar devam ediyor. Denizli’nin ilk 
uluslararası markalı oteli olacak Hampton by Hilton Denizli’nin 
2022 yılsonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Oda-kahvaltı 
konseptinde, 150 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip olacak otel, 
Hampton standartlarında bir iş oteli olarak faaliyet gösterecek. 
Hızlı Internet bağlantısı, odalardaki büyük ekranı televizyonlar 
ve fitness imkanları ile otelde konforun öne çıkacağı belirtiliyor. 
Konya Tekstil ve Üçyıldız Mimarlık tarafından hayata geçirilen 
tesis şu anda mobilya şamasında bulunuyor ve 2022 sonunda 
misafir ağırlamaya başlaması hedefleniyor. Otel içerisinde büyük 
bir restoran ile konser ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği 
bir de performance hall bulunacak. Etkinlik alanı için ise Jolly 
Joker markasıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 

Radisson Hotel Group, yaşam 
tarzı ve uzun süreli seyahat 
seçeneklerine odaklanıyor

Elite World Van Hotel, 
renovasyona giriyor 

Kuşadası’nda 112 odalı otel 
binası icradan satılığa çıkarıldı

Denizli’ye Hampton by 
Hilton geliyor
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Ordu’nun Perşembe ilçesine 
bağlı Dereiçi Mahallesinde 
bulunan 4 bin 893 metrekarelik 
turizm tesisi imarlı arazi satışa 
çıkarıldı.  283 ada 13 parselde 
bulunan arazinin muhammen bedelli ise 5 milyon 872 bin TL. Açık 
artırma yönetimiyle satışı yapılacak arazinin birinci artırması 16 
Mart- 4 Nisan tarihleri arasında, ikinci artırması ise 10 Nisan-9 Mayıs 
tarihleri arasında Perşembe İcra Dairesinde gerçekleştirilecek.

Kervansaray Lara Oteli 521 milyon liraya icradan satıldı. Otelin kiracısı 
olan Kilit Grubu bünyesindeki Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. satın aldı.  Otelin satışıyla ilgili Kervansaray Yatırım Holding'den 
Kamuyu Aydınlatma Platformuna şu açıklama yapıldı: "… Bir bütün 
olarak Kervansaray Lara Otel'in, icra yolu ile açık arttırma yolu ile satışı 
gerçekleştirilmiştir. Bu satış sonucunda Antalya Gayrimenkul Satış 
İcra Dairesi 2021/239 Tlmt. sayılı dosyasında Antalya ili Muratpaşa 
İlçesi, Güzeloba Mah. 27973 Ada, 39 ve 40 Parsel sayılı taşınmazlar 
yönünden ihale yapılmış olup 03.02.2022 tarihinde 39 numaralı 
parsel Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'ye 418.000.000,00 
TL, 40 numaralı parsel Galeri Kristal Tur. İnş. Pazarlama ve Tic A.Ş.'ye 
103.000.000,00 TL bedelle ihale edilmiştir. …” 

İstanbul’un Fatih ilçesinde ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde 
bulunan 2 otel icradan satışa çıkarıldı. İstanbul’da bulunan otel 
için 46 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, Muğla’da 
bulunan otel için ise 60 milyon 259 bin TL muhammen bedel 
belirlendi. Fatih- Denizabdal mevkii 1700 ada 4 parselde, iki 
dükkanı bulunan 9 katlı otelin satışı 46 milyon TL muhammen 
bedelle 19 Nisan günü saat 14.00’da İstanbul 10. İcra Dairesi 
Müdürlüğünde yapılacak. Bodrum-Eskiçeşme Mahalle, Gümbet 
Mevkii, 963 ada, 1 parselde bulunan 137 odalı Hotel Room ise 
60 milyon 259 bin TL muhammen bedelle icradan satışta. 6 bin 
983 metrekarelik alana kurulu otelin satışı ise 12 Nisan günü saat 
14.55’te Bodrum Belediyesi Mezat salonunda gerçekleştirilecek.

Ordu’da 4 bin 893 metrekarelik 
turizm arazisi icradan satışa 
çıkarıldı

Kilit Grubu Kervansaray Lara 
Oteli 521 milyon liraya satın aldı

İstanbul ve Muğla’da bulunan 
2 otel icradan satışa çıkarıldı

Turizm sektörünün güçlü 
zincir gruplarından biri olan 
Aydınbey Group Hotels Kemer 
bölgesindeki Club Zigana Kemer’i 
satın aldı. Aydınbey Group 
Koordinatörü Erdoğan Turan, 

Kemer Belbidibi'nde bulunan Club Zigana Kemer otelin 2023 
turizm sezonunda misafirlerine kapılarını açacağını belirterek, 
partnerlerine şu açıklamayı yaptı: “Aydınbey Group Hotels 
olarak; Ürün yelpazemizi genişleterek, Türk ve Antalya turizmine 
hizmetlerimizle en üst düzeyde değer yaratmak arzusuyla 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Club Zigana Kemer satın alımı 
ile bölgenin gelişimine katkı sunmak arzumuz ve inancımızla; 
değerli misafirlerimize konfor ve şıklığı aynı anda yaşatabilmek, 
hayallerindeki huzur ve mutluluğun daha fazlasını verebilmek 
adına, gerekli renovasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, 
2023 Yaz sezonunda yeni tesisimizi Kemer Beldibi Bölgesi’nde 
sizlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağız” dedi. 

Oti Hotels & Resorts International otel zinciri 2022 hedefleri 
doğrultusunda genişleme sürecine devam ediyor. OTİ Holding 
“Xanadu” markası altında Mısır’da 815 odalı ve 2 bin 200 
misafir kapasiteli bir otel açacak. “Xanadu Makadi Bay” adıyla 
hizmet verecek otel, Mısır Hurghada – Makadi Bay bölgesinde 
500.000 metrekare arazi üzerinde yer alıyor. Xanadu Makadi Bay, 
7 farklı tematik restoranı ve 4 bin metrekare büyüklüğündeki 
SPA’sı ile kendisini geleneksel Xanadu kalitesi ile uluslararası 
otelcilik alanında üst segmentte konumlandırıyor. Tesiste bin 
500 metrekare büyüklüğündeki çocuk kulübü, Sun Family Club 
markası altında işletilecek. Türkiye’de “Xanadu” Markası altında 
hizmet veren ve Belek’te bulunan “Xanadu Resort” ve Bodrum’da 
bulunan “Xanadu Island” otellerine yeni katılan Xanadu Makadi 
Bay oteli Nisan 2022 itibariyle uluslararası misafirlerini ağırlamaya 
başlayacak.

Aydınbey Group Hotels Club 
Zigana Kemer’i satın aldı

OTİ Holding Xanadu 
markasıyla Mısır’da 815 odalı 
otel açacak

HABERLER YATIRIMLAR

14



YATIRIMLAR

15

TEŞVİKLER

Ocak ayında 15 firma turizm yatırımı amaçlı teşviklerden yararlandı

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

ANTALYA İSNOVA DERİ TEKSTİL GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 128 24.782.733

BOLU AY DOĞA SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Kırsal Turizm Tesisi 28 11.999.740

ÇANAKKALE ETKİN PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 42 12.990.563

DİYARBAKIR KARAVİL GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 257 95.000.000

İSTANBUL NEW GALATA KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ Butik 54 4.852.547

İZMİR URLA OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kırsal Turizm Tesisi 34 16.300.819

KAYSERİ ERKARA OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 326 50.805.222

MARDİN MİDYAT HELİN TURİZM İNŞAAT TARIM GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 50 4.780.000

MUĞLA ZEYDAN EMLAK İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1* 44 3.557.562

MUĞLA TÜRKBÜKÜ OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 4* 94 48.950.000

TOPLAM 274.019.186

 MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (OCAK 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

ANTALYA ÖZDEN TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT TİCARET VE KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ 5* 632 37.634.900

ANTALYA SÜRAL OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.348 117.105.097

ANTALYA FSP TURİZM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 5* 534 17.291.683

ANTALYA HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.600 8.848.550

İZMİR İZZET YILDIZHAN TURİZM İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 220 4.868.270

TOPLAM 185.748.500

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

ADANA ORTADOĞU ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 154 35.100.000

AYDIN ÖZEL SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 87 5.500.000

DENİZLİ ÖZEL DENİPOL HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 75 25.161.102

ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ Tıbbi Hastane Hizmetleri 121 12.250.765

İSTANBUL MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 360 45.632.265

KASTAMONU KASTAMONU OLUKBAŞI SAĞLIK EĞİTİM VE TURİZM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Cerrahi hastane hizmetleri 106 13.540.211

MANİSA AKHİSAR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 83 21.601.334

MERSİN MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 149 32.104.535

TEKİRDAĞ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tıbbi Hastane Hizmetleri 79 33.840.000

ZONGULDAK ÖZEL ZONGULDAK VATAN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 57 17.188.000

TOPLAM 241.918.212

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (OCAK 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

BURSA KARAKUŞLAR HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Cerrahi hastane hizmetleri 27 68.394.104

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

Maldivler’de 6 oteliyle hizmet veren Atmosphere grubu, Mart 
ayında açılacak Yetişkinlere Özel Oblu Select Lobigili ve Mayıs ayında 
açılacak Oblu Xperience Ailafushi ile bölgede büyümeye devam 
ediyor. 5 yıldızlı Oblu Select Lobigili, Maldivler’in romantik ve egzotik 
ruhunu yakalamak isteyen, Yetişkinlere Özel bir otel. Otel, Türk 
misafirlerin de alışkın olduğu Her Şey Dahil konseptiyle tasasız ve 
rahat bir tatil sunuyor. Hint Okyanusunun bu gözde tatil yeri küçük 
yaştaki çocuklu ailelerin de tercih ettiği bir yer. Atmosphere grubu bu 
ilgiden hareketle Mayıs ayında da 4 yıldızlı Oblu Xperience Ailafushi 
otelini açıyor. Aile Adası anlamına gelen Ailafushi oteli “Ailece Hayatı 
Kutlama” mottosu üzerine kurulu. Otele transferinizden, gün boyu 
yeme-içmeye; şnorkel ekipmanları dahil motorsuz su sporlarından, 
Kids Club’a kadar tam anlamıyla her şeyin dahil olduğu güvenli 
ve konforlu bir tatil sunuyor. Ayrıca Lobigili misafirleri, Ailafushi 
hizmetlerinden faydalanabilecek.

Maldivlere iki yeni otel yatırımı

Pandemi süreciyle birlikte 
yaşadığı finansal kriz ağırlaşan 
ve Alman devletinden peş peşe 
destekler alan TUI Grubu, yeni 
otel yatırımları için harekete geçti. 
TUI Grubu, kendi markalarıyla otel 

açmak için yatırımcılardan para toplamaya başlayacak. TUI'nun 
ilk otel yatırım fonunu Signal-Iduna sigorta şirketi bünyesindeki 
sermaye yönetim şirketi Hansainvest'in Lüksemburg ayağı ile 
başlattığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, iş birliği çerçevesinde 
500 milyon euroluk bir fon oluşturulması hedefleniyor. En büyük 
alman emeklilik fonlarından birinin öz sermaye hacminin önemli 
bir kısmı için şimdiden sermaye taahhüdü verdi. Bu fonda TUI'nin 
yüzde 10 payı olacak. Otel yatırım fonu, Avrupa dışı otelcilikte 
büyüyecek. Fonun Strateji Müdürü Peter Krüger, küresel ölçekte 
dizayn edilen fonun 12 yıl gibi sürede şimdilik 20 otel projesi 
bulunduğunu söyledi. Krüger, mevcut fon yapısının büyüme ile 
sermaye yoğunluğunu birbirinden ayırmalarını sağlayacağını da 
sözlerine ekledi.

TUI 100 yeni otel hedefi için 
düğmeye bastı
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Öncelikle, Laur Hotels hakkında 
genel bilgi alabilir miyiz?
Laur Hotels bünyesinde Laur Hotels 
Experience ve Laur Hotels Elegance 
olmak üzere iki adet otel bulunuyor. 
Toplam kapasitemiz 385 oda. Şöyle 
detaylandırabiliriz. Yan yana binalarda 
iki ayrı otel bulunuyor; iki ayrı marka: 
Laur Hotel Experience, eski adıyla Didim 
Beach Resort otel. Hemen yanı başındaki 
Didim Beach Elegance ise başlı başına 
ayrı turizm belgeli bir tesis; o da Laur 
Hotels Elegance olarak markalandı. Didim 
Beach Resort Hotel standart bir 5 yıldızlı 
otel iken markalaşma yoluna giderek, 
luxury bir sisteme geçme kararı aldık. 
Ege’de bu tarz tesisler oldukça kısıtlı. 
Didim’de de yok. Didim üstü bir hizmet 
vermek istiyoruz. Bu yüzden de hem 
ismimizi hem logomuzu değiştirerek daha 
farklı bir yapıya büründük. Yaz sezonuna 
tesisin hazır olmasını hedefliyoruz. 
Oteli tamamen yeniliyoruz. Sadece bir 
tadilat projesi değil, oteldeki her şey 
değişiyor. Ünlü bir mimar ile çalışıyoruz. 
Tamamlandığında, otelin her alanın 
tamamen değişmiş olacak. 

Otel yatırımcısı hakkında da 
bilgi verir misiniz?
Otellerin yatırımcısı Yusuf Mutlu, kendisi 
20 yıldır tesisin sahibi. Kendisi tecrübeli 
ve turizm gönüllüsü bir yatırımcı. 
Yenilikler konusunda yatırımcımız oldukça 
istekli. Hatta bu projede belli bir bütçe 
koymayan, her şeyin en iyisi olması için 
bütçenin ucunu açık bırakacak cesarete 
sahip bir kişidir. Bu işe gönül vermiş, iyi bir 
turizmcidir. Bu iki otel projesi dışında farklı 
inşaat projeleri bulunuyor. Kendisinin 
Türkiye’de sadece mass turizm olmaması 
adına da fikirleri var. Biliyorsunuz Didim, 
ören yerleri anlamında çok özeli bir yer. 
Apollon Tapınağı dünyada çok önemli bir 
konumda. Fakat ören yerlerinin durumu 

da belli, o noktalarda bir turizm gönüllüsü 
olarak Yusuf Mutlu Bey’in fikirleri ve 
destekleri bulunuyor. 

Didim bölgesinde tesisinizi öne çıkaran 
unsurlar hangileri olacak? 
Detayları paylaşır mısınız?
Bölgemizde otelimizi öne çıkaran en önemli 
unsur, luxury otel olmamız… Konaklamada 
standart 5 yıldızdaki sistemde misafir 
gelir, yerleşir, restorana iner, her şey dahil 
sistemde açık büfeden yemeğini kendisi alır, 
içeceğini alır… Bu sistem bize göre yanlış. 
Biz otelimizde luxury bir hizmet veriyoruz. 
VIP karşılama, resepsiyonda beklemeden 
birebir karşılama ve odaya kadar misafire 
birebir (bellboy harici) eşlik etme, ikramlarla 
karşılama ile başlayan bir konaklama 
deneyimi sunuyoruz. Yeme-içme noktasında 
ise kendi A la carte’larımızın yanı sıra ana 
restorandaki sistemi konseptlere böldük. 
Burada tema köşeleri, temalı alanlar yarattık. 
Örneğin ana restoran içindeki İtalyan 
köşesinde tatlısıyla, yemeğiyle her üründen 
faydalanılabilecek. Bir köşede Türk mutfağı, 
bir köşede deniz ürünleri olacak örneğin… 
Show cooking olacak; yemeği o alanda 
hazırlayıp, kişiye özel sunacağız. Birebir 
kişiye özel hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu 
sistem A la carte’lar için de geçerli. Otelin 
genel alanlarında, kumsalda servis, masaya 
servis gibi uygulamalarla misafirin tatilini 
rahat geçirmesini, işin servis ve hizmet 
kısmını da kendimiz halletmeyi hedefliyoruz. 

Otelinizdeki Spa imkanlarından da 
bahseder misiniz?
Laur markamız altında çok ciddi bir Spa 
merkezi yapıyoruz.  Çok özel bir merkez 
olacak. Tesisimizin güncel halinde Spa 
merkezini bir bölgede toparlıyoruz. Ulaşım 
ve iletişim direkt olarak sağlanabilecek. 
Komplike ve çok modern bir proje. Mimarisi 
dolayısıyla çok özel bir proje oldu. Mimarı 
da Fahrettin Aykut. Bu sene toplantı-kongre 

faaliyetlerine ise başlamadık. Toplantı 
salonumuz da var fakat şu ana kadar 
yaptığımız çalışmalarda toplantı, kongreye 
ağırlık vermedik. Bu alandaki çalışmaları 
önümüzdeki sene planlamamızda yer alacak. 
Özel bir alan oluşturacağız. Detayları henüz 
netleşmemekle birlikte sadece bu alan 
üzerine bir tesis oluşturacağız.

2022 için fiyat politikanız ve doluluk 
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
2022 için dış pazara yönelik fiyatları belirledik 
ve o şekilde devam ediyor. Rakamlar 
periyotlara ve pazara göre değişkenlik 
gösteriyor. İç pazarda ise kurlardan dolayı 
yeniden bir düzenleme yaptık. Dolulukla 
ilgili ise, mayıs ayında faaliyete geçmeyi 
planlıyoruz ve mayıs-ekim arasında ortalama 
yüzde 85 doluluk yakalayacağız. 

Ferhat Aydın / Laur Hotels Experience ve Laur Hotels Elegance Genel Müdürü

Laur Hotels markalı iki otel, luxury konseptleri ile 
misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Didim’e luxury ve VIP tatil anlayışını getirme hedefiyle yola çıkan Laur Hotels, iki ayrı otelinde yaz sezonunda hizmete girmek 
üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük bir renovasyon yatırımının ardından yenilenen yüzüyle konuklarını karşılayacak olan 
Laur Hotel Experience ile başlı başına yeni bir yatırım olan Laur Hotels Elegance, standart 5 yıldız konseptinin üzerinde 
hizmet ve uygulamalarla VIP tatil deneyimi sunmayı hedefliyor. Laur markası, yeni otellerin öne çıkan yönleri ve turizm 
sektörünün geneli üzerine, Laur Hotels Experience ve Laur Hotels Elegance Genel Müdürü Ferhat Aydın, Genel Yayın 
Yönetmenimiz Sebahattin Ercan’ın sorularını yanıtladı.
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Hem Didim hem oteliniz açısından 
2021 nasıl geçti?
2021’de tesisler mart, nisan aylarında 
açıldı; bazıları hiç açılmadı. Bizim tesisimiz 
ise bayram döneminde açıldı. Bizimle aynı 
dönemde otelini açanlar verimli işler yaptı. 
Tesisi 7 Haziran’da açtık, 13 Ekim’de kapattık. 
O periyotta yüzde 75’lik bir doluluk yakaladık. 
Bu sene de benzer bir yoğunluk olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca yeni konseptimiz 
dolayısıyla fiyat artışı da yaptık. Buna rağmen 
şu anda 2022 için erken rezervasyonlar 
oldukça yoğun. 

2022 sezonu için hangi pazarlardan talep 
bekliyorsunuz? Didim bölgesinin hedef 
pazarları hakkında bir değerlendirme 
yapar mısınız?
Didim bölgesinde ağırlıklı olarak İngiliz pazarı 
hakim. Son iki senedir covid kısıtlamalarından 
dolayı İngiliz pazarı sıkıntılıydı. Bu sene ise 
rezervasyonlar iyi gidiyor. İç pazar, Almanya 
pazarı, sezonun başı ve sonunda Bulgar ve 
Balkan pazarlarını Didim’de gördük. Ayrıca 
Ruslar da geliyor. Polonya pazarı da devam 
ediyor. Fakat bizim esas hedefimizin Orta 
Avrupa olması gerekiyor. Bunu da adım adım 
sağlayabilirsek bu bölgeye yeni tesislerin 
gelmesi, yeni zincirlerin gelmesi bizim 
önümüzü açacaktır diye düşünüyorum. 
Yurt dışı pazarların, İngiltere’nin açılması, 
ülkelere gidişlerde karantina zorunluluğu gibi 
durumlar turizm hareketini etkiliyor. Örneğin 
Balkan pazarında bu zorunluluk kalktı. PCR 
testi zorunluluğu bile kaldırıldı. Kısıtlamalar 

yumuşatıldığı zaman veya hastalık ortadan 
kalktığı zaman eminim çok daha fazla talep 
olacaktır Türkiye’ye. Çünkü İngiltere geçen 
sezon gelemedi, yakın noktalar ve ülke 
içi haricinde tatile de çıkamadı. Türkiye 
ise İngilizler açısından çok sevilen bir 
destinasyon. Bu anlamda özellikle İngiltere 
pazarında önemli bir sıçrama olacağını 
düşünüyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl 
Avrupalı ziyaretçi de gelemedi, Avrupa’dan 
yalnızca gurbetçi vatandaşlarımız geldi. 
Umuyorum ki bu sene Alman turistler de 
gelecektir. Rusların, Antalya bölgesinden 
sonra Ege’ye de ilgisi artmış durumda. Bu 
anlamda Didim Ruslara hitap edebilecek bir 
destinasyon fakat Ruslar için önce Antalya 
geliyor. Antalya dolmadan Ege’ye gelmiyorlar. 
Didim de o payı Antalya dolduktan sonra 
alabiliyor. Rus ve Polonyalı kapasitemiz de 
var fakat çok ciddi oranlarda değil. Rusya’dan 
aldığımız pay artırmak için de tanıtım yapmak 
gerekiyor. Fuarlara gitmezseniz, Didim’i 
destinasyon olarak tanıtma noktasında ciddi 
çalışmalar olmazsa olmaz. Bunlar da bizim 
programımızda bulunuyor. 

Turizm sektöründeki en önemli 
meselelerden biri istihdam ve yetişmiş 
personel konusu. Kalifiye personelin 
farklı sektörlere geçmesi de söz konusu. 
Bu konuda hem sektörün geneli hem 
tesisiniz açısından nasıl bir değerlendirme 
yaparsınız?
Turizmde personel sıkıntısı, başlı başına bir 
mesele. Turizmde satış pazarlama tamam 
ama hizmet ayağı çok önemli. Personel 
bulmak ayrı bir sorun, kaliteli olanı bulmak 
ayrı bir sorun, devamlılığı sağlamak ayrı bir 
sorun… Türkiye’deki problem, ara eleman 
sorunudur. Türkiye’de herkes ‘ben üniversite 
mezunuyum, yönetici olmalıyım, hemen 
genel müdür olmalıyım’ diye bakıyor. Fakat 
bunun için tecrübe, aynı zamanda işe gönül 
vermek gerekiyor. Çalışan şu açıdan haklı; 
Covid’den dolayı Ege Bölgesi en fazla 5-
6 ay ay iş yaptı. Burada personele doğru 
istihdamı sağlayamazsanız hiç kimse 6 ay 

boyunca çalışıp, 6 ay evinde kalmak istemez, 
kimsenin öyle bir lüksü yok. Zaten ülkedeki 
ekonomik durum da belli… Bu sürekliliği 
sağlayamadığımız sürece sektörden kaçış 
devam edecek. Sürekli yeni eleman alacağız, 
yeni aldıklarımız da yeni sektörler bulup 

kaçacak. Laur Hotels olarak bunu biz şöyle 
çözmek istiyoruz: Yıllık daha fazla sayıda kişiyi 
istihdam edip, kendi bünyemizde kurduğumuz 
eğitim biriminde personele eğitim vermeyi 
hedefliyoruz. Yıl içinde iş başı eğitimleriyle, 
haftalık eğitimlerle desteklemek istiyoruz. Bu 
sene bu uygulamaya başladık ama pandemi 
dolayısıyla uzun sürdüremedik. Gelecek 
sezon daha etkili şekilde gerçekleştireceğiz. 
Eğitim çok önemli… Bunları kendi içimizde 
daha fazla kişiyi istihdam ederek, kendi 
çekirdek ekibimizi daha da büyüterek 
yapmak istiyoruz. Bu uygulamayı yaklaşık 350 
personel ile yapacağız.

Ferhat Aydın kimdir, kendinizi tanıtır 
mısınız?
Ferhat Aydın, bir turizm gönüllüsüdür. 
Kariyerime 1989’da Ankara Hilton Otel’de 
turizme adım attım. Uzun yıllar Ege’de 
bulundum. Muğla İçmeler’de Ersan Resort 
& Spa’nın genel müdürlüğünü 12 sene 
sürdürdüm. Kendi işletmelerim de oldu, 
işletmecilik yaptım. Son olarak Laur Hotels 
projesine gönül verdik. Didim’de bu işin 
Bodrum otelleri düzeyinde yapılabileceğini 
göstermek adına projeyi başlattık. Evli ve 
bir çocuk babasıyım. 
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Hyve Group bünyesinde organize edilen 
“25. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası 

Turizm ve Seyahat Fuarı” 9-12 Şubat tarihleri 
arasında TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. Dünyanın en büyük beş turizm 
fuarı arasında yer alan 25. EMITT Turizm 
Fuarı’nda 110 ülkeden 33 bin 595 ziyaretçi 
ve 500’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar 
kapsamında her yıl gerçekleşen “davetli 
tur operatörü” programına bu yıl Amerika, 
Avustralya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, 
Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, 
Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan gibi 
önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 
55 ülkeden gelen 200’ü aşkın davetli tur 
operatörü katıldı. Hyve Group bünyesinde 
organize edilen “25. EMITT – Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” 9-
12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar & 
Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

Mehmet Nuri Ersoy: “Gelişmeler 2022 
için belirlediğimiz 35 milyar dolar 
gelir hedefinin ulaşılabilir olduğunu 
gösteriyor”
Fuarın açılış töreninde konuşma yapan, 
küresel ölçekte turizm sektörüne yön 
veren organizasyonun, 2021 yılında verilen 
mecburi aradan sonra bu yıl yeniden sevinçle 
gerçekleştirildiğini belirten Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye turizmi 
zor geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında 
sevindirici bir ivme yakaladı. Hem önceki 
yıl hayata geçen Güvenli Turizm Sertifika 
programını başarılı bir şekilde uygulayarak 
hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı’nın (TGA) koordinasyonunda yurt 
dışında doğru tanıtım adımlarını atarak 
turizmde 2021 yılı hedefleri üzerine çıktık. 
2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 
88’lik bir artışla toplam 30 milyon 38 

DOSYA

25. EMITT Fuarı, turizm sektörünü
bir kez daha bir araya getirdi

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 
Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25’inci kez İstanbul’da bir araya getirdi. 
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Mehmet Nuri Ersoy
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bin ziyaretçi ağırlayarak 30 milyon olan 
psikolojik sınır üzerine çıktık,” sözleri ile 
salgın döneminde atılan hızlı adımlarının 
güçlü geri dönüşteki önemine dikkat 
çekerken, turizm gelirlerinin bir önceki yıla 
göre elde edilen yüzde 103’lük artış ile 24,5 
milyar dolarlık olarak kayıtlara geçtiğini 
hatırlattı. 2022 yılında TGA’nın faaliyetlerine 
yoğun bir biçimde devam edeceğini 
vurgulayan Ersoy, sektör için yılın ilk 40 
günlük rakamlarının çerçevesinde, İstanbul 
ve Antalya başta olmak üzere günlük ülkeye 
giriş yapan kişi sayısının, geçen senenin 
iki katından fazla olan 2019 ile paralel bir 
seyir izlediğini paylaştı. Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’na attığı imzanın turizmdeki 
yansımasının da önemine dikkat çeken 
Ersoy, dünyada giderek önem kazanan 
sürdürülebilir turizm kapsamında Güvenli 
Turizm Sertifikası’nda yeni bir boyut 
kazandırmak için düğmeye bastıklarını 
belirtti. Sertifikanın ikinci aşaması olan 
Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası’nın 
detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu 
ile paylaşacağını ekleyen Ersoy, Türkiye’nin 
Yeşil Turizm Sertifikası ile birlikte Paris 
Anlaşması’nın da gerekliliklerini yerine 
getireceğinin altını çizdi.

Ali Yerlikaya: “Türk hekimlerimiz 
dünyanın her yerinden misafirleri bize 
çekiyor”
EMITT’e 25’inci kez ev sahipliği yapmanın 
onuru ve gurunu yaşadıklarının vurgulayan 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarların iddia 
ve hedef belirleme yerleri olduğunun altını 
çizdi. Yerlikaya, salgın döneminde oluşan 
açığın 2022 ve 2023 yıllarında ağırlanacak 
yabancı misafirlerle kapatılacağını söyledi. 
Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
yıl sağlık turizmi ile ilgili EMITT’te özel bir 
durum söz konusu. İstanbul sağlık turizmin 
merkezinin tam merkezinde. İstanbul’da 
650 tesis var. Teknolojinin yanı sıra, dünyaca 
ünlü Türk hekimlerimiz, dünyanın her 

yerinden başta İstanbul olmak üzere, sağlık 
turizmi ile ilgili misafirleri bize çekiyor. 
Bu anlamda bu yıl EMITT’te çok önemli 
katılımcılar olacağını göreceğiz.”

Ekrem İmamoğlu: "Bu sürecin 
mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı 
önemsedik, önemsiyoruz"
İstanbul’un ve Türkiye’nin turizm 
potansiyelinde yerel yönetimlerin 
çabalarına dikkat çeken İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “EMITT 
Fuarı’nın 25 yıldır bir vatandaş ve iş insanı 
olarak takipçisiyim. İstanbul’un ilçesinde bir 
belediye başkanı olarak ev sahibiyken şimdi 
de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak gururla takip ediyorum” dedi. 
Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçleri 
aşmak için hep birlikte, ortak akıl ile bir 
mücadele verildiğinin altını çizen İmamoğlu, 
Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul 
olduğunu belirtirken, sözlerine şöyle devam 
etti: “Biz onun için özellikle İstanbul Turizm 
Platformu’nu kurmak ve bütün paydaşlarla 
bir arada akıl ve fikir birliği ortaya koymak 
ve turizme katkı sunma konusunda ‘Bizler 
ne yapabiliriz?’ bakış açısı ile bu sürecin 
mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı, 
önemsedik, önemsemeye devam ediyoruz.” 

Kemal Ülgen: “EMITT, her dönemde 
ülkemizi dünyaya tanıttığımız önemli bir 
platform olmuştur”
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı EMITT’in tüm katılımcılara, 
profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere, 
yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen 
önemli bir platform olduğuna dikkat çeken 
Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, 
“EMITT, her dönemde ülkemizin dört bir 
yanından illerimizi ve ilçelerimizi, kültür 
varlıklarını, doğal güzellikleriyle dünyaya 

tanıttığımız önemli bir platform olmuştur. 
Pek çok ülke bu platformda kendini ifade 
etme fırsatı bulmuş, binlerce turizm şirketi 
ve tesisi burada bir araya gelerek güçlü bir 
iş hacmi yaratmıştır. EMITT aynı zamanda 
turizm sektöründe müşteri beklentilerinin 
ortaya koyulduğu, gelecek öngörülerinin 
paylaşıldığı forum ve panellerle dünyadaki 
gelişmeleri masaya yatırarak, ülkemizin 
turizm stratejilerini destekleyen, katkı 
sağlayan güçlü bir fikir paylaşım platformu 
olmuştur” dedi.

Hacer Aydın: “EMITT, 25 yıl önce ilk yola 
çıkışından itibaren ‘turizm’ kavramının 
anlaşılmasına ve tatil alışkanlıklarının 
gelişimine çok katkıda bulundu”
EMITT’in dünyadaki beş büyük turizm 
fuarı arasında yerini aldığına dikkat çeken 
EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, 
“EMITT, 25 yıl önce ilk yola çıkışından 
itibaren “turizm” kavramının anlaşılmasına 
ve tatil alışkanlıklarının gelişimine çok 

Ali Yerlikaya

Ekrem İmamoğlu

Hacer Aydın

Kemal Ülgen
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katkıda bulundu. Tatil kültürünü deniz, kum, 
güneşten çıkartıp, kış tatili, kültür turları, 
gastronomi turları, karavan tatilleri, ekstrem 
spor tatilleri, doğa tatilleri gibi yeni seçenekler 
sundu. Keza yurtdışı tatil seçeneklerini de 
erişilebilir hale getirdi. EMITT aracılığı ile 
tüm bu yenilikleri duyurup, sektör geneline 
yaydık. EMITT Fuarı Türkiye’nin dünyada bir 
kültür turizmi rotası olmasını sağlarken aynı 
zamanda yerli turizmimizi de zenginleştirdi. 
EMITT Fuarı’da Türkiye’nin farklı şehirlerle 
ve turistik yöreleri ile katılımları konusunda 
teşvik ettik. Bu şehirlerimizin ön plana 
çıkan turistik alanlarını, inanç merkezlerini, 
yemek kültürlerini aynı zamanda dünyanın 
son yıllarda çok ilgisini çeken arkeolojik 
kazıların devam ettiği alanlarımızı ve 
mimari zenginliklerimizi anlatarak turizm 
konularımızı genişleterek ziyaretçilere 
sunduk.  Sektörü ilgilendiren son derece 
önemli konuların, yetkin ve değerli 
konuşmacılar tarafından tartışıldığı açık 
bir etkinlik alanı kurduklarından bahseden 
Aydın, “Bu sene etkinliklerimizin adetlerini 
ve çeşitlerini arttırdık. Örneğin; bu yıla 
özel fuarın ilgi çekici bir konusu da sağlık 
turizmi. Türkiye açısından çok önemli bir 
pazar haline gelen sağlık turizmi alanında 
faaliyet gösteren firmaları ilk kez fuarımızda 
ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önemli destinasyonları 
EMITT’te tanıtıldı
Tüm dünyadan katılımcıların, davetli tur 
operatörlerinin ve sektörün uzmanlarının 
sektörün küresel ve yerel gündem 
konularını tartıştığı Fuar’da; 26 ülke, 
dünyanın önemli turist çekim noktaları ve 
Türkiye’den 70’e yakın destinasyon yer aldı. 
25 EMITT fuarında il ve ilçe belediyeleri 

Türkiye’nin turistik bölgelerini tüm dünyaya 
tanıtırken ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. 
Mardin, Diyarbakır, Kapadokya, Hatay, 
Adıyaman, Balıkesir ve Antalya gibi önemli 
destinasyonlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

EMITT Konferans Sahnesi’nde turizm 
sektörünün geleceği konuşuldu
Kapsamlı konferans ve etkinlik programıyla 
EMITT, katılımcı ve ziyaretçileri için bir bilgi, 
ilham ve network platformuna dönüştü. 
25 yıldır sektöre hizmet veren ve sektörü 
büyütmek için çalışmalar yapan EMITT’te 
FORUM, FUTURE, TRENDCATCHER, 
FOCUS, MASTER CLASS başlıklarındaki 
5 ana tema altında turizm ekonomisi, 
sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan 
destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga 
vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme 
alındı. 

EMITT, tekno girişimlere ev sahipliği yaptı
EMITT’in bu seneki yeniliği olan, bölgedeki en 
yeni ürün ve hizmetlerin sergilenmesi ve takip 
edilmesi için olanak sağlamasının yanında, 
içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında 
köprü oluşturan aktiviteleri destekleyen EMITT 
TECH GARAGE’da Metaverse, Sosyal Seyahat 
Ağı, Dijital İkiz ve Sanal Tur gibi yeni nesil 
teknolojilerileriyle turizm sektörüne ilham veren 
tekno girişimler yer aldı. Mobil uygulamalar, 
oyunlar ve sanal gözlükler ile turizm sektöründe 
dijital bir keşfe çıkılacak bu deneyim alanında, 
fuar boyunca her gün start-uplar turizm sektörü 
için geliştirdikleri heyecan verici ürünleri 
ziyaretçilerin deneyimine sundu. EMITT Fuarı, 
bu yıl bir ilke daha ev sahipliği yaparak sağlık 
turizmi profesyonellerine de yer vermeye 
başladı. Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı 
turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren 
EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin 
dünyaya açılan kapısı oldu. 

5 kıtadan 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda 
yeri aldı
25. EMITT fuarının Türkiye ekonomisine, 
turizmine ve ülke markasına büyük katkısı 
olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü 
Hacer Aydın, “Daha önceki fuarlarda olduğu 
gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak 
amacıyla düzenlediğimiz VIP Alım Heyeti 
programımız büyük ilgi gördü. Program 
kapsamında; Amerika’dan Avustralya’ya 
kadar 5 kıtadan, toplamda 55 ülkeden gelen 
200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yerini 
aldı. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş 
geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan 
EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp 
daha verimli görüşmeler yapılabilmesi adına 
geliştirdiğimiz Hyve Connect uygulaması (B2B 
randevu sistemi) ile tüm katılımcılarımız 200’ün 
üzerindeki davetli tur operatörüyle önceden 
randevulaşarak görüşme imkanına sahip 
olabildi.”
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İki yıl aradan sonra ilk kez sektör bileşenleri 
EMITT’te bir araya geldiler. Fuarın öncesinde 
herkeste bir heyecan vardı. Yapılacak mı 
yapılmayacak mı diye tartışılıyordu, geçen 
sene son anda yapılan iptaller de insanları 
biraz umutsuzluğa yönlendiriyordu. Özellikle 
fuarın ilk günü müthiş bir kalabalık ve 
acente, oteller, belediyeler hepsinin bir 
arada olduğu müthiş bir gün geçirdik. Verimli 
bir gün oldu, görüşmelerimiz çok güzel geçti. 
2022 bizim için çok önemli, enteresan bir 
yıl. Kovid 19’u bir tarafta bırakırken bir de 
bütün dünyanın mücadele ettiği ekonomik 
zorluklar var tabii… Ama biz buna rağmen 
2022 yılından umutluyuz çünkü erken 
rezervasyon rakamları bir önceki seneyi de 
daha önceki seneyi de en az ikiye katlamış 
durumda. Seneye de EMITT’e kesinlikle 
katılmayı düşünüyoruz. Biz elimizden geldiği 

kadar fuarlara katılmanın faydalı olacağını 
biliyoruz. Bu sadece yurt içi fuarlar değil 
yurt dışı fuarlar için de geçerli. Pandemi 
döneminden önce bizim Çin’e yaptığımız 
iki fuar ziyaretimiz Şangay ve Guangzhou 
kentlerindeydi. Pandeminin başlangıcında 
otelimizde yabancı misafirler arasında Çinli 
misafirlerimiz ilk sıradaydı. Yani, kendinizi 
tanıtabilirseniz, anlatabilirseniz sizin 
otelinize gelirler; broşürden bakarak kimse 
kolay kolay otelinize gelmez. EMITT’teki 
ziyaretçi profiline bakarsak, yabancı ziyaretçi 
çok göremedik. Zaten üç tane hol açıktı, 
her sene yedi, sekiz hol açık olurdu en az 
iki üçü yabancı olurdu. Biz ağırlıklı olarak 
yerli ziyaretçiyle bir araya geldik. Ancak 
yabancı tur acenteleriyle de görüşme 
şansımız oldu, onlardan da kopmuş değiliz. 
İlk gün kendileriyle de görüşmeler yaptık. 

Yurt dışından da Türkiye’ye 2022 yılında iyi 
bir talep olduğunun bilgisini aldık. Zaten 
bahsettiğim gibi bunu erken rezervasyon 
rakamlarına bakarak da görebiliyoruz. 2022 
yılında Covid’in artık Omicronla beraber 
büyük bir ihtimalle sonuna gelindiğini 
düşünüyorum. Günde yüz bin vakayla 
birlikte toplum sürü bağışıklığına girdi. Diğer 
yabancı ülkeler de örneğin Avrupa ülkeleri 
tek tek kısıtlamaları  kaldırmaya başladı. 

Erken rezervasyon rakamları bir önceki 
seneyi de daha önceki seneyi de en az ikiye 
katlamış durumda 

Orhan Belge / Boyalık Beach Hotel 
Çeşme Genel Müdürü

Yakupoğlu Otel, Sarıkamış’ta kayak 
merkezinin hemen yanında konumlanıyor. 
Bünyemizde Spa, masaj havuz, hamam, 
sauna, buhar odası ve spor salonu bulunuyor.  
Aktif olan binamız 25 odalı, 75 kişi kapasiteli. 
Bir de inşaatı halen devam eden ek binamız 
bulunuyor. Toplam kapasitemiz ek binamızı 
da açınca 180-190 kişiye kadar çıkacak. 
Malum, inşaat sezonu Doğu’da çok kısa; 
üç ay kadar sürebiliyor. Umuyoruz ki 
önümüzdeki kış sezonuna tesisimiz hazır 
olacak. Bizim Kars’ta bir otelimiz daha var; o 
da 50 odalı, 90 yatak ve 120 kişi kapasiteli. 
Kars’ın en eski turizm işletme belgeli 

oteli olan Karabağ Otel. Kars’ın ardından 
Sarkamış’a da yatırım yapmak istedik. Şehir 
oteli olarak Karabağ Oteli de aktif tutmayı 
düşünüyoruz. Yakupoğlu Otel’de ise yaz için 
genel olarak oda kahvaltı tarzında satışlarımız 
olacak. Kış sezonu fb/hb satışlarımız 
olacak. Kışın da herkes gibi kayak oteliyiz. 
Otelden kayak merkezine ve havalimanına 
kendi ringlerimiz, shuttle’larımız var. 
EMITT Fuarı’na, SATURDER çatısı altında 
birleşerek katıldık, Sarıkamış otelleri olarak 
fuarda faaliyet gösterdik. Fuarın verimli 
geçip geçmediği sonrasında belli olacak. 
Gördüğümüz yoğunluğun boş geçmemesini 

umuyoruz. Pandemi dolayısıyla pek çok fuar 
ertelenmişti, bu sene ise fuara katılarak 
kendimizi tekrar hatırlatmayı hedefledik.  

Toplam kapasitemiz ek binamızı da açınca 
180-190 kişiye kadar çıkacak

Furkan Demir / Yakupoğlu Otel 
Yöneticisi ve Sahibi

Varol Tekstil, 1969 yılında Denizli’de kuruldu. 
Firmamızın kuruluşundan bugüne kadar kaliteli 
hizmet ve buna uygun fiyatlar sunan, zamanını 
en iyi şekilde değerlendirebilen, memnuniyete, 
dürüstlüğe önem veren, teknolojiye ayak 
uyduran, en gelişmiş makineleri kullanan, iş ve 
işçi güvenliğini düşünerek güvenli ekipmanları 
tercih eden, müşterilerimize 7/24 iletişim 
ve hizmet imkanı sunan bir firma oldu. Asıl iş 
alanımız ev tekstili olmasına rağmen 20-25 yıldır 
otel tekstili için de üretim gerçekleştiriyoruz. 
Ürünlerimiz tüm dünyada kalitesi ve tasarımıyla 

otel odalarını ve evleri süslüyor. Geniş bir 
yelpazede ürün tedariği sağlayan firmamız 
Varol Tekstil, profesyonel ve deneyimli ekibiyle 
her türlü linen ihtiyacına cevap verebiliyor. 
Ürünlerimiz başta Avrupa’da faaliyet gösteren 
oteller olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki 
otellere gönderiliyor. EMITT Fuarı’nda 
standımızda pek çok ziyaretçi ağırladık, verimli 
görüşmeler yaptık. İleride sonuç alabileceğimiz 
güzel bağlantılar kurduk. Önümüzdeki sene de 
EMITT’te yer almayı planlıyoruz. 

Ürünlerimiz tüm dünyada kalitesi ve tasarımıyla 
otel odalarını ve evleri süslüyor

Yaşar Varol / Varol Tekstil, Yönetici 
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Assa Abloy, dünyada kapı güvenlik çözümleri 
üzerine lider bir firma. Kendi grubunun 
altında üç farklı şirketi bulunuyor. Bu üç farklı  
şirketin totalde yaptığı işlerden bahsedersek; 
otellere, hastanelere, devlet kurumlarına 
kayar kapılar, döner kapılar, otellere kartlı 
kilit sistemleri, elektronik kasa sistemleri, 
minibarlar sağlamaktadır. Bunun dışında 
bütün kapı aksesuarları altında 400’den fazla 
markayı barındıran bir firma. Ben de firma 
içerisinde sadece otel pazarına yönelik olan 
ürünlerden, kartlı kilit ve kasa tarafından 
sorumluyum. EMITT Fuar’ında Vostio Bulut 
Sistemimizi ilk kez görücüye çıkardık. Ürünü 
fuarda müşterilerimize tanıttık. Bunun 
haricinde bütün ürünlerimizde telefonla açılma 
teknolojisini yaklaşık yedi yıldır hem yapıyoruz 
hem de uyguladığımız birçok otelimiz var. Bu 
oteller arasında hem uluslararası zincirler hem 

de lokal zincirler bulunuyor. Fuarın en önemli 
sistemi olan Vostio, bulut yazılım sistemidir. 
Tüm sistemin sadece buluttan yönetilmesi, 
otellerin resepsiyonunda herhangi bir server’a 
ihtiyaç duymadan 7/24 yurt dışından anlık 
destek istediğinde destek verilmesi dolayısıyla 
bu ürünümüzü fuarda tanıtmayı tercih 
ettik. Biz 2020’de yapılan EMITT Fuarı’na da 
katılmıştık. 2020'deki ile kıyasladığımızda, bu 
seneki fuar ile arada ciddi bir fark olduğunu 
gördük. Bunun da en büyük sebeplerinden 
birinin pandemi olduğunu düşünüyorum. Bu 
fuarın pandemiden dolayı çok etkili geçtiğini 
söyleyemeyiz. Pek çok kişi haklı olarak 
kalabalık ortamlara girmek istemedi. Telefonda 
görüştüğümüz müşterilerimiz de pandemiden 
dolayı pek gelmek istemediklerini belirtmişti. 
Açıkçası bizim tarafımızda fuar bu sene 
maalesef çok memnuniyet sağlayamadı. EMITT 

bizim için prestij anlamında önemli fuar. Her 
şey düzelse de durumlar stabil kalsa da biz fuara 
önümüzdeki sene de katılmayı düşünüyoruz. 
Müşterilerimizin burada bizi ziyaret ediyor 
olması, hatırlıyor olması bizim için çok önemli. 

EMITT Fuar’ında Vostio Bulut Sistemimizi 
ilk kez görücüye çıkardık

Duygu Topçuoğlu / Assa Abloy 
Global Türkiye Pazarından Sorumlu İş 

Geliştirme Direktörü

EMITT Fuar’ına Sarıkamış Turizm Derneği 
- SATURDER çatısı altında katıldık. Derneğin 
bünyesinde 30 otel var ama fuara 9 otel ile 
katılım sağladık. EMITT Fuarı’nda belli bir 
talep ve yoğunluk olduğunu gördük. Özellikle 
pandemi etkisiyle iki sene sonra insanların 
dışarıda gezme, eğlenme dürtülerinin artmış 
olduğunu değerlendirdik. Sarıkamış Habitat 

Otel’de sezon 20 Aralık’ta açıldı. Şu ana 
kadar çok yoğun bir sezon geçirdik. Otelimiz 
7 sezondur açık, geçirdiğimiz en iyi sezon 
diyebiliriz. Fuarda da Sarıkamış’a yoğun bir ilgi 
olduğunu gördük. Gördüğümü kadarıyla kayak 
merkezleri arasında kendi adı ile katılan sadece 
Sarıkamış’tı. Bu da Sarıkamış’a yönelik ilgiyi 
yükseltti. Sarıkamış’ta sezonumuz mart sonuna 
kadar devam ediyor. Geçen sene 15 Nisan’a 
uzamıştı. Bu sene yağan kar da iyi, Türkiye 
genel olarak iyi kar aldı. Kayak merkezimizin 
bulunduğu bölge de yoğun kar yağışı aldığı için 
sezonun daha da uzayacağını düşünüyorum. 
EMITT’e katılma amacımız, kayak turizmine 
yönelik tanıtım yapmaktı. Bizim için yaz sezonu 
da önemli. Çünkü kayak sezonu 4 ay kadar 
yani kısa sürüyor. Onun dışındaki dönemlerde 
atıl kalmak bizleri olumsuz etkiliyor. Hem 
personelin yönetimi, hem 12 ay süreyle 
istihdam sağlanması amacımıza ulaşamıyoruz. 
Biz de kendi içimizde şöyle bir çözüm yarattık; 

kış dönemi kayak oteli, yaz dönemi de iş oteli 
formatındayız. Kışın yurt içi ve yurt dışından 
kayak yapmak için gelen misafirlerimizi 
ağırlıyoruz. Yazın oda kahvaltı konseptine 
dönerek faaliyetimize 12 boyunca devam 
etmeyi kararlaştırdık. Genelde bölgemizin 
otelleri de bu çerçevede hareket ediyor. 
Sarıkamış’ın doğası çok güzel. Bisiklet, yürüyüş 
parkurları var. Bunları da değerlendirmeyi 
düşünüyoruz. İş otelinin yanı sıra MICE oteli 
olarak da hizmet vermeyi planlıyoruz. Özellikle 
de belirli ölçüye kadar toplantı organizasyonları 
için hizmet vermeyi planlıyoruz. Geçmişte de 
yapmıştık. Son iki sene pandemi nedeniyle 
kapalı olmayı tercih ettik. Zaten çok büyük 
bir faaliyet olmuyordu. Gördüğümüz, 
özellikle EMITT fuarında edindiğimiz izlenim 
yaz döneminde de talebin devam edeceği 
yönünde. Seneye de fuara katılım sağlamayı 
düşünüyorum. 

Fuarda da Sarıkamış’a yoğun bir 
ilgi olduğunu gördük

Kürşat Gemalmaz / Sarıkamış Habitat 
Otel İşletmecisi ve Sahibi

Otelimiz Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 
Çaydeğirmeni beldesinde yer alıyor. 30 odalı 
bir oteliz, tesisimiz 28 dönümlük bir arazide 

bulunuyor. Konum olarak Zonguldak merkeze 
yarım saatlik uzaklıktayız. Gökçebey, Çaycuma 
ilçelerine de 15 dakikalık mesafedeyiz. 
Tesisimizin içerisinde Spa merkezi, aquaparkı, 
restoranı mevcut. Otelimizde düğünler, 
konserler, canlı müzikler, nişan, kına, toplantı 
gibi organizasyonlar düzenliyoruz. Tur 
gruplarını, ayrıca münferit misafirlerimizi 
ağırlıyoruz. Bizim tesisimizi geliştirme, 
büyütme gibi bir amacımız bulunuyor. 4 yıldızlı 
bir oteliz, neden 5 olmasın... EMITT Fuarı 
bizim için oldukça faydalı bir fuar oldu. Var 
olan iş birliklerimize yenilerini ekledik. Yeni 
acenteler ve yeni otellerle tanışma fırsatımız 
oldu. Pazarın içine biraz daha girme fırsatı 

bulduk. Bölge olarak Zonguldak’ta olduğumuz 
için pazarın biraz dışında gibi duruyoruz. 
Bu anlamda fuarda kendimizi tanıtma şansı 
bulabildik. Bizim için böyle bir avantajı oldu. 
Aslında Batı Karadeniz hep düşünülen bir 
lokasyondur ama buraya tur düzenlemeye karşı 
bir önyargı var. Zonguldak’ta gezilip görülecek 
neresi var diye düşünülüyordu fakat şu an her 
kesimden Batı Karadeniz’e bir ilgi olduğunu 
görüyoruz. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nden 
bölgemize şu sıralar bir yönelim var. Kendimizi 
geliştirip seneye farklı aktivitelerle EMITT 
Fuarı’na katılmayı isteriz. Hem Zonguldak hem 
de kendi tesisimiz için daha geniş bir kitleye 
ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 

Her kesimden Batı Karadeniz’e 
bir ilgi olduğunu görüyoruz

Funda Yılmaz / Zonguldak River Mill 
Park Otel Satış ve Pazarlama Müdürü
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Bu sene EMITT fuarında Havlumat sistemlerimiz 
ve otellere yönelik çözümlerle ilgili stantlarımızı 
açtık. Fuarın ilk günü daha kalabalık geçti. 
İkinci günden sonra katılımcı sayısı düştüğü için 
istediğimiz verimi aldığımızı düşünmüyorum. 
Genelde standımıza gelen kişilerin de bizim 
ulaşmak istediğimiz kitleler olduğunu pek 
düşünmüyorum. Elbette ziyaretçilerimiz arasında 
parmakla sayılacak kadar önemli olanlar da vardı. 
EMITT Fuarı’nın uzun zamandır görüşmediğimiz 
sektör paydaşlarıyla bir araya gelme yönünde 
daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Fuara 
seneye katılım sağlayıp sağlamayacağımızı da 
ekip arkadaşlarımızla görüşüp kararlaştıracağız. 
Yani EMITT’e kapalı değiliz ancak ürünlerimizin 
en doğru kitleye ulaşması için en doğru 
fuarı araştırmak adına çalışmalarımız olacak. 
Önümüzdeki seneye dair planlarımızı belirleme 
konusunda EMITT’in de faydalı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ürünümüzden bahsedecek 

olursak,  Havlumat dışardan bakıldığında da çok 
ilgi çeken bir ürün. Havlumat her gittiği fuarda 
istediği ilgiyi görüyor zaten. Pandeminin yavaş 
yavaş azalmaya başlamasıyla birlikte insanların 
ara verdikleri havlu operasyonlarına ihtiyacın 
da artmasıyla Havlumat'a olan ilginin bu sene 
daha da artacağını umuyoruz. Daha önceki 
fuarlarımızda da ilgi çok fazlaydı ancak havlu 
takibini anlatma konusunda bir takım engeller 
vardı. Pandeminin bu konuda insanlarda büyük 
bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Bu 
nedenle Havlumatla ilgili önümüzdeki dönemde 
daha büyük beklentimiz mevcut. Lapis adını 
verdiğimiz bir yazılımımız var. Bu sene fuara 
sadece Lapis olarak değil, ağırlıklı olarak Sanotel 
adlı markamızla katıldık. Bunun dışında diğer 
alanlarda, bina yönetimi, insan kaynakları 
alanında yaptığımız yazılımlarımız da var. Bunlar 
da bizim leisure dediğimiz sektör dışında da 
kullandığımız yazılımlar. Bunlarla ilgili özellikle 

güneydeki resort otellerde uçtan uca bir araya 
getirerek bir yazılım çözümü sunma konusunda 
çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızı geçen 
sene tamamladık, hazır bir şekilde ürünümüzü 
tanıtmaya başladık. Bu ürünü tanıttığımız 
ilk fuarımız da EMITT oldu. Önümüzdeki 
dönemlerde bu çözümlerimizle ilgili daha büyük 
tanıtım ve yatırımlarımız olacaktır. 

Havlu operasyonlarına ihtiyacın artmasıyla 
Havlumat'a olan ilginin bu sene daha da 
artacağını umuyoruz

Giray Çavdar / Senkron Yazılım A.Ş. 
Satış Yöneticisi

IK Booking, 2019 yılında kurulan, Irak merkezli 
bir firma. B2B olarak online alanda hizmet 
veriyor, acentelere yönelik çalışıyoruz. Ağırlıklı 
olarak Orta Doğu ve Türkiye pazarında faaliyet 
gösteriyoruz. Bahreyn’de, Dubai’de partner 
acentelerimiz bulunuyor. B2B alanda acentelere 
online ürünler tedarik ediyoruz. Uçak bileti, 
transfer, otel, yakında rent a car da hizmetlerimiz 
arasında yer alacak. Bir seyahat acentesinin 

elinin altında bulunması gereken tüm ürünlerin 
sağlayıcısı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
2019 yılında IK Booking markamızı yarattık fakat 
pandemiye denk geldiği için PR’ını yapmakta 
geciktik. Bu anlamda EMITT, bizim ilk fuar 
katılımımız. Daha önce ziyaretçi olarak fuarda 
bulunmuştuk, bu sene standımızı açtık. Bundan 
önceki yıllarda farklı şirketler bünyesinde fuarda 
katılımcı olarak da bulunmuştum. İki senelik 
aradan sonra fuarın bu yıl çok daha fazla talep 
göreceğini öngörmüştük. İlk gün oldukça büyük 
bir yoğunluk oluşmuştu, devam eden günlerde 
yoğunluk hafifledi. Bunda pandeminin de 
büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Şehir 
dışından gelen partnerlerimiz azaldı, İstanbul’da 
bulunan partnerlerimiz gelmekten vazgeçtiler... 
Beklediğimiz yoğunluk olmasa da fuar bizim 
adımıza iyi geçti. Turizm fuarlarının sektöre 
çok büyük katkıları bulunuyor. Özellikle yurt 
dışından ziyaretçilerin olması, partner kontakları 

oluşturması adına önem taşıyor. Yanı sıra, biz 
İstanbul’da müşterilerimizi ziyaret edebiliyoruz 
ama şehir dışı için özellikle pandemi sürecinde 
bu ziyaretler pek mümkün olmadı. Onlarla aynı 
günde aynı çatı altında buluşabilmek oldukça 
faydalı oluyor. Ayrıca havayolu tedarikçilerimizle 
de bir araya gelme şansımız oldu. Yüz yüze 
iletişimi özlediğimiz bu dönemde fuarlar bizim 
için önem taşıyor. Sektör adına değerlendireme 
yapacak olursak, aslında hepimiz sıfırdan 
başlamış gibiyiz. Turizm alanında elbette biraz 
düşüş var. Fiyatlar çok yüksek… Son tüketici 
adına uçak bileti fiyatları, otel fiyatları oldukça 
fahiş. Bu anlamda özellikle iç pazar adına 
tedirginiz. Erken rezervason döneminde bile 
fiyatlar bu seviyelerdeyken sezonda çok daha 
büyük artış olacaktır. Bu anlamda turizmde 
gidişatı pek olumlu görmüyoruz. Umuyoruz ki 
sonraki seneler çok daha iyi geçer. 

Yüz yüze iletişimi özlediğimiz bu dönemde
fuarlar bizim için önem taşıyor

Burcu Küçük / IK Booking

EMITT Fuarı, geçtiğimiz yıl Covid nedeniyle 
verilen ara ve insanların beklemesinden, 

beklentilerinden dolayı bu sene oldukça hareketli 
geçti. Özellikle acenteler ile oluşturduğumuz 
randevularımız bulunuyordu; ilk iki gün yoğun 
şekilde randevularımızı gerçekleştirdik. Ayrıca, 
bizim standımız en iyi stant tasarımı ödülünü 
aldı. Standımız oldukça ilgi çekti ve merak 
uyandırdı. Yeni bir marka olmamız da ayrıca ilgi 
çekici bir unsur oldu. Bizim de amacımız zaten 
merak uyandırmaktı. Standımızda otelimizin 
bir kesitini görselleştirmeyi hedefledik. Otelin 
lounge alanının bir kesitini fuar alanına taşıdık. 
En iyi bu şekilde tanıtabilirdik… Önceki yıllarda 
da düzenli olarak EMITT’e katılıyorduk. Aslında 
EMITT’in en yoğun zamanlarını hatırlıyorum. 
11 salonla dolu dolu geçen zamanları oldu. Bu 
sene biraz daha kısıtlıydı ama bunu yeniden 

başlangıç olarak görüyoruz. Umuyoruz ki sonraki 
senelerde tekrar eski yoğunluğuna ulaşacaktır. 
Önümüzdeki sene de fuara katılmayı planlıyoruz. 
Sektörün geneline ilişkin ise şunları söyleyebiliriz; 
sektörümüzün ve ülkemizin genel olarak kalite 
ile ilgili sıkıntısı var. Bu kaliteyi oluşturacak 
olan, insanlardır. Turizm personelinin, turizm 
çalışanının ve kalitenin sürekliliği açısından iyi 
tesislerin açılmasının hem bu alanlarda hem de 
Türkiye’deki turizm tesislerinin yapılandırılması 
açısından örnek olacağını düşünüyorum. Biz de 
bu amaçla otelimizi yenileyip, üst kalitede yeni 
bir marka oluşturma yolunu seçtik. Personel 
eğitimleriyle ve yapacağımız farklı sunumlarla 
da bu sene kalitemizi gösterip, markamızı 
tescillemeyi hedefliyoruz. 

LAUR HOTELS EMITT'te en iyi 
 stant tasarımı ödülünü aldı

Ferhat Aydın / Laur Hotels 
Genel Müdürü



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

SİDE ROYAL
PARADISE OTEL
Müşterinin temel talebi ve yaşanılan 
zorluklar:

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

Ağ için kolay yönetim.

yönetim için yönetici Wi-Fi.

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

TP-Link’in Omada SDN Çözümü ile;

Tüm gereksinimleri karşılandı.

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

daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı 
olundu.

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

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

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

Teknolojide Güven®

dataproses®
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Hem kendi şirketim L’Collection Hotels 
hem de Zonguldak adına EMITT Fuarı’na 
katılım sağladım. Memleketimiz 
Zonguldak’ın turizm platformunun 
başkanıyım. Biz Zonguldak’ta Vali Bey’in 
de desteği ile tüm kamu kurumlarının birer 
temsilcisinin bulunduğu bir destinasyon 
turizm yönetimi modellemesi yaptık. Adı 
da Zonguldak Turizm Tanıtım ve Destek 
Ofisi. EMITT’te açtığımız standın sahibi 
de bu ofis. Bu sene EMITT’in 25’incisi 
düzenlendi, son iki senedir ara verilmişti. 
Üçüncü senede yeniden sahalara dönüldü. 
Fuarda beklentimin üzerinde bir yoğunluk 
olduğunu gördüm. Fuar organizatörü 
firmaya daha önce de ilettiğim, tekrar 
dile getirmek istediğim tavsiyem şu ki, 
fuar yoğunluğunun biraz daha homojen 
dağıtılması adına çalışmalar yapılmalıdır. 
Çünkü diğer türlüsü fuara kaybettirir, 

bizlerden de götürür. Dolayısıyla 
yoğunluğun homojen dağılması gerektiği 
noktasının üzerinde durulmalı. Fuar önceki 
dönemlere göre güzel geçti. Zonguldak 
açısından değerlendirecek olursak, bizim 
için fuardaki durum diğer stant sahiplerine 
göre biraz daha önemli. Biz Zonguldak’ta 
turizm değerlerinin ve ürünlerinin yeteri 
kadar olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. 
Bunu Zonguldak’taki kamu kurumlarının 
başındaki idarecilere, kenti yönetenlere 
ve Zonguldaklılara ispat etmemiz lazım. 
Bu inanmışlık ve motivasyon artarsa 
Zonguldak’ta turizmle alakalı ilerleme 
olacaktır. Bu noktada EMITT’e gelen tüm 
Zonguldaklı temsilciler fuardan memnun 
kaldı. Yaptığımız çalışmalardan dolayı 
insanların Zonguldak’a ilgisi giderek 
artıyor. Bu sene Zonguldak standı, önceki 
yıllara göre çok daha fazla ziyaretçi aldı. 

Aslında önemli olan şey bu... Ayrıca 

Ankara’daki turizm fuarına katılımla alakalı 

da bir görüşme yapacağız. Fuar katılımları 

konuda motivasyonumuz biraz daha arttı. 

Bu yıl by Bulent ve İlkiz Markalarımızla 
EMITT’te yerimizi aldık. 25 yıllık otel 
tekstili tecrübemizle sektörde önemli işler 
yapıyoruz. Çalıştığımız oteller de bizlere 
sürekli yeni ürün geliştirmede katkı sağlıyor. 
Bu sene EMITT’te yeni koleksiyonlarımızı 
sergiledik. Bunlar su emiciliği kuvvetli, 
kullanan kişiyi rahatlatan, yumuşak ve 
hafif ürünler. Yıkama maliyetleri de düşük 
olduğu için işletmeler tercih ediyor. Daha 
çok bornozlarda uyguluyoruz. Ayrıca bu yıl 
400 tc 160 Tel ve 500 tc 200 tel ürünleri de 
piyasaya sunduk. Kalite olarak üst düzey 
ürünler bunlar. Bünyemizde otel terliğinden 
tutun, oda tekstili, Spa tekstili ve restoran 
tekstili gibi bir işletmenin tüm tekstil 
ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Müşterilerimiz 

ağırlıklı olarak üst segmentte yer alsa da 
tüm  işletmelere göre kalitemiz var. Tercihe 
göre ürün tasarlayabiliyoruz. Yurt dışında ve 
ülkemizde Burj Al Arab, Jumeirah, Mandarin, 
Kempinski gibi markaların ürünlerini 
yapıyoruz. Serviste hızlıyız. Kalitemize 
güveniyoruz. Amacımız kalitemizi ve hızlı 
servisimizi dünyaya anlatmak. EMITT’te bu 
yıl pandemi nedeniyle katılım düşük ama 
müşterilerimiz bizi yine de ziyarete geldiler. 
Akademisyen ve turizmci dostlarımızla 
bir araya geldik. Anlaşmaları yeniledik. 
Yeni anlaşmalar yaptık. Verimli olduğunu 
düşünüyorum. Fuar’dan memnun ayrıldık. 
Seneye inşallah her şey daha olumlu olur.

Fuar yoğunluğunun biraz daha homojen 
dağıtılması adına çalışmalar yapılmalıdır

Amacımız kalitemizi ve hızlı servisimizi 
dünyaya anlatmak

Muhammet Cüntay / L’Collection 
Hotels Kurucu Ortağı - Zonguldak 

Turizm Tanıtım ve Destek Ofisi Başkanı

Bülent Mulcar / Özhane Tekstil 
Denizli Genel Koordinatörü

Cyrstal Snow Hotel Sarıkamış Kars, eşim 
Alev Aküzüm ile birlikte kurup bu sene 
faaliyete geçirdiğimiz ve yönettiğimiz 
bir otel. Tesisimizde 22 oda, 60 yatak 
kapasitemiz bulunuyor. Her ne kadar 
turizm üzerine eğitimimiz olsa da otelciliğe 
yeni başlamış olduk. Bu sene de ilk defa 
Sarıkamış Turizm Derneği ile birlikte EMITT 
Fuarı’na katıldık. Bu sene biraz geç kaldık 
fakat önümüzdeki yıl çok daha güzel bir 
alanda geniş şekilde katılmayı planlıyoruz. 
Umuyoruz ki yerel yönetimlerinde de 

desteği ile daha geniş biçimde katılım 
sağlarız. Fuardaki arkadaşlarımızdan da 
dinlediğimiz, gözlemlediğimiz kadarıyla 
fuar bu yıl pandemi nedeniyle biraz zayıf 
geçmiş gibiydi ama 1, sıfırdan büyüktür. 
Neticede üç tane açık hol vardı ve güzel bir 
kalabalık, büyük bir talep olduğunu gördük. 
Fuarda bağlantılarımızı kurduk, işlerimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz, çok daha iyi 
olacağını umuyoruz. Fuarlara ve EMITT 
Fuarı’na olan inancımız tam… 

Fuarda bağlantılarımızı kurduk, işlerimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz

Ahmet Aküzüm / Cyrstal Snow Hotel 
Sarıkamış Kars Kurucu ve Yöneticisi
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Acentesoft, bir seyahat acentesinin online 
seyahat platformunu oluşturuyor. Turlarını, 
otellerini, transfer hizmetlerini, uçak biletini, 
villa ve tekne kiralama hizmetlerini online 
satabileceği bir web portalı oluşturuyor. Bu 
sene EMITT Fuarı’na 5’inci kez katılıyoruz. 
EMITT’e pandemi dolayısıyla iki sene ara 
verildiği için bu yıl oldukça verimli geçtiğini 
söyleyebiliriz. Fuarda olmayı özelmişiz… 
Bizim iş alanımızda EMITT’e katılan tek 
firmayız, dolayısıyla gördüğümüz ilgiden 
oldukça memnunuz. Bizim hedef kitlemiz 
seyahat acenteleri olduğu için onlarla ancak 
fuar gibi platformlarda buluşabiliyoruz. 
Genel olarak acenteler stant açmadığından, 

bizim standımızı ziyaret etmeleriyle bir 
araya geliyoruz. İki sene önceki EMITT ile 
kıyaslarsak, stant yerimiz daha arka planda 
ve daha küçüktü, bu seneki yerimiz çok daha 
iyiydi. Her fuar bizim için ayrı bir tecrübe 
oluşturuyor.  Hedefimiz, bir sonraki fuarda 
daha büyük bir alanda yer alabilmek, bunun 
yatırımını yapıyoruz. Fuarlar her anlamda 
önemli yatırım gerektiriyor. Sadece stant 
alanını kaplamak için maddi yatırımın yanı 
sıra 5 gününüzü fuara kanalize ettiğiniz için 
organizasyonun öncesinde ve sonrasında 
da belli bir zaman ayırmanız gerekiyor. 
Fakat bence bunlara değiyor çünkü bir 
araya gelebileceğimiz, bu kadar firmaya 

ulaşabileceğimiz başka bir platform yok. En 
nihayetinde yüz yüze buluşabilmemiz çok 
kıymetli. Bizim beklentimiz ve umudumuz 
bizim gibi yerli yazılım şirketlerine biraz daha 
önem verilmesidir…

Hedef kitlemiz seyahat acenteleri olduğu 
için onlarla ancak fuar gibi platformlarda 
buluşabiliyoruz

Burcu Aydoğan / Acentesoft

Tilya Resort, Trabzon’da yer alan 100 odalı bir 
oteldir. Tesisimizde açık havuz, kapalı havuz, 
sauna, aquapark,  toplantı salonu, 552 kişi 
kapasiteli kapalı düğün salonu bulunuyor. 
Açık alanda 1000 kişi kapasite ile de düğün 
organizasyonları düzenleyebiliyoruz. 
MICE turizmini de hedefliyoruz. Hem otel 
olarak hem de Trabzon bölgesi olarak Orta 
Doğu’dan gelen misafirlerimizin uğrak 
noktasıyız. Bölgemizdeki aquaparklı tek 
resort konumundayız. İki yıl aradan sonra 
nihayet EMITT’te tekrar fuar ortamında yer 

aldık. Bu ortamları özlemiştik... EMITT’ten 
bir-iki ay önce İzmir’de bir fuara katıldık, o 
da gayet verimli geçmişti. EMITT Fuarı’ndan 
da oldukça verim aldığımızı söyleyebiliriz. 
Randevularımız olan acentelerle görüşmeler 
sağladık. Umarım EMITT sonrası da hepimiz 
için en iyisi olur. Kontratlarımızı imzalarız, 
yeni sezona da gümbür gümbür başlarız 
artık... Kovid ile ilgili sıkıntıları da biraz olsun 
geride bırakmış oluruz. Önümüzdeki sene de 
fuara katılım sağlamayı düşünüyoruz. 

Bölgemizdeki aquaparklı tek resort konumundayız 

İbrahim Hasan Işık / Tilya Resort 
Yönetim Kurulu Üyesi

EMITT Fuarı’nın, pandemi dolayısıyla geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilememiş olmasının karşılığında 
bu sene oldukça yoğun geçtiğini gözlemledim. 
Beklentimin üzerinde bir yoğunluk olduğunu 
söyleyebilirim. Fuar için kısa bir program 
yapmıştım ama üç gün fuarda bulunmanın 
daha iyi, daha pekiştirici olacağını gördüm. 
Çünkü profesyonellerin, otelcilerin ve 
acentelerin fuara ilgisi oldukça yüksekti. Bu 
nedenle görüşmeler uzadı, herkes birbirini 

özlemişti ve hem dostluk hem iş noktasında 
güzel bir fuar geçirdik. Sektörümüzün uzun 
süredir işe açlığı söz konusu. Birbirimizin 
yardımı bizim için çok önemli ama dışarıdan 
gelecek turist de çok önemli. Herkes 2022 
yılının çok pozitif geçeceği görüşünde. Ben 
ise her sezona temkinli yaklaşılması gerektiği 
kanaatindeyim. Ayağımız yere basmalı. İç pazar 
dengesini kaçırmamamız gerekiyor. Artan 
enflasyon, yükselen rakamlar iç pazarı ciddi 
oranda etkileyebilecek durumda. Hala nerde 
duracağını bilemediğimiz, öngöremediğimiz 
ve önünü alamadığımız enerji, tüketim ve 
personel maliyetleri, kalifiye personel sıkıntısı 
söz konusu. Çok güzel oteller yapıyoruz, hizmet 
kalitemiz çok yüksek ama artık bunların da 
ötesine geçmiş üretim, görünen-görünmeyen 
işletme maliyeti gibi maliyetler var. Bu da 
iç pazarı ciddi oranda etkileyecektir. Dış 
pazarda ise sıkıntı olacağını düşünmüyorum 
zira turizmde Akdeniz çanağının en ucuz 

ülkelerinden biriyiz maalesef. Bakanımız da 
kişi başı harcamanın 1.000 doların üzerine 
çıkması gerektiğini her zaman vurguluyor. 
Fakat ülkemizdeki devalüasyondan dolayı da bu 
harcamalar döviz bazında aşağı inen rakamlara 
tekabül ediyor. Ucuz olmak bize bir şey 
kazandırmıyor. Güvenli ve güvenilir bir noktada 
olmamız gerekiyor. Jeopolitik olarak, ekonomik 
olarak dengelerimizin doğru olması gerekiyor. 
Elbette bunları çok iyi niyetle söylüyoruz. Turizm 
bu ülkenin göz bebeği. Özetle sezon güzel 
görünüyor ama kolay geçmeyecek. Özellikle 
sahil bandındaki rakamlar, ayrıca maliyetler 
sezonun nasıl geçeceğini belirleyecek. Bir 
EMITT 2022 değerlendirmesinde güzel bir 
görüntü görüyorum. İnsanlar mutlu, umutlu. 
Umut da bizim sektörümüz için çok önemli 
ama hem yerli hem yabancı pazar açısından 
ayaklarımız yere basmalı. Ülkemize daha fazla 
yabancı turist çekebilmek için tüm sektör olarak 
gerekeni yapmaya devam etmeliyiz. 

Özellikle sahil bandındaki rakamlar, ayrıca 
maliyetler sezonun nasıl geçeceğini belirleyecek

Yiğit Girgin / BODER Genel Sekreteri - 
Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü
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Yöre Turizm, Eskişehir’in ilk seyahat acentesi 
ve 49 yıllık bir firma. Genel olarak Antalya, 
Ege  Bölgesinde Bodrum, Marmaris’e yönelik 
otel satışlarımız bulunuyor. Kültür turları, 
uçak bileti, VIP transfer gibi hizmetlerimiz 
mevcut. Pandemi koşulları dolayısıyla 
herkes birbirini çok özlediği için EMITT 
Fuarı, oldukça güzel ve verimli geçti. Bu 
sene fuarda otel ve acente katılımının az 
olduğunu gördük, buna rağmen verimli bir 
fuar oldu. Önümüzdeki yıllarda da fuara 
mutlaka katılmayı düşünüyoruz. Pandemi 

herkesi çok etkiledi, turizm sektörünü ise 
çok daha fazla etkiledi. Bundan dolayı bu 
sene katılımcı sayısının daha az olduğunu 
gördük. Sektörü bir araya getirip aynı çatı 
altında buluşturduğu için öncelikle EMITT 
Fuarı organizatörlerine çok teşekkür 
ediyorum. Hepimiz birbirimize bağlıyız. 
Hepimiz bir arada olmalıyız ki turizmi daha 
da güçlendirebilelim. Türkiye’nin buna 
ihtiyacı var. Turizm Türkiye için çok önemli. 
Sektörün daha da güçlenmesini diliyorum. 

Pandemi koşulları dolayısıyla herkes birbirini çok 
özlediği için EMITT Fuarı, oldukça güzel ve verimli geçti

Şenay Er / Yöre Tur

Turizm sektöründe tüm dünyada otellere 
misafirleri ile tüm iletişimlerini kolaylaştıran 
ve misafir memnuniyetini arttıran 
WeBee çözümünü sunuyoruz. Sıra dışı 
temassız konuk deneyimleri sunmak için 
mesajlaşmayı, konsiyerj ve otomasyonla 
birleştiren 360 derecelik bir misafir etkileşim 
ve deneyim platformuyuz. Otel misafirleri 
WeBee teknolojisi ile geliştirilen ve otelin 
markası altında sunulan mobil uygulamayı 

cep telefonlarına indiriyorlar ve otelde 
konaklama öncesi, konaklama esnasında 
veya sonrasına oluşan tüm taleplerini 
ve ihtiyaçlarını cep telefonları sayesinde 
giderebiliyorlar. Otelin oda kapısını cep 
telefonları ile açmaktan, SPA, restoran, 
golf rezervasyonu, odaya yemek siparişi, 
kat hizmetleri, taksi çağırma, concierge 
hizmetleri vb. tüm talepleri kendi dillerinde 
ve kendi mobil cihazlarından talep ederek 
hizmet alabiliyorlar. EMITT Fuarı’na dönük 
değerlendirme yapacak olursak, geçen 
yıllara göre daha sakin bir fuar geçirdik. 
Özellikle yurtdışı tarafında katılım çok azdı. 
Ama WeBee için verimli bir fuar oldu. 
Hem mevcut müşteri otellerimiz ile hem 
de yeni otelcilerle buluştuk. İş birliği için 
yeni fırsatlar yakaladık. Verimli toplantılar 
gerçekleştirdik. Geçen senelerden farklı 
olarak, hol sayısı az olduğundan kalabalık 
bir fuar oldu. Fuar gayet profesyonel bir 
şekilde yürütüldü. Bu sene en önemli 

faktör matchmaking sistemi oldu. Buradan 
birçok otelciye ulaştık ve bize ulaştılar. Cep 
telefonumuzdan toplantıları takip edebildik 
ve bilgilendirmeler aldık. Bu seneden 
gelecek seneki EMITT için yerimizi ayırttık. 
Türkiye’de misafir etkileşim platformları 
çok yeni. WeBee de bunun Türkiye’deki 
öncüsü ve pazar lideri. Bunu fuarda çok iyi 
yansıttığımızı düşünüyoruz. Bizim hedefimiz 
bir otel teknolojisi şirketi olarak otelciler ve 
EMITT bunun için en uygun ortamı yaratıyor. 
İnsanlar aradıkları hizmetlere ya da kişilere 
kolaylıkla ulaşabiliyor. Turizm sektörünün 
geneline baktığımızda, yeni varyanta rağmen 
hedefler yüksek. Aşılamanın artmasının ve 
virüse karşı tedavi edici ilaçların kullanılmaya 
başlanmasının, önümüzdeki dönemde 
seyahat artışlarını olumlu yönde etkileyecek. 
Bu da bizim için umut verici çünkü pandemi 
ile beraber misafir etkileşim platformları 
dünyada hızlanarak talep edilir hale geldi. 

Bizim hedefimiz bir otel teknolojisi olarak otelciler 
ve EMITT bunun için en uygun ortamı yaratıyor

Banu Bedenlier / WeBee Pazarlama 
Müdürü

Hattuşa bünyesinde 6 adet işletmemiz 
bulunuyor. Hem devre tatil hem otel 
konseptinde hizmet veriyoruz. Termal otel 
kategorisindeyiz. Sağlık turizmi konseptinde 
12 ay hizmet veriyoruz. Altı tesisten üç 
tanesi şu an aktif olarak hizmet veriyor. 
Balıkesir’de Hattuşa Vacation Thermal 
Club Kazdağları, Hattuşa Ankara ve Hatay 
Erzin’deki tesislerimizle hizmet veriyoruz. 
Bolu, Göynük’te ve Tekirdağ, Saray’daki 
tesislerimizi tamamlayıp bu sene açmayı 
hedefliyoruz. Bir de Samsun, Havza’da bir 
projemiz var, onu da ilerleyen zamanlarda 
hizmete açabilmek adına çalışmalarımız 
devam ediyor.  EMITT Fuarı bizim için 

oldukça yoğun geçti. Bu tarz organizasyonlar 
yüz yüze görüşmeler ve yeni iş birlikleri 
açısından bizler için oldukça faydalı oluyor. 
Satış anlamında ağırlıkla acentelerle 
görüşme halindeyiz. Bunun dışında oteli 
merak edip, konseptimiz, hizmetlerimizle 
ilgili bilgi almak için de gelenler oluyor. Bu 
anlamda fuar, marka bilinirliğini artırmak 
ve kendimizi tanıtmak adına oldukça verimli 
geçti. Yüz yüze yapılması gereken görüşmeler 
adına fuarların önemli faydası bulunduğunu 
düşünüyorum. Hattuşa, EMITT’e her sene 
düzenli olarak katılıyor, önümüzdeki sene 
katılmayı şu an için düşünüyoruz. 

Fuar, marka bilinirliğini artırmak ve kendimizi 
tanıtmak adına oldukça verimli geçti

Nur Albayrak / Hattuşa Vacation 
Thermal Club
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Türkiye’nin saklı cennetlerinden Longoz ormanları 
ile Karadeniz sahilinin buluştuğu İğneada 
lokasyonunda konumlanacak iki farklı konsepti 
değerli misafirlerimize sunacak, yepyeni bir Nefes 
olacağız. Bir yanımızda deniz; İnemare Hotel, bir 

yanımızda Longoz Ormanları; Neotopia Glamping. 
Özellikle pandemi sonrası yeni-normalde insanlar 
artık kalabalıklardan kaçıyor. İğneada, 12 ay 
boyunca misafirlerine kano, atv, mantar avcılığı, 
kuş gözlemciliği, deniz ve kumsal aktiviteleri, yıldız 
yağmurları gibi pek çok doğa aktivitesini mümkün 
kılan eşsiz bir cennet. Bu anlamda EMITT Fuarı’nda 
Longoz ormanları ve İğneada’ya beklentimizin 
çok üzerinde bir ilgi ve alaka olduğunu gördük. 
Biz de bunun tanıtımında naçizane aldığımız rol 
için ziyadesiyle memnunuz. Bu sene EMITT’te 
yabancı katılımı bize göre önceki yıllara oranla 
çok düşüktü. Türkiye’nin güzide il ve ilçelerinin 
tanıtımının yapıldığı salonlar ise gayet renkli ve 
güzeldi. Bizi en sevindiren olaylardan biri de en 
iyi çıkış yapan stand ödülü almamız oldu. Biz ön 
planda “İğneada” destinasyonunun tanıtımını, alt 
başlıkta da iki markamızı hoş bir nezaketle sunduk. 

Çünkü destinasyonun tanıtımı bizim için ticari 
hedeflerimizin de önünde. Bunda da amacımıza 
ulaştığımızı düşünmekteyiz. Fuarlarda işletmeler 
kendilerini yeniledikleri, değişime ve gelişime 
açık oldukları, pazarın nabzını iyi tuttukları, 
doğru yorumladıkları, stratejilerini de buna 
göre kurdukları sürece amaçladıkları başarıya 
ulaşabilirler. Bu konuda da aslında en verimli 
tanıtım alanlarımızın elbette ki böyle değerli fuarlar 
olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene 
katılımcı olarak bir kez daha yer almak istiyoruz. 
Fuar ile ilgili şu noktaları da eklemek isterim; daha 
fazla yabancı tur operatörünün katılımı sağlanmalı, 
destinasyonların standları ile o destinasyona ait 
oteller, parklar, mekanlar yan yanan olmalı, etkinlik 
alanlarının hepsi yanyana bir büyük bir stand alanı 
içerisinde olmalı. Kısacası kurgu anlamında bir 
bütünlük olmalı diye düşünüyoruz. 

Ön planda “İğneada” destinasyonunun tanıtımını, 
alt başlıkta da iki markamızı sunduk

Serap Koç Akçiçek / İnemare Hotel & 
Neotopia Glamping Satış  

Pazarlama Müdürü 

Tatilsepeti, Türkiye’nin ilk seyahat portallarından 
birisi. Bütün faaliyetlerini online olarak yürüten 
bir şirket. Yurt içi oteller, yurt dışı oteller, kültür 
turları, yurt dışı turlar, uçak bileti, araç kiralama 
vb. seyahatle alakalı her türlü ürünü tüketicileriyle 
buluşturmayı hedefleyen, aslında bir anlamda 
da pazar yeri olan bir şirketiz. Çünkü bir ürünü 
birçok yerden tedarik ediyor ve tedarik ettiğimiz 

ürünleri de farklı operatörlerden aldığımız gibi 
kendimiz direkt kontratlar da yaparak bunları 
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. EMITT Fuarı, 
istediğimiz görüşmeleri gerçekleştirebildiğimize, 
beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen 
bir fuar oldu. Bizim fuara katılım amacımız 
ise tedarikçilerimiz ile buluşmak, iş birliklerini 
görüşebilmek. Bu açıdan genel anlamda 
beklentilerimizi karşılayan bir fuar oldu. EMITT’in 
ilk üç gününün profesyonel ziyaretçilere ayrılmış 
olması da hedeflediğimiz kişiler tarafından 
ziyaret dilmemizde etkili oldu. Katılımcı sayısının 
geçtiğimiz yılara göre düşmüş olmasında pandemi 
ve ekonomik koşullar kadar fuarın düzenlendiği 
tarihin de etkisi bulunuyor. EMITT yıllardan beri 
hep ocak sonu yapılır fakat Türkiye’de iç pazarın 
dinamikleri değişti. Önceden iç pazar otel 
kontratları bu dönemlerde yapıldığından fuarın 
tarihi anlamlıydı. Şimdi ise otel kontratları çok daha 

önceden yapılıyor. Kasım ayında erken rezervasyon 
başlıyor. EMITT’in zamanlaması ise geç oluyor ve bu 
tarihin öne çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 
Ayrıca, turizm teknolojisi konusunda yatırım yapan 
kendini geliştiren, uluslararası firmalarla birtakım 
şeyleri konuşabilmek, görüşebilmek de anlamlı 
olurdu. Sektöre yönelik değerlendirme yapacak 
olursak, erken rezervasyon rakamları 2021’e göre 
bu sene 2-3 kat yukarıda. 2019 verilerine ise 
ancak yaklaştığımızı söyleyebilirim.  Halihazırda 
pandeminin ve ekonomik krizin etkileri yaşanıyor. 
Biz kendi satışlarımıza baktığımızda şunu 
görüyoruz; geçen sene erken rezervasyondaki bir 
rezervasyonun ortalama sepet büyüklüğü ile bu 
seneki sepet büyüklüğü arasında yüzde 80 fark 
var. Otellerin maliyetleri arttı. Ayrıca kurun çok 
artmış olması sebebiyle ve sezonda olabilecek kur 
tahmini nedeniyle yüksek fiyatlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. 

EMITT’in zamanlaması geç oluyor ve 
bu tarihin öne çekilmesi gerekiyor

Koray Küçükyılmaz / 
Tatilsepeti Genel Müdürü

Longosphere Glamping, Türkiye’nin ilk ve tek 
en büyük glamping tesisi olarak 24 temmuz 
2020 tarihinde kapılarını hizmete açtı. Toplam 
125 adet çadır odası bulunan tesiste 64 adet 
sincap çadır, 40 adet kaplumbağa çadır ve 
21 adet kaplumbağa plus çadır olarak iki ayrı 
tipte konaklama imkanı sunulmaktadır. Ayrıca 
kasaba sokağımızda alışveriş dükkanlarımız, 
barbekü alanımız, outdoor aktivelerimiz, 
ormanın ortasında bir vaha gibi bulunan yüzme 
havuzumuz ve akşam sosyalleşebileceğiniz 
yinyang barımız ile kamp ateşimizin yandığı 
ortamda gününüzün yorgunluğunu atabilirsiniz. 
Longosphere alışılagelmişin dışında bir 
konaklama deneyimini konuklarıyla paylaşıyor. 
EMITT Fuarı’na gelecek olursak, bu yıl 25’si yapılan 
EMITT, kısa sürede gösterdiği gelişme sonucu 
Avrasya bölgesinin en büyük fuarı oldu. EMITT 
Fuarı, seyahat endüstrisi alanında düzenlenen 

uluslararası fuarlardan; Berlin ITB, Londra WTM, 
Moskova MITT, İspanya FITUR, Milano BIT 
ve Utrecht Vakantiebeurs ile aynı kategoride 
değerlendiriliyor. Bizler turizm camiasının fertleri 
olarak bu yıl 25’incisi düzenlenen bu buluşmada 
gün geçtikçe yoğun bir kaybın yaşandığını 
görmekteyiz. EMITT’in dünya genelindeki büyük 
turizm fuarları takvimine uydurularak tarihinin bu 
şekilde ayarlandığı aşikar. Ancak ülke genelinde 
tüm b2b ve b2c kontratlar ve anlaşmalar ekim-
kasım aylarında yapılıp, özellikte iç pazarda aralık 
ayı itibari ile EB dönemi başladığından belki fuar 
tarihi müzakere edilerek biraz daha erken bir 
tarihe alınabilir. Aynı zamanda EMITT’in, artık 
ezberlerin bozularak daha merkezi bir lokasyona 
alınması hakkındaki görüşler de sektör içerisinde 
konuşulmakta. Bu yılki turizm ivmesine de 
değinecek olursak, küresel bir kriz hepimizin 
önünde. Rusya – Ukrayna savaşı olası elektrik, 

doğalgaz, ve ulaşım fiyatlarında krizi daha da 
tetikleyecek gibi. Aynı zamanda, tabii ki savaş 
yanlısı değiliz ama, destinasyon anlamında Rusya, 
Ukrayna veya Avrupa’yı tercih edecek turistin 
yeni rotası da Türkiye olacaktır. Türkiye ülke olarak 
stratejik bir coğrafyada olduğundan dolayı olası 
her durumdan etkilenmektedir. Temennimiz 
önümüzde yıllarda her şeyin daha güzel olması...

Fuar tarihi, müzakere edilerek biraz daha 
erken bir tarihe alınabilir

İlkay Ali Şahbaz / Longosphere
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EMITT Fuarı bu sene güzel geçti fakat önceki 
yıllardaki fuarlara bakarak bu sene çok 
daha yavaş ilerlediğini gördük. Otellerden 
ziyade acentelerin katılımı ağırlıktaydı. Bu 
da pandemiden kaynaklı olabilir. Yine de 
verim aldığımız bir fuar oldu. Ziyaretçilerimiz 
ağırlıkla şehir otellerinden oluştu. Kıyı 
otellerinden, Antalya ve Bodrum’dan 
ise çok ziyaretçi göremedik. Trabzon ve 
Diyarbakır’dan ziyaretimize gelen oteller 
oldu. Onlar da gerçek ziyaretçi olarak geldiler. 
Seneye de muhtemelen EMITT Fuarı’na 
katılacağız. Biz İcibot olarak otel teknolojileri 
geliştiriyoruz. Otel ile misafir arasında dijital 
köprüyü kuran uygulamalar üretiyoruz. 
105 kişiden oluşan bir yazılım ekibimiz var. 
Pargesoft iştirakiyiz. Pargesoft, Microsoft’un 
en önemli partnerlerindendir. 10 yıldır da bu 
piyasadayız. Yaklaşık 4-5 senedir de İcibot 
olarak teknolojiler üretiyoruz. 2021 yılında 

dünyanın en iyi uygulaması ödülünü aldık. 
Bu alanda dünyadaki dört uygulamadan 
biriyiz. Ürünümüz sadece basit bir uygulama 
değil, aynı zamanda arka planında da çok 
ciddi CRM barındıran, otellerin gelirini 
artıran ve otelin rezervasyonlarını yükselten 
bir sistem. Basitçe anlatmak gerekirse, 
misafir otele geldiğinde İcibot’u başlatıyor, 
check-in’den check-out’a kadar İcibot ile 
devam ediyor. Pek çok dili destekliyor. Otele 
Rus bir misafir geldiğinde hiçbir şekilde 
Türkçe konuşmadan her türlü isteğini Rusça 
gönderiyor. Bu istek otele Türkçe olarak 
geliyor ve otel buna Türkçe cevap yazıyor, 
o cevap Rusça olarak misafire iletiliyor. 32 
dili bu şekilde çeviren bir sisteme sahibiz. 
Otellerin satışlarını da artırıyor. Otelin 
içindeki SPA satışlarını, araç kiralama işlerini 
ve çok daha fazlasını içinde barındırıyor. 
İcibotlu müşteriler, rezervasyonlarını İcibot 

sisteminden yapabiliyor. Öyle otellerimiz 
var ki, yıl içindeki rezervasyonların yüzde 
10-15’ini bizim sistemden alıyorlar. Bu 
da büyük acentelere verilen yüksek 
komisyonların ceplerinde kalmasını sağlıyor. 
Bu karlılık oranı en azından yüzde 10-15’i 
buluyor. Bu da otel açısından oldukça verimli 
oluyor ve sistemimiz gittikçe gelişiyor. 

Otel ile misafir arasında dijital köprüyü kuran 
uygulamalar üretiyoruz 

Sami Eskenazi / İcibot Pazarlama 
Müdürü

Rönesans Otel olarak, Sarıkamış’ta hizmet 
veriyoruz. Amacımız bölgenin kalkınması, 
değerlenmesi, yatırımın ve istihdamın 
artmasıdır. Küçük bir oteliz, şu anda 24 odamız 
bulunuyor. Hedefimiz önümüzdeki senelerde 
120 yatağa kadar çıkmak. Yeni işletmemizin 
yanına ek bina yapmayı planlıyoruz. 

Hedeflerimiz tutarsa eğer bu sayıyı daha da 
yukarı çekmeyi, 180'e çıkarmayı planlıyoruz. 
Bu yatırımın ilerlemesi için bölgemizde 
turizmin gelişmesi, portföyün büyümesi 
lazım. İnşaatımıza da seneye başlamayı 
planlıyoruz. Bunun için pandeminin bitmesi 
lazım. Şu an mevcut otelimizin de çalışması 

gerekiyor ki bu çalışma sonrasında net kararlar 
verilecek. Kış sezonunun yanı sıra yazın oda 
kahvaltı şeklinde hizmet veriyoruz. EMITT 
Fuarı’nda gördüğümüz ilgiden memnun 
kaldık. Açıklayıcı, yol gösterici bir fuar oldu. 
Daha kapsamlı bir stant ile önümüzdeki sene 
de katılmak istiyoruz. 

Kış sezonunun yanı sıra yazın
oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyoruz

Ercan Çiftçi / Rönesans Otel 
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Öncelikle, otelinizi tanıtır mısınız? 
Öne çıkan özellikleri nelerdir?
Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme 253 oda, 
565 yatak kapasiteli, 12 ay açık bir tesis. 
Spa’mızda termal havuz, deniz suyu ısıtmalı 
kapalı yüzme havuzu, açık olimpik yüzme 
havuzu, açık termal havuzumuz bulunuyor. 
Termal havuz nisan ayı itibariyle, yani yazın 
hizmete giriyor. Otelimiz denize sıfır konumda 
bulunuyor. 120 metre uzunluğundaki 
plajımızda bir adet de iskele yer alıyor. 
İskelemiz, yaptığımız yatırımın ardından 
daha da büyüdü; öyle ki misafirlerimiz 
yazın plajda kumdan, çimenden çok 
iskeleyi tercih ediyor. Çeşme’nin merkezine 
1 kilometrelik çok yakın bir mesafede 
konumlanıyoruz. Ayrıca, Ilıca’ya ve 
havalimanına yakın bir noktadayız. 5 yıldızlı 
tesis olarak misafirlerimizin daha rahat 
edebilmeleri için her yıl kış aylarında, yani 
doluluklarımızın düşük olduğu aylarda, ufak 
çapta renovasyonlar yaparak misafirlerimizi 
her geldiklerinde yeni bir yüz ile karşılamayı 
hedefliyoruz. Değişmek, dönüşmek şart... 
Özellikle de turizmde...  Misafirler deniz 
kum güneş diyor olsa da artık bakış açısı 
çok değişti. Öyle bir hizmet vermelisiniz ki, 
alternatiflerinizin önüne geçebilmelisiniz. 
Ben aynı zamanda ÇEŞTOB’un Başkan 
Yardımcısıyım. Çeşme’ye baktığınız zaman 
tarih var, kültür var, Eritrean Antik Kenti var. 
Eritrean, yedi iyon kentinden bir tanesi. Bir 
çapa vursanız yerden tarih fışkırır. Ayrıca, 
son yıllarda Çeşme’de bisiklet turizmi 
başladı. Havası için biraz rüzgarlı derler ama 
Çeşme’yi Çeşme yapan o rüzgardır; havası 
bunaltmaz... 

Çeşme, ağırlıklı olarak hangi 
destinasyonlardan turist alıyor?
Benim şahsi fikrim pazarların yerli ve 
yabancı olarak yüzde 50-50 olmasıdır. Ancak 
destinasyonun konumu itibariyle yerli 
misafire yönelik daha çok kontenjanı var. 
Şu anda yerli misafirimiz ağırlıklı olmakla 
beraber onları takiben ilk sırada Alman 
pasaportlu misafirler, Hollandalı, İranlı, 

Çinli, Koreli, Belçikalı, Yunan misafirlerimiz 
var diyebiliriz. Aslında portföyümüz geniş. 
Pandemi ile birlikte insanlar biraz ziyareti 
azalttı ama ben 2022 ile birlikte bu sayının 
yükseleceğini düşünüyorum. 

Genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl 
geçti? 2022’ye yönelik beklentileriniz 
nelerdir?
2021 yılı hemen hemen tüm işletmeler için 
ciro anlamında iyi geçti, ancak geceleme ve 
oda bazında 2019’a ya yaklaştı ya da altında 
kaldı. Bizim amacımız 2022’de 2019’u 
geçmek. 2020 yılını saymıyoruz, 2021’de 
zaten 2020’yi geçmiştik. 2019’u geceleme 
bazında yakalamaya yaklaştık ama 
geçemedik. 2022 yılında büyük bir ihtimalle 
2019’u geride bırakacağız. Sadece bizde 
değil tüm dünyada ekonomik durumlar 
sıkıntılı ama yavaş yavaş nisan ayına doğru 
bu durumlar etkisini yitirir gibi duruyor. 
2022’de 2019’u geçeceğimize inanıyorum. 

2021 ile 2022 erken rezervasyon 
rakamlarını karşılaştırdığımızda da bu fark 
görünüyor zaten. Umuyoruz ki herkes 
neşe ve huzur içinde tatilini yapsın, bizler 
de misafirlerimize gerekli ehemmiyeti 
gösterelim.

2021’de nasıl bir fiyat politikası 
izlemiştiniz? 2022’de fiyatlar nasıl olacak?
Biz normalde fiyatlarımızı bir kere 
belirler, acentelerimizle paylaşır, deklare 
ederdik. Ancak şu anki maliyetlerin çok 
yükselmesi, bütçemizi çok zorlayarak 
bir iki defa fiyatlarımızı revize etmemize 
neden oldu. Tabii, revize ederken de hiç 
satılamayacak bir fiyat koymak istemiyoruz. 
Yani insanlarımız gelsin, tatilini yapsın. 
Maliyetler şu anda da yüzde 100 artmışken, 
oda fiyatlarını da yüzde 100 artırdığınızda 
tepki çekiyorsunuz. O anlamda biraz bizim 
için zor bir durum. 2021’de en yüksek 
sezonda bir oda fiyatı 2 bin TL civarındaysa, 

Orhan Belge / Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme Genel Müdürü

“Boş oda bile bize bir maliyet getiriyor fakat fiyatları 
aşırı derecede yükseltmenin de anlamı yok”

Gözde turizm destinasyonlarından Çeşme’ye yakın bir mesafede konumlanan Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme, çok çeşitli 
pazarlardan oluşan misafir portföyüne 12 ay hizmet sunuyor. Termal bir bölgede olması dolayısıyla açık ve kapalı termal 
havuzları da bulunan tesis, hizmet kalitesini ön plana alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme Genel 
Müdürü Orhan Belge, Çeşme turizminden sektördeki istihdam sorununa, yeni yatırımlardan 2022 beklentilerine ve fiyat 
politikalarına pek çok konuda Genel Yayın Yönetmenimiz Sebahattin Ercan'ın sorularını yanıtladı.
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bu yıl da 3 bin 500 TL civarında olacak diye 
düşünüyorum. Oda boş kaldığında bile bir 
maliyeti oluyor. Örneğin açık büfeye hazırlık 
yaptığınızda, boş kalan odalar da heba oluyor. 
Evinizden ayrılıp birkaç günlüğüne bir yere 
gittiğinizde bile, geri döndüğünüzde evin 
temizlik istediğini görüyorsunuz. Bu nedenle 
temizlikten de vazgeçmek mümkün değil, 
hele ki covid zamanı… Boş oda bile bize bir 
maliyet getiriyor fakat fiyatları aşırı derecede 
yükseltince hiç misafir gelemeyecekse de bir 
anlamı yok.  Bu nedenle çok dengeli gitmek 
lazım. Ne oteller zarar etmeli ne de misafir 
mağdur olmalı.  

Turizm sektöründe genel anlamda personel 
sorunu bulunuyor. Pandemiyle birlikte 
birçok otel yetişmiş personelini yitirdi. 
Sektördeki personel sorununa siz nasıl 
bakıyorsunuz?
Personel sorunu sektörde neredeyse 
zirveye çıkmış durumda. Hele ki kaliteli 
personel sorunu, tamamen zirve yaptı. 
Covid zamanında mesleği bırakan turizmciler 
oldu. İşi bırakan çalışanlarımız oldu. Biz 
İzmir’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttüğüm Ege Turistik İşletmeler 
ve Konaklamalar Birliği - ETİK’te bir kariyer 
planlaması projesi başlattık. Bu projemiz 
çok yakın zamanda hayata geçecek. Projenin 
içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik, 
Kültür Turizm Müdürlüğü, oteller, acenteler 
var. Proje kapsamında personel yetiştirip, 
otellerin ihtiyacını karşılayacak büyük bir 
personel havuzu oluşturma niyetindeyiz. 
Büyük ihtimalle bu sorunu çözeceğiz. Bu 
projenin hayata geçirilmesi noktasında 
profesyonel yardım da aldık. Çalışmalarımız 
çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakında 
basında da konu hakkında haberler yer 
alacak. 

Boyalık Beach Otel & SPA Çeşme’nin 
yatırımcısı hakkında da bilgi alabilir miyiz? 
Başka yatırımları da olacak mı?
Otelimizin yatırımcısı Viltur A.Ş., bir aile şirketi. 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Özkardeş’tir, 

eşi ve oğullarıyla şirketin faaliyetlerini 
sürdürüyorlar. Asıl iş alanları otomotivdir. 
Çeşme’de yıllar önce villa-saray olarak tabir 
ettiğimiz, 42 villa, 30 odanın yer aldığı tesisi 
satın alarak turizm sektörüne giriş yaptılar. 
Boyalık Beach Otel’in yanı sıra Mövenpick 
İzmir’in, Ilıca Otel’in ve yine Ilıca’daki Kalinda 
Inn Otel’in sahibidirler. Yanı sıra iki-üç yeni 
otel projeleri daha bulunuyor. Bizim otelimizin 
hemen karşısında bulunan butik otel satın 
alındı ve burada renovasyon çalışmalarına 
başlandı. Yetiştirebilirsek bu sene açmayı 
planlıyoruz. Butik otel olduğu için 30 oda 
kadar kapasitesi olur diye düşünüyorum. 
Turizmde daha büyük yatırımları da var. 

Çeşme’de bir kısmı villa-sarayın içinde bir 
kısmı dışında olmak üzere yeni bir butik otel 
yapmayı planlıyorlar. Bir de İzmir’de henüz 
açılmamış, Mövenpick Otel’in yanında, bir 
aya kadar kapılarını açmayı planladığımız En 
Otel adında bir butik otelimiz daha var. Ayrıca 
Kapadokya’da, Akçay’da Viltur A.Ş’nin otelleri 
bulunuyor.

Orhan Belge kimdi? Kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?
1968, Alaçatı doğumluyum. Gözümü turizmin 
içinde açtım diyebilirim. 13 yaşımdan bu yana 
turizm sektörünün içindeyim. Boyalık Beach 
Otel’deki 32’nci senem... Burada kasiyerlik 
de yaptım, muhasebenin tüm birimlerinde 
çalıştım. Genel müdür yardımcılığı yaptım. 
Şimdi de genel müdürlüğünü yapıyorum. 
Özkardeş ailesi 2010 yılında oteli satın aldılar. 
Daha önce otel Fram Voyages isimli Fransız 
bir şirketindi. Orada 21 yıl çalıştım. Şu an 
Viltur’da 12 yıldır görev yapmaktayım. 

Eklemek istedikleriniz…
Hayırlı, sağlıklı, covidsiz, ekonomik zorlukların 
aşıldığı bir sezon geçirmemizi umuyorum. 
Artık insanlar huzur istiyor. Covidden 
zaten herkes yoruldu, başka problemler 
yaşamayalım. Bir tane dünya var, herkes 
kardeşçe yaşasın. 
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Uzun yıllardır sürdürülebilirlik anlayışıyla hizmet veren Almira Hotel, 
gıda israfı konusundaki duyarlılığını Turuncu Bayrak ile tescilliyor. 
Bursa’nın ilk ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi’ne sahip 
olan otel, ekibinde yer alan Kalite Yönetim Uzmanı ile çalışmalarını 
geliştiriyor. Turuncu Bayrak; işletmelerde gıdaların tüketilmeden çöpe 
gitmesini engellemek, bu konuda farkındalık yaratmak ve sorunlara 
çözüm sunmak için geliştirilen kapsamlı bir sistem bütünüdür. Almira 
Hotel, benimsediği ilkeler doğrultusunda gıdaya saygılı bir toplum 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakmak ve doğal kaynakları korumak için attığı adımlarla 
farkını ortaya koyuyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu ocak 
ayında yıllık enflasyonun yüzde 
48,7’ye yükseldiğini açıkladı.  
Birçok alanda harcamaların 
düşüş yaşadığı görülürken 
ulaştırma, lokanta ve otel 
harcamalarının ağırlığında artış 
gözlendi. Konut harcamalarının 
sepetteki oranı yüzde 15.36'dan yüzde 14.11'e, haberleşme 
kaleminin ağırlığı yüzde 4.64'ten yüzde 3.78'e gerilerken ulaştırma 
harcamalarının ağırlığı yüzde 15.49'dan yüzde 16.79'a, lokanta ve 
oteller kaleminin ağırlığı da yüzde 5.91'den yüzde 7.11'e yükseldi.

Pandemi öncesinde Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler 
arasında yer alan İran pazarı yeniden yükselişe geçti. Türkiye 
Otelciler Birliği (TÜROB), bu yıl Türkiye’yi 2 milyonun üzerinde 
İranlı turistin ziyaret etmesinin beklendiğini, 2017 yılındaki 
2,5 milyonluk rekorun ise 2023 yılında aşılabileceğini açıkladı. 
TÜROB tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yeniden hızlandırdı. 
Salgın sürecinde ilk durak İran olurken, TÜROB ve pazarın önde 
gelen seyahat acentelerinden Sea Travel işbirliğiyle Tahran’da 
gerçekleştirilen workshop’a İranlı turizmciler büyük ilgi gösterdi. 
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İran’dan Türkiye’ye yönelik 
talebin mart ayında ağırlıklı olarak başta İstanbul ve Van 
otellerinde doluluklara olumlu etki yapmasının beklendiğini 
ifade ederek, “21 Mart’ta başlayan Nevruz bayramı İranlı turist 
trafiğinin en fazla hızlandığı dönem olarak öne çıkıyor. Bu yıl mart 
ayında 250-300 bin civarında İranlı turistin gelmesini bekliyoruz. 
Yine İstanbul ve Van’a yüksek talep söz konusu. İstanbul ve Van’ın 
yanı sıra İzmir, Antalya, Bursa, Sapanca, Kuşadası ve Bodrum da 
bu yıl en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer alacak. 
2022 yılı boyunca ülkemizi 2 milyonun üzerinde İran’lı turistin 
ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi. Mart ayından sonra da İran’dan 
talebin artarak sürmesini beklediklerine dikkat çeken Eresin, 
“Pazarı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmaması 
halinde yıl sonu itibariyle İranlı turist sayısında önemli oranda 
artış öngörüyoruz. Türkiye, İran için öncelikli destinasyonlar 
arasında yer alıyor. İranlı turistlerin yurtdışı tatillerinde en çok 
tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. 
Bu yıl da bu unvanı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 
Bu pazarın alışveriş, iş, ziyaret ve tatil segmentlerinde öne 
çıktığına işaret eden Eresin, harcama düzeylerinin de kişi başı 
ortalama bin doları geçtiğini belirtti. Eresin, İranlı turistlerin üst 
segment otelleri de tercih etmeye başlamalarından memnuniyet 
duyduklarını kaydetti.

Wyndham Hotels & Resorts, yakın zamanda yaptığı bir dizi açılış 
ve 2022’de planladığı açılışlarla Türkiye’nin de dahil olduğu 
Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 
varlığını genişletmeyi sürdürüyor. Wyndham, Avrupa’da 300’den 
fazla otelin dahil olduğu portföyüne, gözde ziyaret noktalarında 
bulunan ve iş seyahatiyle tatili birleştirmek isteyen misafirler için 
zengin olanaklar sunan 12 resort otel ekledi. Bu oteller arasında, 
Türkiye’nin Ege kıyısı, İspanya’da Costa del Sol ve Tenerife adası, 
Birleşik Krallık ve Avusturya Alpleri’nin sakin ve kırsal bölgelerinde 
yer alanlar da bulunuyor. Wyndham, Türkiye’de de büyümeye 
devam etti ve tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük uluslararası 
otel şirketi olma konumunu daha da güçlendirdi. Yeni açılışlarla 
Türkiye’deki otel sayısı 90’a yaklaşan Wyndham, ekonomi 
segmentindeki Days Hotel by Wyndham markasını da İstanbul ve 
Ankara’da yaptığı açılışlarla Türkiye pazarıyla buluşturdu. 

İran turizm pazarı 
yeniden yükselişe geçti

Wyndham’ın Avrupa, 
Ortadoğu, Avrasya ve 
Afrika’daki büyümesi ivme 
kazandı

Bursa’nın ilk Turuncu Bayraklı 
oteli: Gıda Dostu Almira Hotel 

Enflasyon sepetinde, otel 
harcamalarının ağırlığında artış 
gözlendi





36

EMITT ÖZEL BÖLÜMÜHABERLER

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, 
markanın uluslararası sürdürülebilirlik 
felsefesi ışığında hayata geçirdiği doğa 
dostu faaliyetlerinin sonucu olarak tüm 
dünyadaki Six Senses otelleri arasında 
plastik kullanımından en çok kaçınan 
ve satılan oda başına en çok elektrik 
tasarrufu yapan otel seçildi. En çok su 
tasarrufu yapan ikinci otel olma gururunu da bünyesinde yaşayan Six 
Senses Kocataş Mansions, İstanbul’da 2021 yılında, otel içerisinde 
kullanılan kağıtları, yağları, camları ve plastikleri dönüştürerek 
toplamda 6.049 kg geri dönüşüme katkı sağlanırken, plastik 
kullanımını minimum seviyeye indirerek 13 bin 500 şişe plastiğin 
kullanımı engellendi. Six Senses’in dünya çapında tanınan doğa 
dostu felsefesinin bir yansıması olan sürdürülebilirlik faaliyetleri 
ışığında Doğuş Üniversitesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen 
PLANTIC sisteminin pilot bölgesi olan otel, bu çalışmasıyla hem 
gençlere destek veriyor hem de otelin organik atıklarını kompost, 
organik gübre, biyogaz ve sıvı gübreye dönüştürerek geri dönüşüm 
konusunda önemli adımlar atıyor.

The Ritz-Carlton, Istanbul, yönetim kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. 2012 yılından 
bu yana aralıklarla The Ritz-Carlton, Istanbul 
bünyesinde görev yapan Burçin Toros Uyanık, 
otelin yeni Satış ve Pazarlama Direktörü oldu. İpek 
Akman, 3 sene önce Yiyecek&İçecek Outletler 
Müdürü olarak göreve başladığı The Ritz-Carlton, 
Istanbul’da, Yiyecek&İçecek Direktörü oldu. 
Gülderen Budak ise The Ritz-Carlton, Istanbul Otel 
Müdürü olarak atandı. 

Temel ilkelerinde çevre hassasiyeti 
ve sürdürebilirlik olan The Stay Hotel 
grubu, tüm otellerinde karbon ayak 
izini sıfırladı. Uluslararası sertifika 
alarak tüm grup otellerinde karbon 
emisyonunu sıfırlayan Türkiye’deki 
ilk otel grubu olan The Stay 
sürdürülebilirlik felsefesinde önemli 
bir adımı tamamladı. Marka DNA’sında çevre hassasiyetini 
gözeten ve yaptığı her çalışmada bu duyarlılığı göz önünde 
bulunduran The Stay’in karbon emisyonu sıfırlama çalışmaları üç 
aşamalı olarak gerçekleşti. Birinci aşamada, The Stay Nişantaşı, 
Bosphorus, Warehouse ve Bebek Hotel’in, tüm kullanılan 
alan ve taşıtların dahil edildiği tüketim planı üzerinden toplam 
karbon emisyonun ölçümü sertifikalı uzman danışmanlarla 
birlikte gerçekleştirildi. İkinci aşama; dünyada ve Türkiye’de 
Gold Standart ve IREC gibi uluslararası sertifikasyon sistemleri 
tarafından onaylanmış projelere ortaya çıkan emisyon miktarını 
nötrleyecek oranda yatırım ve destekte bulunuldu. Üçüncü 
ve son aşamada; tüm bu süreç Bureau Veritas tarafından 
onaylanarak “Carbon Neutral” sertifikası alındı. 

Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmetlerine ara 
veren, Kocaeli'de Symbol AVM’nin 
arka tarafında yer alan Hampton 
By Hilton Otel, tamamen kapandı. 
Binanın sahibi Kavanlar İnşaat, 
işletme hakkını Ever Kocaeli Otelcilik’e 
verdi. Ancak bu firma da iflas etti ve 
hizmetine ara vermek durumunda 

kaldı. Otel binası kapatılırken, yeniden hizmete başlayacağı tarihe 
ilişkin bir netlik söz konusu değil. Otelin yeniden açılması için, 
Ever Kocaeli Otelcilik’in iflas ile ilgili işlemlerini sona erdirmesi 
bekleniyor.

The Stay, Karbon Nötr 
ilk otel grubu oldu

Hampton By Hilton Otel 
Kocaeli, tamamen kapandı

Six Senses Kocataş Mansions, 
markanın otelleri arasında en 
çok plastik eleyen otel seçildi

The Ritz-Carlton, Istanbul’un 
Yönetim Kurulu yeni atamalarla 
güçlendi

Fairmont markasının Türkiye’deki 
ilk oteli olan Fairmont Quasar 
Istanbul’a Yiyecek ve İçecek 
Müdürü olarak Volkan Önal 
atandı. Cambridge Koleji Otel 
Yönetimi bölümünden mezun 
olan Volkan Önal, sektörde 16 yılı 
aşkın uluslararası deneyime sahip. 
Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Maldivler gibi dünyanın dört bir 
yanındaki ülkelerdeki lüks otellerde 
çalışan Önal, dünyanın ilk 7 yıldızlı 
oteli Emirates Palace Kempinski, Rixos Premium Dubrovnik ve son 
olarak da Sofitel İstanbul Taksim’de görev aldı. 

BKM’den derlenen verilere 
göre; 2021’in 12 aylık 
döneminde kartlı konaklama 
harcamaları toplamı 31,9 
milyar TL oldu. 2020’nin aynı 
dönemindeki harcamalar ise 
14 milyar TL dolayında idi. 
Yurtiçinde, kredi ve banka 
kartları ile yapılan kartlı konaklama harcamaları, 2021 yılında 
yüzde 127 arttı. 2019’un 12 aylık döneminde kartlı konaklama 
harcamaları ise 22,9 milyar TL idi. Bu yıl yapılan harcamaların 
8,1 milyarı banka kartları ve 23,7 milyar TL’si da kredi kartları 
ile gerçekleşti. Diğer yandan turizm sektörüne yönelik kredi 
kartlı harcamalar 12 ayda yüzde 111 artışla 39,7 milyar TL’den 
84,0 milyar TL’ye çıktı. Kredi kartlı uçak bileti harcamaları 28,1 
milyar TL’ye, Seyahat acenteleri ve Taşımacılık 27,5 milyar TL, Oto 
kiralama harcamaları da 4,6 milyar TL oldu.

Kartlı konaklama harcamaları 
yüzde 127 arttı Volkan Önal, Fairmont Quasar 

Istanbul’un Yiyecek ve İçecek 
Müdürü oldu 
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Marriott International’ın Türkiye 
ayağında üst düzey bir atama gerçekleşti. 
İki senedir Marriott International 
Türkiye’nin Multi-Property Spa Direktörü 
olarak grup bünyesinde görev alan 
Hikmet Güveli Bayındır, Advisory Board 
Member pozisyonuna atanarak yönetim 
kurulu üyesi seçildi. Marmara Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 
mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi’nde de Halka İlişkiler eğitimi alan Hikmet Güveli 
Bayındır, Marmara Üniversitesi yıllarında Çırağan Hotel Kempinski 
ile otelcilik kariyerine adım attı. Spor geçmişinin de etkisiyle otelcilik 
dünyasında SPA alanına yönelen ve Türkiye’nin önde gelen birçok 
uluslararası otellerinde farklı disiplinlerde tecrübe edinen Hikmet 
Güveli Bayındır, Türkiye’de spa alanının daha da gelişmesi, hamam 
kültürümüzün uluslararası çapta daha iyi tanınması, bu sektördeki 
strelizasyon başta olmak üzere disipliner marka yaklaşımının 
oturtularak gelişmesi adına önemli atılımlarıyla tanınıyor. 

Cushman & Wakefield’ın ‘Türkiye 
Pazar Analizleri 2021 Yıl Sonu’ 
raporu yayınlandı. Rapora göre 
yabancı ziyaretçilerdeki artış 
otel doluluklarını ikiye katladı. 
Rapora göre, Türkiye’de 2021 yılı otel dolulukları bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 45 artarak yüzde 52 olarak kaydedilirken bu 
oran, İstanbul’da yüzde 55 olarak gerçekleşti. Türkiye ve İstanbul’da 
sırasıyla oda fiyatları 82 ve 91 Euro olarak kaydedildi. Bloomberg 
HT’de yer alan habere göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı salgının etkilerinin devam etmesine rağmen bir önceki yıla 
göre yüzde 88,08 oranında belirgin bir artışla 30,97 milyon olarak 
gerçekleşti. İstanbul’da ise geçen yıla oranla yüzde 80,5 oranında 
artışla 9 milyon gelen yabancı ziyaretçi sayısı kaydedildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yer alan 5 yıldızlı Anatolian 
Otel için yıkım kararının kesinleştiği açıklandı.  2008 yılında 27 
milyon euro harcanarak hizmete açılan ve şu anda boş olan otel 
binası tehlike oluşturduğu için Şehitkamil Belediyesi tarafından 
yıkılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül,  sosyal medyadan yaptığı 
açıklamada "Eski otelin yıkılmasıyla ilgili devam eden süreç 
sonuçlandı. Metruk bina, Valiliğimizin kararıyla Şehitkamil 
Belediyesi tarafından yıkılacaktır” ifadelerini kullandı.

Hilton grubunda 25 yıldan fazla deneyimi 
ile otelcilik sektöründe köklü bir çalışma 
geçmişine sahip olan Todori Kalamaris, 
Conrad İstanbul Bosphorus’un yeni 
Genel Müdürü oldu. Birmingham 
Üniversitesi’nden konaklama işletmeciliği 
ve yönetimi üzerine işletme lisansına 
sahip olan Kalamaris, Hilton ailesine ilk 
olarak 1993 yılında Hilton Istanbul Bosphorus’ta katıldı. 2004 yılında 
genel müdür yardımcısı olarak göreve başladığı Conrad Istanbul 
Bosphorus’a, başarılı kariyerinin ardından genel müdür olarak geri 
döndü. Uzun yıllardır Hilton ailesinin bir üyesi olan Todori Kalamaris, 
sırasıyla Hilton İstanbul Parksa, Hilton İzmir, Hilton Bakü’de görev 
almasının ardından, Conrad Dubai’de dört yıldır başarıyla yürüttüğü 
genel müdür pozisyonundan ayrılarak, Ocak ayı itibariyle Conrad 
İstanbul Bosphorus genel müdürü olarak yeni görevine başladı.

Kemer’de bulunan 
Emelda Sun Club ile 
Side’de bulunan Side 
Breeze Hotel’in yeni genel 
müdürlerinin ataması 
gerçekleşti. Arkın Ur Side 
Breeze’in genel müdürü 
olurken, Kurtuluş Gülşen 
ise Emelda Sun Club'ın 

müdürü oldu. 25 yıllık otelcilik tecrübesi olan Ur’un, aynı 
zamanda Side-Kumköy’de inşaatı devam eden grubun ikinci 5 
yıldızlı oteli Side Stella Resort'un de inşaatından, açılışından ve 
yönetiminden sorumlu olacağı açıklandı.

Anatolian Otel’in yıkım 
işlemleri başlıyor

Todori Kalamaris,
Conrad İstanbul’un yeni 
genel müdürü oldu

Side Breeze Hotel ve 
Emelda Sun Club’ta yeni 
genel müdürü ataması

Marriott International’ın Türkiye 
ayağında üst düzey atama 

Otel dolulukları, Türkiye’de bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 45 arttı

Hikmet Güveli Bayındır

Arkın Ur Kurtuluş Gülşen

Dr. Burak Tuncer tarafından 10 milyon 
dolarlık yatırım ile Ataşehir’de hayata 
geçirilen Well World Aesthetic & 
Longevity Clinic, dünya markası olma 
yolunda ilerliyor.  Ataşehir'de 2 bin 
metrekare alanda faaliyet gösteren 45 
odalı, bünyesinde genetik, epigenetik, 
biyoinformatik, Anti-Aging, fonksiyonel tıp uzmanları, plastik, 
rekonstrüktif ve estetik cerrahları, dermatoloji uzmanları, 
diyetisyenler, diş hekimlerinin yer aldığı ve 3 milyon dolarlık 
teknolojik altyapıya sahip Well World Aesthetic & Longevity 
Clinic'in dünya çapında bir hastane olması ve sağlık turizmine 
öncülük etmesi hedefleniyor. Türkiye’de sağlık turizmini 
değerlendiren Dr. ve iş insanı Burak Tuncer;  "Babamın kurduğu 
Esteworld markası tarafında dünyada 32 ofis ve Well World 
Aesthetic & Longevity Clinic tarafında 10 yurt dışı ofisi ile her 
geçen gün büyüyen bir potansiyele sahibiz. Türkiye sağlık 
turizminde büyüyen bir ülke konumunda. Çok iyi hekimlere 
sahibiz. Bu da iyi bir altyapıyla birleştiği zaman her geçen gün 
önemi daha da artıyor. Bu yükselen ivmeyi korumak için de dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle biz bir bütünün 
parçalarıyız. Dünyada 200 ülkeye 8 milyar insana biz bir bütün 
olarak en iyi hizmeti sunmayı kendimize ilke edindiğimiz sürece 
sağlık turizmi büyüyerek devam edecek ve Türkiye bu konudaki 
değerini katlayacaktır” dedi.

10 milyon dolarlık sağlık 
turizmi yatırımı

Dr. Burak Tuncer



Daikin Türkiye, taşıt filosunun karbon ayak 
izini ağaç dikerek bertaraf ediyor  
‘Net Sıfır Karbon Ayak İzi’ hedefini misyon 
edinen Daikin Türkiye, sürdürülebilir bir 
gelecek için elini taşın altına koyuyor ve 
karbon ayak izini telafi edecek yeni projeler 
geliştiriyor. “Doğaya Can Ver” sloganıyla 
oluşturduğu Daikin Ormanı projesinde yeni 
bir faza geçen Daikin Türkiye, mevcut araç 
filosunun 1 yılda saldığı karbondioksitin 
karşılığında 56 bin fidan dikerek karbon ayak 
izini bertaraf etmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda çalışanlarının desteğinin yanı sıra 
2022 yılı filo yenileme döneminde 10 yılı aşkındır işbirliği yaptığı filo tedarikçisi 
LeasePlan ile de özel bir anlaşma yapan Daikin Türkiye, 28 ay boyunca ‘her aracın 
salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde fidan dikilmesini’ sağlayacak. 
Buna göre filo tedarikçisi LeasePlan, ilk etapta 20 bin fidan bağışı yaparak toplamda 
500 bin kilogram karbondioksit salımını bertaraf etmiş olacak.
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Daikin, endüstriyel soğutmada liderliğe koşuyor

WeBee yeni ürünü EaSee ile otellerin verimliliğini artırıyor

Endüstriyel soğutma sistemleri, 
gıda ürünlerinin çiftlikten çatala 
olan yolculuklarında en önemli 
bileşenler arasında yer alıyor. Gerek 
depo çözümlerinde gerekse reyon 
soğutmalarında gıda ürünlerinin 
muhafazasında kullanılmakta 
olan sistemler, günümüzde 
oldukça büyük bir öneme sahip. 

İklimlendirme sektörünün lider şirketi Daikin, uzmanlık alanındaki 
hizmet skalasını genişletmeye ve hem yerel bazda hem de globalde 

büyümeye devam ediyor. Soğuk zincirin farklı noktalarında çözümlerini 
çeşitlendirmek üzere adımlar atarken, yaptığı büyük satın almalar ve AR-
GE yatırımlarıyla göz dolduruyor. Birçok farklı alanda olduğu gibi bu alanda 
da liderliğe oynayan Daikin, bu amaçla endüstriyel soğutma alanında 
faaliyet gösteren J&E Hall, Zanotti, Technoblock, Hubbard, AHT ve Tewis 
gibi önemli markaları geçtiğimiz yıllarda bünyesine katarak gücünü artırdı. 
Daikin Türkiye, 27 yıllık Technoblock Türkiye bayi ve servis ağı ile birlikte, 
Türkiye pazarında Belçika fabrikasında üretmekte olduğu Daikin ZEAS serisi 
cihazları ve İtalyan Zanotti markalarıyla tüketiciye ulaşarak sektörde Daikin 
yaklaşımının farkını gösteriyor.

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve temassız otelcilik 
uygulamalarında ülkemizde pazar lideri olan platform WeBee, yeni 
ürünü EaSee ile otel operasyonlarını otomatikleştirirken maliyetlerini 
düşürüyor. Misafir memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için 
otelciler ve misafirler arasında dijital bir köprü oluşturan WeBee, 
ekiplerin bir bütün olarak hareket etmesini sağlayan yeni ürünü EaSee 
sayesinde hizmet hızını ve kalitesini üst seviyeye taşıyarak misafir 
memnuniyetini artırıyor. Gerçek zamanlı personel verimliliği hakkında 
ayrıntılı rapor veren sistem, otel personelinin bağlılığının artmasına 
da yardımcı oluyor. Kullanıcı dostu gösterge tabloları sayesinde tüm 
çalışmalar raporlanıp birbirinden ayrılmış operasyonların bir bütün 
olarak yönetilmesini sağlıyor. Temizlik, bakım, ön büro veya konsiyerj 
gibi istenilen tüm taleplerde, konsolide bir hizmet dağıtım sistemi 
ile ayrı ekiplerin senkron bir halde çalışarak, herhangi bir aksaklık 
olmadan tüm istekleri zamanında karşılanmasına yardımcı oluyor. 
Kişiselleştirilmiş yapısıyla hizmet yürütmeye, servislerin en yüksek 
standartlara ulaşmasına katkı sağlıyor.

EaSee eyleme dönüştürülebilir raporlarla 
kolaylık sağlarken memnuniyeti artıyor
Dağınık bir şekilde yönetilen ekipleri bir panel üzerinden tek bir 
takım haline getirerek hizmetlerin zamanında, doğru bir şekilde ve 
misafir memnuniyetini artırarak verilmesine yardımcı olan EaSee, otel 
personelinin çalışma verimliliğini ölçerek; çalışma süreleri, maliyetleri 
ve kalitesini optimize ediyor. Otel yöneticilerinin veriye dayalı daha 
doğru kararlar almalarına destek veren sistem departman içi ya da 
departmanlar arası akıllı raporlar da sunuyor. EaSee çabasızca otel 
verimliliğinin arttırmada otel yönetiminin en büyük aracıdır. Görev 

Yönetimi sayesinde tek bir panel üzerinden misafir talepleri doğru 
departmana sorunsuz bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Misafir 
İletişimi için otel çalışanları otel misafirlerine talebin durumu hakkında 
bilgi verebilirken, personeller konuklara EaSee üzerinden mesaj 
gönderebiliyor. Zaman sınırına ulaşıldığında, personel istek üzerinde 
çalışmayı durduğunda ya da misafir alınan hizmetten memnun 
kalmadığında otomatik eskalasyonlar oluşturuyor. Herhangi bir ekip 
üyesi isteğinin ne zaman tamamladığını dijital olarak takip edebiliyor 
böylece istekler üzerinde gerçekleştirilen her bir eylemin tam 
geçmişine bakılabiliyor. Akıllı raporlamasıyla personel üretkenliğini (bir 
departman içinde veya departmanlar arası), misafir memnuniyetini, 
eskalasyon sonuçlarını, kullanımı kolay gösterge panosu ile otel çalışan 
iş gücü potansiyelini ölçülebilir hale getiriyor.

Sektörün nabzını tutan Daikin
‘Uzman Günleri’ devam ediyor 
Daikin, sektörü bilgilendiren, gelişmeleri paylaşan ve 
yeni teknolojileri tartışan ‘Uzman Günleri’ etkinliğiyle 
fark yaratmaya devam ediyor. Pandemi süreciyle 
birlikte online olarak devam eden ve ismi “Dijital 
Uzman Günleri” olarak güncellenen sektör buluşmaları, 
“Mekanik Tesisatta Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar 
Tasarımı” konusunun ikinci oturumu olan "Sürdürülebilir 
Binalarda Etkin Enerji ve Yeni Yönetmelikler" başlığı ile 
28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili 
sunumların yapıldığı, soruların yanıtlandığı etkinliğe; 
proje tasarımcıları, mekanik taahhüt firmaları, Makine 
Mühendisleri Odası üyeleri, Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği, Daikin bayileri, Daikin çalışanları, paydaşlar, 
sektör yayım kuruluşları ve konuyla ilgili sektörün tüm 
aktörleri olmak üzere toplam 127 katılımcı iştirak etti.
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Kärcher, K2- K7 serisinde yer alan basınçlı 
yıkama makineleri ile bahçe ve dış mekân 
temizliğini zahmetsiz hale getiriyor 
İlkbaharın kendisini göstermesiyle birlikte, 
bahçe ve dış alanlarda tatlı bir telaş yaşadığınız 
şu günlerde Kärcher tüm ihtiyaçları karşılıyor. 
Kärcher Home & Garden kategorisinde yer alan 
K2-K7 serisi, bahçe ve dış alanları optimum 
basınç seviyesinde temizleyerek pratik 

çözümler sunuyor. Kärcher K2-K7 sınfında yer 
alan ürünler ile panjurlar, teraslar, çitler, küçük 
bahçe yolları, yosun tutmuş yer döşemeleri ile 
döşeme taşlarındaki inatçı kirleri temizlemek 
kolay ve zahmetsiz hale geliyor. Karcher’in 
enerji tasarrufu sağlayan basınçlı yıkama 
makineleri su tasarrufu da sağlıyor. Musluktan 
4 bar basıncında akan suyu 160 bar seviyesine 
kadar çıkartarak, kısa sürede etkin temizliğin 

yanında sudan da 
tasarruf etmenizi sağlıyor. 
Kärcher’in basınçlı yıkama 
makinaları güvenilir, 
konforlu, çok yönlü, 
yüksek performanslı ve kapsamlı olmasıyla, 
bahçe meraklılarının en iyi yardımcısı olma 
konusunda iddialı…

Kärcher ile su kaynaklarını daha verimli 
kullanarak yüzde 85 tasarruf sağlamak mümkün
Kuruluşundan bu yana dünyanın her yerinde 
çevre konusuna ayrı bir önem gösteren ve bu 
konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kärcher, 
geliştirdiği ürünlerde de su konusunda tasarruf 
sağlamayı ön planda tutuyor. Kärcher Türkiye 
Pazarlama Yöneticisi Kübra Gegin Kärcher’in 
geliştirdiği ürünlerle temizlik yapılırken harcanan 
suda yüzde 85 tasarruf sağlandığını aktararak, 
su kaynaklarını daha verimli kullanmanın bazı 
püf noktalarını da paylaştı. Kübra Gegin, şu 
bilgileri verdi: “Saat başı bahçe hortumundan 
3.500 litre su akar. Kärcher’in yüksek basınçlı 
yıkama makineleri ise sadece 400 - 600 litre 
su kullanarak, gereğinden fazla su harcamanızı 
engeller. Basınçlı yıkama makinelerimiz su 
tasarrufu sağlamanın yanı sıra  yüksek basınç 
teknolojisi sayesinde daha etkin temizlik 
sağladığı için kimyasal kullanımına olan ihtiyacı 

azaltırken çevreye de zarar vermenizin önüne 
geçer. Saatte 3.100 litre su tasarrufu imkanı 
sunan Zemin temizleme makineleri, yüzde 
85 daha az su kullanımı ile işlem süresini de 
kısaltarak etkin ve çevreci bir temizlik sağlıyor.” 
Gegin şöyle devam etti: “Zemini paspaslamadan 
önce süpürmek gerekir. Bu kaba kirleri temizler. 
Böylece silme suyuna karışmaz, dolayısıyla suyu 
daha uzun süre kullanılabilirsiniz. Kärcher’in 
ikisini aynı anda yapan zemin temizleme 
teknolojilerini tercih ederek hem zaman hem 
de sudan tasarruf sağlayabilirsiniz. Karcher’in 
aynı zamanda silme ve vakumlama yapabilen 
sert zemin temizleme makineleri ile %85 su 
ve deterjan tasarrufu yapıldığı test edilmiş, 
ispatlanmıştır. Temizlik sırasında buharlı bir 
temizleyici kullanmanız her zaman tasarruf 
yapmanızı sağlar.  Kärcher buharlı temizlik 

m a k i n e l e r i 
bir litre sudan 
1.700 litre 
buhar ürettiği 
için, temizlik 
s ı r a s ı n d a 
yüzde 85 oranında su tasarrufu sağlarsınız. Kirin 
türüne bağlı olarak bu, yaklaşık 75 metrekarelik 
bir zemin yüzeyinin temizlenmesi için yeterlidir. 
Buhar yardımıyla sadece zeminleri değil, aynı 
zamanda armatürleri, derz aralarını veya 
duşa kabinlerini herhangi bir kimyasal madde 
kullanmadan temizleyebilirsiniz. Duşakabin, 
fayans, mutfak tezgahı, pencereler, fırın içi 
gibi hassas yüzeyleri temizlerken çok fazla su 
ve kimyasal kullanılıyor; bu anlamda buharlı 
temizlik makineleri çevreyi koruyarak hijyen 
sağlıyor.”

Kübra Gegin

Form Endüstri Ürünleri, Lennox 
ile paket klima alanında 38 
yıldır süregelen başarılı iş birliği 
sonucunda 2019 yılından itibaren 
Lennox marka paket klimaların 
lisanslı üretimini yerli olarak 

gerçekleştiriyor. Lennox çatı tipi klima cihazları sadece 
soğutma, heat pump (ısıtma-soğutma), sıcak su bataryalı, 
gazlı ısıtma seçenekleri, çift ısıtmalı dual sistemler ve elektrikli 
ısıtıcı takviyeli alternatifleri ile farklı ihtiyaçlara çok çeşitli 
çözümler sunuyor. Eurovent sertifikalı Lennox paket klimalar, 
Ecodesign ERP (Energy Related Products) direktiflerine 
uygun olarak sezonsal verimlilik değerlerini karşılıyor. Bu 
sayede cihazlar yıl boyunca kısmi yüklerde daha az enerji 
tüketerek işletme maliyetlerini azaltıyor. Ayrıca Multi Scroll 
(çoklu scroll) kompresörler ve bağımsız soğutma devresi ile 
yüksek verimlilik ve daha uzun ömürlü teknoloji sunuyor. 
EC fan ile %30’a varan enerji tasarrufu sağlarken, düşük 
ses seviyesiyle de kullanım konforu sunuyor. Lennox paket 
klimalar, yüzde 100 iç hava çevrimi, yüzde 100 taze hava 
kullanımı, Free-Cooling ve karışım havası kullanımı olmak 
üzere 4 farklı konumda çalışıyor. Eurovent sertifikalı plaka ve 
rotary tip ısı geri kazanım ünitesi ile yüksek verimde ısı ve/
veya nem geri kazanım yapabilme olanağı sunuyor.

Lennox Paket Klima, 
iklimlendirme ve taze hava 
ihtiyaçlarına çözüm oluyor

Pompa sektörünün lider markası Masdaf, “Masdaf dünyaya iyi 
gelecek” mottosuyla sürdürülebilirlik yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmeye devam 
ediyor. Sürdürülebilirliği; dünya kaynaklarını koruyan çevreci su 
teknolojilerinin AR-GE’sinden üretimine kadar tüm iş süreçlerine 
entegre etmeye odaklanan Masdaf, 2021 yılında sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir 
mesafe kat ederken, ileriye yönelik hedefler koymaya da devam ediyor. Sürdürülebilirliği 
uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gördüklerini ifade eden Masdaf Yönetim Kurulu 
Üyesi Denizhan Polatoğlu, bu süreci kapsamlı bir şekilde ele alarak, sektöre öncülük 
etmeye devam ettiklerini vurguladı. “Paris Anlaşması, iklim kriziyle mücadele kapsamında, 
küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı tutmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için 
tüm sektörlerde karbon emisyonlarını 2030 itibariyle yarıya indirmek ve 2050 yılında ise 
net sıfır noktasına getirmek gerekiyor” diyen Denizhan Polatoğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “İklim değişikliğiyle mücadelede enerji ve su kaynaklarını verimli kullanan, sera gazı 
kontrolü sağlayan yani karbon ayak izi sıfıra yakın olan teknolojiler artık hayati önem 
taşıyor. Bu kapsamda bizde Masdaf olarak son iki yıldır dijitalleşme ve akıllı teknolojilere 
olan yatırımlarımızı yüzde 50 artırdık. Tüm süreçlerimizde; kaynak optimizasyonu 
sağlayarak, operasyonel maliyetlerimizi azaltıyoruz. Dijital dönüşümü, şirket geneline 
yayarak, yaşatmayı hedefliyoruz. Üretim altyapımızı, sanayinin dönüşümü yani Endüstri 
4.0 anlayışına uygun olacak şekilde geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve yatırımlarımızla 
2030 yılı itibarıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımını, 2022 yılına göre 
yüzde 40 azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gelecek 
dönemde “ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi”ne de 
geçerek, süreçlerimizin çevresel etkilerini daha da azaltmayı planlıyoruz. Kalite birimimiz 
bu konuyla ilgili çalışmaları başlattı, bizde gerekli desteği veriyoruz” dedi.

Masdaf, sürdürülebilirlik yolunda hızlı 
bir şekilde ilerliyor
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ECO-POWR™ ürününü veya 6 üniteye kadar papatya zincirini standart bir 
prize takın, egzersiz yaparken enerji tüketimini düşürün ve karbon ayak izinizi 

de azaltın. 
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ECO-POWR 
 E C O - P O W E R  N E D İ R ?  

   

» ECO-POWER™ , Sportsart'ın insan enerjisini kullanan ve doğrudan şebekeye geri besleyen kardiyo ürünleri serisidir.
» Makinelerimizi standart bir duvar prizine takmak kadar basit.
» Bir kullanıcı egzersiz yaptıktan sonra, güç oluşturulur ve elektrik şebekesine geri beslenir. Daha fazla kalori 

yakmak ve daha fazla vat üretmek için daha zor egzersizler yapın. 

NASIL ÇALIŞIR?

» Egzersiz yoluyla üretilen wattlar AC gücüne dönüştürülür ve enerji maliyetlerini dengelemek için tesislerinizin elektrik
şebekesinden geri gönderilir.

  

 WELL+ 
» Eco-POWR™ ürünlerinin faydalarını sorunsuz bir şekilde geliştiren 

   
yazılım ekosistemi.

 
» bireysel egzersizleri ve ömür boyu üretilen vatı izlemek için

 
    

enerji üretim izlemeyi, sayı tahtasını, varlık yönetimini ve kullanıcı uygulamasını içerir.

Ardıçkuşu Sokak No:1/A Atakent 2 Halkalı - İstanbul    T. +90 (212) 697 20 00   info@sportsartturkiye.com
www.sportsartturkiye.com
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Firmanız ve faaliyetleriniz hakkında genel 
bilgi alarak başlayabilir miyiz?
WeBee oteller için geliştirilen ve misafirlere 
sıra dışı temassız konuk deneyimleri sunmak 
için mesajlaşmayı, konsiyerj ve otomasyonla 
birleştiren 360 derecelik bir misafir etkileşim 
ve deneyim platformudur. Tamamen 
Türk girişimciler tarafından geliştirilen 
platformumuzla halihazırda 23 ülkede 
faaliyet gösteriyoruz. Ürünümüz sayesinde 
oteller kendi markalarına ait bir mobil 
uygulamaya iOS ve Android cihazlarda sahip 
olup; mobil uygulamayla birlikte misafirlerin 
konaklama deneyiminin tüm aşamalarında 
uçtan uca etkileşime odaklanabilir. Bu da 
daha iyi misafir deneyimi ve daha iyi oda dışı 
gelirler demek. Verilen hizmetin kalitesi ve 
misafirlerle olan etkileşim arttıkça misafirler 
sadık birer müşteri haline geliyor. Otel 
misafirleri, uygulamalar aracılığıyla, farklı 
birçok konuda diledikleri zaman, diledikleri 
yerde online olarak servis ve hizmet 
talebinde bulunabiliyorlar. Böylece otel 
partnerlerimizin oda dışı ekstra gelirlerini 
rahatlıkla arttırmasına büyük ölçüde yardımcı 
oluyoruz. WeBee’nin kullanıcı dostu, otele 
göre özelleştirilebilen platformu, iletişim, 
pazarlama faaliyetleri ve otel personelinin iş 
akışını dijitalleştirerek otelcilerin hayatlarını 
kolaylaştırmak adına otelciler için özel 
olarak tasarlandı. WeBee olarak misafir 
konaklamaları öncesinde, sırasında ve 
sonrasında otelciler ve misafirleri arasında 
kalıcı bir ilişki ve iletişim kuruyoruz. Böylece 
otelcilerin eşsiz bir konaklama deneyimi 
yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Otelcilerin 
misafirlerinin konaklama davranışlarını 
anlamalarına ve onların beklentilerini 
karşılamalarına yardımcı oluyoruz.

 WeBee yazılımının otellere sunduğu 
imkanlar ve avantajlar hakkında detayları 
öğrenebilir miyiz?
Platformumuz, tüm istekleri cep telefonları 
ile karşılandığı için misafirlere mesafe 

kurallarına uygun şekilde konaklamaya 
imkânı sağlıyor. Online check-in ve check-
out gibi daha yüz yüze teması azaltan 
deneyimler, oda servisi yiyecek ve içecek 
siparişleri, anahtarsız odaya giriş, mobil 
ödeme ve istedikleri tüm otel içeriklerine 
cep telefonlarından saniyeler içinde 
ulaşma imkânı gibi birçok misafirlerin 
talep ettiği ve memnuniyetini artıracak 
özelliği platformumuzda sunuyoruz. Bu 
dijitalleştirilmiş içerikler otel sahiplerinin 
müşterileri ile otelde kaldıkları süre boyunca 
ve sonrasında anlamlı etkileşim kurarak 
onların güvenini kazanmalarına yardımcı 
oluyor. Otelciler müşteri memnuniyetini 
sağlarken aynı zamanda personelin 

performansının takibini yapabiliyor ve tek 
bir tuşla istedikleri zaman raporlara ulaşıp 
hem anket sonuçları hem de otel için 
mobil aplikasyon kullanım yoğunluğunu 
görebiliyorlar. Otelciler, WeBee APP 
sayesinde misafirleri ile otelden ayrıldıktan 
sonra da devam eden bir iletişim sağlıyorlar. 
Yani komünikasyonları sadece misafirin 
otelde olduğu süre ile sınırlı kalmıyor. 
Platformumuz tamamen kullanıcı dostu 
olarak dizayn edildi. Misafirler tüm istek, 
rezervasyon ve oda içi talepleri artık uzun 
telefon görüşmeleri yerine dijital olarak 
mobil telefonlarından yapabiliyorlar. 
Otelcilere doğru pazarlama kampanyaları ve 
hedef kitlelerle otellerin gelirlerini çabasızca 

Dr. Özgür Zan / WeBee Ceo’su

“Üç sene içinde bin, beş sene sonunda 
2 bin 500 otele ulaşmayı hedefliyoruz”

Oteller için, misafirlere sıra dışı temassız konuk deneyimleri sunma amacıyla geliştirilen WeBee, kullanıcıların 
uygulamalar aracılığıyla, farklı birçok konuda diledikleri zaman, diledikleri yerde online olarak servis ve hizmet 
talebinde bulunabilmesini sağlıyor. Yakın zaman önce piyasaya sunulan EaSee ise gerçek zamanlı personel verimliliği 
hakkında ayrıntılı rapor veren bir sistem... Costa Rica’dan Hint Okyanusu’na uzanan 23 farklı ülkede 180’ten fazla 
otelde 12 dil desteği ile hizmet veren WeBee ile hedef; üç sene içinde bin, beş sene sonunda 2 bin 500 otele 
ulaşmak... WeBee Ceo’su Dr. Özgür Zan, ürünlerinin otellere ve otel misafirine sağladığı avantajları ve gelece dönük 
hedeflerini bizlerle paylaştı.
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arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Hem de 
misafirlere onların satın alma geçmişlerine 
göre servisler göndererek mutlu misafir 
deneyimi yaratmalarına fırsat tanıyoruz. 
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. Kısaca misafir 
otele gitmeden otel deneyimini yaşayabiliyor. 
Bu daha karar verme anlarından başlayıp 
otelden ayrıldıkları zaman dahi müşteri ile bir 
yolculuğa çıkma konusunda otellerin elindeki 
en kullanışlı araç. Özellikle artık her şey için 
bir uygulama olan dünyada artık sadece web 
sitesindeki bilgiler yeterli olmuyor.  Misafirler 
deneyimi yaşamadan karar vermek istemiyor. 
Misafirin konaklama deneyimi dediğimiz 
kısmına işte bu noktada mobil uygulama 
ile dahil oluyoruz ve karar süreçlerini 
hızlandırıyoruz.

Yakın zaman önce EaSee ürününüzü 
piyasaya sundunuz? EaSee nasıl bir yazılım, 
sizden dinleyebilir miyiz?
EaSee’yi, gerçek zamanlı personel verimliliği 
hakkında ayrıntılı rapor veren bir sistem 
olarak tasarladık. Böylelikle otelin hizmet 
hızını ve kalitesini üst seviyeye taşıyarak 
misafir memnuniyetini artırmış oluyorsunuz. 
Kullanıcı dostu gösterge tabloları çok 
önemli bir ayrıntı. Bu sayede tüm çalışmalar 
raporlanıp birbirinden ayrılmış operasyonların 
bir bütün olarak yönetilmesini sağlayabiliyor.  
EaSee ile otel personellerinin departman 
içi veya departmanlar arası performansını 
görebiliyorsunuz. Böylece istediğinizde 
bunun üzerinden bir perfomans sistemi 
yaratıp otel personelinizi ödüllendirebilir ve 
çalışan bağlılığını arttırabilirsiniz. Temizlik, 

bakım, ön büro veya konsiyerj gibi istenilen 
tüm talepler, konsolide bir hizmet dağıtım 
sistemi ile ayrı ekiplerin senkron bir halde 
çalışarak, herhangi bir aksaklık olmadan tüm 
istekleri zamanında karşılanabiliyor. Mesela 
kişiselleştirilmiş bir yapı olarak tasarlandı 
ki bu da hizmet yürütmeye, servislerin en 
yüksek standartlara ulaşmasına katkı sağladı. 
Otel personelinin çalışma verimliliğini 
ölçerek; çalışma süreleri, maliyetleri ve 
kalitesini optimize ediyor. Otel yöneticilerinin 
veriye dayalı daha doğru kararlar almalarına 
destek veren sistem departman içi ya da 
departmanlar arası akıllı raporlar da sunuyor. 
EaSee çabasızca otel verimliliğinin arttırmada 
otel yönetiminin en büyük aracıdır. Görev 
Yönetimi sayesinde tek bir panel üzerinden 
misafir talepleri doğru departmana 
sorunsuz bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. 
Misafir İletişimi için otel çalışanları otel 
misafirlerine talebin durumu hakkında bilgi 
verebilirken, personeller konuklara EaSee 
üzerinden mesaj gönderebiliyor. Zaman 
sınırına ulaşıldığında, personel istek üzerinde 
çalışmayı durduğunda ya da misafir alınan 
hizmetten memnun kalmadığında otomatik 
eskalasyonlar oluşturuyor. Herhangi bir ekip 
üyesi isteğinin ne zaman tamamladığını 
dijital olarak takip edebiliyor böylece istekler 
üzerinde gerçekleştirilen her bir eylemin 
tam geçmişine bakılabiliyor. Akıllı raporlama 
ile personel üretkenliğini (bir departman 
içinde veya departmanlar arası), misafir 
memnuniyetini, eskalasyon sonuçlarını, 
kullanımı kolay gösterge panosu ile otel 
çalışan iş gücü potansiyelini ölçülebilir hale 
getiriyor. Yani kısacası tamamen dijital olarak 
rahat takip edebileceğiniz bir hizmet zincirini 
zahmetsizce yönetebiliyor ve üst düzeyde 
verim alabiliyorsunuz.

 WeBee uygulaması şu an kaç otelde, hangi 
ülkelerde kullanılıyor?
Çok ülkede bulunuyoruz, şöyle diyebilirim; 
Costa Rica’dan Hint Okyanusu’na uzanan 
23 farklı ülkede 180’ten fazla otelde 12 dil 
desteği ile hizmet verdiğimiz bir müşteri 
portföyümüz var. İş birliklerimiz olan 
pazarlarda pazar payımızı arttırıyoruz ve bazı 
ülkelerde distribütörlerimiz var. Örneğin; 
Maldivler’deki pazar payımızı hızlı bir şekilde 
arttırıyoruz. Burası oldukça hızlı ilerleyen bir 
bölge. Türkiye’de ise pazar lideriyiz. 

 WeBee ile ilgili 2022 hedefleriniz ve 
planlamalarınız nelerdir?
İngiltere’de firmamızı kurduk. Büyümemizi 
devam ettirmek ve dünyada bu alandaki 
en başarılı firma olmak istiyoruz. Üç sene 
içinde bin, beş sene sonunda 2 bin 500 otele 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Cesaret Ekonomisi adlı kitabınızı ve kitapta 
anlattıklarınızı birkaç cümleyle bizimle 
paylaşır mısınız?
Cesaret Ekonomisi kitabını çok keyifle kendi 
deneyimlerimden yola çıkarak yazdım. Bu 
yoldaki önemli girişimleri, başarılarıyla ilham 
alınmış isimleri de kitabımda görebilirsiniz. 
Doğru zamanda doğru aşamalarda doğru 
kararlar verebilmek gerekiyor. Yılmadan, 
çıkış yolu bularak sebat etmenin önemini 
vurgulayan ve aldığım dönüşlere göre umut 
veren bir kitap diyebilirim. Sonunda başarılı 
olduğunuzda bunun keyfi paha biçilemez. 
Tabii başarılı oldum tamam deyip duracağınız 
bir durum söz konusu olmuyor. Çalışmaya, 
üretmeye bunları yaparken heyecan duymaya 
açık olunması gerektiğini deneyimlerle 
aktaran bir girişimcilik kılavuzu diyebilirim.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 
mobilite vizyonu ile Türkiye’nin ilk mobil 
yazılım firması Done’yi kurduk. 2010 yılına 
kadar şirketin yazılımdan sorumlu üst düzey 
yöneticisi olarak çalıştıktan sonra genel 
müdürlüğünü üstlendim. 2016 yılında 
aldığımız bir kararla, 2017 yılında şirketi 
telekom sektöründe hizmet veren ve onlarca 
uluslararası ödülü olan bir firmadan turizm 
alanında küresel pazarlar için inovatif ürün 
geliştiren bir firmaya dönüştürdük. Büyük bir 
değişim projesiydi ve meyvesi WeBee oldu.



Mitoloji, tarih, kültür ve doğa çemberinde: 
Çanakkale

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı başta olmak üzere, 
pek çok turistik değere sahip olan şehirde antik kentlerden 

müzelere, görülecek çok yer var… Çanakkale ayrıca termal turizm, 

su altı dalış, sörf, eko turizm, mağara turizmi ve kongre turizmi gibi 

farklı turizm türlerine de ev sahipliği yapıyor. Çanakkale’yi ziyaret 

edenlerin mutlaka uğradığı yerler arasında; Aynalı Çarşı, Troya Ören 

Yeri ve Troya Müzesi, Kilitbahir Kale Müzesi, Çanakkale Şehitler 

Abidesi gibi tarihi öneme sahip noktaların yanı sıra Bozcaada, 

Assos,  Kazdağları gibi turistik noktalar bulunuyor.

Türkiye’nin en kuzeybatısındaki ili Çanakkale, tarih boyunca sahne olduğu önemli olaylar, savaşlar, zaferler, antik dünyaya 
uzanan tarihi yapıları ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan turizm destinasyonlarından… Çanakkale Deniz Savaşları’nın 
gerçekleştiği, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, mitolojilere konu, filozoflara yurt olmuş Çanakkale’nin 
köyleri, beldeleri, dağları ve adaları Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden…

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI VE 
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında, 
Çanakkale ili sınırları içerisinde yer alan 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, 
33 bin 444 hektarlık alanı kaplıyor. Tarihî 
Alan sınırları içerisinde çok sayıda şehitlik, 
mezarlık ile müzeler ve anıtlar yer alıyor. 

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri 
ile Osmanlı Devleti arasında meydana 
gelen en büyük savaşlardan biri olan 
Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı Tarihî Alan 
ayrıca Türkiye’de en fazla ziyaret edilen 
savaş alanı… Aynı zamanda Çanakkale ve 
Gelibolu I. Dünya Savaşı alanları, dünya 
tarihini etkileyen önemli noktalardan 
biri olarak kabul edilerek, 2014 yılında 
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DOĞANIN VE TARİHİN BİRLİKTELİĞİ
 ÇANAKKALE’DE TURİZM

Coğrafyasıyla tarih boyunca stratejik önemini 
koruyan, medeniyetlere yuva olmuş, doğal 
güzellikleriyle göz dolduran Çanakkale’nin 
öne çıkan turizm lokasyonları arasında; 
Kazdağları (İda), Babakale, Behramkale 
(Assos), Bozcaada (Tenedos), Gökçeada 
(İmroz) ve Troya (Truva) yer alıyor. 

Doğanın efsanelerle buluştuğu coğrafya; 
Kazdağları
Anadolu yarım adasının kuzeybatısında 
yer alan Kazdağları, Biga yarım adasının 
en yüksek dağıdır. Ege Bölgesi ile Marmara 
Bölgesini birbirinden ayıran Kazdağları, 
Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde 
yer alıyor. Alpler'den sonra dünyanın en 

fazla oksijen üreten dağı olan Kazdağları, 
jeolojik konumu nedeniyle oluşan bitki 
örtüsü, iklim ve toprak yapısı sayesinde 
devamlı olarak yüksek oranda oksijen 
üretiyor. Ayrıca Ege Denizi'nin kıyılarına 
kadar inen Kaz Dağları'nda hem kara hem 
de deniz iklimi bir arada görülüyor. 

Sarıkız ve Hasan Boğuldu efsanelerinin 
doğduğu Kazdağları’nın mitlerdeki yeri, 
antik Yunan’a uzanıyor. Mitoloji’deki adı 
İda olan Kazdağları, eski Yunan kültürüne 
göre tanrılarına kurbanlar sunmak üzere 
yapılmış Zeus Sunağı'na ev sahipliği yapıyor. 
Ayrıca, Afrodit’in güzel seçildiği, tarihte 
bilinen ilk güzellik yarışmasının yapıldığı 
Ayazma'da halen her yıl Ağustos ayında 
bu gelenek devam ettirilip Kazdağı Güzeli 
seçiliyor. Kazdağları'nda halen geleneksel 
dokularını bozmadan yaşantılarını 
devam ettiren Türkmen köylüleri, her 
sene Ağustos Ayı'nın son 15 günü Sarıkız 
Tepe'de geleneksel Sarıkız şenliklerinin 
yöresel kıyafet ve adetlerine uygun olarak 
yayla yaşantısında çadırlar kurarak, sarıkız 
Şenlikleri olarak kutluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenen 
güzergahlarda, Kazdağları Milli Parkında 
alan kılavuzu eşliğinde gezilebiliyor.

Sokrates’in evi; Assos 
Eski Anadolu'nun batısında, Troas bölgesinin 
güney kıyısında, 238 metre yükseklikte bir 
bazalt tepesi üzerine kurulmuş olan Assos, 
Çanakkale'nin 87 kilometre güneyinde 
Ayvacık İlçesine bağlı antik kalıntılarla dolu 
tarihi ve turistik bir beldedir. Alexandria 
Troas'tan Adramytteion'a oradan da 
Bergama'ya kadar giden yola hakim olması 
bakımından tarihi açıdan öneme sahip 
Assos’ta Athena Tapınağı, Gymnasium, 
agoralar ve Tiyatro binası bulunuyor. Assos’un 
tarihi açıdan bir diğer önemi ise, Soktates'in 
yaşadığı ve tarihte ilk felsefe okulunun 
kurulduğu lokasyon olması...

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 
dâhil edildi.

Alanda batık gemiler, toplar, siperler, 
kaleler, burçlar ve savaşla ilgili yüzlerce 
kalıntı yer alıyor. Alanda bulunan 138 
sivil mimarlık örneği, 49 anıtsal yapı, 50 
Türk şehitliği, 29 Türk anıt ve kitabesi, 34 
yabancı mezarlık ve anıt ile kaleler, tabyalar 
gibi tarihi yapılar inanç turizmi açısından 
büyük bir potansiyel oluşturuyor. Çok 
çeşitli doğal sit alanları ve anıtlar içerisinde 
ise kumsallar, koylar, Akdeniz çalıları (maki) 
ile karışık koru parçaları, çarpıcı görünümlü 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, bir 
tuz gölü (Suvla) yer alıyor. Tarihi Alan, 
dünya genelinde korunabilmiş nadir savaş 
alanlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Çanakkale Savaşları, Türk Milletinin 
dünyanın en güçlü devletlerine karşı, 
Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in 
önderliğinde insanüstü direnmesi ile 
kazanılan bir savunma destanı… 3 Kasım 
1914- 9 Ocak 1916 tarihleri arasında 
gerçekleşen Çanakkale Muharebeleri’nin 
en çarpıcı izlerinin görülebileceği Tarihî 
Alan ise, adeta bir açık hava müzesi 
niteliğinde... Adım atılan her noktada 
1915 Muharebeleri’nin izlerini görmek 
mümkün. Gerçek şüheda kabristanları, 
siperler, askerî yol güzergâhları, kaleler, 
tabyalar, anıtlar… Hepsi hissedilir bir 
şekilde savaşın izlerini yansıtmakta. Tüm 
yönleriyle bir milletin var olma mücadelesi 
verdiği Çanakkale Muharebeleri’nin 
gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’nda 

ziyaretçi sayısı her yıl katlanarak artmakta.

Çanakkale Savaşında yüz binlerce kayıp 
anısına yapılan anıtlar ve düzenlenen 
şehitlikler savaşın acılarını hatırlatmasının 
yanı sıra tarihin muhteşem zaferlerinden 
birini gözler önüne seriyor. 250 bini aşan 
Türk şehidinin aziz hatıraları üzerinde 
yükselen anıtlar ve yine 250 bini aşkın 
İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda 
askerlerinin gömülü olduğu alanları içine 
alan Tarihi Alan, bugün bütün dünyaya 
barışın değerini anlatıyor.

Her yıl 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde 
Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları 
törenlerle anılıyor.
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Türkiye’nin en batı ucu; Gökçeada
Güneşin Türkiye’deki en son battığı yer 
olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye’nin 
en büyük yüzölçümüne sahip adası. Doğal 
güzellikleri, kültürel ve tarihi mirası ile 
Gökçeada, ülkemizde deniz turizmi açısından 
da sıkça tercih ediliyor. Gökçeada, sakin ve 
huzurlu yaşam alanları ile bölgeye gelen 
ziyaretçilere dingin bir tatil vadediyor.

Türkiye’deki 11 sakin kentten biri olan 
Gökçeada, aynı zamanda ülkemizin ilk ve tek 
sualtı milli parkına ev sahipliği yapıyor. 

Yıllar içinde birbirinden farklı pek çok eski 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olan adada, 
halen eski uygarlıkların izlerine rastlamak 
mümkün. Antik Yunan döneminde İmroz 
ismiyle anılan adanın adı 1970 yılında 
değiştirildi.  Adanın adına mitolojilerde de 
rastlamak mümkün... Gökçeada'nın deniz 
tanrısı olan Poseidon'un adası olduğu, önemli 
kaynaklarda yer alıyor. 

Ada özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı 
olmak üzere binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Rum 
köyleri, Aydıncık Plajı, Yıldız Koyu, Laz Koyu 
ile Marmaros Şelalesi ve Peynir Kayalıkları 
adanın görülmesi gereken noktalarından…

İlyada Destanı’ndan Piri Reis’in 
haritalarına; Bozcaada
Çanakkale Boğazı’nın çıkışında yer alması 
dolayısıyla tarih boyunca stratejik öneme 

sahip olan Bozcaada, binlerce yıl çeşitli 
uygarlıkların hakimiyet kurduğu bir nokta… 
Tarihi M.Ö. 3000’e dayanan Bozcaada’da 
Fenikelilerden Osmanlı Devleti’ne pek çok 
medeniyet hüküm sürdü. Lozan Anlaşması 
ise adanın Türkiye Cumhuriyeti’nde kalacağını 
belgeledi. 

Yunan mitolojisinde Tenedos olarak 
adlandırılan ada, Homeros’un Truva 
Savaşı’nı anlattığı İlyada Destanı’nda da bu 
isimle anılıyor. Bozcaada ismi ise ilk kez 16. 
yüzyılda Piri Reis’in haritalarında görülüyor… 
Bozcaada’nın tamamı doğal ve tarihi sit 
alanı. Mitolojik dönemlere kadar uzanan 
zengin geçmişi henüz ciddi bir arkeolojik 
kazıyla ortaya çıkarılmamış olmasına rağmen 
yüzyıllardır üzerinden geçen çeşitli kültürlerin 
izlerini saklamaya devam ediyor. 

500 yıldır Türkler ve Rumların bir arada 
yaşadıkları Bozcaada’nın geçim kaynakları; 
bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve turizm. 
İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere yakın 
olmasının etkisiyle son yıllarda turizm 
hareketliliği artan Bozcaada, plajları, doğal 
güzellikleri, Türk ve Rum kültürünün esintileri 
ile her sene çok sayıda turist ağılıyor.

En önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu 
çevre bilinci olan Bozcaada’nın enerji ihtiyacı 
2000 yılından bu yana rüzgar türbinlerinden 
sağlanıyor. 

Asya kıtasının batı sınırı; Babakale
Asya kıtasının batıdaki en son noktasında yer 
alan Babakale, coğrafi konumunun yanı sıra 
tarihi açıdan da öneme sahip. Baba Kalesi, 
Osmanlı’nın inşa ettiği son kale olma özelliği 
taşıyor.

Korsan yağmalarına çözüm amacıyla 1700’lü 
yıllarda inşa edilen ve yapımında ülkenin 

birçok yerinden getirilen, hapishanelerdeki 
kürek mahkumları çalıştırıldığı kalenin 
bitiminden sonra mahkumlar serbest 
kalır, ancak adayı ter etmeyip buraya 
yerleşirler. Böylece köy oluşuyor ve bölge 
hareketlenmeye başlıyor. 

Berrak denizi, harika manzarası ve 
tesisleşmenin olmadığı taşlık plajdan denize 
girilebilen Babakale köyü, Çanakkale’yi ziyaret 
edenlere farklı bir alternatif sunuyor. 

Arkeolojiyi “bilim” haline getiren antik 
kent; Troya
Troya (Truva) Antik Kenti, dünyanın en bilinen 
antik kentleri arasında yer alıyor. Homeros’un 
İlyada Destanı’nda bahsedilen Troya 
Savaşı’nın yapıldığı yer olarak da bilinen Troya 
Antik Kenti, 1998’den beri UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yer alıyor. 

Troya ören yeri, tarih öncesi dönem kazılarının 
yapıldığı ilk yer olması dolayısıyla arkeolojinin 
bilim olduğu yer olarak anılıyor. Dokuz kez 
yakılıp yıkılan Troya, uzun arkeolojik geçmişi 
sayesinde sağlam bir kronoloji vermesi ile de 
ünlü...

Troya’da 1871 yılından itibaren yapılan 
kazılar, kentin tarihi boyunca defalarca 
kurulup yıkıldığını ortaya koyarken, dokuz 
kent katmanının yanında kırk iki yapı katı 
ortaya çıkarılmış durumda. Daha sonraki 
yıllarda devam eden kazılar sonucu, tiyatro, 
hamamlar, çeşitli buluntular ile son derece 
gelişmiş bir kanalizasyon sistemi ve yapı 
temellerine de ulaşılmıştır.

Tarihin 'aşk, kahramanlık ve uygarlık yuvası' 
olarak tanımladığı bu şehir üzerine birçok 
destan yazılmış ve bu destanlar Troya'yı 
günümüze kadar yaşatmıştır. 

Gökçeada

Bozcaada

Babakale

Troya
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Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle 
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırımları 
kapsamında AB hava sahası Rusya’ya 
tamamen kapatıldı. Alınan karar, 
Rusların sahip olduğu, Rusya'da 
bulunan, Rusya'nın kontrol ettiği 
tüm hava yolu şirketlerini kapsıyor. 
Rusya Federal Hava Taşımacılığı 
Ajansı ile Federal Turizm Ajansı, yurt 
dışında bulunan Rusya Federasyonu 
vatandaşlarının tahliyesi için çalışma 
başlattığını duyurdu.

2021'i 30 milyon misafir, 24 milyar dolarlık gelirle Türkiye'nin 
rakip ülkelere göre önde kapattığını aktaran TÜROFED Başkanı 
Sururi Çorabatır, kayak ve termal otellerinde doluluk oranlarının 
beklentilerden iyi olduğunu kaydederek, Akdeniz Bölgesi'nde 
kongre, spor turizminin hareketli geçtiğini, özellikle futbol 
takımlarının bölgeye geldiğini kaydetti. Bunu Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Türk turizmcisinin iş birliği ile başardığını ifade eden 
Çorabatır, bu yıla da iyi başladıklarını ve ocak rakamlarının geçen 

yılın çok çok üzerinde seyrettiğini ifade etti. “Ege Bölgesi'nin de kendisine has bir özelliği 
var” diyen Çorabatır şöyle devam etti: “İstanbul'da da beklediğimizin üzerinde doluluklar söz 
konusu. İnşallah 2022'de hedefimiz hem misafir hem de gelir noktasında 2019 rakamlarını 
yakalamak olacak." diye konuştu. Türk turizmcisinin bugüne kadar gerek Thomas Cook iflası 
gerek küresel salgın gibi çeşitli krizlerle mücadele ederek ciddi tecrübe kazandığını vurgulayan 
Çorabatır, şunları söyledi: "Krizi yönetme yetisine sahip Türk turizmcilerin kamu iş birliğinde 
aldığı tedbirler, önümüzdeki dönemde bizim için referans olacaktır. Gerek Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yaptığı tanıtımlarla alternatif pazarlara ağırlık verilmesi, gerek 
ikili ilişkilerden doğacak gelişmelerle gelecek misafirlerimizle 2022 hedeflerimizi çok rahat 
bulacağımızı tahmin ediyoruz” dedi. Herhangi bir kriz zamanında en büyük destekçilerin yerli 
turist olduğunu vurgulayan Çorabatır, turizmcilerin de gerek kontenjan gerekse fiyat aralığı 
bazında iç pazara yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, savaş 2 ay daha devam ederse 
zaten borç içinde olan turizm sektörünün zora gireceğini ifade 
etti. Bizim TV Canlı yayınına katılan Karcılıoğlu, hem savaş hem 
güncel ekonomik durum hem de pandeminin sektöre etkilerini 
değerlendirdi. Rusya – Ukrayna savaşının turizm hareketine büyük 
bir etkisi olacağını ifade eden Serdar Karcılıoğlu, “Savaşın ayak 
sesleri duyulmaya başlandığından itibaren tüm açıklamalarda 
temkinli olmayı öngörmüştüm. Pandeminin başından bu yana 
sektöre boş umut pompalamanın çok yanlış olduğunu savundum 
fakat bu gerçekleşti. Savaşın bir an önce bitmesini umut ediyorum. 
Eğer savaş 2 ay daha devam ederse zaten borç içinde olan sektör zora 
girecek. Gözümüz kulağımız turizmciler olarak bölgeye çevrilmiş 
durumda. İlk defa açıklayacağım veri: Ukrayna’nın bu güne kadar 
yapılan tüm rezervasyonları iptal edildi. Savaş 2 ay içinde bitse 
bile bunca kayıp yaşayan Ukraynalılar kayıplarının yasını tutarken 
tatil yapmayacaktır. Bu yıl Türkiye’nin 2 milyondan fazla turist 
beklediği Ukrayna’dan seyahat yok…” Karcılıoğlu, Ukranya’dakine 
benzer senaryonun Rusya’da da yaşanacağını ileri sürerek, şunları 
aktardı; “İnsanlar hep bardağın dolu tarafını görmek istiyor ama 
bu yaklaşım sektörde negatif etki yaratıyor. Bugün Rusya’nın tur 
operatörleri ile Türkiye’ye gönderdiği turistlerin yüzde 90’ı İrlanda 
firmasından leasing vasıtasıyla kiralanmış uçaklar ile geliyordu. 
Şu anda İrlanda bütün uçaklarını geri çekmiş durumda. Yani 
Rusya’nın da 2022 sezonu için turistlerini gönderebileceği bir 
uçak filosu ne yazık ki yok. 1,5 - 2 ay sonra hadi deseler, bunun 
slot işlemleri ve diğer işlemlerinin yerine getirilmesi zaten sezonun 
bitimine dek sürer. Ayrıca Ukrayna’da olduğu gibi can kayıpları 
biraz daha düşük olsa da Rusya’da da var. Rusya’nın da bu noktada 
yas ilan etmesi söz konusu olacağından, 4 milyonun üzerinde 
turist beklediğimiz Rusya’yı da kaybettik. Belki THY ve Aeroflot 
Rusya’dan sefer düzenleyebilir. Charter’lar gitmiş olsa da tarifeli 
sefer düzenlenebilir ama yas dolayısıyla bunun da pek mümkün 
olmayacağını biliyoruz.”

“Ümit senaryoları özellikle 
Antalya’daki otelcilerimizin Rusya 
ve Ukrayna pazarlarında sabit 
kalmalarına neden oldu”
Avrupa’dan gerçekleşen turist hareketi hakkında da 
değerlendirmede bulunan Karcılıoğlu, “Rusya ile Ukrayna arasında 
savaş çıkacağını sağır sultan bile biliyordu ve beklenen bir durumdu. 
Hem Ankara hem sektör temsilcilerinin bazıları tarafından sektöre 
pompalanan umut ve ümit senaryoları özellikle Antalya’daki 
otelcilerimizin Rusya ve Ukrayna pazarlarında sabit kalmalarına 
neden oldu. Farklı pazarlara yönelme imkanları bulunmadı. Şimdi 
büyük bir şokla Avrupa’ya saldırıldığını görüyorum. Fakat orada da 
başka bir büyük sıkıntı var; ne yazık ki Avrupa’da ülkemizin imajı 
yerlerde sürünüyor. AB’nin (İngiltere dahil) turizm hareketlerini 
kendi içlerinde paylaşmak, özellikle Türkiye’ye pay kaptırmamak 
amacıyla bu yaklaşımı çok ciddi şekilde pandeminin başladığı 
günden itibaren pompalamaya başladılar. Ciddi oranda da bunda 
başarılı oldular. Hatırlasanız, pandeminin ortalarına doğru sürekli 
aşı pasaportu, bazı aşıların kabul edilip edilmemesi gibi AB 
yönetimi içinde bu tür kararlar aldırtmaya çalışmışlardı. Bunun 
da etkisiyle Avrupa’da A plus misafir olarak adlandırabileceğimiz 
hem gelir düzeyi yüksek hem de belirli tahsil seviyesinin üzerinde 
olan insanlar zaten mevcut savaşa yakın bir coğrafyada olmamız, 
dahası pandeminin yüksek oranlarda seyretmesi dolayısıyla riske 
girmemek adına bu tür tatil programlarını Türkiye dışında yapmayı 
yeğlediler bugüne kadar. Türkiye’ye gelen kesim ise; ülkesinde bir 
bira içebileceği parayla ülkemizde 10 bira içebileceğini göz önüne 
alan, ne pandemiden korkan ne de savaşı umursayan, ülkemizi 
‘ucuz ülke’ imajında değerlendiren Avrupalı kesim olacaktır. Zaten 
Orta Doğu’dan bunları düşünmeden gelen bir miktar turist grubu 
bulunuyor. Bu kitle ile bu sezonu geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sururi Çorabatır: “2022'de hedefimiz hem 
misafir hem de gelir noktasında 2019 
rakamlarını yakalamak olacak”

Serdar Karcılıoğlu: “Savaş 2 ay daha devam ederse
zaten borç içinde olan sektör zora girecek”

Avrupa hava 
sahası, Rus hava 
yolu şirketlerine 
kapatıldı
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Rusya’daki diğer tur operatörlerinin yanı sıra Türk kökenli tur 
operatörleri de yurt dışı turlarını iptal etmeye başladı. Rusya Tur 
Operatörleri Birliği (ATOR), Anex’in Azur Air’ının Karayip ülkelerine 
uçuşlarını durdurduğunu, bunu Pegas’ın Nordwind’i ve Coral’ın Royal 
Flight’ının izleyeceğini açıkladı. AZUR Air, özellikle Karayip ülkelerine 
uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Bir dizi ATOR bülteni kaynağına 
göre, Nordwind ve Royal Flight da yakında aynı uygulamayı 
gerçekleştirecek. Dernek, 28 Şubat'tan itibaren sadece ihracat 
uçuşlarının gerçekleştirileceğini bildirdi. ATOR analistlerine göre 
yurtdışında olabilecek toplam Rus turist sayısı 150 binden fazla ve 
Avrupa, Karayip ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve eve dönüşte 
zorluk yaşanabilecek diğer ülkelerde 27 binin üzerinde.

Türkiye uçuşları devam ediyor
Bununla birlikte, Rus havayolu şirketi, Azur Air’den yapılan açıklamada 
Türkiye, Mısır, BAE, Maldivler ve Vietnam uçuşlarına devam edileceği 
duyuruldu. Açıklamada “Havayolu, tam uçuş güvenliğini sağlamak 
için kapalı hava sahası etrafında alternatif rotalar geliştirdi. Buna 
bağlı olarak programda değişiklikler olabilir.  Yolcuların uçuş süreleri 
hakkında güncel bilgi için havayolu ve tur operatörleri ile iletişimde 
kalmalarını rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’ya başlattığı operasyon nedeniyle Batılı devletlerin 
sert yaptırımlarına maruz kalan Rusya’da, hava yolu şirketleri 
de büyük bir krizin içinde düştü. AB, Avrupa ve Kanada’nın hava 
sahasını kapattığı Rusya’ya, leasing şirketlerinin uçak kiralaması, 
yedek parça temin edilmesi ve uçaklara bakım yapılması da 
yasaklanmıştı. Bu gelişme üzerine Rus hava yolu şirketleri peş 
peşe uluslararası uçuşlarını iptal etmeye başladı. TurizmGüncel’de 
yer alan habere göre, ilk olarak Pegas’ın başlattığı uluslararası 
uçuşları durdurma kararına daha sonra Coral Travel’ın hava yolu 
şirketi ve S7 Airlines da dahil olmuştu. Son olarak Rus bayrak 
taşıyıcı Aeroflot’un bütçeli hava yolu Pobeda da 8 Mart’tan 
itibaren uluslararası uçuşları durdurma kararı aldı. Rusya Federal 
Havacılık Ajansı (Rosaviatsia), filosunda yabancı tescilli uçak 
bulunan hava yolu şirketlerinin uluslararası uçuşları durdurması 
gerektiğini bildirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırımlar peş 
peşe gelirken, yaşanabilecek uçak sıkıntısı sebebiyle Rus tur 
operatörleri de tur programlarını değiştirmeye başladı. Rus Tur 
Operatörleri Türkiye programlarında da değişikliğe gitti. Rus Tur 
Operatörleri Birliği (ATOR)'a değerlendirmelerde bulunan Pegas 
Touristik yetkilileri “Havayollarının tüm kalkış programlarının 
değiştirilmesi nedeniyle tur programlarını yeniden düzenliyoruz. 
Şu anda Rusya'dan ulaşıma açık destinasyonlar için birbiri ardına 
tur programları ekliyoruz. Örneğin Antalya uçuş programı 
sisteme geri yüklendi. Yavaş yavaş, diğer destinasyonlar da 
eklenecek” diyor. Tur operatörü TUI Rusya ise 2 Mart'ta uçuş 
programında yapılan Türkiye'ye yönelik değişiklikleri duyurdu. 
Rus havayollarını etkileyen yaptırımlarla bağlantılı olarak, Ural 
Havayolları daha önce planladığı 4 Mart-25 Nisan arasındaki 
Türkiye'ye charter uçuş programını iptal etti. Intourist, şu anda 
Türkiye ve Mısır için herhangi bir iptal olmadığını, ancak uygulanan 
hava yaptırımlarına bağlı olarak taşıma kapasitesindeki düşüş 
nedeniyle program ayarlamalarının göz ardı edilmediğini söyledi.

Rus havayolu şirketlerinden 
peş peşe iptaller geliyor

TUI denetleme kurulunda 
istifalar

Rus tur operatörleri tur 
programlarını güncelliyor

Rusya'daki Türk kökenli tur 
operatörleri, yurt dışı turlarını 
iptal ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya 
başlattığı askeri 
operasyon nedeniyle 
AB devletlerinin 
yaptırımlarına maruz 
kalan Rus milyarder 
Alexei Mordashov, 
yüzde 34 ile en büyük 
hissedarı olduğu TUI 
Grubunun denetleme 
kurulu üyeliğinde istida 
etti. TurizmGüncel’de 
yer alan habere göre, 
konuyla ilgili açıklama
yapan TUI Grubu, 
Mordashov'un elindeki hisseleri satmaması veya TUI'ye yaptığı 
yatırımlardan herhangi bir gelir elde etmemesi için yaptırıma 
maruz kaldığı, bu nedenle de grubun denetim kurulu üyeliğinden 
de istifa ettiğini kaydetti. Alexei Mordashov'un ardından, bir 
diğer denetleme kurulu üyesi Vladimir Lukin de TUI denetim 
kurulundan istifa etti. Vladimir Lukin, Mordashov'un şirketi 
SeverGroup'un CEO'sunun danışmanlığını yapıyordu. TUI Grubu 
tarafından daha önce yapılan açıklamada, hissedarlara dönük 
yaptırımların şirketi etkilemediğini belirtmişti.

Alexei  Mordashov
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THY, yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin günden güne artması 
ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını esnetmesi ile bu yaz rekor sayıda 
turizm odaklı uçuş düzenleyecek. Salgın öncesinin en başarılı yılı olarak 
öne çıkan 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen THY, 
bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor. Yurt 
dışı uçuşlarına 2020 yılı itibarıyla başlayan AnadoluJet, bu yaz da turistik 
bölgelere uçuşlar icra edecek. AnadoluJet, yurt dışındaki 39 noktadan 
Akdeniz ve Ege'deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist 
taşıyacak. Yaz dönemi için seyahat acentelerinden ve yolculardan gelen 
yüksek talepte Birleşik Krallık, Almanya, Lübnan, Rusya ve İsrail ön plana 
çıkıyor. AnadoluJet, Almanya'da 8 noktaya 72 frekans, Birleşik Krallık'ta 
2 noktaya 35 frekans, Lübnan'da 1 noktaya 24 frekans haftalık uçuş 
gerçekleştirecek. THY ise en fazla direkt turizm uçuşunu 46 frekans 
ile Birleşik Krallık ve 22 frekans ile Rusya'ya düzenlemeyi planlıyor. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaz sezonunda turizm odaklı uçuşları 
arttıracaklarını belirtti. Türkiye'nin, turizmin merkezi konumlarından 
biri olduğuna dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Turistik 
destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları 
ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir 
yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam 
ediyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen 
yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu 
ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile 
bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir 
katkı sağlayacağız."

İçişleri Bakanlığının yayınladığı 
yeni koronavirüs genelgesi 
kapsamında Türk Hava Yolları 
ve Pegasus, alınan yeni kararları 
açıkladı. THY’den yapılan 
açıklamada “İçişleri Bakanlığının 
aldığı karar uyarınca yurt içi 
uçuşlarımızda negatif PCR test 
ve tüm uçuşlarımızda HES kodu 

uygulaması 3 Mart itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske 
kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. 
Pegasus’un açıklaması ise şöyle: “İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelgeye istinaden yurt içi uçuşlarımızda HES kodu ve PCR test 
zorunlulukları kalkmıştır. Uçuş süresince maske kullanımı zorunluluğu 
ise devam etmektedir. Tüm misafirlerimize duyurulur.” 

Almanya Kovid-19 salgını 
nedeniyle "yüksek riskli 
bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi 
bu kapsamdan çıkarma 
kararı aldı. Almanya'da 
bulaşıcı hastalıklar alanında 
çalışmalar yürüten Robert 
Koch Enstitüsü (RKI), 
Sağlık, Dışişleri ve İçişleri 
bakanlıklarıyla hazırladığı 
riskli bölgeler listesini güncelledi. Güncellemeye göre, 3 Mart’tan 
itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek 
riskli bölge" kapsamından çıkartıldı. RKI, karara gerekçe olarak, 
virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet 
verme durumunun az olmasını gösterdi.

SunExpress, yaz programı 
kapsamında Avrupa uçuş 
ağına yeni destinasyonlar 
eklediğini duyurdu. 
Hava yolu, Antalya ile 
yeni uçuş noktaları Riga 
ve Talin arasında direkt 
karşılıklı seferlerine Nisan 
ayı itibarıyla başlıyor. 
SunExpress, uçuş ağına 
iki Baltık şehrini daha 
ekliyor. Bu yaz Letonya’nın başkenti Riga ve Estonya’nın başkenti 
Talin, SunExpress’in genişleyen Avrupa ağına katılıyor. Bu yeni 
güzergahların açılması, hava yolunun büyüme stratejisine 
bağlılığının ve Türkiye turizminin güçlü toparlanmasına olan 
güveninin bir göstergesi. Her biri kendine özgü kültürel geleneğe 
ve tarihi mirasa sahip Baltık başkentleri Riga, Talin ve Vilnius’u 
keşfetmek isteyen SunExpress misafirleri, sunexpress.com 
web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden avantajlı fiyatlarla 
rezervasyon yapabilir ve hava yolunun yaz sezonu tekliflerini 
inceleyebilirler.

İngiliz hava 
yolu şirketi ve 
tur operatörü 
EasyJet; Gatwick, 
Luton, Bristol, 
Manchester ve 
Liverpool'dan kayak 
ve deniz-kum-güneş 
destinasyonlarına 
90 bin ek koltuk 
planladığını 
duyurdu. Planlanan ek kapasitenin 50 bininin Cenevre, Grenoble, 
Lyon, Salzburg ve Sofya gibi kış destinasyonlarına, geriye kalan 
kısmının İspanya, Portekiz, Türkiye ve Kıbrıs gibi deniz-kum-güneş 
destinasyonlarına dönük olduğu açıklandı. EasyJet İngiltere'den 
İspanya, Portekiz, Yunanistan, Almanya, Fransa ve İsviçre'ye en 
fazla koltuk arzı sunan hava yolu olduğunu ileri sürdü. 

Almanya, Türkiye'yi 
"yüksek riskli bölgeler" 
listesinden çıkardı

SunExpress Riga ve Talin’i 
genişleyen Avrupa ağına 
katılıyor

EasyJet yaz ve kış destinasyonları 
için 90 bin ek koltuk planlıyor

THY rekor sayıda turizm odaklı 
uçuş düzenliyor

THY ve Pegasus, pandemi 
önlemlerine yönelik yeni 
kararlarını açıkladı



HABERLER

53

ACENTELER

Jolly, EMITT 2022 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 
da dikkat çeken turizm şirketi oldu. Düzenlenen basın sohbetinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve CEO & Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mert Vardar, 2022 yılında yabancı turistin Türkiye ilgisinde 
güçlü bir ivme beklediklerinin altını çizerken bu yıl içinde yurtdışına 
açılma hazırlıklarının son hız devam ettiğini belirtti. Fuarın en büyük 
katılımcılarından biri olduklarının altını çizen Vardar, “Turizm gibi zorlu bir 
sektörde yenilikçi yapımızla 35’inci yılımıza girmiş olmanın haklı gururunu 
taşıyoruz. Sektörün en eski markalarından biri olarak, sağlam yapımız, 
müşterilerimize verdiğimiz güven duygusu, ailemizin birer ferdi haline 
gelen ekip arkadaşlarımız ve mutlak müşteri memnuniyeti vizyonumuzla 
bugünlere geldik” dedi. Aşılanma hareketiyle birlikte salgında hızlı bir 
yol kat edildiğini belirten Mete Vardar, “Dünya yeniden seyahat etmek 
için sabırsızlanıyor, dolayısıyla önümüzdeki dönemde turizmde güçlü 
bir hareket olacağını öngörüyoruz ve bu süreçte en büyük ilgi görecek 
ülkelerden birinin de Türkiye olacağına inanıyoruz” dedi. Vardar, şunları 
anlattı “Avrupa ve Rusya, 2021 Haziran ayında Türkiye’ye kapılarını açınca 
iyi bir ivme yakaladık, 2022’de ise Türkiye’nin kapıları tüm dünyadan 
misafirlere açılacak. Bu sebeple yaz sezonunda Türkiye’deki otellerde 
yer bulmak oldukça güç bir hal alacak. Dolayısıyla yerli turist için erken 
rezervasyon her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor.  
Bunu öngörerek Kasım 2021’de startını verdiğimiz, yüzde 50’ye varan 
indirimlerin sunulduğu Erken Rezervasyon Kampanyası beklediğimizden 
fazla ilgi gördü. Yerli müşterilerimiz, birçok avantaj sunduğumuz erken 
rezervasyon kampanyasıyla tatilin 4’te birini ödeyip, kalan tutarı son üç 
günde tamamlama, kesintisiz iptal hakkından oluşan özel kampanyamıza 
yoğun bir talep oluştu. Bu dönem, gelmiş geçmiş en önemli erken 
rezervasyon dönemi diyebiliriz.”

Türk sağlık turizminin potansiyelini 
ortaya çıkarmak için sektöre özel 
projeleriyle çalışmalarına devam eden 
MedicalinTürkiye sağlık turizmini 
uluslararası alanda temsil çalışmalarına 
devam ediyor.  Her branştan tek hekim 
planı kapsamında Türkiye’nin önde gelen ve 
sağlık turizmi potansiyeli yüksek şehirlerinde 
yapılan sağlık turizmi çalışmalarında her 
branştan tek doktor ile iş birliği yapılacak. Bunun amacı yurtdışında 
yer alan temsil ofislerinde hekimler arası rekabetin önlenmesini 
sağlamak ve sağlık faaliyeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşların eşit 
temsil hakkında faydalanmasının önünü açmak. İngiltere, Hollanda, 
İtalya, Özbekistan ve Almanya gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde 
faaliyet gösteren Türk Sağlık Merkezi ofislerinin amacı herkes için 
adil, şeffaf ve kazançlı bir sağlık turizmi sistemi getirebilmek. Tek 
hekim projesi de bu sistemi sağlamlaştırabilmek adına geliştirilmiş 
olan bir MedicalinTürkiye iş planıdır. Konu ile ilgili görüşlerine dile 
getiren MedicalinTürkiye Genel Müdürü Bilge Fatma IŞIK yaptığı 

açıklamada; Günümüz sağlık turizmi sektöründe uzak temas yeterli 
değil, karşılıklı güven için yakın temas önemli gereklilikler arasında 
yer alıyor. Ancak bunu yaparken branşlar arası rekabete izin 
veremeyiz, tek hekim planımız ile 20 milyar dolarlık hacme sahip 
olan sağlık turizmi pazarında fiyatı yükseltmek ve herkesin kazançlı 
çıkmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

MedicalinTurkiye çözüm ortaklarını arıyor
Türkiye’nin hibrid (yerinde muayne, yerinde konsültasyon, fiziki 
temsil, event marketing, dijital pazarlama, B2B B2G) sağlık 
turizmi projesi olan MedicalinTurkiye dünyanın her yerinden 
çözüm ortaklarını arıyor. Hedef ülkelerde gerçekleştirilecek olan 
ortaklıklarla sektörün sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. 
MedicalinTurkiye Türk sağlık turizminde sürdürülebilirlik ve 
etik anlayışının ülke geneline yayılması için çalışan bir hibrid bir 
sağlık turizmi projesidir. Sağlık turizminde kalitenin arttırılması, 
hasta memnuniyetinin sağlanması, Türkiye’nin sağlık turizminde 
dünya markası haline gelmesi için çalışan MedicalinTurkiye ailesi 
uluslararası alanda genişlemeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 
2021 yılı Deniz Ticareti İstatistiklerini açıkladı. 2021 yılı Deniz 
Ticareti İstatistiklerine göre Türkiye’yi kurvaziyerle ziyaret eden 
yolcu sayısı da yüzde 2 bin 387 artışla 45 bin 362 oldu. Yapılan 
açıklamada “2020 yılında pandemi nedeniyle kruvaziyer gemi 
sayısında ciddi azalma gerçekleşti. 2021 yılında alınan tedbirlerin 
azaltılması ve 2021 yılının ikinci yarısında hizmete başlayan 
Galataport İstanbul Terminali’nin de etkisiyle kruvaziyer 
istatistiklerinde geçen seneye nazaran artış meydana geldi. 
2021 yılında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde bin 460 artışla 78 adet, limanlarımızı 
ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 2 bin 387 artışla 45 
bin 362 yolcu olarak gerçekleşti. 2021 yılında en fazla kruvaziyer 
gemi uğrak sayısı 31 adet kruvaziyer gemi ile Marmaris Limanı 
oldu. Marmaris Limanı’nı 27 uğrak ile Kuşadası Limanı ve 9 uğrak 
ile Galataport İstanbul Terminali takip etti” ifadelerine yer verildi.

Sağlık turizmi için her branştan tek hekim planı yürürlüğe girdi

Türkiye’ye gelen kruvaziyer 
yolcu sayısı 2021’de 
yüzde 2 bin 387 arttı

Jolly, erken rezervasyon fırsatları 
ile büyümeye devam ediyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan 
Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili kaza raporu 
tamamlandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır yaralandığı kazanın 
raporunu incelemek isteyenler başvuru yaparak görebilecek. Uçak kazası 
meselesinde ağır hava şartları, pilotların aldığı kararlar, kulenin tavrı ve 
yıllarca rakip durumdaki firmaların bir türlü bitirmediği ikinci pist nedeniyle 
yıpranan pistle ilgili sıkıntılar günlerce konuşulmuştu. Yargılama sırasında 
mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti pilotlardan birini asli, diğerini 
tali kusurlu bulmuştu. Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, en kapsamlı 
rapor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi 
Başkanlığı tarafından yapılandı. Kazadan tam iki yıl bir ay sonra bu raporun 
tamamlandığı açıklandı. Bakanlığın kararına göre kazanın raporunu incelemek 
için kazayla olan ilginin kanıtlanması gerekiyor. Sivil Havacılık Eski Genel Müdür 
Yardımcısı Oktay Erdağı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Tüm dünya 
uçak kazalarında süreci çok şeffaf yürütür. Tüm detaylara ilgilenen herkes 
online olarak ulaşabilir. Türkiye’de ise durum farklı… Çok net söylüyorum, 
yasalarda, mevzuatta bu raporların açıklanmasının önünde hiçbir engel 
yoktur. Türkiye’de yaşanan her havacılık kazasının ardından, siyasi iktidardan, 
otorite kurumlara kadar tüm yetkililer, ağız birliği etmişçesine tek açıklama 
yapar. Bu olayda da Sabiha Gökçen’de ihtiyaç duyulan ikinci pist inşaatının, 
İstanbul Havalimanı’nı işleten müteahhit firmalara verillmesi ve uzun yıllardır 
bitirilememesi mevcut tek pistin yıpranmasına neden oldu. Kazanın önemli 
nedenlerinden biri de pistteki bu yıpranmadır. Dönemin Ulaştırma Bakanı da 
bunu açıkça ifade etmişti. Türkiye’de bu raporlar saklanarak birileri korunuyor, 
gerçekler gizleniyor… Bunun başka açıklaması olamaz. Bu ve benzeri yanlışlar, 
Türk havacılığında 90 yılda büyük zorluklarla elde edilen kazanımların 
kaybedilmesine neden olmaktadır. Mutlaka uluslararası standartlarda bir 
yönetim anlayışı benimsenmelidir. Bu tür kazalarda zaten en başından sürecin 
sonuna kadar kamuoyu doğru ve düzenli olarak bilgilendirilmediği için bilgi 
kirliliği yaşanıyor. Raporun kamuoyuna sunulmaması bu bilgi kirliliğini daha 
da artırdığı gibi kamuoyu da tatmin olmuyor. Unutmamak gerekir ki bu tür 
raporların yazılmasının tek bir nedeni vardır o da benzer kazların olmasını 
önlemektir. Ancak biz süreci iyi yönetemediğimiz içindir ki benzer kazalar 
olmaya devam ediyor.”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Rusya-
Ukrayna savaşının Türkiye’yi turizmde olumsuz 
etkileyeceğine vurgu yaparak, “İşsizliğin katlanarak artmaması, binlerce 
esnafın ve otelin iflas etmemesi için acilen ‘Turizm Destek Fonu’ 
oluşturulmalı” önerisini getirdi. Özgür Karabat, yaptığı açıklamada 
Türkiye’ye geçen yıl Rusya’dan 4,7 milyon, Ukrayna’dan da 2 milyon 
civarında turistin geldiğini ifade ederken, “Gelen her dört turistten 
biri bu ülkelerdendi. 2022’de 45 milyon turist ve 35 Milyar Dolar gelir 
hedefi konmuştu. Bu yıl Rusya ve Ukrayna’dan 10 milyona yakın ziyaretçi 
bekleniyordu. Sektör yetkilileri buna göre projelerini belirledi. Şimdi 
bunların hepsi çöp oldu” dedi. Karabat, “70 Milyar TL’lik fon kamuya yük 
olmaz. Aksine turizmde harcamaların artmasıyla ekonomiyi rahatlatır” 
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ve en büyük ‘lifestyle’ maraton etkinliği olan “RUNTALYA 
Presented by Fraport TAV”, bu yıl 6 Mart Pazar günü 17’nci kez start aldı. 
Yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katıldığı yarışların startını; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Gençlik ve Spor 
Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol verdi. Protokol, 
10K koşusuna da katılarak Antalya’nın sporcu kimliğini gözler önüne sererken, 
organizasyonda, bu yılın onur konukları Olimpiyat ve Dünya şampiyonu ünlü 
atlet Gabriela Szabo ve Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da 
yer aldı. Antalya’nın spor kimliğine büyük katkı sağlayan “RUNTALYA Presented 
by Fraport TAV”, dün gerçekleştirilen üç farklı yarış ile start vermişti. Muratpaşa 

Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Minik Adımlar, 
Yüksek Topuklar ve BabyRun koşusu ile başlayan yarış 42K, 21K ve 10K ve 
tekerlekli sandalye yarışları ile yine binlerce koşu tutkununu ağırladı. Yağan 
yağmura aldırmayan binlerce koşucu, start alanını doldurdu. Sporu ve sağlıklı 
yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil 
toplum kuruluşları ve markaları bir festival atmosferinde buluşturan “RUNTALYA 
Presented by Fraport TAV”, bu yıl da üst düzey uluslararası bir katılıma sahne 
oldu. 42K kategorisinde 750, 21K kategorisinde 2500,10K kategorisinde 3000 
ve 10K Team kategorisinde 2100 olmak üzere yaklaşık 8500 sporcunun katıldığı 
“RUNTALYA Presented by Fraport TAV”da sporcular, zaman zaman artan yağışa 
rağmen finişi gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu üyesi Çetin Osman 
Budak, Nükleer Düzenleme Kanun Teklifinin 
TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri 
sırasında Mersin Akkuyu’da inşa edilen nükleer güç santralinin 
ortaya çıkardığı tehditler üzerine konuştu. Akkuyu’da soğutma işlemi 
için Akdeniz’in sularının kullanılacağını vurgulayan Budak; “Akkuyu 
Nükleer Santrali bir saat içinde 700 bin ton deniz suyuna ihtiyacı var. 
Denizden alınan su deşarj işlemiyle denize tekrar verildiğinde suyun 
sıcaklığı 3 derece daha yüksek oluyor. Bu işlem büyük bir felakete yol 
açacak. Akdeniz sahillerindeki su altı faunasını tamamen yok edecek” 
dedi. Su sıcaklığının Antalya ve Muğla sahillerine kadar uzanacağını 
söyleyen Budak, “Peki, akıntılar batıya doğru dedik, nereye doğru 
gelecek bu sıcak su akıntısı? Antalya sahillerine kadar gelecek, 
Antalya sahillerinden geçecek, Muğla sahillerine kadar gidecek. Bu 
su sürekli sirküle olacak. Yani 30 derecenin üstünde bir deniz suyu 
sıcaklığını hayal bile edemiyorum. Akkuyu Santrali’nin yapıldığı bölge, 
Akdeniz foklarının bulunduğu bir bölgedir. Bir Akdeniz çocuğu olarak 
söylüyorum bunu, su altını iyi bilen birisi olarak söylüyorum; su altı 
zenginliklerinizi bir santral uğruna yok edeceksiniz, Akdeniz sahillerini 
yok edeceksiniz” diye konuştu. Antalya turizminin göreceği zarara 
dikkat çeken Budak şunları söyledi: “Öyle büyük bir beklentiniz var 
ki turizmden, Akdeniz sahillerinin ve özellikle Antalya’nın bu sene 
Türkiye ekonomisine aşağı yukarı 16-17 milyar dolar gibi bir döviz 
kazandırma potansiyelini biliyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda nükleer 
santral devreye girdikten sonra bu sahillerde turizm yapılamaz hâle 
gelecek. 30 derecede, 32 derecede, 35 derecede denize girmek 
isteyen insan olur mu? O zaman buralar terk edilecek. Sadece 
Antalya’da 100 milyar dolarlık turizm yatırımı var. Bu, hiç dile 
getirilmeyen bölümüdür arkadaşlar. Yani su altı zenginliklerinizi yok 
ederken su üstü zenginliklerinizi de yok edeceksiniz.”

Turizm Taşımacıları Federasyonu ve Ulaştırma 
Bakanlığı paydaşından düzenlenen çalıştayda turizm taşımacılığının 
sorunları görüşüldü. Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezinde düzenlenen 
çalıştay Turizm Taşımacıları Federasyon Başkanı Necati Bilge, Osmangazi 
Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaşlı, Osmangazi 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Ulaştırma 
Bakanlığı Altyapı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ve birçok şoförün katılımı 
ile gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, turizm taşımacılarının 
sorunlarının dile getirilmesiyle devam etti. Çevre illerden de katılımın 
olduğu çalıştayda, turizm taşımacılığında kullanılan D2 belgesinin tanıtımı 
ve bu belgeyle ilgili sorunların konuşulması, çözüm arayış konuları ön 
plandaydı. Sektördeki kişilerin eğitim seviyesinin belirli bir standarda 
getirilmesi, hizmet veren kişilere karayolu ve yolcu eğitimi konuları da 
görüşülenler arasındaydı. 

Çetin Osman Budak: “Akdeniz 
sahillerini yok edeceksiniz”

Turizm Taşımacıları
Çalıştayı düzenlendi   

Tartışmalı Pegasus kazasının 
raporu tamamlandı

CHP’li vekilden “Turizm 
Destek Fonu” önerisi

RUNTALYA’ya üst düzey uluslararası katılım

Özgür Karabat
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 89.411 134.215 50,11%
BULGARİSTAN 30.693 109.971 258,29%
İRAN 37.993 106.957 181,52%
ALMANYA 27.141 102.572 277,92%
IRAK 27.071 52.024 92,18%
GÜRCİSTAN 8.919 39.539 343,31%
UKRAYNA 28.191 36.918 30,96%
AZERBAYCAN 14.867 36.191 143,43%
İNGİLTERE 3.252 34.952 974,78%
HOLLANDA 9.063 34.605 281,83%
FRANSA 16.960 29.664 74,91%
A.B.D. 9.115 27.012 196,35%
ROMANYA 9.154 22.628 147,19%
KUVEYT 4.272 22.584 428,65%
LİBYA 8.932 13.226 48,07%
AVUSTURYA 4.019 12.890 220,73%
MISIR 4.699 9.595 104,19%
İSPANYA 2.662 9.213 246,09%
CEZAYİR 890 8.872 896,85%
İSVİÇRE 3.026 7.435 145,70%
K.K.T.C. 558 6.448 1055,56%
DANİMARKA 727 4.946 580,33%
AVUSTRALYA 396 3.228 715,15%
G. KORE 872 2.796 220,64%
ÇİN HALK CUM. 1.795 2.576 43,51%
S.ARABİSTAN 300 793 164,33%
JAPONYA 321 768 139,25%
DİĞERLERİ 164.488 409.048 148,68%

TOPLAM 509.787 1.281.666 151,41%

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 36.52 43.219 1889,00%
ALMANYA 2.077 22.038 96105,00%
İNGİLTERE 123 5.987 4767,48%
KAZAKİSTAN 2.373 4.570 92,58%
İRAN 13 3.866 29638,46%
HOLLANDA 155 2.840 1732,26%
UKRAYNA 1.693 2.577 52,22%
İSVEÇ 330 2.082 530,91%
ÜRDÜN 330 2.082 530,91%
BELÇİKA 78 1.907 2344,87%
KIRGIZİSTAN 628 1.737 176,59%
AVUSTURYA 62 1.404 2164,52%
İSRAİL 55 1.236 2147,27%
NORVEÇ 8 1.097 13612,50%
A.B.D. 65 992 1426,15%
DANİMARKA 16 964 5925,00%
FİNLANDİYA 110 877 697,27%
FRANSA 95 852 796,84%
İSVİÇRE 211 753 256,87%
MACARİSTAN0 7 614 8671,43%
ROMANYA 68 501 636,76%
BULGARİSTAN 189 443 134,39%
POLONYA 310 432 39,35%
BELARUS 98 397 305,10%
ÇEKYA 14 321 2192,86%
AZERBAYCAN 291 1.305 348,45%
SLOVAKYA 24 267 1012,50%
İTALYA 41 245 497,56%
DİĞERLERİ 37.559 12.213 -67,48%
TOPLAM 47.023 117.818 150,55%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK 2022)

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

RUSYA 
FEDERASYONU 49.971 86.977 74,05%

İRAN 29.079 67.955 133,69%
ALMANYA 20.099 59.731 197,18%
FRANSA 16.220 27.036 66,68%
İNGİLTERE 2.632 26.072 890,58%
HOLLANDA 7.345 23.978 226,45%
UKRAYNA 16.192 23.855 47,33%
ABD 8.758 23.645 169,98%
KUVEYT 4.271 22.393 424,30%
ÖZBEKİSTAN 9.824 22.039 124,34%
IRAK 10.991 16.791 52,77%
İSRAİL 3.779 15.995 323,26%
AZERBAYCAN 10.188 15.948 56,54%
LİBYA 8.913 12.606 41,43%
ÜRDÜN 5.499 12.528 127,82%
LÜBNAN 4.314 11.895 175,73%
MISIR 4.645 9.318 100,60%
AVUSTURYA 3.205 8.781 173,98%
ROMANYA 3.010 8.647 187,28%
SURİYE 6.674 8.271 23,93%
KANADA 2.048 5.006 144,43%
AVUSTRALYA 355 2.881 711,55%
GÜNEY KORE 851 2.577 202,82%
ÇİN 1.734 2.321 33,85%
TÜRKMENİSTAN 539 1.643 204,82%
SUUDİ ARABİSTAN 291 724 148,80%
DİĞERLERİ 103.398 271.965 163,03%

TOPLAM 334.825 791.578 136,42%

MUĞLA'YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK 2022)

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

A.B.D. 8 241 2912,50%
RUSYA 18 190 955,56%
İRAN 0 152 15200,00%
KANADA 1 140 13900,00%
UKRAYNA 2 58 2800,00%
YUNANİSTAN 0 45 4500,00%
İNGİLTERE 10 40 300,00%
İSRAİL 0 30 3000,00%
ALMANYA 6 20 233,33%
AZERBAYCAN 0 19 1900,00%
FRANSA 5 11 120,00%
ÜRDÜN 0 11 1100,00%
İSPANYA 1 10 900,00%
İSVİÇRE 1 10 900,00%
ÇEKYA 1 7 600,00%
LÜBNAN 4 6 50,00%
AVUSTRALYA 0 3 300,00%
BULGARİSTAN 0 3 300,00%
G.AFRİKA 0 3 300,00%
ROMANYA 0 3 300,00%
BEYAZRUSYA 0 2 200,00%
HOLLANDA 1 2 100,00%
MACARİSTAN 0 2 200,00%
AVUSTURYA 1 1 0,00%
İTALYA 2 1 -50,00%
LETONYA 0 1 100,00%
POLONYA 3 1 -66,67%
DİĞERLERİ 13 387 2876,92%

TOPLAM 77 1.399 1716,88%

İZMİR'E GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK 2022)

MİLLİYET 2021 2022 DEĞİŞİM (%)

ALMANYA 2.104 9.354 344,58%
AZERBAYCAN 866 1.838 112,24%
HOLLANDA 341 1.830 436,66%
İNGİLTERE 22 1.706 7654,55%
İRAN 10 1.407 13970,00%
AVUSTURYA 93 621 567,74%
BELÇİKA 87 599 588,51%
FRANSA 120 565 370,83%
BULGARİSTAN 59 550 832,20%
A.B.D. 74 476 543,24%
İSVİÇRE 68 391 475,00%
FİLİPİNLER 62 342 451,61%
İTALYA 27 187 592,59%
ROMANYA 29 171 489,66%
POLONYA 21 144 585,71%
RUSYA FED. 35 142 305,71%
UKRAYNA 410 139 -66,10%
DANİMARKA 4 92 2200,00%
SURİYE 18 44 144,44%
ÇEKYA 8 23 187,50%
SLOVAKYA 3 21 600,00%
NORVEÇ 4 19 375,00%
FİNLANDİYA 3 17 466,67%
ÇİN HALK CUM. 2 16 700,00%
AVUSTRALYA 2 16 700,00%
G. KORE 0 16 1600,00%
JAPONYA 0 10 1000,00%
KUVEYT 0 2 200,00%
DİĞERLERİ 280 2.735 876,79%
TOPLAM 4.752 23.473 393,96%

Ocak 2022'de Türkiye'yi 1 milyon 281 bin 666 kişi yabancı ziyaret etti

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 
(OCAK 2022)

ANTALYA'YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
(OCAK 2022)
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