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Kültür ve Turizm Bakanlığı, eylül ayı turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Ocak-Eylül aylarında ülkemizi 
toplam 17 milyon 584 bin 224 yabancı ziyaret etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki rakamları neredeyse 

ikiye katlayan bu rakamlar, 2022’ye yönelik umutları da artırdı. 

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 için daha önce açıklanan 25 milyon turist,
20 milyar turizm geliri hedefinin 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak güncellendiğini duyurdu. 

İlk 9 ayda kaydedilen 17,5 milyon turiste bakarsak; İngiltere, Almanya gibi ülkelerde seyahat kısıtlamalarının 
kalkması, aşılamanın yaygınlaşması, yaz tatili için Türkiye’ye gelemeyenlerin kış turizmi için ülkemizi tercih 

etmeleri beklentisi gibi faktörler dikkate alındığında, son 3 ayda 11 milyon turist gelmese de 
6-7 milyon turist hayal değil. 

Kültür ve Turizm Bakanı’nın bir önceki 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefi mi, revize edilmiş  
28 milyon turist, 22 milyar dolar hedefi mi gerçekleşecek, bekleyip göreceğiz… 

Kış turizmi demişken, sektörde 2021-2022 kış sezonu için önemli bir yabancı turist beklentisi bulunuyor… 
Dergimizin son sayısında ele aldığımız “Kış Turizmi, Otelleri ve Yatırımlar” konulu haberimizde geçmiş sezon 

ile yaklaşmakta olan sezona ilişkin beklentileri araştırdık, haberi dergimizin kapağına taşıdık.

Pandemi, turizmin genelinde yıkıcı sonuçlar doğururken, geçtiğimiz sezon, kış turizmi beklenenin üzerinde 
bir performans sergiledi. Bununla birlikte, aşılamanın artması, seyahat yasaklarının kaldırılması ve yerli 
turistin artan ilgisiyle 2021-2022 kış sezonun hem iç hem dış pazarlarda olumlu geçmesi bekleniyor. Kış 
turizmi büyürken, bu alandaki yatırımlar da devam ediyor. Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak yaptığımız 
araştırma sonucu ulaştığımız bilgilere göre, ülke genelinde kış turizmi bölgelerinde toplam 12 adet otelin 
yatırımı sürüyor. Detayları ve sektör temsilcilerinin kış turizmi ve kış oteli yatırımlarına ilişkin görüşlerini ilgili 

haber dosyamızdan okuyabilirsiniz...

Dergimizin yeni sayısında ele aldığımız bir diğer konu, “Otellerde Mobilya” oldu. Otellerde mobilya seçiminin 
hem işletme hem otel müşterisi açısından önemini ortaya koyan haber dosyamızda, kalite ve konfor unsurları 
öne çıktı. Buna göre otel mobilyası, işletmenin prestijini yansıtarak algıyı yükseltme, otel misafirinin ise 
kendini evinde hissettiği bir konaklama deneyimi ile otelden mutlu ayrılmasını sağlama kabiliyetine sahip 
olması bakımından önem taşıyor. Oteller için mobilya seçimi noktasında sektördeki üretici firmaların 

değerlendirmelerini ve oteller ile mimarların kriterlerinisayfalarımıza taşıdık.
 

Ülkemizin önemli turistik değerlerini tanıtabilme hedefiyle hazırladığımız Destinasyon bölümümüzde bu ay 
Antalya’nın antik yerleşimlerini ele aldık. Taş Devri’ndeki mağara yerleşimi döneminden Roma imparatorları 
devrine, Homeros’un eserlerine konu olmuş Yunan mitlerinin doğuşundan Noel Baba efsanesine, Arap 
akınlarından Türklerin egemenliğine; binlerce yıl sayısız medeniyet gören, tarihin canlı tanığı Antalya, kimi 
sapasağlam ayakta duran, kimi ise halen gün yüzüne çıkarılamamış kalıntılarıyla adeta tarihe ayna tutuyor. 
Kültür turizminde gördüğü ilginin katlanarak artmasını dilediğimiz, arkeolojik alanlarda kazı çalışmalarının 
hızlanarak devam etmesini temenni ettiğimiz Antalya’nın antik yerleşimlerinin zenginliğini, sayfalarımızda siz 

okurlarımıza aktarmaya çalıştık. 

Kış, doğa, kültür, spor, gastronomi… Ülkemizin muhteşem denizleri ve kıyıları sayesinde deniz turizmi için 
aldığı talebin alternatif turizm çeşitlerine de yansıması dileklerimizle… 

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Sezonda f inale doğru giderken, 
2021’de umutların yeşerdiği sektörde 

2022’ye dönük beklent iler art tı
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Kış turizmi, pandemi koşullarına rağmen 
2020-2021 sezonunu mutlu şekilde kapattı. 

Önümüzdeki sezon için yapılan rezervasyonlar 
ise, kış turizminde beklentileri daha da 
yükseltiyor. Aşılanma oranlarındaki artış ve 
ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarının 
kaldırılmış olması, 2021-2022 kışında yabancı 
turist taleplerinde de artış olacağının habercisi 
olarak görülüyor. Bununla birlikte kış turizmi, 
planlı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi olarak bilgisine 
ulaşabildiğimiz kış, kış-sağlık ya da kış-şehir 
konseptli toplam 12 adet otelin yatırımı devam 
ediyor. 

Rezervasyonlar, sezonda talebin 
yüksek olacağının sinyalini veriyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınına yönelik önlemler çerçevesinde 
getirilen seyahat yasakları, kış turizminde 

çok olumsuz senaryolar yaratmadı. Özellikle 
2020’de yaz turizmi üzerinde oldukça etkili 
olan pandemi koşulları, kış turizmi üzerinde 
ise etkisini çok büyük alanlara taşımadı. 
Pandemi kısıtlamalarının başladığı dönem 
kış sezonunun bitimine denk geldiğinden 
2020, yerli turistin talebindeki yoğunluk 
ve kar yağışının istenen seviyede olması 
dolayısıyla da 2021 kış otelleri ve kış 
turizmi hareketliliği açısından genel olarak 
olumlu geçti. Kimi tesislerde salgın kaynaklı 
düşüşler gerçekleşse de kış turizmi tesisleri 
genel olarak 2020-2021 kış sezonunu 
memnun şekilde noktaladı. 2021-2022 
sezonuna dönük ise çok daha umutlu 
olan sektör temsilcileri, yabancı turist 
sayısındaki artış beklentisini de göz önüne 
alarak, rezervasyonlarda hızlı bir artış 
olacağının sinyallerinin şimdiden alındığını 
kaydediyor.

DOSYA

Kış sezonu yüksek beklent ilerle başlarken, 
 kış oteli yat ırımları hız kesmeden devam ediyor
Koronavirüs pandemisine rağmen 2020-2021 sezonunu beklentilerin üzerinde rakamlarla kapatan kış otelleri yeni sezon 
için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor. Küresel çapta sınırların açılması, uçuş yasaklarının kalkmaya başlaması, aşılama 
sürecinin hızlanması gibi faktörler 2021-2022 kış sezonuna yönelik beklentileri artırırken, alınan rezervasyonlar da bu 
beklentiyi doğrular nitelikte... Gelişen potansiyeli çerçevesinde birtakım yatırımlara ihtiyaç duyulan ve bu konuda devlet 
desteklerinin önemine dikkat çekilen kış turizminde, kış ve kayak otellerine yatırım sürüyor. 

OTELLER & YATIRIMLAR
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İç turizmde kış tatili bilinci 
yerleşmeye  başladı 
İklimi ve coğrafyasıyla zengin bir kış 
turizmi varlığına sahip olan Türkiye’de 
pek çok kayak merkezi yer alıyor. Yoğun 
kar yağışı alan dağlar ise kayak sporu için 
büyük potansiyel taşıyor. Ülke ve bölge 
tanıtımı için büyük öneme sahip olan 
kayak merkezleri ve otelleri, kış turizmi 
bilincinin de yerleşmesi ve yayılmasında 
büyük rol oynuyor. Deniz, kum ve güneş 
üçlüsünün dışında farklı alternatiflere 
yönelmek isteyen tatil severler, kayak, 
snowboard vb. kış sporlarını da 
yapabilecekleri kış tatillerine yöneliyor. 
Halkın kış tatili bilincinin gelişmesi, yapılan 
kış sporları, yarışmaları ve etkinlikleri, 
eskiye nazaran kış tatili ihtiyacının daha 
çok öne çıkmasını sağlıyor.

Pist sayıları ve çeşitliliği artırılmalı; otel 
yatırımları planlı şekilde devam etmeli
Sektör profesyonelleri yüzde 70’i dağlarla 
kaplı bir coğrafyada yer alan Türkiye’de bu 
dağların turizm amacı ile doğru şekilde 
değerlendirilemediğini söylüyor. Karın 
uzun süre yerde kaldığı bu dağların yurt 
dışından çok sayıda turist getirebilecek 
bir potansiyele sahip olduğunu belirten 
uzman isimler, Türkiye’de kış ve kayak 
turizmi yatırımlarının yetersiz olduğuna 
dikkat çekiyor. Kayak, dağ sporları ve kış 
turizminin gelişememe nedenleri arasında 
ise yatırımlardaki noksanlık ve mevzuatla 
ilgili sıkıntılar gösteriliyor. Sektörde doğru 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 
desteklenmesi gerektiğini belirten sektör 
temsilcileri, kış turizminin geliştirilmesi 
adına, kış-kayak otellerinin dört mevsim 

kullanılabilir halde tutulması, mevcut 
lokasyonlarda pist sayıları ve çeşitliliğinin 
artırılması, kar yağan her yere sezon 
süresi, kar miktarı ve kalitesi, pistlerin 
uzunluğu gözetilmeden ve fizibilitesi 
yapılmadan kayak tesisi yapılmaması, 
otel yatırımlarının ihtiyaç dahilinde, planlı 
şekilde gerçekleştirilmesi önerilerinde 
bulunuyor.   

Yılbaşında ve sezonda 
kapanmaya gidilmesin
2020 sezonunda pandemi nedeniyle 
gerçekleşen uçuş kısıtlamaları neticesinde 
yurt dışı ülkelerinden gelen misafir 
sayısı oldukça kısıtlı oldu. Oteller, 2021 
kış sezonunda ise ağırlıklı olarak yerli 
misafirleri ağırladı. Yeni kış sezonu için 
hem yerli hem yabancı pazarda büyük 
bir artış bekleyen sektör temsilcileri,  bu 
sene özellikle yılbaşı ve sezon içerisinde 
kapanmaya gidilmemesi ve kısıtlama 
konulmamasını temenni ediyor. 

Yatırımı Devam Eden Kış Otelleri
Şehir  Otel Adı   Açılış Tarihi Yatak Sayısı

Bursa - Uludağ
Ceylan Chalet Hotel 

& SPA
2023 250

Erzurum - Palandöken ? 2023 300

Erzurum - Palandöken ? 2021 300

Hakkari - Merga Bütan ? 2022 100

Kars - Sarıkamış Cyrstal Snow Butik Otel 2021 54

Kayseri -Erciyes
Radisson Blu Hotel 

Mount Erciyes
2021 150

Kayseri -Erciyes Zümrüt Palas 2021 80

Kayseri -Erciyes Library Hotel 2021 77

Kayseri -Erciyes
Xperia Mountain Resort 
Erciyes Ski, Sport & Spa

2022-2023 550

Hotel 2022-2023 550

Kayseri -Erciyes MegaSaray 2022+ 132

Kayseri -Erciyes Liv Erciyes Otel 2022 88

Kayseri -Erciyes ? 2024 160

ÖNE ÇIKAN KAYAK MERKEZLERİ
• Davraz Kayak Merkezi / Isparta
• Denizli Kayak Merkezi / Denizli
• Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri
• Ergan Kayak Merkezi / Erzincan
• Ilgaz Kayak Merkezi / Kastamonu
• Kartalkaya Kayak Merkezi / Bolu
• Kartepe Kayak Merkezi / Kocaeli
• Merga Bütan Kayak Merkezi / Hakkari
• Palandöken Kayak Merkezi / Erzurum
• Saklıkent Kayak Merkezi / Antalya
• Salda Kayak Merkezi / Burdur
• Sarıkamış Kayak Merkezi / Kars
• Uludağ Kayak Merkezi / Bursa
• Yalnızçam Kayak Merkezi / Ardahan
• Yıldız Dağı Kayak Merkezi / Sivas
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Türkiye Kayak Federasyonu, 2020-2021 
sezonunu yeni tip Koronavirüs Pandemisi 
sürecine rağmen başarıyla tamamlamış 
olup, yeni sezon için hazırlıklarını aralıksız 
sürdürmekte. Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, 
Snowboard, Biathlon ve Kayakla Atlama 
branşlarında Milli sporcularımız ulusal 
ve uluslararası kamp ve organizasyonlara 
katılmaya devam etmekte. Türkiye Kayak 
Federasyonu olarak özellikle uluslararası 
alanda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla 

kış turizmine katkı sağlamaya çalıştık ve 
çalışıyoruz. Geride bıraktığımız sezonda 
Alp Disiplininde organize edilen FIS 
müsabakalarında sporcularımız 25 altın, 
22 gümüş ve 16 bronz madalya sonrasında 
63 madalya kazanma başarısı gösterdi. 
Kayaklı Koşu branşında dört uluslararası 
organizasyona katılan milli takımlarımız 26 
madalya kazanma başarısı gösterdi. Biathlon 
branşında ise milli sporcular üç uluslararası 
organizasyonda boy gösterdi. Snowboard 
branşında da milli sporcularımız uluslararası 
arenada 38 madalya kazandı. Kayakla Atlama 
branşında özellikle yurt dışında kamp ve 
müsabakalara katılarak sezonu tamamladı. 
Milli sporcularımız 2022 Kış Olimpiyatları 
hazırlık dönemi için verimli bir sezonu geride 
bıraktı. 

Uluslararası organizasyonlar ile Türkiye’nin 
kış turizmi potansiyelini üst seviyelere 
çekme düşüncesindeyiz
Yaklaşan kış sezonu için özellikle tesislerin 
kontrolü anlamında gerekli çalışmalar 
titizlikle yapılmakta. Organizasyonların 

yapılacağı kayak merkezlerinde incelemeler 
yapıp ve eksiklerin giderilmesini sağlayarak 
sorunsuz bir sezon geçirmek arzusundayız. 
Yapacağımız uluslararası organizasyonlar 
ile Türkiye’nin kış turizmi potansiyelini 
üst seviyelere çekmek düşüncesindeyiz. 
Bu konuda yerel yönetimler ve üst düzey 
yöneticilerle sürekli temas halindeyiz. 
Kış turizmi anlamında yeni yapılacak 
yatırımlara da sıcak bakıyoruz. Uluslararası 
yaptığımız organizasyonlarda dünyanın 
her bölgesinden gelen sporcu, antrenör 
ve yöneticilerimizi ülkemizin güzelliklerini 
görmelerini sağlayacağız. Ayrıca uluslararası 
gerçekleştireceğimiz ikili kamplar ile ülke 
tanıtımına destek olmak düşüncemiz var. 
Bu yıl gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri 
ile kayak eğitmen sayımıza önemli katkı 
sağladık. Bu şekilde kış turizminin bir parçası 
olan kayak eğitmenlerimiz yerli ve yabancı 
misafirlerimize daha iyi hizmet verebilecek. 
Bu doğrultuda yeni sezonun tüm kayak 
camiamıza hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, 
sağlıklı ve başarılı bir sezon olmasını 
diliyorum. 

Ardeniz Holding İştiraki olan DYC Turizm İşl. 
Tic. A.Ş. tarafından yatırımı gerçekleştirilen 
Ceylan Chalet Hotel & SPA, Uludağ 2. 
Bölgede, toplam 13 bin metrekare alan 
üzerine planlandı. Otelimizde bulunan 
99 oda ve 9 chalet ile yaklaşık 250 yatak 
kapasitesiyle hizmet verebileceğiz. 
Yatırımımız için lokasyon olarak Uludağ’ı 

tercih ettik, çünkü Uludağ yalnızca Bursa 
için değil, tüm Türkiye ve yurtdışına da 
pazarlanabilir önemli bir lokasyon. Bizim 
ayrıcalıklı bakış açımız ile projemiz “4 mevsim 
Uludağ”ı yaşatmak üzerine kuruluyor. 
Özellikle, dört mevsim sağlık turizmini de 
barındıracak. Planlarımız, 2023 sezonunda 
otelimizin faaliyete başlaması yönünde... 
Otelimizde kayak ve sağlık turizmi başlıkları 
altında hem yerli hem de yabancı pazarlar 
eşit oranda hedeflenecek. Tesisimizde yer 
alan oldukça donanımlı ve yüksek kapasiteli 
kayak odamızda kaliteli ekipmanlar ve 
uzman hocalar hazır bulunacak. 

Kış ve kayak turizmi yatırımlarının hem 
teşvik hem de muafiyetler anlamında 
desteklenmesi gerekmekte 
2021-2022 kış sezonuna yönelik 
değerlendirme yapacak olursak; pandemi 
süreci nedeniyle geçen yıl neredeyse 
hiç çalışamayan sektör, bu yıl yeniden 
talep almaya başlayacaktır. Yurt dışına 

çıkışlar hem pandemi hem de ekonomik 
sebeplerden dolayı, yerel kış turizmine 
yönelecektir. Türkiye, kış ve kayak turizmi 
adına oldukça büyük bir potansiyele sahip 
olmasına rağmen, stratejik yaklaşımlara 
pazarlara yeterince ulaşmamakta... Yatak 
kapasitelerinin azlığı da elbette sektörü 
kısırlaştırmaktadır. Dağ otellerine yalnızca 
kış turizmi kapsamında bakıldığı sürece 
de potansiyel yalnızca maksimum 5 ay 
kullanılıyor olacak. Hem yeni yatırımların 
hem de mevcutların dört mevsim turizme 
hizmet verecek şekilde evrilmesini doğru 
bir yaklaşım olarak görüyor ve verimli 
buluyoruz. Bununla birlikte, Türkiye’de kış ve 
kayak turizmi yatırımları ne yazık ki yetersiz... 
Özellikle özel sektörün kış ve kayak turizmi 
yatırımlarının hem teşvik hem de muafiyetler 
anlamında desteklenmesi gerekmekte. 
Bölgelerdeki karar alıcı ve karar verici 
mercilerin yetki alanları da yeniden gözden 
geçirilmeli ve sektöre doğru yatırım yapmak 
isteyen yatırımcılar desteklenmelidir. 

Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonlarla kış turizmine katkı sağlamaya 
çalışıyoruz

Ayrıcalıklı bakış açımız ile projemiz 
“4 mevsim Uludağ”ı yaşatmak üzerine kuruluyor

Ali Oto 
 Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı

Fatma Ergüler
Ardeniz Holding Grup 

Kurumsal İletişim Müdürü
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Son teknoloji teleferikler, uluslararası standartlarda 
pistler, modern konaklama tesisleri ve ulaşım 
imkânları ile kış turizminin ülkemizdeki amiral 
gemisi haline gelen Erciyes, Türkiye’nin en büyük 
ve en gelişmiş kayak merkezi. Erciyes, Alpler 
standardındaki son teknoloji teleferik sistemiyle, 
dağın 25 km’lik alanı içerisinde bulunan ikisi 
gondol, 19 adet mekanik tesis ağı ile misafirlerine 
çok farklı noktalarda kayak yapma imkânı sunuyor. 
Dağımızda on-pist ve off-pist olmak üzere toplam 
112 km uzunluğunda Alpler standardında 
birbiriyle bağlantılı 41 farklı kayak pistinde “Tek 
Biletle” gün boyu doyasıya kayak yapılabiliyor. 
Farklı zorluk derecelerindeki (siyah-kırmızı-mavi) 
pistleriyle, kayak tutkunlarına 2 bin 200 metre ila 
3 bin 400 metre irtifada zirveye en yakın kayak 
deneyimini sunuyor. Kayak Merkezi’ne Tekir, 
Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı’dan giren kayakçılar 
başka noktalara kayarak ulaşabiliyor ve dilerse gün 
boyu bir kez kaydığı pisti tekrar kullanmadan farklı 
heyecanlar tadıyor. Bahsedilen pist entegrasyonu 
şu anda ülkemizde en mükemmel biçimde sadece 
Erciyes’te bulunuyor. Ayrıca Tekir bölgesinde 
bulunan pistte aydınlatma yapılarak kesintisiz 
kayak imkânı sunuluyor. Erciyes’i lokasyon olarak 
ele alırsak, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde kayak 
merkezleri şehir merkezinden çok uzaklarda 
bulunurken Erciyes-Kayseri-Kapadokya üçgeni 
şehir dışından gelecek misafirlerimiz için önemli bir 
avantaj oluşturuyor. Türkiye’ye dünyanın dört bir 
yanından uçak seferleri bulunuyor ve İstanbul’dan 
da Kayseri’ye her gün yaklaşık 20 tarifeli uçuşla 
oldukça ekonomik ve yüksek konforda ulaşılıyor. 
Erciyes’in İstanbul’a olan 1 saatlik uçuş mesafesi 
Erciyes Kayak Merkezi’ni yerli ve yabancı turistler 
açısından oldukça cazip kılıyor. Diğer yandan 
Erciyes, Kayseri Havalimanı’na 25 dakika, Kayseri 
şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya’ya 45 
dakika uzaklıkta bulunuyor. 

Devam eden yaklaşık 650 milyon liralık 
otel yatırımımız var 
Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen misafirler hem 
2 bin 200 metredeki muhteşem dağ otellerinde 
hem de şehir merkezindeki global marka 
otellerde konaklama imkânı bulunuyor. Dağ 
konseptine uygun mimari tasarımlarıyla Erciyes 
Dağı’ndaki oteller, 2 bin yatak kapasitesi ile lüks 
bir konaklama deneyimi sunuyor. Kayseri şehir 
merkezindeki dünyaca ünlü oteller ise 5 bin 

kişilik yatak kapasitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı 
avantajıyla şehirde konaklama yapıp günübirlik 
Erciyes’e kayağa gitme imkânı veriyor. Ülkemizin 
en büyük, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden 
birisiyiz. Bugüne kadar Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Erciyes’e, 200 milyon 
Euro’nun üzerinde yatırım yapıldı. Önümüzdeki 
dönemde yapılacak kamunun yatırımları ve özel 
sektörün yapacağı 450 milyon Euro’yu bulacak. Kış 
turizminin yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de 
turizmin sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Şu anda Erciyes Dağı’nda birçok otelin 
inşaatı devam ediyor. Özellikle son yıllarda yapılan 
otellerimiz dağa ve Türk turizmine değer katacak 
kalitede. Erciyes tüm dünyadan misafir aldığı için 
özellikle son 5 yıldır yurt dışından charter uçuşlarla 
yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığı için turizm 
yatırımcılarımızın ilgisi de arttı. Şu anda devam 
eden yaklaşık 650 milyon liralık bir otel yatırımımız 
var. İnşallah 3 yıl içinde mevcutta 1.500 olan yatak 
kapasitemiz 3 bin 500'e çıkacak. Diğer parsellerin 
de ortalama 5 yıl içinde tamamlanmasıyla ilave 1,2 
milyar lira yatırım daha alacak Erciyes. Dağımızda 
yeni pist ve teleferik yatırımları yapılıyor. Ayrıca 
belediyemiz Erciyes Dağı’na vizyon katacak 
projelere bir bir imza atıyor. Erciyes’te daha önce 
inşa edilen iki futbol sahasının ardından şimdi de 
Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek altı futbol 
sahası ve 5 yeni projenin temelini attı. Yüksek İrtifa 
Kamp Kompleksi tamamlandığında yaklaşık 100 
milyon TL’ye mal olacak.   

Hem dağ hem şehir merkezindeki 
otellerimiz yüzde 100 doluluk ile çalıştı 
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
pandemi etkisini gösterdi. Alpler’de kayak 
faaliyetleri çok yavaş hareket etti. Birçok kayak 
merkezinde oteller kapanmak zorunda kaldı. 
Türkiye’de kayak merkezlerimizin açık olması ise 
hem Erciyes’e hem de diğer kayak merkezlerimize 
yabancı turist açısından hareket sağladı. Kış turizmi 
insanların spor yapabildikleri, dağ ve tabiat ile iç içe 
olabildikleri, bununla birlikte farklı bir atmosferde 
keyifli zaman geçirdikleri bir turizm çeşidi. Erciyes’te 
de 2021 kayak sezonuna pandemi gölgesinde 
başladık. Dağımızda her sene olduğu gibi 2021 
sezonunda da çok yoğun bir taleple karşılaştık. 
Hem dağ hem şehir merkezindeki otellerimiz 
yüzde 100 dolulukla çalıştı. Özellikle hafta sonları 
yer bulma imkânı olmadı. Tabii ki pandemi 
şartlarında kısıtlamalar uygulandı. Sadece dağda 
kalan ve şehirde kalan otel misafirlerimiz Erciyes’te 
kayak yapabildi ama hafta sonlarında, günübirlik 
turlarda ve şehir merkezinden gelen, mücavir 
illerden gelen misafirlerimizde ciddi bir düşüş 
yaşandı. Her ne kadar günübirlik misafirler hafta 
sonlarında Erciyes’e gelemedilerse de özellikle 
şehir dışından ve yurt dışından charter seferler 
ile gelen misafirlerimiz Erciyes’te çok verimli ve 
güzel bir sezon geçirmemize vesile oldu. Otellerin 
yanı sıra kiralama, kafeterya ve restoran gibi 
işletmelerimizi gayet başarılı ve mutlu bir sezon 
geçirdi. 2019-2020 kışıyla 2020-2021 kışı arasında 

gelen ziyaretçi sayısı, Erciyes’te dönen ekonomik 
şartlar ve işletmelerimizin mutluluğu açısından 
çok fazla bir fark yaşamadık. Güzel ve başarılı bir 
süreç geçirdik. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
pandemi salgını etkisini yavaş yavaş kaybetmeye 
başladı. Pandemiye rağmen 2021-2022 kış 
sezonunda umarız kapanmalar olmayacak. 
Aşılama oranımız arttıkça ülkemiz pandemi 
belasından da bir an önce kurtulacak diye dua 
ediyoruz. Erciyes’te yine her sene olduğu gibi yeni 
bir rekora koşacak kış mevsimini yaşayacağız. 

Doğu Anadolu Bölgesi, dünyanın 
bir numaralı kış turizm merkezi Avusturya’dan 
daha büyük bir potansiyele sahip 
Ülkemizin yüzde 70’lik bir coğrafyası dağlarla kaplı 
olmasına rağmen en önemli turizm çeşitlerinden 
olan dağlarımız; kış turizmi, kayak, dağ sporları 
için yeteri kadar kullanılamıyor. Doğu Anadolu 
Bölgesi, dünyanın bir numaralı kış turizm merkezi 
Avusturya’dan daha büyük bir potansiyele sahip… 
Fakat biz şimdiye kadar, ilgisizlik ve bilgisizlik 
gibi birtakım faktörler sebebiyle dağlarımızı 
değerlendiremedik. Erciyes, Palandöken, Uludağ, 
Ilgaz, Kartalkaya gibi değerli kayak merkezleri 
olmasına rağmen bir kayak mevzuatımız yok. 
Dağlarımızı, tabiat varlıklarımızı tamamen ihmal 
ediyoruz. Oralarda milyarlarca dolarlık bir milli 
servet yatıyor. Bu dağlarımız yurt dışından çok 
sayıda turist elde edebilir bir potansiyele sahip. 
Ülkemiz doğusundan batısına güneyinden 
kuzeyine dünyadaki turizm çeşitlenmesine beşiklik 
edebilecek ve trendleri yakalayabilecek çok fazla 
sayıda esere sahipken, kıyı turizmine kapılıp sadece 
bu sektörde fiyat rekabeti ile dünya sahnelerinde 
yer almamız da aslında ülkemiz için potansiyelin 
iyi değerlendirilemeyişine neden oldu. İlgisizlikten, 
başıboşluktan, mevzuatsızlıktan kış turizmimiz ve 
dağlarımız gelişemedi fakat son yıllarda kış ve kayak 
sporlarına duyulan ilginin artması ve yurt dışından 
dağlarımıza duyulan ilgi yatırımları da beraberinde 
getirdi. Örnek vermek gerekirse Erciyes Kayak 
Merkezi’miz yurt içinden ve yurt dışından artık 
milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. 
Dağda bulunan oteller talebi karşılamada yetersiz 
kalmaya başladı. Kış sezonunda dağ otellerinin 
dışında şehir otelleri de yüzde yüz doluluk 
oranları ile çalışıyorlar. Bu sebeple bunu gören 
yatırımcılar Erciyes’te yatırım yapmaya başladılar. 
Şu anda Erciyes Kayak Merkezi’nde yatırımlar 
hem kamu eliyle hem de özel sektör tarafından 
yapılıyor. Erciyes Dağı’nda yaptığımız çalışmalar 
vesilesiyle ülkemizin tüm dünyada sadece bir yaz 
turizm ülkesi olmasından ziyade bir kış turizm 
destinasyonu olarak bilinmesine hizmet ediyoruz. 
Erciyes, tanıtım faaliyetleri ile birlikte Türkiye’deki 
kayak ve kış turizminin aydınlanmasına vesile oldu 
diyebiliriz. Ülkemizde kış turizmine gereken ilgi 
gösterilmesi durumunda göz ardı edilemeyecek 
kadar büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Ülkece sahip olduğumuz bu zenginliklerin planlı bir 
şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz.

Erciyes Kayak Merkezi yurt içinden ve yurt 
dışından milyonlarca yerli ve yabancı misafiri 
ağırlıyor; dağda bulunan oteller talebi karşılamada 
yetersiz kalmaya başladı

Dr. Murat Cahid Cıngı
Kayseri Erciyes A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Uludağ Kayak Merkezi; konuklarına kolay, 
orta ve zor seviye olarak ayırabileceğimiz, 
600 ila 3 bin 800 metre mesafeye sahip 
toplamda 30 kayak pisti ile hizmet 
vermektedir. Tüm pistler kayak severler 
düşünülerek tasarlanmıştır. Ayrıca bazı 
pistlerimizde 19.00-22.00 saatleri arasında 
gece kayağı yapılmaktadır. Bu pistlerde gece 
kayağına uygun, özel ışıklandırma sistemleri 
kullanılmıştır. Uludağ Kayak Merkezini 
konumu açısından değerlendirdiğimizde; 
2 bin 543 metre yüksekliği, Kuzeybatı-
Güneydoğu doğrultusunda 40 kilometre 

uzunluğu ve 15-24 kilometre genişliği ile 
Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olması 
ve ayrıca Türkiye’nin en büyük kış ve doğa 
sporları merkezi olması sayesinde konum 
itibariyle eşsiz bir yere sahip olduğunu 
görmekteyiz. Bu durumun özellikle ulaşım 
açısından elbette büyük avantajlara sahip 
olduğunu söylemek mümkün. Uludağ Kayak 
Merkezi bünyesinde, 15 bin yatak kapasitesi 
ve toplam 23 mekanik tesis bulundurarak, 8 
bin 470 kişi/saatlik kayak taşıma kapasitesiyle 
misafirlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Uludağ Kayak Merkezi olarak gelecek yıllarda 
yeni pistler, yeni oteller ve suni karlama 
tesisi kurmayı planlıyoruz. 

Tek kart ile birçok kayak merkezinden 
yararlanma gibi bir fırsat sunabilmek için 
diğer kayak merkezleriyle görüşüyoruz
Pandemi süreci diğer alanlarda olduğu 
gibi kış turizminde de değişikliklere yol 
açtı. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları 
sebebiyle yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizin, 
ziyaretlerini belirli bir zaman diliminde 
gerçekleştirmek zorunda kalması bu 
değişikliklerin başında gelmektedir. Bu 
sebeple pandemi sürecinde ağırladığımız 
yabancı turist sayısı önceki sezonlara göre 
biraz daha az olmakla beraber önümüzdeki 

sezonda hızlı bir artış olacağının sinyallerini 
şimdiden yapılan rezervasyonlarla almış 
bulunmaktayız. Aşılama ve genel tedbirler 
sonrası vakaların düşüşüyle beraber 2021-
2022 sezonu beklentimiz, geçtiğimiz sezona 
göre daha dinamik ve hareketli geçmesi 
yönünde. Kış turizmine baktığımızda sürekli 
değişen ve gelişen, hareketli bir sektör 
olduğunu görüyoruz. Yatırımlar bazında 
baktığımızda ise gerek özel gerek kamu 
sektörlerinin yatırımına tabii ki gerek 
duyulabiliyor. Bu bağlamda yeterli veya 
yetersiz demek yerine, devamlılığı olan kış 
turizmi için yeni yatırımlara her zaman ihtiyaç 
olduğunu ve gelecek sezonlar için bu yönde 
beklentilerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Kış 
ve kayak turizminin gelişmesi için öncelikle 
kayak merkezlerinde bulunan konaklama 
tesislerinin sayısı artırılmalı. Ayrıca tek kart 
ile birçok kayak merkezinden yararlanma gibi 
bir fırsat sunabilmek için Uludağ olarak diğer 
kayak merkezleriyle görüşerek bu konuda 
öncü olmak ve kış turizmi açısından önemli 
bir sıçrama noktası oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bunlara ek olarak devlet destekli projelerle 
pist ve mekanik tesislerin arttırılması da 
kış turizmi adına faydalı ve etkili bir adım 
olacaktır.

Kars, Sarıkamış’ta 22 oda, 54 yatak kapasiteli 
otelimizin projesi devam ediyor. Kayak 
merkezine yakın olması dolayısıyla otelimiz 
için bu lokasyonu seçtik. Sarkamış’ta kar 

kalitesinin Alpler ile aynı olan kristal kar 
kalitesinde olması, yatırım için bölgeyi tercih 
etmemizde etkili oldu. Otelimizin 1 Aralık 
2021’de faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk 
sene için yerli pazara dönük, sonrasında 
ise yerli-yabancı karma şekilde çalışılmasını 
planlıyoruz. Kış oteli olarak tasarlanan 
tesisimizde buna yönelik olarak kayak odası, 
ayrıca restaurant ve lobby bar bulunuyor. 
2021-2022 sezonu için otelimizde 2 bin ila 
2 bin 500 geceleme beklentimiz bulunuyor. 

Mevcut lokasyonlarda pist sayılarının ve 
çeşitliliğinin artırılması gerekmekte
Küresel ısınma tehdidi münasebetiyle 
bazı riskler içermekle beraber, kış-kayak 
otellerinin dört mevsim kullanılabilir halde 
tutulması, turizm yatırımlarının geri dönüş 
sürecini hızlandıracak ve yatırım risklerini 

azaltacaktır. Mevcut lokasyonlarda pist 
sayılarının ve çeşitliliğinin artırılması 
gerekmekte. Avrupa’da bazı kayak 
lokasyonlarında 300 kilometre civarı pist var 
iken Türkiye’deki merkezlerde bu uzunlukta 
toplam pist bulmak maalesef imkansız. Kış 
ve kayak turizminin geliştirilmesi noktasında, 
genel olarak tüm turizm yatırımlarını ele 
aldığımız zaman kamu desteği olmadan 
arz geliştirici yatırımların istenilen seviyeye 
çıkması, sermaye yeterliliği zayıf olan 
bölgelerde zor görünüyor. Bu sebeple 
devletin turizm master planları çerçevesinde 
geliştirilmesi gerekli olan ve potansiyeli 
müsait olan noktalara özellikle mekanik 
tesisler, ulaşım altyapı ve planlamaları, 
pazarlama faaliyetleri konusunda destek 
sağlaması elzemdir. 

Uludağ Kayak Merkezi olarak 
gelecek yıllarda yeni pistler, yeni oteller ve 
suni karlama tesisi kurmayı planlıyoruz

Sarkamış’ta kar kalitesinin Alpler ile aynı olan 
kristal kar kalitesinde olması, yatırım için 
bölgeyi tercih etmemizde etkili oldu

Oğuz Sönmez
Uludağ A.Ş. Sosyal Medya ve Basın 

İletişim Sorumlusu

Ahmet Aküzüm
 Aküzüm Otomotiv Ltd. Şti. 

(New Holland Bayii)
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Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi’nde bir adet 
telesiyej ve bir adet teleferik bulunuyor. Teleferik 
iki kişilik olup, kazmalıdır. Telesiyej ise dört kişilik, 
oturaklıdır. Çıkış için telesiyejin uzunluğu 1.170 
metre, teleferiğin uzunluğu 800 metredir. Kayak 
yapılabilen pistin uzunluğu ise 3 kilometredir. 
Hakkari, çok yoğun kar yağışı alan ve karın uzun 
süre yerde kaldığı bir bölge. Bizim dışımızda, 
1 Mayıs’a kadar kayak yapılabilen başka kayak 
merkezi bulunmuyor. Kayak merkezimizde 
yapımı devam eden bir otel bulunuyor. Başka 
bir otel bulunmadığından konaklamalar şehir 

merkezinde yapılıyor. Şu an kayak merkezi 
içerisinde devam eden otel, 100 yataklı olacak. 
Bu yılın sonunda açılması planlanıyordu fakat şu 
an açılışın önümüzdeki yıla sarkacağı görülüyor. 
Bölgede yeni yatırım anlamında ise henüz bir 
gelişme bulunmuyor. Şu an için 100 yataklı bir 
otel uygun görüldü ama aslında bölgenin çok 
daha yüksek yatak kapasitesine ihtiyacı var. 
Bu anlamda bölge önemli potansiyel taşıyor. 
İleriki zamanlarda belki daha yüksek kapasiteli 
tesisler de yapılabilir. Bu konuda devletten 
önemli beklentilerimiz bulunuyor. Hakkari 
Merga Bütan Kayak Merkezine çok daha fazla 
yatırım yapılmasını bekliyoruz çünkü gerçekten 
bizim bölgemiz kış turizminde çok büyük 
imkanlara sahip. Başka bölgelerde kar yokken 
bile burada kar yağışı oluyor. Biz 9 Mayıs’a 
kadar kayak yapabildik, yarış düzenledik. Başka 
hiçbir ilde böyle bir imkan bulunmuyor. Hiçbir 
kayak merkezi bu kadar uzun süre çalışmıyor. 
Ayrıca, kayak merkezimizde sık sık yarışlar da 
düzenleniyor fakat konaklama imkanlarının 
kısıtlı olmasından dolayı uluslararası yarışlara 
maalesef ev sahipliği yapamıyoruz. Bu anlamda 

konaklama bölgemiz için büyük bir eksik… Yatak 
kapasitemiz artarsa, uluslararası yarışlar da 
Hakkari Merga Bütan’da düzenlenebilir. 

Sezonda, bir günde en az bin kişiyi kayak 
merkezinde ağırladık
Geçtiğimiz yıl, pandemi şartlarına rağmen turizm 
sezonu Hakkari ilimiz için çok iyi geçti. Sezonda, 
bir günde en az bin kişiyi kayak merkezinde 
ağırladık. Cumartesi, Pazar günler ise çok 
daha büyük bir yoğunlukla karşılaştık. Büyük 
çoğunlukla diğer illerden gelen kayak severler 
kayak merkezini ziyaret etti. Gelen turistler 
arasında iki gün kalan da oldu, on gün kalan 
da… Yabancı ülkelerden de gelenler olmakla 
birlikte, ağırlıklı yerli misafiri ağırladık. Yeni 
sezona yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Geçtiğimiz 
yıl bu zamanlarda kar yağışı başlamıştı, bu yıl 
da yakında yağışın başlamasını bekliyoruz. 
2021-2022 sezonunun en iyi şekilde geçmesini 
umuyoruz fakat pandemi koşulları nedeniyle 
önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Turizmin 
her alanında olduğu gibi biz de pandemiden 
kaçınılmaz olarak etkilendik diyebiliriz.

Projesi devam eden Radisson Blu Hotel, 
Mount Erciyes, Kayseri’nin öne çıkan 
bölgesinde, Erciyes Dağı’nın eteklerinde 
yer alıyor. 16’sı süit olmak üzere 60 oda, 
iki ayrı restoran, bir lounge, spor salonu, 
spa ve yüzme havuzuna sahip olacak 
otelimizin Aralık 2021’de faaliyete geçmesi 
planlanmakta. Otelin hemen yanı başındaki 
teleferiklerden Erciyes dağındaki bütün 
pistlere ulaşım mümkün... Kayseri bölgesi, kış 
ayları için Türkiye’nin en iyi lokasyonlarından 
biri olarak öne çıkarken; Türkiye’nin en 
yüksek dağlarından biri olan ve dünya 
standartlarında pistlere sahip Erciyes, kayak 
severler ve kış sporları meraklıları için eşsiz 
doğası ile uluslararası spor müsabakalarına 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamda yeni 
otelimiz için Erciyes bizim açımızdan öne 
çıkan bir lokasyon oldu. Otelimizde iç ve 
dış pazarların eşit oranlarda pay alacağını 
düşünmekle beraber özellikle bu yıl yerli 
turistlerin ağırlıklı olacağı kanaatindeyim.

Şehir otelimizde konaklayan misafirler 
dağda bulunan Radisson Blu Hotel, Mount 
Erciyes’in hizmetlerinden indirimli olarak 
yararlanabilecek
Otelimizde tam teşekküllü bir kayak ve 
snowboard kiralama tesisi bulunacak; 
buradaki uzman personelden yardım alarak 
ihtiyaç duyacağınız her türlü malzemeyi 
kiralamanız ve kendinize göre ayarlatmanız 
mümkün olacak. Bunun yanında kendi 
malzemenizi satın almak isteyenler için 
bunları satan dükkanlar da yer alacak. 

Otelde konaklayan misafirlerimiz ise 
kayak malzemelerini uygun şartlarda 
muhafaza edebilecekleri ayrı dolaplara 
sahip olacak. Kayak malzemeleri için 
kurutma ve dezenfeksiyon hizmetleri de 
sunulacak, ayrıca resepsiyondan ski pass 
temin edilebilecek. Kayseri’de bulunan 
iki otelimizden şehir merkezinde yer alan 
Radisson Blu Hotel, Kayseri’de de ücreti 
karşılığında ski pass temini yapıyor ve kayak 
merkezine ulaşım konularında yardımcı 
oluyoruz. Şehir otelimizde konaklayan 
misafirler dağda bulunan Radisson Blu 
Hotel, Mount Erciyes’in hizmetlerinden 
indirimli olarak yararlanabilecek. Tamamen 
bir kış sporları oteli olarak tasarlanan Erciyes 
otelimizde ise havaalanı transferi, kayak 
ve snowboard kiralama, dolap kiralama 
(konaklayan misafirlerimize ücretsiz) 
kurutma ve dezenfeksiyon ve kayak dersleri 
gibi imkanlar sunulacaktır. 

Kayak turizmi özelinde beklentimiz bu 
sene özellikle yılbaşı ve sezon içerisinde 
kapanmaya gidilmemesi yönündedir
Bu kış sezonunda hem yerli hem yabancı 
pazarda büyük bir artış beklemekteyiz. 
Özellikle yerli pazar, pandemi nedeniyle 
kayak yapamadan geçen iki senenin 
ardından bu sene büyük bir hareketlilik 
kazanacaktır. Tabii bu yaptığımız tahminler 
aslında her şeyin yolunda gitmesi 
durumunda gerçekleşebilecektir. Salgının 
seyrinin ne yöne döneceği, ivmesinin ne 
olacağı ve bununla bağlantılı yerel veya 

uluslararası kısıtlamaların gelip gelmeyeceği 
tahmin edilemediği için yaptığımız tahminler 
iyi ve olumlu beklentilerimizdir. Türkiye 
sahip olduğu coğrafi, tarihi ve kültürel 
kaynaklarla turistik bir cazibe merkezidir. 
Turizm sektörü gelirleri Türkiye’nin cari 
işlemler hesaplarında önemli bir döviz 
getirici kalemdir. Öncelikle turizmin bu 
yönü göz önüne alınarak turizme gereken 
ilgi gösterilmelidir. Kayak turizmi özelinde 
beklentimiz ise bu sene özellikle yılbaşı ve 
sezon içerisinde kapanmaya gidilmemesi 
ve kısıtlama konulmaması yönündedir. 
Türkiye’de bildiğiniz gibi farklı bölgelerde 
farklı kayak merkezleri yer almakta. Kayak 
sporu, büyük potansiyel taşımakla birlikte 
ülke ve bölge tanıtımı için büyük önem 
teşkil etmektedir. Gerek tesis sayısındaki 
artış gerekse yerel halkın turizm bilincinin 
gelişmesi açısından son yıllarda eskiye 
nazaran daha da fazla duymaya başladığımız 
bir sektör ve özellikle tanıtım anlamında 
yapılması gereken birçok çalışma bulunuyor. 

Yatak kapasitemiz artarsa, uluslararası yarışlar da 
Hakkari Merga Bütan’da düzenlenebilir 

Kış sporları oteli olarak tasarlanan Erciyes otelimizde 
havaalanı transferi, kayak ve snowboard kiralama, 
kayak dersleri gibi imkanlar sunulacak

Fahit Harmancı
Hakkari Merga Bütan 

Kayak Merkezi Tesis Amiri

Menderes Karaküçük / Radisson Blu 
Hotel Kayseri & Radisson Blu Hotel, 

Mount Erciyes Genel Müdürü
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Akkanat Holding Yatırımı olan Sirene Davras Otelimiz, Akdeniz 
Bölgesinde, Isparta il sınırları içerisinde Davras Dağı Davraz 
Kayak Merkezindedir ve Isparta merkezine 26 kilometre 
mesafededir. Kayak Merkezinde bulunan tek resort otel olma 
özelliğine sahiptir. 121 oda ve 319 yatak kapasitesiyle hizmet 
vermektedir. Sirene Davras Hotelimiz; dağ otelciliğini birkaç 
seviye üst düzeye taşıyan konfor ve mimarisi ile Davraz Dağı’nın 
mükemmel kayak pistleri, doğa harikalarının sergilendiği 
manzaralı odaları, şömine başı sohbetlerle, damak zevkinizi 
maksimumda tutacak mutfağı ve profesyonel ekibe sahip SPA’sı, 
donanımlı Fitness salonu ile beklentilerden daha fazlasını 
misafirlerine sunmaktadır. Otelimiz, kayak sporu için tam 
donanımlı kayak odası ve profesyonel eğitmenleri ile kendimize 
ait eğitim pistimizde hem öğrenme hem eğlenme imkanı 
sunmaktadır. Otelimize ağırlıklı olarak iç pazardan talep alıyoruz. 
Bölge olarak yakınlığımız ve ulaşım kolaylığının etkisi ile Ege ve 
Akdeniz bölgesinden misafirlerimiz yoğunlukta. Sonrasında ise 

BDT önemli bir pazar… Yoğun dönemlerimiz Aralık sonu itibari 
ile başlayıp Mart’ın ilk haftasına kadar devam ediyor. Tabii hafta 
sonlarımız ulaşım kolaylığından dolayı daha yoğun geçebiliyor. 
Misafirlerimiz otelimizin bulunduğu Davraz Dağı Kayak 
merkezinden faydalanmaktadır. Davraz Kayak Merkezi; 1.211 
metre uzunluğunda saatte 1.000 kişi taşıma kapasiteli telesiyej 
tesisi ve T-Bar tesisi ile amatör ve profesyonel kayakçılar için 
ideal pistlerle hizmet vermektedir. Kayak Merkezinde 2 bin 
700 metre ila 900 metre uzunlukları arasında değişen ve 
başlangıçtan zor seviyeye göre 14 adet pist bulunmaktadır. 
Otelimiz ise bu pistlerin başlangıç noktasında olmasıyla oldukça 
konforludur. Davraz Dağı’nda yer alan kayak merkezi gerek kar 
kalitesi ve gerekse doğal güzellikleri ile kış turizminin önemli 
merkezlerindendir. Akdeniz ve Ege Bölgesinde en donanımlı 
kayak merkezi olması, ulaşım kolaylığı ile bu bölgelerde yaşayan 
kayak severler ve kış tatili yapmak isteyen misafirler için oldukça 
konforlu ve avantajlıdır. 

2021-2022 sezonunda iklim değişikliği etkilerini 
yaşamazsak güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz
Yaşadığımız son iki seneden yola çıkarsak, 2020 kış sezonunun 
bitişi pandemi sürecinin henüz başlangıcı olduğu için 2020 kış 
sezonu çok etkilenmedi ve kar seviyesinin de iyi olması ile güzel 
bir sezon geçirdik. Taleplerimizin çoğunluğu iç pazardandı ve 
dış pazar olarak BDT pazarından konaklamalarımız oldu. 2021 
sezonu başlangıcında iç pazar ve BDT pazarından aldığımız 
talepler oldukça iyiydi. Fakat seyahat kısıtlamaların devam 
etmesi nedeniyle BDT misafirlerimizin rezervasyonları maalesef 
iptal oldu. Kısacası, pandemi kısıtlamalarının etkisiyle, 2021 
kış sezonunda sadece yerli misafirlerimizi ağırlama şansımız 
oldu. 2020 hem yaz otellerimiz açısından ve kış döneminde 
beklentimizin dışında gerçekleşti fakat geçirdiğimiz 2021 yazına 
bakınca 2022 kışından da ümitliyiz. Bununla birlikte, Akdeniz 
Havzası küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas 
bölgelerinden biri. Bu sebeple Akdeniz Havzası’nda gerçekleşen 
sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları ve sıcak hava dalgaları 
kış turizmi gelirlerinde azalma ve en önemlisi kuraklık olarak 
etkilerini hissettiriyor. 2021-2022 sezonunda iklim değişikliği 
etkilerini yaşamazsak güzel bir sezon geçireceğimizi umut 
ediyoruz.

Türkiye’de kış turizminin sezonlarının kısalığı 
değerlendirilip buna uygun yatırımlar yapılabilir
Gerek tesisler gerekse pistler anlamında elbette kamu destekleri 
ile kış turizmine yönelik yatırımlar gerçekleştiriliyor. Özellikle 
kendi bölgemizde kamu yönetiminin imkanlar dahilinde çabaları 
yadsınamaz ve bunları takdirle karşılıyoruz fakat kış turizm 
potansiyelinin doğru değerlendirildiğini ve desteklendiğini 
tam olarak söyleyemeyiz. Genel çerçevede Türkiye’de kış 
turizminin sezonlarının kısalığı değerlendirilip buna uygun 
yatırımlar yapılabilir. Örneğin kendi bölgemizde alt pistlerde 
kar yetersizliği ile alakalı yapay kar makinası yatırımı yapılması 
faydalı olabilir. Genel değerlendirmede ise; kış sporlarının 
okullarda, üniversitelerde teşvik edilmesi iç pazarda artış 
sağlayacaktır. Ülkemizin “yaz” ve “kültür” imajının yanı sıra  
“kış” imajının da ortaya çıkarılması ile kış sporlarını ve kış tatili 
ortamını Türkiye’de deneyimleme isteği taşıyabilecek pazarlar 
önemli birer alternatif olacaktır.

Ülkemizin “kış” imajının da ortaya çıkarılması ile kış tatili ortamını Türkiye’de 
deneyimleme isteği taşıyabilecek pazarlar önemli birer alternatif olacaktır

Ercan Çek
Sirene Belek, Sirene Luxury Hotel Bodrum, Sirene Davras 

Genel Müdürü
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Otelimiz, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin içinde, 
pistlere sıfır konumda ski-in, ski-out imkanı 
veren 4 yıldızlı bir kayak otelidir. Otelimizin 
üç adet süit, 16 adet dubleks olmak üzere, 
toplam 73 odası bulunmaktadır. Kapalı 
ısıtmalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, Sauna 
ve Masaj odalarından oluşan Spa merkezimiz 
otelimizde faal durumdadır. Kayak odamız 
ve kayak okulumuz, kayak ve diğer ekipman 
kiralaması hizmeti vermekte, ayrıca lisanslı 
kayak öğretmenlerimiz ile her düzeydeki 
kayakçılara kayak dersi hizmeti sunmaktayız. 
Otelimiz, başlangıcından bu yana kayak çıkış 
biletlerini (ski-pass) misafirlerine ücretsiz 
olarak vermekte, bu şekilde konaklama 
ve kayak maliyetlerini misafirlerine 
öngörülebilir bir şekilde sunmaktadır. 
Bu hizmet sayesinde misafirlerimizin 
gişeler önünde beklemelerinin de önüne 
geçilmekte olup, hem zaman hem de konfor 
açısından misafirlerimizin mutlu bir kayak 
tatili geçirmelerine katkıda bulunmaktayız. 
Otelimizde ağırlıklı olarak yurt içi pazardan 
talep alıyoruz. Toplam konaklamaların 
yaklaşık yüzde 80’i yurt içinden gelmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği 
ülkelerinden, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, 
İran ve Azerbaycan’dan artan oranlarda 
misafir ağırladık. Geçen sene pandemi 
nedeniyle bu konaklamalarda azalma 
oldu, ancak pandeminin bitmesiyle tekrar 
bu pazarlardan ciddi bir talep gelmesini 
bekliyoruz.

Kars ilinin ve Sarıkamış’ın uzun süren 
ve soğuk kış dönemi, uzun bir kayak 
sezonuna imkan vermekte
Sarıkamış, sarıçam ormanları içindeki 
tamamen doğal kristal karlı, geniş pistleri 
ile gerek Türkiye’de gerekse dünyada kayak 
pistleri arasında ayrıcalıklı bir konuma 
sahiptir. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 
toplam 23 km uzunluğunda 11 adet pist 
bulunmaktadır. Otelimizin misafirlerine 
ücretsiz olarak verdiği ski-pass’lar ile 
tüm pistlere tek kartla erişim imkanı 
sağlanmaktadır. Pistlerin yanında off-
road seven kayak ve board’cılar özellikle 
orman içinden bolkar kayak keyfini başka 
kayak merkezlerinde olmayan bir biçimde 

yaşayabilmekte. Bu şekilde orman içi off-
road parkurlarla beraber kayak yapılan pist 
toplamı yaklaşık 60 km’yi bulmaktadır. 
Otelimizin bulunduğu Sarıkamış Kayak 
Merkezi, Kars ilinin batısında, Allahüekber 
Dağlarında yer almakta. Kars ilinin ve 
Sarıkamış’ın uzun süren ve soğuk kış 
dönemi, uzun bir kayak sezonuna imkan 
vermektedir. Dünyada sadece Alpler’de 
ve Sarıkamış’ta bulunan kristal toz karları, 
sezon boyunca donmadan ve taşlaşmaya 
uğramadan, pistlerde keyifli bir kayak ve 
snowboard imkanı sunmaktadır. Pistlerimiz 
gece kayağına imkan veren aydınlatma 
tesislerine sahiptir, bu anlamda gece kayak 
yapmayı seven misafirlerimiz bu imkandan 
yararlanabilmekte.

Uluslararası seyahat kısıtlamaları, kayakçı 
kitlesinin yurt içindeki kayak merkezleri ve 
otellerine yönelmesine neden oldu
Bütün sektörleri etkileyen pandemi 
nedeniyle 2020 kış sezonu önceki 
dönemlere göre daha düşük olmakla birlikte, 
beklentilerimizin üzerinde sonuçlandı. Kayak 
sporunun açık havada yapılan mesafeli 
bir spor olması ve ekipmanlarının (maske, 
gözlük) sporcuların kendilerini korumalarına 
imkan sağlaması nedeniyle daha güvenli 
algılanmış ve otellerimizin aldığı etkin 
önlemler ile de güvenli bir konaklama 
yapmaları sağlanmıştır. 2021-22 sezonu için 
ise yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. 
Erken rezervasyonlarımız hızlı bir şekilde 
artarak devam ediyor. Bu yoğun ilginin hem 
aşılamanın önemli bir düzeye ulaşması 
hem de birikmiş ve ertelenmiş bir tatil ve 
kayak talebinin misafirler tarafından ortaya 
konması nedeniyle oluştuğu kanaatindeyiz. 
Okulların açılıp yüz yüze eğitimin başlamış 
olması da özellikle sömestr döneminde 
yoğun bir talep oluşturmakta. Ayrıca, 
uluslararası seyahat kısıtlamaları, daha 
önce yurt dışında kayak tatili tercih eden 
kayakçı kitlesinin yurt içindeki kayak 
merkezleri ve otellerine yönelmesine neden 
oldu. Bütün bu etkenlerin sonucunda, 
pandemi koşullarında büyük bir olumsuzluk 
yaşanmaması durumunda iyi bir kış sezonu 
geçireceğimizi öngörüyoruz.

Kayak tesisleri oldukça pahalı yatırımlar 
ve yanlış yapılan yatırımlar sonucu önemli 
miktardaki kamu fonları heba edilmekte 
Türkiye’de kayak turizmi her geçen yıl 
büyümeye devam etmekte. Bu noktada 
tatil severlerin artık deniz, güneş, 
kum konseptinden farklı alternatiflere 
yöneldiğini, kayak ve kış turizminin bu 

anlamda ciddi bir alternatif olarak öne 
çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca, gençler 
arasında kayak ve snowboard sporunun 
gittikçe yaygınlaşması da bu talepte önemli 
bir etken olarak gözükmekte. Avrupa’nın 
gelişmiş ülkelerinde kayak yapan kitlenin 
oranı yüzde 40’lara kadar ulaşmakta iken, 
ülkemizde bu oran ancak yüzde 1’e yakındır. 
Bu oranın ilk aşamada yüzde 2’lere çıkması 
halinde kayakçı kitlesi iki kattan fazla 
artacaktır. Bu da kayak turizminin gelişme 
potansiyelinin oldukça fazla olduğuna işaret 
etmektedir. Tabii ki ancak bu sektörde 
atılacak doğru adımlarla bu potansiyelin 
değerlendirilmesi sonucuna ulaşılabilecektir. 
Kış turizmi yatırımları anlamında ülkemiz 
genelinde yapılan önemli bir yanlış, kar 
yağan her yere sezon süresi, kar miktarı ve 
kalitesi, pistlerin uzunluğu gözetilmeden ve 
fizibilitesi yapılmadan, kayak tesisi yapılmaya 
çalışılmasıdır. Küresel iklim değişiklikleri 
nedeniyle de yapılan yatırımlar yeterli 
karın yağmaması ve/veya havaların sıcak 
gitmesi nedeniyle ya hiç açılamamakta ya 
da çok kısa sezonlar ile devam etmekte. Bu 
da o bölgelere yatırım yapan konaklama 
ve günübirlik tesislerinin atıl kalmasına ve 
olumsuz sonuçlarla kapanmasına neden 
olabilmekte. Kayak tesisleri oldukça pahalı 
yatırımlardır ve yanlış yapılan yatırımlar 
sonucu önemli miktardaki kamu fonları heba 
edilmekte. Yapılması gereken, öncelikle 
mevcut kayak merkezlerinin geliştirilerek, 
her türlü altyapı ve ihtiyaca cevap 
verecek şekilde düzenlenmesidir. Kayak 
merkezlerinde yapay karlama tesisleri artık 
bir zorunluluk halini almıştır. Sarıkamış Kayak 
Merkezi’nde yapay kar tesisinin olmaması 
nedeniyle turizm potansiyelinin tamamı 
yeterli şekilde değerlendirilememektedir. 
Bu gibi eksiklikler tespit edilerek mevcut 
kayak merkezlerinde gerekli geliştirmelerin 
yapılması, yatırımların birinci önceliği 
olmalıdır. Otel yatırımları da bu çerçevede 
değerlendirilerek, mevcut otellerin 
doluluk oranlarının artırılması ve belirli 
oranlara gelinmesi halinde yeni yatırımların 
desteklenmesi hem kamu fonlarını hem de 
mevcut yatırımcılarını korunması açısından 
makul bir yaklaşım olacak ve atıl yatak 
kapasitesi oluşmasına engel olacaktır.

Eksiklikler tespit edilerek mevcut kayak 
merkezlerinde gerekli geliştirmelerin yapılması, 
yatırımların birinci önceliği olmalıdır

Kürşat Gemalmaz
Habitat Otel Genel Müdürü
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Bölgenin ilk yatırımcısı olarak “Dedeman Palandöken” ve “Dedeman 
Palandöken Ski Lodge” otellerimizde kayak severleri 28 yıldır misafir 
ediyoruz. Palandöken Dağı'nın ilk butik oteli olan Dedeman Palandöken 
Ski Lodge’da 66 odamız ile kayak pistlerine 30 metre, Palandöken 
zirvesine bin metre mesafede misafirlerimizi ağırlıyor, Palandöken 
Dağı'nın eteklerinde konumlanmış Dedeman Palandöken’de 
ise, 187 odamız ile hizmet veriyoruz. “Geleneksel Dedeman 
Misafirperverliği”miz ile Dedeman Palandöken’de 280 metrekare 
ve 170 kişi kapasiteli Panorama toplantı salonumuzda, Dedeman 
Ski Lodge Palandöken’de ise 610 metrekare ve 1.200 kişi kapasiteli 
Akdora toplantı salonumuzda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. 
Otellerimizde ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, İran ve Azerbaycan 
pazarlarından, yabancı turist misafir ediyoruz. Son zamanlarda yerli 
turistin de kış sporlarına ilgisinin artmasıyla birlikte iç pazarda da artış 
görüyoruz. Kış sporları ve kış turizmi hareketleri bakımından önemli 
ve öncelikli kayak alanları arasında yer alan Palandöken’de bulunan 
otellerimize kış sezonunda yoğun talep oluyor. Palandöken’deki 
otellerimiz, 3 bin 278 metrelik Palandöken Dağı’nın zirvesinden 
bin metre aşağıda konumlanmıştır ve Erzurum şehir merkezine 6 
kilometre mesafededir. Dedeman Palandöken Ski Lodge olarak 12 
ay boyunca hizmet veriyoruz. Dedeman Palandöken olarak ise 2020 
faaliyetlerimizi resmi olarak 4 Aralık’tan 15 Nisan 2021 tarihine kadar 
sürdürmüştük. 2020 yılında genel olarak beklentilerimizin üstünde 
bir sezon yaşadık, yüzde 40 doluluk ortalaması hedeflerken, yüzde 
60'ı aştık. 2020 kışında kar yağışlarının Nisan ayına kadar devam 
etmesi ve hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması doluluk oranımızda 
en büyük etkenler oldu. Geçtiğimiz sezonda pandemi nedeniyle yurt 

dışından gelen misafirler sayımızda azalma olmasının yanında bu 
durum, yerli turist özelinde bir fırsat sunmuştu. Önümüzdeki sezonda 
ise aşılanmalarla birlikte iç ve dış pazar ilgisinin daha fazla olmasını  
bekliyoruz. Bu sezon doluluklarda yerli turistin yüzde 60, yabancı 
turistin yüzde 40 pay almasını öngörüyoruz. Yılbaşı ve sömestre 
dönemlerinde ise yüzde 100 doluluk bekliyoruz. 

1993 yılında "Kış Turizm Merkezi" ilan edilen Palandöken Dağları, 
uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor
Misafirlerimiz Palandöken Kayak Merkezi’ne Alp disiplini ve snowboard 
için uygun pistleri ve kayak dışında yamaç paraşütü, zeplin, dağcılık, 
snowtube gibi farklı alternatifler için de ziyarette bulunuyor. 10 
telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol liftin hizmet verdiği ve 7 kolay, 
8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pistin yer aldığı Palandöken’de, 
125 metre uzunluğunda atlama kuleleri, curling ve buz hokeyi sporları 
için tesis ve salonlar da bulunuyor. Bunların yanı sıra misafirlerimizi, 
Palandöken’deki otellerimizde kayak haricinde acenteler tarafından 
düzenlenen kültür turu programları ile yüksek irtifa kampları 
konaklamaları, kurumsal firmaların konaklamalı organizasyonları, 
bölgede gerçekleşen spor müsabakası ve etkinlikleri, banket turizmi 
olarak da bölgede gerçekleşen konaklamalı ve konaklamasız toplantılar 
ve düğün organizasyonları ile ağırlıyoruz. Palandöken Kayak Merkezi, 
havalimanına 20 kilometre, kent merkezine ise sadece 4 kilometre 
uzaklığıyla misafirlerimize kolay ulaşım ve konaklama imkânı 
sunmaktadır. Kar kalitesi ve uzun pistleri ile Erzurum'un güneyinde, 3 
bin 176 metre yüksekliğinde yer alan Palandöken dünyanın en önemli 
kayak merkezlerinden biridir. 1993 yılında "Kış Turizm Merkezi" ilan 
edilen ve 70 kilometre uzunluğunda, 25 kilometre genişliğinde bir 
alanı kapsayan Palandöken Dağları, uluslararası organizasyonlara da 
ev sahipliği yapıyor. New York Times Gazetesi tarafından da dünyanın 
en iyi 18’inci kayak merkezi olarak gösterilen, dünyanın en uzun ve 
dik pistlerine sahip, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı olan 
Palandöken, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları sayesinde de 
uluslararası tanınırlığa sahiptir. Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom 
ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu 
(FIS) tarafından tescilli iki pist bulunuyor. Bu pistlerden biri 2019 
yılının Aralık ayında bölgenin ilk turizm yatırımcısı olan, Dedeman 
markamızın lideri merhum Murat Dedeman’ın ismini almıştır. 
Dedeman Hotels & Resorts International olarak, her seviyedeki 
kayak severe hizmet verilebilen ve 12 bin kişiye kayak yapma imkânı 
sunulan Palandöken Kayak Merkezi’nde tek otel olarak yer alıyoruz.

Farklı ülkelerden kayak severlerin ülkemize gelmesi için 
konaklama konusunda şartların iyileştirilmesi oldukça önemli
Kış turizminde genel olarak iç pazar üzerinden daha fazla talep 
alınıyor olsa da farklı ülkelerden kayak severlerin ülkemize gelmesi için 
konaklama konusunda şartların iyileştirilmesi, istihdamı sağlanacak 
olan personelin eğitimi, sektörümüzde hizmet standartlarının 
artırılması oldukça önemli. Personel dil bilgisinin en az B1 seviyesinde 
olması, turizm desteklerinin ulaşılabilir bir sistem haline getirilmesi, 
sezonun 12 aya yayılması, alternatiflerin çoğaltılarak turizmin 
çeşitlendirilmesi de önemli başlıklar arasında yer alıyor. İçinde 
bulunduğumuz pandemi döneminde Palandöken’in coğrafi konumu, 
doğal kaynakları, tarihi, kültürü ve yöresel lezzetleri başta olmak üzere 
birçok değeri maalesef yeterince değerlendirilemedi. Bu alanda yerel 
yöneticilerin genel tabloyu iyileştirmek adına yaptıkları çalışmaların 
değerli olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Sayın Valimizin önderliğinde, 
yenilenen havalimanı bugün Türkiye çapında 3’üncü sırada ve yüksek 
teknoloji ile hizmet veriyor. İstikrarlı ve sürdürülebilir politikalar ile 
ülkemizde turizm sektörünün önünün çok açık olduğunu görmekteyiz.

Önümüzdeki sezon,aşılanmalarla birlikte iç ve dış
pazar ilgisinin daha fazla olmasını bekliyoruz 

Veli Tuzak
Dedeman Palandöken & Dedeman Palandöken Ski Lodge 

Genel Müdürü 
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Firmamız ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Turizm sektörü uzun süredir takibimizde olan 
ve yatırım yapmayı düşündüğümüz bir faaliyet alanıydı. Bununla 
birlikte kış sporlarına olan ilgimiz ile kış turizmine yöneldik. 
Araştırmalarımız sonucunda Erciyes Dağı’nda konaklama 
tesislerinin eksik olmasının yanı sıra, kayak tesislerinin 
Türkiye’nin açık ara en iyisi olması, lokasyonu, havalimanına 
olan yakınlığı ve ulaşımdaki rahatlığı yatırımımızı bu bölgeye 
yönlendirmemize sebep oldu. KKT Otelcilik Hizmetleri A.Ş. 
olarak turizmdeki ilk yatırımımıza imza atmış olduk. Erciyes 
Dağı’nda projesi devam eden Library Hotel yatırımımız, 38 
oda, 77 yatak kapasitesi ile Develi Kapı bölgesinde yer alıyor. 
Türkiye’de ilk kütüphane otel konsepti ile dizayn ettiğimiz 
otelimizi bu kış kayak severlerin hizmetine sunuyoruz. Otelimiz 
şu an son aşamada, kasım ayının sonu itibari ile tamamlanmış 
olacak. Hedef kitlemizden söz edecek olursak, ağırlıklı olarak 
yabancı misafirleri ağırlayacak olup yerli kayak severler için de 
farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. 

Yatırımımız için Erciyes’i seçmemizde ilk etken, Erciyes’in 
Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en geniş ve uzun 
kayak pistlerine sahip olan dağ olması…
Kış turizminde misafirlerin en çok önem verdiği hususlardan 
birisi kayak pistlerinin ve tesislerin misafiri memnun edecek 
kalitede olmasıdır. Erciyes bu hususta dünya standartlarında, 
Türkiye’nin en iyi kış turizm merkezidir. Kayak dışında kalan 

saatlerde ise misafirlerin memnun kalabileceği konforlu bir 
konaklama ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanları Library Hotel 
olarak sunmayı hedefliyoruz. Kayak dışında kalan saatlerde 
konuklarımızın hoş ve kaliteli vakit geçirebilecekleri hafif canlı 
müzik eşliğinde bar, oyun odaları, SPA merkezinde hamam, 
sauna, buhar odaları ve dört adet masaj odası otelimizde 
mevcuttur. Konuklarımızın bu alanlarda dinlenmesi ve iyi vakit 
geçirmesi mümkün... Bu yatırımımız için Erciyes’i seçmemizde 
ilk etken, Erciyes’in Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en 
geniş ve uzun kayak pistlerine sahip olan dağ olması… Ayrıca 
Erciyes’teki mevcut yatak kapasitesi çok düşük. Biz de çok 
daha fazla yatak kapasitesine ihtiyaç duyduğunu tespit ettik ve 
bununla beraber yatırım kararı aldık. Bunun yanı sıra Erciyes’e 
ulaşımın çok rahat sağlanabiliyor olması yatırım anlamında bizi 
cezbeden yönlerden biri oldu. Kayseri Havalimanı, Erciyes’e 
25 dakikalık mesafede…  Aynı zamanda bir kayak sever olarak 
söyleyebilirim ki bu çok özel bir durum. Avrupa da dahil olmak 
üzere, dağa ulaşımın bu kadar rahat olduğu, Kayseri’deki kadar 
geniş yollarla sağlanabildiği başka kış turizm merkezi görmedim. 
Kayseri Havalimanı’na indikten sonra 25 dakika içinde kayak 
merkezine ulaşabiliyorsunuz. Diğer bölgelerde ise uçaktan 
indikten sonra 2-3 saat yolculuk yapmak gerekiyor. Dağa çıkış 
yolu ise 4 şeritli, tıpkı otoban gibi… Özetle hem ulaşımın rahat ve 
kolay oluşu hem bölgenin konaklama anlamındaki eksikliği hem 
de 96 kilometrelik pist dolayısıyla yatırımızı bu bölgede yapmaya 
karar verdik. Hatta şu an Erciyes’te yapacağımız ikinci otel 
yatırımının hazırlıklarını yapıyoruz. 80 oda, 160 yatak kapasiteli 
5 yıldızlı olacak bu otelin projesine çalışılıyor. Önümüzdeki sene 
ikinci yatırımımıza başlamayı hedefliyoruz. 

Kış sporlarına verilecek değerin aynı zamanda kış turizmine 
de olumlu yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyim 
Erciyes’in turizm anlamında ciddi şekilde yükselen bir grafiği 
var. Her geçen yıl ağırladığı turist sayısı artıyor ve tahminimce 
2021-22 sezonu da bundan önceki tüm sezonların üzerinde 
geçecektir. Erciyes otel yatırımcıları olarak herkesin beklentisi 
ve yapılan hazırlıklar bu yönde. Bununla birlikte, kayak ve kış 
turizmi noktasında Avrupa’daki rakiplerimize göre gerideyiz. Bu 
alanda ülkemizde tesisler ve kayak pisti olarak en önde olan bölge 
Erciyes olmasına rağmen, o bile Avrupa’nın gerisinde. Erciyes’in 
en büyük eksiği, oda-yatak kapasitesi… Bununla birlikte bölgeye 
çok önemli yatırımlar yapılıyor ve yatırımlar böyle devam ederse 
kısa süre içerisinde Avrupa’daki kayak merkezlerine yetişeceğimiz 
kanaatindeyim. Ülkemizde kış turizminin gelişebilmesi adına 
beklentilerimiz öncelikli olarak,  bu konudaki kış sporlarına alt 
yapısal anlamda gerekli desteklerin verilmesidir. Neticede kış 
turizmi kış sporlarının yapıldığı etkinliklerin olduğu bir alandadır. 
Maalesef ülkemizde olimpiyat ya da dünya şampiyonalarında 
kış sporlarında hiçbir varlık gösterememektedir. Bu hususta 
kış sporlarına verilecek değerin aynı zamanda kış turizmine 
de olumlu yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Yabancı 
turistlerin Türkiye’de kayak yapma tercihlerinin biri de pahalı 
olan kayak sporlarının Avrupa’ya kıyasla ekonomik kalmasıdır. 
Ülkemizi tercih etme sebepleri sadece kış sporları yapmak değil, 
aynı zamanda bulunduğumuz bölgede Kapadokya gibi dünyada 
eşi benzeri olmayan bir tarihi yapı bulunmasıdır. Kış ve kayak 
turizmi anlamında pazarlamadaki eksiğe de dikkat çekmek 
gerekiyor. Dış pazarlarda yapılan tanıtımlar noktasında çok 
zayıfız. Pazarlama anlamında ilgili kurumların desteğine daha 
fazla ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye’de ilk kütüphane otel konsepti ile dizayn ettiğimiz otelimizi 
bu kış kayak severlerin hizmetine sunuyoruz

Hüseyin Gölcü
 KKT Otelcilik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi
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Otelimiz, Uludağ 1. Bölge’de yer alıyor. 2019 yılında yeniden 
inşa edilerek hizmete giren otelimiz Uludağ’ın en yeni oteli 
olma özelliğini taşıyor. Otelimiz pistlere sıfır konumu ile kayak 
keyfini doruğa çıkaran bir anlayış ile hizmet veriyor. Otelin 
kayak odasından direkt pistlere çıkma imkanı, tüm odalarının 
pistlere hakim manzarası ve Standart, Deluxe, Suit, Family 
odaları ile kayak severlere hizmet veriyor. Otelimiz, tam 
pansiyon soft plus konsepti ile hizmet sunuyor. Otel içinden 
piste direkt çıkabileceğiniz kayak odası, günün yorgunluğunu 
atabileceğiniz Spa merkezi, çocukların eğlenebileceği çocuk 
kulübü, içeceğinizi yudumlarken pistleri seyredebileceğiniz 
Lobby Bar, 7/24 oda servisi, çamaşır, ütü gibi birçok hizmeti 
konuklarımıza sağlıyoruz. Kayak pisti kullanımı açısından, 
Uludağ 1. Bölge’de tüm seviyedeki kayak tutkunlarına uygun 
pistleri kullanma imkanı veriliyor. Dileyen Telesiyej, dileyen 
Teleski kullanımı yapılabiliyor. Otelimiz öncelikle İstanbul, İzmir, 
Bursa ve çevresindeki metropollerde yaşayan insanların çok hızlı 
bir şekilde ulaşabilecekleri bir konumda bulunmakta. Havaalanı 
ve araç ile ulaşımın kolay olması da daha uzak mesafede olan 
misafirlerimiz için tercih sebebi olmakta. Yurt dışından gelen 
misafirler ise sadece kayak olanağı değil, büyük bir kültür mirası 
olan Bursa’yı görme ve tanıma imkanı da buluyor. İskender 
Kebabı da unutmamak gerekir… Otelimiz ağırlıklı olarak iç 
pazardan talep alıyor, daha sonra ise Ortadoğu pazarı geliyor. 
Taleplerin en yoğun olduğu dönemimiz, Ocak ve Şubat aylarıdır. 
Kış turizmi, içinde bulunmaktan, yatırım yapmaktan keyif 

aldığımız bir sektör. Uygun fırsatlar karşımıza çıktıkça bu alana 
yatırım yapmaya devam edeceğiz.

2021-2022 kış sezonundan geçmiş yıla oranla 
çok daha fazla beklentimiz var
2020’de sezonun başlarında kar yağışının geç gelmesi ve 
pandemi yasaklarının devam etmesi nedeniyle geç açılan 
sezonumuz, Nisan ayının sonuna kadar kar yağışının sürmesi ve 
taleplerin devam etmesi ile sezon başını telafi edici bir trend 
gösterdi. Pandemi şartları elbette tüm Türkiye’de kış turizmini 
olumsuz etkiledi, diğer yıllara göre beklentilerin altında kaldığı 
görüldü, fakat pandemi şartlarına rağmen tüm turizm camiasının 
pandemi koşullarında turizm hizmeti vermek için gösterdiği 
gayret ve dikkat ile çok yara almadan atlatılan bir yıl olduğunu 
düşünüyorum. Bizim otelimizde ise özellikle pandemi kuralları 
konusunda gösterdiğimiz yüksek hassasiyet ve gelen misafirlerin 
bu konudaki memnuniyetlerini belirtmeleri neticesinde tavsiye 
üzerine aldığımızı rezervasyonlar ile beklentimizi karşıladığımız 
bir yıl oldu diyebiliriz. 2021-2022 kış sezonundan ise geçmiş 
yıla oranla çok daha fazla beklentimiz olduğunu söyleyebiliriz. 
Özellikle geçen yıl pandemi nedeniyle yurt dışı ülkelerden 
gelen misafirlerin uçuş kısıtlamaları nedeniyle istenilen 
seviyede misafir edilememiş olması, etkisini bu sene kaybetmiş 
gözüküyor. Yurt dışı misafirlerinden gelen talepler ve yurt içi 
pazarda kış turizminin her yıl daha çok kişi tarafından tercih 
edilmesi ile tüm sektör için olumlu geçeceğini söyleyebiliriz.

Yurt dışı pazarlarda Türkiye’nin kış turizmine 
elverişli olduğunun vurgulanması ile her geçen yıl 
bu potansiyel artarak devam edecektir
Türkiye’de özellikle son yıllarda kayak bölgelerinin potansiyelinin 
kış turizmine etkisinin doğru tespit edilmesi, bu doğrultuda 
yeni kayak merkezlerinin açılması sektöre yeni bir soluk 
getirdi. Özellikle coğrafyamızın kayak turizmine uygunluğu, kar 
kalitesi ve bu bölgelerin sezon uzunluğu da dikkate alındığında 
yapılan kış turizmi yatırımların hem yatırımcıya hem de ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıkça görülüyor. Yurt 
dışı pazarlarda Türkiye tanıtımlarında, kültür, doğa, deniz ve 
arkeolojik değerlerimizin öne çıkarılmasının yanında Türkiye’nin 
kış turizmine de oldukça elverişli olduğunun vurgulanması ile 
her geçen yıl bu potansiyel artarak devam edecektir. Bununla 
birlikte, ülkemiz potansiyeline bakıldığında mevcut kayak 
merkezlerinin gelen talebi karşılamada yetersiz kaldığı görülüyor. 
Bu konuda özellikle mevcut kayak merkezlerinde pistlerin 
modernize edilmesi, yeni pistlerin açılması ve otel alanlarının 
genişletilmesi gerekiyor. Ayrıca kış turizmin önünün açılması ve 
gelişmesi için yeni kayak merkezlerinin araştırılmasına devam 
edilmesi ve uygun yerlerinin turizme açılması kaçınılmazdır. 
Ayrıca bir konu daha var ki, konaklamalı kayak turizminin 
gelişmesi için uygulanmasının yaralı olduğunu düşündüğümüz, 
günübirlik kayak pistlerinin ayrıştırılmasıdır. Konaklama yapan 
misafirlerin günübirlik kullanım yapan kayak severler ile aynı 
pistlerde yoğunluk oluşturması hem günübirlik kısa zamanı olan 
kayak severin hem de konaklama yapan misafirin kayma keyfini 
azaltmakta… 

Mevcut kayak merkezlerinde pistlerin modernize edilmesi, 
yeni pistlerin açılması ve otel alanlarının genişletilmesi gerekiyor

Yuşa Koşan
Trendlife Hotels Uludağ, İşletmeci
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Erzurum’da hayata geçirmeyi planladığımız 
5 yıldızlı otelimizin 2023'te açılmasını hedefliyoruz

Türkiye’de kış turizmi ve kayak sporu yüksek 
potansiyel taşıyan fakat organize olamayan bir dal

2022-2023 yılında faaliyete geçmesi 
planlanan Erzurum Palandöken'de 5.169 
metrekare arsa üzerinde yaklaşık 150 
odalı 300 yatak kapasiteli otel projemiz 
bulunmaktadır. Öncelikle, Erzurum’da 
yapmayı planladığımız otelimiz tamamen 
kış oteli konseptinde planlanmadı. Şehir-kış 
oteli olarak tanımlayabiliriz. Palandöken yolu 
üzerinde şehri tepeden gören, 5 yıldızlı ve 
Erzurum’da bulunan en lüks otellerden biri 
olacak. Erzurum, gelişmiş ve nüfus açısından 
da yoğun bir şehir. Aynı zamanda İran’a 
yakın olması bakımından, yine bir ticaret 
merkezi olması ve kış sporlarının özellikle 
de kayak turizmi açısından oldukça popüler 
olması, bizi böyle bir lokasyonda otel yapma 
fikrine itmiştir. Burada inşa edeceğimiz otel 
tamamen bir şehir oteli olarak planlanmakta. 
Asıl amacımız, kongrelerin düzenlendiği 
ve yöresel lezzetlerin de satıldığı küçük 
bir mağaza zinciri şeklinde bir otel hizmeti 
sunmak. Aynı zamanda hem kışın hem de 
yazın herkese hizmet verebilen, beş yıldızlı 
ve Erzurum’un en lüks otelini hayata geçirmiş 
olacağız. Pandemi nedeniyle ve şirketimizin 
diğer faaliyet alanlarına yönelik yatırımlarını 
arttırması sebebiyle otelin açılışını öncelik 

sıralamamıza alamadık. Sadece Erzurum 
için değil Aydın, Kastamonu, Niğde, İstanbul 
Anadolu yakası gibi lokasyonlarda da otel 
sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırım 
planlarımız için bazı yerlerde arsalar dahi 
alındı fakat Erzurum’da hayata geçirmeyi 
planladığımız 5 yıldızlı otelimizin 2023 
yılında açılmasını hedeflemekteyiz. Otelimiz 
misafir portföyü anlamında Türkiye’nin 
doğusundaki en büyük şehir olması ve İran’a 
yakın olması sebebiyle son yıllarda İranlı 
turistlerin ülkemizi tercih etmesi ve aynı 
zamanda Nahçivan Kapısı’nın açılmasıyla 
birlikte Azerbaycan, İran, Gürcistan gibi 
ülkelere de hizmet vereceği anlaşılmaktadır. 

Erzurum’da 2-3 aylık bir kış dönemi 
yaşanmakta ki bu dönemin normal 
şartlarda 5-6 ay sürmesi gerekiyor
Yapacağımız otel bir şehir oteli ve daha 
çok kongre ve diğer organizasyonlar için 
tasarlanmakta olsa da kayak merkezine 
çok yakın olması elbette otelin tercih 
edilmesinde etken olacaktır. Örneğin, İsviçre 
Saint-Moritz’de ki gibi hem kayak merkezine 
hem de şehre yakın olması sebebiyle 
oldukça avantajlı bir konumda. Özellikle 
Türkiye’deki kayak otellerine bakıldığı zaman 
şehirlerden 50-100 kilometre uzaklıkta 
yer alıyorlar. Kartalkaya, Uludağ, Isparta, 
Ilgaz ve Kayseri gibi yerler şehir merkezi ile 
kayak merkezi arasında uzak mesafelerin 
olduğu lokasyonlar. Bizde ise şehirden çıkar 
çıkmaz 1-2 kilometre sonra kayak merkezine 
ulaşabileceksiniz. Bu nedenle misafirler 
için de oldukça avantajlı bir konumda hizmet 
vereceğimizi düşünmekteyiz. Maalesef 
küresel ısınmayla beraber kış döneminin 
kısa sürmesi, kış otellerine yönelik yatırımları 
cazip hale getirmemekte. Erzurum’da 2-
3 aylık bir kış dönemi yaşanmakta ki bu 
dönemin normal şartlarda 5-6 ay sürmesi 

gerekiyor. Bu nedenle 2021-2022 kış 
sezonunu bilmemekle beraber, bizim 
otelimiz 2023 yılında açılacağından dolayı ilk 
gözlemlerimizi bu dönemde yapmış olacağız. 

Türkiye’deki kış otelleri özellikle 
Balkanlar’da gördüğümüz kalite ve 
standartlarda değil 
Türkiye farklı bölgelerde ilkbahar, yaz, 
sonbahar ve kış olmak üzere dört farklı 
mevsimi yaşayabilen bir iklime sahip olduğu 
için, dünyada en şanslı ülkelerden biri. Ne 
Afrika gibi sıcak ne de Kuzey ülkeleri gibi 
soğuk... Özellikle kuzeyin soğumasıyla birlikte, 
kuzeyden, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden 
gelen turist sayısının artması ve Arap ülkeleri 
gibi eğlence sektöründe herhangi bir 
kısıtlamanın olmaması Türkiye’yi avantajlı 
bir ülke haline getirmekte. 2022’de de yine 
50-55 milyon, 2023’te ise 60-65 milyon 
yabancı turiste ev sahipliği yapacağımızı 
tahmin etmekteyim. Yine gelecekteki en 
önemli sektörlerden biri turizm olacak ve 
bu anlamda doğru bir yatırım yaptığımızı 
düşünmekteyim. Kış turizmi için konuşacak 
olursak; kış turizminin gelişmesi ve ilerlemesi 
noktasında devletten herhangi bir beklenti 
içerisinde değiliz. Mevcut sorunların 
azaltılması ve iyileştirilmesi yeterli olacaktır. 
Türkiye’deki kış otelleri maalesef Avrupa’da 
gördüğümüz, özellikle de Balkanlar’da 
gördüğümüz kalite ve standartlarda değil. 
Düzensiz yapılaşma, yollardaki alt yapı 
problemleri ve maalesef estetik açıdan da 
yetersiz olunması, Türkiye’yi bu anlamda 
cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırmakta. 
Özellikle kış turizminde İsviçre, Avusturya, 
Hırvatistan gibi ülkelere baktığımızda son 
yıllarda ciddi gelişme ve estetik olarak da 
iyileşme olduğunu görmekteyiz. Türkiye’nin 
de en kısa sürede bu anlamda kendini 
geliştireceğini ummaktayım.

Uslan Hotel Uludağ, Uludağ 1.Gelişim 
Bölgesinde yer alan, 3 yıldızlı, 52 odalı 
bir kayak otelidir. Otelimizde bu alana 
yönelik kayak odamız ve kayak hocamız 
bulunmaktadır. Otel misafirlerimiz, Uludağ’ın 
tüm pistlerinden yararlanabiliyor. 20 civarında 
pistin bulunduğu Uludağ’daki bu pistlerin 
çoğu kolay veya ota zorluk seviyesindedir. 
Uludağ’ın merkezinde yer alan Uslan Hotel 
Uludağ, pistlere yakın konumuyla öne çıkıyor. 
Otelimizde iç pazar ağırlıklı çalışıyoruz. 

Yılbaşı, sömestr tatili ve hafta sonları ise 
en yoğun olduğumuz dönemler. 2020 kış 
sezonunda otelimiz kapalıydı fakat 2021-
22 sezonunda yüksek doluluk oranlarına 
ulaşmayı bekliyoruz. Türkiye’de kış turizmi ve 
kayak sporu yüksek potansiyel taşıyan fakat 
organize olamayan bir spor dalı. Gelişmesi 
için yatırım gerekiyor… Bununla birlikte, 
her kar yağan bölgede tesis yatırımı olmaz, 
olmamalı… Profesyonel yatırım çalışması 
yapılması gereklidir.

Durmuş Döven
Reysaş Yatırım Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Serhad Uslan
Uslan Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı 
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Beceren Otel, Uludağ Kayak Merkezi 1. 
Oteller Bölgesinde merkezi bir konuma 
sahiptir. 65 standart oda, 3 aile odası ve 
7 süit oda kapasitesiyle misafirlerine ev 
sahipliği yapmaktadır. İşletmemiz, Türkiye 
kayak sektörünün ilk ve öncü işletimlerinden 
biri olup, otelimiz haricinde, ayrı bir cafe 
binası ve bünyesinde 1.500’e yakın kiralık 
ekipmanla hizmet veren Snowexpress Kayak 
Odası bulunmaktadır. Uludağ genelinde tek 
bir ortak skipass ile 20 adet mekanik tesis ve 
buna bağlı 30’dan fazla pist misafirlerimizin 

kullanımındadır. Bunlardan 17 tane acemi, 
7 tane orta seviye, 7 tane ise ileri seviye 
olarak ayrılmaktadır. Ayrıca, uludagshop web 
adresinden online olarak skipass alınabilme 
imkanıyla müşterilerimiz için büyük kolaylık 
sağlanmaktadır. Misafir profilimiz genel olarak 
A ve A+ müşteri kitlesine hitap etmekle beraber, 
farklı dönemler Cafe binamızda gerçekleştirmiş 
olduğumuz üniversite festivalleri, çocuk 
kampları, partiler gibi birçok organizasyon ile her 
kitleden müşteriye hitap etmekteyiz. Uludağ, 
kış ve kayak turizmi açısından ele alındığında 
ülkemizde öncü sayılabilecek niteliklere sahiptir. 
Bunların başında ulaşım kolaylığı gelmektedir. 
Bu yıl faaliyete geçen, tek kartla hem teleferik 
hem de mekanik tesis kullanımı buna örnek 
olarak gösterilebilir. Bunların yanı sıra Beceren 
Otel dahil olmak üzere Uludağ’da bulunan çoğu 
otelin kayak odasının bulunması, Uludağ’ın 
çok fazla piste sahip oluşu ve bu pistlerin 
günlük düzenlemelerinin yapılması öne çıkan 
yönlerindendir. Ayrıca kayak turizmine yeni bir 
soluk getiren gece kayağına, kış festivalleri ve 
konserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’de şu anda 40’dan fazla kayak merkezi 
var ve üç tanesi hariç tamamı kamu yatırımı
Covid-19 küresel anlamda neredeyse tüm 
ekonomileri ve sektörleri olumsuz etkiledi. 
Pandemi ve yasakların en yoğun uygulandığı 

tarihler kış turizminin en yoğun olduğu tarihlere 
geldi. Geçtiğimiz 2020-2021 sezonunda 
pandemi sebebiyle tesislerimizi 15 Ocak 
itibariyle açabildik fakat otelimiz yüzde 90 üzeri 
dolulukla sezonu tamamladı. 2021-2022 kış 
turizmi sezonundan beklentilerimiz ise tabii ki 
oldukça yüksek. Özellikle pandemi sürecine ve 
hayatımıza kattığı değişikliklere karşı artık daha 
bilinçli ve hazırlıklı olduğumuz için bu sezonun 
daha dinamik ve verimli geçireceğimize 
inanıyoruz. Ülkemiz; zengin tarihi ve kültürünün 
yanı sıra mevsim çeşitliliği ve farklı nitelikler 
gösteren coğrafi yapısı ile dikkat çekici bir turizm 
merkezi konumunda bulunmaktadır. Kayağa 
uygun dağlar, kayak tesisleri ve kar kalitesi ile 
bölgesinde kış turizminde gözde konumdadır. 
Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Ilgaz, 
Sarıkamış ve Davraz başta olmak üzere kış 
turizminde Kayak Merkezlerimiz hem yurt 
içinden hem yurt dışından büyük ilgi görmekte. 
Öte yandan kış turizmindeki tedarikçilerin 
neredeyse tamamı yurt dışı firmaları. Dolayısıyla 
tüm yatırımlar döviz kurlarıyla doğru orantılı 
yapılıyor. Türkiye’de şu anda 40’dan fazla kayak 
merkezi var ve üç tanesi hariç tamamı kamu 
yatırımı. Özel sektörün yatırım anlamında biraz 
daha desteklenmesi veya teşvikler kapsamına 
alınması, yatırım düzeylerini ve sektörün 
gelişmesini mutlaka tetikleyecektir.

Uludağ genelinde ortak skipass ile 20 adet 
mekanik tesis ve buna bağlı 30’dan fazla 
pist misafirlerimizin kullanımında

Yalçın Kırçoban
Beceren Otel 

Operasyon Sorumlusu 

Ülkemizin önemli kış destinasyonlarından bir olan ve son yıllarda 
sıkça adından söz ettiren Erciyes, ard arda gelen yeni otel yatırım 
haberleriyle sektörde gündemdeki yerini kurumaya devam ediyor. 
Bu yatırımlardan biride 2022 sonu veya 2023’ün ilk aylarında 
açılması planlanan Xperia Mountain Resort Erciyes Ski, Sport & Spa 
Hotel. Hafriyat çalışması tamamlanan yatırımın 5 yıldız, 275 oda 
ve 550 yatak kapasiteli olacağı bildirildi. Yatırım tamamlandığında 
toplantı kongre, SPA, sauna, kapalı havuz ve fitness gibi özelliklere 
sahip olacak ve Xperia Otelleri tarafından işletilecek. 

An itibariyle 1.500 adet olan yatak kapasitesinin 3 yıl içerisinde 3 bin 
500 adede çıkarılması hedeflenen Erciyes’te 5 yıldızlı 76 oda ve 160 
yatak kapasiteli lüks otel için düğmeye basıldı. Yatırımı, KKT Otelcilik 
Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen otelin inşaatına 2022 
yılında başlanacağı bildirildi. Yatırım tamamlandığında 30 metrekare 
büyüklüğünde 64 standart oda, 10 süit oda ve 2 king süit odadan 
oluşacak otelin kadın ve erkeler için ayrı ayrı havuz, sauna ve SPA 
bölümleri de olacak. Erciyes’in büyük eksikliği olarak ifade edilen 
ve otel bünyesinde yer alacak gece kulübünün ise 600 metrekare 
büyüklüğünde olması planlanıyor. Otelde, restoran, bar, çok amaçlı 
toplantı salonlarının yanı sıra fitness salonu da bulunacak. Yaklaşık 
100 milyon TL’ye mal olması beklenen yatırımın 2024 sezonuna 
yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Erciyes’e 550 yataklı, lüks otel

KKT Otelcilik, ikinci kış oteli 
yatırımına hazırlanıyor

Erzurum, Palandöken’de yer alan ve yatırımı Aksa A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilen tesisin, 2021’in sonunda açılması hedefleniyor. 
4 yıldızlı, 150 oda ve 300 yatak kapasiteli otelin ilk bölümünün 
yıl sonunda faaliyete girmesi planlanıyor. Şehir oteli konseptinde 
faaliyet gösterecek olan otel, kış turizmi ve sağlık turizmi pastasından 
da pay almayı hedefliyor. İki blok halinde tasarlanan otelin 94 odası 
2021 sonunda, kalan odalar ise 2022'nin  sonunda hizmete girecek. 
Yatırım maliyeti ise, 40 milyon TL olarak gerçekleşen tesis için marka 
görüşmeleri ise devam ediyor.

Kayseri, Erciyes’te hayata geçirilen Liv Erciyes Otel’in yatırımı sürüyor. 
44 oda ve 88 yatak kapasiteli otelin 2022 sonu veya 2023 başında 
faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yatırımı Liv Yapı Gayrimenkul Yatırım 
A.Ş. tarafından geçekleştirilen otel, 3 yıldızlı olmasına rağmen üst 
kalitede hizmet verecek. Otelde restoran, cafe ve barın yanı sıra 
toplantı salonları ve SPA, fitness merkezi de bulunacak. Dizaynı ile 
öne çıkacağı belirtilen otelin, mimari tasarımıyla çevredeki diğer 
tesislerden ayrışacağı ifade edildi.

Palandöken’deki 4 yıldızlı otel, 
faaliyete girmeye hazırlanıyor

Liv Erciyes Otel’in 2020 
kış sezonuna hazır olması 
hedefleniyor
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Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı tarafından 
yayınlanan On Birinci 
Kalkınma Planı’nda (2019-
2023) turizmle ilgili; değişen 
tüketici eğilimleri ile teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda 
turizmin çeşitlendirilmesi 
ve geliştirilmesi, sezon 
süresinin uzatılması, hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi ve 
daha fazla harcama eğilimi 
olan ziyaretçilerin ülkemize 
çekilmesi ile konaklama süresi 
ve konaklama dışı harcamaların 

artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış̧ çerçevesinde 
sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi 
gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması temel amaç̧ 
olarak belirtilmiştir. 

Kalkınma planında belirtilen turizmin çeşitlendirilmesi, sezon süresi, 
konaklama dışı harcamalar ve değişen tüketici eğilimleri gibi özellikle 
alternatif turizm kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek konuları, 
sektörel bazda ele alınması gereken önemli hususlar olarak görebiliriz.

Bu kavramları bir araya getirdiğimizde, turizmi sadece yaz sezonuna 
yönelik deniz-kum-güneş aktiviteleri olarak görmenin yanlış olacağını, 
tüm seneye yayılan alternatif turizm çeşitliliğinin (kış turizmi, kayak, 
kongre turizmi, kış sporları, termal sağlık turizmi vs.) sektörde bütüncül bir 
yaklaşımla planlama ve yatırım faaliyetlerini geliştireceğini söyleyebiliriz.
Günümüzde insanların tatil anlayışı ve beklentilerinde geçmişe göre 
büyük değişimler meydana gelmiştir. Geçmişte temel olarak seyahat ve 
konaklama çerçevesinde tanımlanan turizm kavramı, küreselleşmenin de 
etkisiyle artık çok boyutlu ele alınması gereken bir alan olmuş ve günümüz 
dünyasında yepyeni bir kimliğe bürünmüştür.

Global pazarlama stratejileri doğrultusunda tüketicilerin kullanacağı 
herhangi bir ürünü veya alacağı hizmeti kişiselleştirebilmenin önemi 
her geçen gün artmaktadır. Markalar da bu veri ışığında ürün veya 
hizmetlerini kullanıcı talep ve isteklerine göre çeşitlendirebilmenin 
metotlarını geliştirmektedirler. Bu bağlamda, turizm sektörü açısından 
da çok alternatifli hizmet tipleri ve çeşitlilik önem kazanmıştır. Bu 
çeşitlendirmelerden biri olan kış turizmine ilgi de yüksek bir ivmeyle 
artmaktadır. Klasik yaz tatili (deniz-kum-güneş) anlayışı giderek 
değişmekte, turistler yılın çeşitli dönemlerinde farklı mekân, konsept 
veya etkinlik arayışına girmektedirler. Kısaca belirtmek gerekirse kış 
turizmi “alternatif turizm” ya da “sezon dışı turizm” gibi tanımlamalarla 
turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Kış turizmi, odağında 
kayak sporunun bulunduğu ve özellikle dağlık bölgelere yapılan 
seyahatleri, konaklama ve diğer hizmetleri kapsayan faaliyetler şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu tanım ve tespitler dikkate alındığında kış turizmi, 
kayak sporu ve çeşitli kış sporlarına uygun şartları sağlayan yerlere yapılan 
seyahatler, konaklama ve diğer hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir. 

Bu tanımlara termal sağlık turizmiyle ilgili eklemeler de 
yapılabilmektedir. Kültür turizmi, dini turizm ve doğa turizmi gibi 
çeşitlemeler de kış turizmi kapsamında ele alınabilecek önemli 
alanları oluşturmaktadır. Yılın tüm zamanlarını kapsayan bir turizm 
iklimi içerisinde çeşitli yatırım fırsatlarını da barındırıyor olacaktır. 
Özellikle turizmin sürdürülebilirliği ve on iki aya yayılabilmesi için 
bu çeşitlilik hayati öneme sahiptir. Kış turizminin ekonomik ve 
sosyal açıdan çok sayıda faydası bulunmaktadır.  Kış turizmi uygun 
ortama sahip bölge veya yörelerin gelişmesine katkı sağladığı gibi 
halkın refah düzeyinin artmasını da sağlamaktadır. Yaz aylarının kısa 
sürdüğü bölgelerde özellikle işletmeleri ve çalışanları mevsimsellikten 
kurtararak yıl boyu istihdamın önünü açmaktadır. Ayrıca kış aylarındaki 
turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve ekonomik olarak bir değer 
oluşturulması sonucu göç veren bölgelerin göç alması sağlanmaktadır. 
Bu kazanımları daha da artırabiliriz. Kısaca belirtmek gerekirse kış 
turizmine verilecek önem ve yeni yatırımlarla birden fazla pozitif 
kazanım elde edebiliriz.

Kış turizmi özelinde ele aldığımızda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 
Eylem Planı da önemli hedefler ortaya koymaktadır. Eylem planında; 
kış turizminin geliştirilmesi amacıyla turizm değeri bulunan bölgelere 
yönelik bütüncül düzeyde yapılması gerekenleri belirlemek için bir 
kış turizmi master planı hazırlanacağı, kış sporlarına yönelik ulusal 
ve uluslararası yarışmaların düzenleneceği, öncelikli alanlarda 
altyapı eksikliklerinin giderilerek tüm kayak merkezleri için gerekli 
altyapı gereksinimlerinin iyi etüt edilerek planlanacağı, kış turizminin 
geliştirilmesi için iç turizm pazarına yönelik çeşitli teşvikler ve 
programların hazırlanacağı, bu programların özellikle öğrencilerin 
daha fazla kayağa özendirilmesini sağlayacağı ve bu çerçevede, 
üniversitelerin kış oyunlarına ev sahipliği yapması, kulüpler kurması 
ve kayak federasyonunun sponsorlarla birlikte gençlere yönelik daha 
fazla tatil imkanı sunmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Eylem planında 
değinildiği üzere, üniversite öğrencilerinin katılımıyla üniversite 
yönetimleriyle de iş birliği yaparak turizm faaliyetleri başlığında 
ülkemizdeki genç nüfusa yönelik çok iyi fikirler üretilebilir. Öğrenci 
birlikleri, atölyeler ve kulüplerin kurulmasıyla bu sistemin sinerjisi her 
geçen gün artacaktır. Bu süreçte çeşitli yarışmalar da düzenlenebilir. 
Sonuç itibariyle yaşadığımız yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik özel sektörün 
dinamizmiyle akademik dünyanın bilimselliğini bir araya getirerek 
başarılı turizm projeleri geliştirilebilecektir. Ayrıca ülkemizdeki çok 
değerli kış turizmine yönelik mevcut tesislerin de genç nüfusun 
katılımıyla canlılığı artacaktır.

Yaz sezonu için deniz-kum-güneş üçlemesine gereğinden fazla önem 
verilmemesi gerektiği gibi kış sezonu turizmini de sadece kayak 
veya termal turizme indirgeyemeyiz. Alternatif turizm faaliyetleri 
kapsamında hem yaz hem de kış turizmini diğer turizm faaliyetleriyle 
entegre edebildiğimiz ölçüde katma değeri yüksek işler yapabiliriz.
Ülkemizde iklim koşulları, doğa, tarihi geçmiş, kültürel hazineler, 
altyapı kaynakları gibi unsurlar turizmi yılın tamamına yayabileceğimiz 
çok boyutlu bir ortam sağlıyor bizlere. Ülkemizde hemen hemen her 
şey var diyebiliriz. Burada önemli olan sahip olduğumuz değerleri 
alıp uluslararası bir marka haline getirerek dünyanın hizmetine 
sunabilmektir.

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

Turizm Stratejisi Eylem Planı ve Kış Turizminde
Potansiyel Fırsatlar
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25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
Fuarı EMITT’in açılış tarihi belli oldu. 
2021 yılında küresel pandemi sebebiyle 
gerçekleştirilmeyen EMITT; 9-12 Şubat 
2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde kapılarını açacak. EMITT’te bu 
yıl 4 ana tema altında; turizm ekonomisi, 
sektörü yönlendiren trendler, öne 
çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik 
inovasyonlar, düzenlenecek olan panel ve etkinliklerde gündem 
maddelerini oluşturacak. 25. EMITT Fuarı, bir ilke ev sahipliği yaparak 
sağlık turizmi profesyonellerine yer vermeye başlayacak. Yabancı alıcılara 
ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren 
EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya açılan kapısı olmayı 
hedefliyor. 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan 
turizm tesisi icradan satışa çıkarıldı. 
Nusaybin İcra Dairesi Müdürlüğü, 230 
bin metrekare arazi üzerindeki otel ve 
diğer tesisleri 32 milyon 715 milyon 
TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 
Satış işlemi açık artırma yöntemiyle 
yapılacak. Ana binada 60 odalı otel 
binası, B lokta 9 otel odası, bir adet 
köşk binası, Market, lokanta bölümü 
ve dükkanlar ile yüzme havuzu, hamam, sauna gibi bölümleri bulunan 
230 bin metrekare arazi üzerine kurulu tesisin ilk ihalesi 30 Kasım 2021 
tarihinde saat 11.30’da, ikinci ihalesi ise 27 Aralık 2021 tarihinde aynı 
saatte yapılacak.

Dedeman Turizm Yönetimi ve 
Karahan Menzil Turizm arasında 
imzalanan sözleşme ile Kasım 2021 
itibariyle misafirlerini Dedeman 
marka standartları ile ağırlamaya 
başlayan olan Park Dedeman 
Adıyaman, şehrin tek uluslararası 
markalı oteli olma özelliğine sahip 
oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep’te yer 
alan otellerinin ardından bölgenin 
üçüncü Dedeman oteli, zincirin ise 
18’inci halkası olan Park Dedeman 
Adıyaman ile marka, Güneydoğu 
Anadolu kültür turizmi üçgenini tamamlayacak. Modern ve konforlu 
tasarıma sahip 153 oda kapasitesiyle Adıyaman’ın en büyük oteli olma 
unvanını da taşıyan Park Dedeman Adıyaman’da 450 metrekarelik balo 
salonu ile farklı büyüklüklerde 3 adet toplantı salonu yer alıyor. 

Pandemi nedeniyle 1 Ocak 2021 yılına kadar ertelenen Konaklama 
vergisinin yeniden ertelendiği açıklandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 
AKP’li vekiller Cemal Öztürk, Yaşar Kırkpınar ve İbrahim Aydın’ın verdiği 

Konaklama Vergisinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmesi teklifi 
komisyonda kabul edildi. Teklifin kısa süre içinde Meclis genel kuruluna 
gelerek burada kabul edilmesi ve yasalaşması bekleniyor.

EMIT T Fuarı, 
9 Şubat 2022’de düzenlenecek

Nezirhan Turistik Tesisleri, 
icradan satışa çıkarıldı

Park Dedeman Adıyaman için 
imzalar atıldı

Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı Müberra 
Eresin’in sürdürdüğü 
Türkiye Otelciler Birliği’nin 
(TÜROB) Yönetim Kurulu’na konaklama sektörünün iki önemli ismi 
daha girdi. Bünyesinde Radisson Hotel Türkiye zincirini bulunduran 
Artaş İnşaat Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu ile 
Türkiye Accor Otelleri Operasyon Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, 
TÜROB’un yeni yönetim kurulu üyeleri oldu. TÜROB’un yeni 
Yönetim Kurulu Üyesi Recep Arifoğlu, Artaş İnşaat Turizm Yatırımları 
Koordinatörlüğü görevine devam ediyor. Uğur Talayhan ise Ekim 
2021 itibariyle Türkiye Accor Otelleri Operasyon Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapıyor.

Accor grubu çatısı altındaki Premium 
Segment Mövenpick markasının yeni oteli 
Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport, 
hizmete girdi. Otel, Uluslararası Sabiha 
Gökçen Havalimanı'na sadece 1 kilometre 
uzaklıkta, Teknopark İstanbul ve Intercity 
İstanbul Park'ın bitişiğinde, konuklarına 

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, organize sanayi 
bölgelerine, marinaya ve iş merkezlerine yakınlık sağlayan seçkin bir 
konuma sahip. Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport 41’i süit olmak 
üzere 294 odası ile misafirlerine hizmet verirken, iki adet ana restoran, 
bir A la carte restoran, Patisserie, Terrace cafe & bar ve üç özel yemek 
salonu ile konuklarını ağırlıyor. Mövenpick Otel İstanbul Asia Airport, 
aralarında 1.500 kişi kapasiteli 1.000 metrekarelik kolonsuz balo 
salonu da bulunan toplam 21 toplantı salonu ile iş toplantılarına ve 
etkinliklerine eşsiz çözümler ve benzersiz bir konfor getiriyor.

TÜRSAB iştirakleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü, Aydın Özel İdaresi ve çok 
sayıda seyahat acentasının ortak olduğu; 
bir süredir atıl durumda olan KOMER 
Kuşadası Kongre Merkezi’nin (Efes Kongre 

Merkezi) ortakların katılımıyla yeniden yapılanması üzerine TÜRSAB 
Aydın Bölge Temsil Kurulu’nun girişimleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. 
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı 
Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı M. Eda 
Yurtcan, TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever ve çok sayıda 
basın mensubunun katıldığı toplantıda, KOMER’in yeniden yapılanması 
konusunda çözüm önerileri paylaşıldı ve hukuki süreçler hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, belirlenen çözüm önerileri hakkında 
teknik çalışmaların ivedilikle yapılması konusunda oybirliği sağlandı.

TÜROB yönetiminde 
iki yeni isim

Mövenpick Hotel Istanbul Asia 
Airport kapılarını açtı

Kuşadası Kongre Merkezi 
(KOMER) yeniden yapılanıyor

Konaklama vergisi, 1 Ocak 2023’e kadar ertelendi

Recep Arifoğlu Uğur Talayhan



HABERLER

25

OTELLER & YATIRIMLAR



26

OTELLER & YATIRIMLARHABERLER

Irmak İnş. Taş. Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 
Şanlıurfa Karaköprü İlçesinde 136 oda 
kapasiteli bir konaklama tesisi yapacağını 
açıkladı. 3 bodrum kat, 1 zemin kat,1 asma 
kat, 10 normal kat ve teras çatı katından oluşacak, 136 oda kapasiteli 
turizm konaklama tesisinde kapalı otopark, jenaratör odası, kazan 
dairesi, iki adet kafeterya, havuz, sauna, Türk hamamı, masaj odası, 
düğün salonu, mutfak, personel yemek odası, çocuk oyun alanı, 
Mescit, Kuaför, toplantı salonu olacağı belirtildi.  Otel için toplam 33 
milyon 971 bin 280 lira harcanacağı öngörülüyor.

Aydın, Akbük’te inşaatı devam eden 
Garden Of Akbük Otel yaz oteli 
olarak planlanıyor. Yatırımı Enna 
Turizm tarafından gerçekleştirilen 
Garden Of Akbük Otel’in 2023 
sezonunda hazır olacak bildirildi. 
Kaba inşaatı bitmek üzere olan Garden Of Akbük Otel 4 yıldız, 100 
oda ve 264 yatak kapasiteli olacak. Garden Of Akbük Otel daha çok 
Rus ve İngiliz turisti ağırlamayı amaçlıyor.

Yatırımı Airport A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilen Hampton by 
Hilton İstanbul Arnavutköy’ün 
200 oda ve 400 yatak kapasiteli 
olacağı bildirildi. 120 milyon TL’ye 
mal olması beklenen Hampton by Hilton İstanbul Arnavutköy’ün 
2022 yılında açılması hedefleniyor. Otel, şehir oteli olarak faaliyet 
gösterecek. Hampton by Hilton standartlarının tümüne sahip olacak 
otelde konaklayanlar, Hilton Honors üyeliği, bağlantılı odalar, fitness 
imkanları, güçlü WiFi bağlantısı gibi olanaklardan yararlanabilecek.

Ankara’da Gayrimenkul Satış 
İcra Dairesi, 4 yıldızlı Angora 
Oteli 31 milyon 250 bin TL 
muhammen bedelle icradan 
satışa çıkardı. Altındağ İlçesi, 
Yenituran Mahallesi, 9321 Ada, 
1 Parselde bulunan 8 katlı ve 
iki bloktan oluşan binada 94 
otel odası bulunuyor. Tesisin satışına ilişkin ilk ihale 27 Aralık 2021 
tarihinde saat 13.40’ta, ikinci ihale ise 25 Ocak 2022 tarihinde aynı 
saatte yapılacak.

Irmak İnşaat Urfa'da
136 odalı otel yapıyor

Garden of Akbük Otel, 
2023 sezonunda açılacak

Arnavutköy'de yeni 
otel yatırımı

Angora Otel, icradan satışta

Tokat'ın Sulusokak Bölgesi'nde yer 
alan 650 yıllık Deveciler Hanı, Butik 
Otele dönüştürülüyor. TravelShop 
Turkey Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Kalender Turizm İşletme Sahibi 
Murtaza Kalender tarafından 
işletmesi devralınan han, butik otel olarak hizmet verecek. 
Murtaza Kalender, konu hakkında “650 yıllık hanın ve bu 
bölgenin dünyada örneği çok az. Biz üç kardeş olarak inşallah 
yatırımlarımızı Tokat'a daha farklı şekillerde yapmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’a 5 yıldızlı 1.100 yatak 
kapasiteli Hillside Kıbrıs Hotel geliyor.  
Kuzey Kıbrıs’ın Yeni Erenköy bölgesinde 
yapılması planlanan otel için 94 milyon 
dolar bütçe ayrıldı. Bir Attaş- Alarko 
Turistik Tesisler A.Ş ortak yatırımı olan 

Hillside Kıbrıs Hotel aile oteli ve tatil köyü olacak. Klasik Hillside 
konseptinde hizmet verecek olan 5 yıldızlı 636 oda ve 1100 
yatak kapasiteli Hillside Kıbrıs’ta kumarhane olmayacak. Toplantı 
kongre hizmeti de verecek olan Hillside Kıbrıs, bin 500 metre 
kare büyüklüğünde SPA ve fitness alanı da bulunacak. Türkiye 
ve Avrupa pazarlarını hedefleyen Hillside Kıbrıs’ın inşaatına 
yerel idari süreçlerin tamamlanmasının ardından başlanacak. 94 
milyon dolara mal olacak olan Hillside Kıbrıs, 2024 sezonunda 
açılacak.

Yıkım çalışmaları kısa sürede 
tamamlanacak olan Voyage Türkbükü 
Resort’un yerine yapılacak Maxx 
Royal Bodrum’un 2022 sezonuna 
yetiştirilmesi planlanıyor. Tesisin öne 
çıkan özellikleri ise genel olarak Maxx 

Royal konseptinde olmakla birlikte, Bodrum’un coğrafi yapısı ve 
değer özellikleri de göz önünde bulundurularak artı özelliklere 
de sahip olacak. Kısa süre içerisinde mimari yapısı ve oda yatak 
kapasitesi de netleşecek olan yatırımın, 1.000 adetin üstünde 
yatak kapasitesi olacak.

Hakkari’de hayata geçirilen Doubletree 
by Hilton Yüksekova şehir merkezinde, 
aynı zamanda havaalanına yakın ve 
İpek yolu üzerinde olacak. Kaba inşaatı 
biten Doubletree by Hilton Yüksekova’nın 2022’nin ilk aylarında 
açılması planlanıyor. İç dekorasyon için düğmeye bastıklarını 
belirten iş insanı Servet Karay, “Doubletree by Hilton Yüksekova 
5 yıldızlı, 165 oda ve 330 yatak kapasiteli olmasının yanı sıra 
kullanım alanı 20 bin metrekare olacak” dedi. Otel faaliyete 
geçtiğinde arsa hariç maliyetinin 120 milyon lirayı aşmasını 
beklediklerini ifade eden Servet Karay, “Otelimizde 5 adet engeli 
odası, toplantı - kongre ve bin 200 metre kare büyüklüğünde balo 
salonu, SPA, fitness, sauna restoran ve kapalı havuz da olacak” 
şeklinde konuştu.

650 yıllık Deveciler Hanı, 
butik otel oluyor

Hillside Kıbrıs yatırımına 
başlanıyor

Voyage Türkbükü Resort 
yıkılıp, yerine Maxx Royal 
Bodrum Hotel yapılacak 

DoubleTree by Hilton 
Yüksekova geliyor



Bn Hotel Mersin’in Genel Müdürü Alp Atilla oldu 
Türkiye’nin en nitelikli Termal, 
Spa ve Wellness otellerinden biri 
olarak Mersin’de 3 ay önce hizmete 
açılan 5 yıldızlı BN Hotel Thermal & 
SPA’nın Genel Müdürü Alp Atilla, 
yeni görevine başladı. Otelciliğe, 
üniversite yıllarında Büyük Ankara 
Oteli’nde resepsiyon görevlisi olarak başlayan, sonrasında 
Ankara Hilton’da Satış Müdür Yardımcılığı, Satış Müdürü, 
Satış Direktörü ve son olarak Sofya Hilton’da İş Geliştirme 
Direktörlüğü görevini üstlenen Alp Atilla, Hilton’un Bursa, 
Varna Maldivler, İstanbul Şişli ve Ümraniye’deki otellerinde 
üst düzey görevlerde bulundu. Alp Atilla, amaçlarının BN 
Hotel Thermal & SPA’yı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en tanınır 
otellerinden birine dönüştürmek olduğunu belirterek, “Doğu 
Akdeniz'in bölgesel dinamiklerinden istifade ederek Mersin'i, 
ülkenin en cazip tatil destinasyonlari arasına girmesine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
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Anadolu’nun medeniyet kuşağı Toros Dağları’nın enfes 
havası eşliğinde, geleneksel usullerle yetiştirilen organik 
sebze-meyve bahçeleriyle çevrelenmiş Mersin’in 
İçmeler Bölgesi’nde yer alan BN Hotel Thermal & SPA, 
sağlıkla lezzeti, doğa ile huzuru, güzellik ile eğlenceyi, 
gelenek ile konforu buluşturan sıra dışı konseptiyle kapılarını misafirlerine açtı. 
Kültürel dokusu, doğa güzellikleri, misafirperverliği, lüks hizmet anlayışıyla Mersin’in 
en özel bölgelerinden biri olan Akdeniz ilçesine bağlı İçmeler’de konumlanan BN Hotel 
Thermal & SPA, Mersin Serbest Bölge Kavşağı’nın 5 km kuzeyinde, Toros Dağları’nın 
eteğinde, Adana Havalimanı’na 45 dakika, Mersin Marina’ya ise 30 dakikalık mesafede 
yer alıyor. Lokasyon avantajı, doğa harikası bölgedeki göz alıcı mimarisinin yanı sıra 
güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda, standartlarının üzerinde hizmet sunan BN Hotel 
Thermal & SPA, açık-kapalı toplam 23 adet termal havuzu ve her detayı düşünülmüş 
toplam 246 oda ve 3 özel villa seçeneğiyle uluslararası hizmet standartlarında kusursuz 
hizmet anlayışıyla muhteşem tatil deneyimlerine imzasını atıyor. BN Hotel Thermal & 
SPA, 102 bin metrekare arazi üzerinde, 46 bin metrekare kapalı alanı ve 11 bin 500 
metrekarelik Spa alanı ile Türkiye’nin en büyük Spa alanlarından birine sahip. Akdeniz 
kıyılarının vazgeçilmez destinasyon merkezi BN Hotel Thermal & SPA, 2022 sezonu 
boyunca hem yerli hem de yabancı misafirlerine tadına doyulmaz anlar yaşatmaya 
devam ediyor.

BN Hotels Thermal&Spa Mersin, misafirlerini bekliyor

Eylül ayında 20 firma turizm yatırım teşviklerinden yararlandı

YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (EYLÜL 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ANKARA İZZET YILDIZHAN EĞİTİM TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 190 20.933.337

ANTALYA CİTY LİNE İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 5* 466 91.516.342

ANTALYA HER ZAMAN TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 50 9.759.270

ANTALYA RENA OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 428 70.000.000

BALIKESİR GÜNİL İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT GIDA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4* 210 49.950.000

ÇANAKKALE TAŞKAR TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BUTİK 50 10.012.050

ÇANAKKALE BAYBURTLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 68 13.141.597

DİYARBAKIR ARY TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 76 7.022.500

HAKKARİ BAY PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 354 34.012.295

KAYSERİ DAS OTELCİLİK TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ DAĞ EVLERİ (KIRSAL TURİZM TESİSİ) 65 10.100.000

NEVŞEHİR SİGNATURE CAVE OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3* 57 8.294.750

SAKARYA ESMER ALIŞ VERİŞ MERKEZİ İNŞAAT TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3* 136 3.409.950

TOPLAM 328.152.091

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

TUNCELİ LİONS GROUP ENERJİ İNŞAAT MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ÖĞRNECİ YURDU 350 17.803.750

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

ANTALYA ADALI OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 1.086 32.466.006

ANTALYA BAND TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 894 48.613.777

ANTALYA ON OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* 872 49.958.447

ERZURUM POLAT TURİZM OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5* 456 29.495.250

İSTANBUL İSGÜN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4* 140 32.466.006

İZMİR ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5* TERMAL 632 28.135.000

MERSİN KALE TURİZM SANAYİ VE TİCARET İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 4* 196 11.916.800

MERSİN HOSTA TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Lokantalı oteller 84 679.100

TOPLAM 233.730.386

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

AFYONKARAHİSAR AKŞİFA SAĞLIK VE TURİZM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 105 4.732.750

GAZİANTEP MLP GAZİANTEP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 165 3.946.000

İSTANBUL ALTUNİZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 87 4.130.500

İSTANBUL SAMSUN MEDİKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 124 47.483.536

İZMİR KVR MEDYA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ÖĞRNECİ YURDU 2.526 6.978.250

KAHRAMANMARAŞ EVSU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 69 1.185.000

ORDU MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 168 26.930.066

TOPLAM 95.386.102

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EADİLEN FİRMALAR (EYLÜL 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

AĞRI CEN-AS PET. ÜRÜN. TUR. İNŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 4* 182 8.592.175

ELAZIĞ DERVİŞOĞULLARI OTELCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. 4* 178 9.921.600

BİTLİS CAN ELMAS KONUT YAPI İNŞAAT ELEKTRİK HAYVANCILIK  TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5* 424 44.447

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 

OTELLER & YATIRIMLAR HABERLER



28

OTELLER & YATIRIMLARRÖPORTAJ

Öncelikle Radisson Hotel Group hakkında 
genel bilgileri alabilir miyiz?
Radisson Hotel Group, dokuz seçkin otel 
markası ve 120 ülkede faaliyette olan ve 
yapımı devam eden 1.500’den fazla oteli ile 
dünyanın en büyük otel gruplarından biridir. 
Grubumuzun kapsayıcı marka vaadi “Her 
An Önemlidir”, hizmet felsefesi ise “Evet! 
Yapabilirim!”. Portföyümüz, Radisson Hotel 
Gorup çatısı altında bir araya gelen Radisson 
Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson 
RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park 
Inn by Radisson, Country Inn & Suites by 
Radisson ve prizeotel’den oluşmaktadır. 
2018’den beri Radisson Otel Grubu, Jin Jiang 
International’ın bir parçasıdır ve şu anda otel 
ve oda sayısı bakımından dünyanın en büyük 
iki otel grubundan biridir. İlerleyişimizi 
sürdürecek yeni bir iş modeli ile kalkınma 

stratejimizde önemli bir yeni döneme 
giriyoruz. Vizyonumuz konuklar, işletme 
sahipleri ve yeteneklerin tercih ettiği bir 
şirket olmaktır. Tatil planlayan bir misafir, 
partner arayan bir yatırımcı, işletme sahibi ya 
da konaklama sektöründe kariyer planlayan 
biri; hepsinin aklına ilk olarak Radisson Otel 
Grubu’nun gelmesi için çalışıyoruz.

Türkiye’de hangi markalarınızla ve kaç 
tesisinizle hizmet veriyorsunuz? 
Faaliyette olan otelleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Şu anda Türkiye’de faaliyette ve gelişmekte 
olan 35’e yakın otelimiz bulunmaktadır. 
Bu oteller orta-lüks seçeneğimiz Park Inn 
by Radisson’dan yeni tanıttığımız lüks 
markamız Radisson’a, Avrupa’nın lideri 
ve üst-lüks segmentteki İstanbul’un en 

büyük markası ünlü Radisson Blu’dan bu 
yıl Bodrum’da açtığımız lüks Radisson 
Collection’a neredeyse tüm markalarımızı 
kapsamaktadır. Çok yakında yaşam tarzı 
butik markamız Radisson RED’i tanıtacağız 
ve aynı zamanda mevcut otel kimliğine ve 
yüksek hizmet skoruna sahip olup bağımsız 
kalmak isteyen ya da grubun markalarından 
birine geçiş yapmayı düşünen otellere 
yönelik Radisson Individuals ile Türkiye’deki 
varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. 
Bu girişimimiz, grubumuzun yalnızca 
ortaklarını desteklemekle kalmayıp aynı 
zamanda grubumuzun tüm avantajlarını 
ve özel teklifler sunduğumuz dönüşümlere 
odaklanma yeteneğimizi de yansıtmaktadır.

Dünya’da ve Türkiye’de 2021 Radisson 
Otel Grubu için nasıl geçiyor? 
Hedeflerinize ulaştığınız söylenebilir mi? 
Doluluk oranları ve gelirler açısından 2021 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Özellikle dünya çapında aşılama oranının 
artması ve seyahat izinleri ile insanların iş ya 
da tatil amacı ile tekrar seyahat edebilmeleri 
2020’ye kıyasla bir gelişmedir. Lokal pazarda 
tatil amaçlı seyahat talebinin iş amaçlı 
seyahat talebinden daha fazla olduğuna tanık 
olduk. Ancak hem aşılarda hem de seyahat 
erişilebilirliğinde iyileşmeler yaşandıkça aynı 
olumlu geri dönüşü iş seyahatlerinde de 
görmeyi bekliyoruz. Türkiye olumlu bir yaz 
sezonu geçirdi. Bu başarının anahtarı ise; 
erişilebilirlik, sınırlarının açıklığı, toplumun 
güvenlik önlemlerine uyması ve misafirlerini 
tekrar ağırlamak isteyen misafirperver bir 
sektörün varlığı. Grubumuz, iyileşme ve 
beş yıllık genişleme planı doğrultusunda 
ilerlemeye devam ediyor. Radisson Otel 
Grubu güçlü stratejik dönüşüm ve gelişim 
planı sayesinde hızlıca toparlanmayı başardı. 
Pandeminin başlangıcından bu yana, 100’ü 
Çin’de olmak üzere dünya çapında 250’den 
fazla anlaşma ile gözle görülür bir büyüme 
gösterdi.

Ramsay Rankoussi / Radisson Hotel Group Afrika ve Türkiye’den Sorumlu İş Geliştirme Başkanı

“2025 yılına kadar faaliyette ve gelişim aşamasında 
50’den fazla otele ulaşma hedefi belirledik”

Dünya çapında 1.500’ün üzerinde oteliyle en büyük otel gruplarından Radisson Hotel Group, yeni iş anlaşmalarıyla gerek 
Türkiye’de gerekse küresel çapta büyümeyi sürdürüyor. Türkiye’de faaliyette ve gelişmekte olan yaklaşık 35 oteli bulunan 
grup, 2021’de Radisson Collection Otel Bodrum ve Radisson Hotel İzmir Aliağa’nın açılışını gerçekleştirdi, Radisson Blu Hotel 
Mount Erciyes’in açılışı için ise gün sayıyor. 2025 yılına kadar faaliyette ve gelişim aşamasında 50’yi aşkın otele ulaşmayı 
hedeflediklerini aktaran Radisson Hotel Group Afrika ve Türkiye’den Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi ile 
büyüme planlarını ve pandemi sürecinde turizmdeki beklentilerini konuştuk.

"Grubumuz, iyileşme 
ve beş yıllık genişleme 
planı doğrultusunda 
ilerlemeye devam 
ediyor."
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2021 yılında açılan ya da açılması 
planlanan kaç Radisson Oteli var? Bu 
otellerin lokasyonu, kapasitesi, vb. 
konularda bilgi verebilir misiniz?
Yatırımcılar, iş ortakları ve misafirlerin 
tercihi olmaya bağlı kalırken aynı zamanda 
2021 başından bu yana EMEA’da 50 yeni 
otel ve 30 yeni açılış sağladık. Türkiye’de 
ise ilk Radisson Collection Otel’i Bodrum’da 
açarken, Radisson Hotel İzmir Aliağa ile 
ülke çapındaki varlığımızı genişlettik. Ayrıca, 
Erciyes’teki kayak merkezine en yakın otel 
ve ilk kayak tesisimiz Radisson Blu Hotel 
Mount Erciyes’in Aralık ayındaki açılışını da 
heyecanla bekliyoruz.

2022 ve sonrası için Radisson Otel 
Grubu’nun Türkiye’deki planları hakkında 
bilgi alabilir miyiz? Gelecek dönemde hangi 
şehirlerde hangi markalarınızla büyümeyi 
hedefliyorsunuz?
2025 yılına kadar faaliyette ve gelişim 
aşamasında 50’den fazla otele ulaşmak 
gibi net bir hedef belirledik, bu doğrultuda 
büyümemize ivme kazandırıyoruz. Özellikle 
İstanbul’daki lider konumumuzu tüm 
markalarımızla sağlamlaştırmak istiyoruz. 
Tatil amaçlı seyahat talepleri bir öncelik 
haline geldi ve biz de bu yüzden Türkiye’deki 
önemli tatil destinasyonlarında genişlemeyi 
düşünüyoruz. Ülke çapındaki şehirlerin ve 
genişleme alanlarının ötesinde, Radisson 
ağına katılmayı düşünen mevcut otellerin 
devralınmasını sağlayacak dönüşüm fırsatları 
da yaratıyoruz. Özellikle pandemi sonrasında, 
dönüşümler, genişleme stratejimizde 
önceliğimiz oldu ve böyle olmaya da devam 
edecek. Bu nedenle hem bağımsız oteller 
hem de yerel zincir otellerle daha geniş 
çaplı ortaklıklar kurup stratejik girişimler ile 
ülkedeki varlığımızı artırmak istiyoruz. 

Türkiye’nin Radisson Otel Grubu için önemi 
nedir? Turizm anlamında Türkiye’nin 
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye hem küresel anlamda turizm için 
gözde destinasyonlardan biri hem de Doğu 
ile Batı, Avrupa ile Asya arasında köprü görevi 
görüyor. Bölgesel bir merkez ve önemli bir 
ticari nokta olan Türkiye’de aynı zamanda 
önemli oranda bir iş talebi de mevcut. 
Ülkedeki varlığımız, tatil amaçlı seyahatten 
iş amaçlı seyahate, sahil otellerinden şehir 
otellerine, kongre merkezlerinden yakın 
zamanda hizmete başlayan rezidanslara kadar 
birçok segmenti kapsıyor. Türkiye gelişmekte 
olan ikincil ekonomik şehirlerinde, daha 
da büyüme potansiyelini gösterdiği birçok 
sektörde lider. Yakın zamanda İzmir Aliağa’da 
bir otel açtık, Bursa’daki Radisson Oteli’nin 
yapımı sürüyor ve sanayi alanlarında daha da 
genişlemeyi planlıyoruz. Türkiye genelindeki 

kıyı ve dağlık destinasyonların çeşitliliğini 
göz önünde bulundurduğumuzda bu yılın 
sonunda açılacak Radisson Blu Hotel Mount 
Erciyes ile tatil amaçlı seyahat sektöründeki 
varlığımızı daha da güçlendireceğimize 
kesinlikle inanıyoruz. Bodrum’daki varlığımızı, 
Çeşme’deki Radisson Blu Resort & Spa otelimiz 
ile şimdiden genişlettik ve Akdeniz çevresinde 
daha da büyümeyi hedefliyoruz.

Radisson’un sizin sorumluluğunuzdaki 
bölgelerden biri olan Afrika’daki büyüme 
planları hakkında da bilgi alabilir miyiz?
Afrika portöyümüz kıta genelinde 30 ülkeyi 
kapsayan, faaliyette ve gelişim aşamasındaki 
neredeyse 100 otelden oluşuyor. Belirlenen 
önemli ülkelere odaklanarak 2025 yılına 
kadar 150 otele ulaşmaya yönelik büyüme 
stratejimize bağlı kalarak yola devam 
ediyoruz. Portföyümüzün yüzde 70’inden 
fazlasını oluşturan Radisson Blu kıtadaki lider 
markalardan biri. Lüks markamız Radisson 
ve lüks-giriş markamız Radisson Collection’a 
dair olumlu geri dönüşlere tanık olduğumuz 
bölgede yeni markalarımızı tanıtarak marka 
bilinirliğimizi güçlendiriyoruz. Yakın zamanda 
gerçekleşen Johannesburg’daki açılışıyla ün 
kazanan Radisson RED’in gelecekte diğer 
önemli şehirlerde de yer almasını planlıyoruz. 
Pandeminin sektöre olan etkisine rağmen 
2021, bugüne kadar yapılan 13 anlaşma ile 

Afrika genelinde bizim için bir rekor olacak. Bu 
durum aynı zamanda Radisson Otel Grubu’nu 
gelişim planlarımızla konumumuzu daha da 
sağlamlaştırmayı planladığımız Afrika’da pazar 
payı açısından da lider konumuna getirdi.

Genel bir değerlendirme yapacak 
olursanız, 2022’de Türkiye turizmini neler 
bekliyor? Pandemi gelecek yıl turizmi nasıl 
etkileyecek?
Tatil amaçlı seyahat edenler için çekim merkezi 
olan İstanbul, İzmir, Bodrum gibi destinasyonlar 
hızlıca toparlanıyor. Diğer şehirler ise daha 
yerel olmaları sebebiyle önceki performans 
seviyelerine gelmeleri biraz daha zaman 
alacaktır. Türkiye, turizmin toparlanması için 
çok güçlü bir plan hazırladı ve biz de sektörün 
gelişmesi için kamu desteği ve seyahat 
kolaylığına inanıyoruz.

Radisson Hotel Grubu’nun büyüme 
planları ve pazarlama faaliyetleri pandemi 
koşullarından nasıl etkilendi?
Süphesiz ki hepimiz COVID’den etkilendik 
ancak normalleşmeye tanık oldukça gelecek 
için iyimserleşiyoruz. Türkiye’de bu yaz sezonu 
oldukça olumlu geçti. Bazı oteller 2019’dan 
öncesine kıyasla görülmemiş doluluklara ulaştı. 
Bu hem ülkenin destinasyon olarak çekiciliğini 
hem sektöre olan güvenimizi hem de uzun 
vadede Türkiye’ye olan bağlılığımızı gösteriyor.

RÖPORTAJ
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Misafirin, konakladığı otelden en önemli 
beklentisi sayılabilecek kriter konfor 

ve konforu sağlamada en önemli unsur; 
mobilya… İşletmenin prestijini yansıtan, kalite 
algısını yükseltme veya düşürme kabiliyetine 
sahip, otelin stilini gözler önüne seren 
unsur; yine mobilya... Konaklama işletmeleri 
açısından bu derece önemli olan mobilyaların 
tercihinde otel yatırımcı, yönetici ve 
mimarlarının birtakım kriterleri bulunurken, 
sektörün üretici firmaları doğru mobilya 
seçimine ilişkin önemli noktaları vurguluyor. 

Oteller, mobilya tercihinde sağlamlıktan 
estetiğe pek çok unsuru göz önüne alıyor
Otelle ilgili satın alma kararlarında rol 
oynayan yatırımcı, mimar ve işletmecilerin 
otel mobilyası tercihi noktasında birtakım 
kriterleri bulunuyor. Oteller için önemli yatırım 
kalemleri arasında yer alan mobilyaların 
tercihi noktasında öne çıkan unsurlardan 
biri, dayanıklılık… 5 ila 10 yıl süresince 
kullanılması beklenen otel mobilyalarının 
kolay yıpranmaması, zedelenmemesi, kaliteli 
ve sağlam yapıda olması yatırımcı ve işletmeci 

DOSYA

TEDARİKÇİLER

Otellerin mobilya tercihlerinde işletme için kalite 
ve prestij, misafir için konfor öne çıkıyor

Misafirlerin otele adım attığı andan itibaren tüm konaklama süresi boyunca onlara eşlik edecek unsurlardan olan otel 
mobilyaları, bu özelliğiyle müşteri memnuniyeti noktasında büyük önem taşıyor. Görünümüyle estetik algı uyandıran, 
şıklığıyla dikkat çeken, evden uzakta ev konforunu yaşatan, sağlamlığıyla güven veren, temiz görünümüyle hijyeni 
hissettiren mobilyalarla donatılmış bir otel odası, lobi veya restoranı misafirlerin otelden memnun ayrılmasına etki 
ediyor. Tasarımıyla otelin tarzını ve kalitesini yansıtan otel mobilyaları, işletmenin prestiji açısından da öne çıkıyor. 
Mobilyalar ayrıca oteller için önemli bir yatırım kalemi... Bu noktada, otellerde kullanılacak mobilyaların seçiminde hem 
işletmeyi hem otel misafirini memnun edecek birtakım unsurlar gündeme geliyor. 
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açısından önem taşıyor. Ürünle ilgili yaşanacak 
bir problem, hasar vb. durumlarında 
onarımın hızlı şekilde sağlanabilmesi de 
oteller açısından önem verilen bir faktör… 
Otellerin mobilya tercihinde bir diğer kriter 
ise, mobilyanın rahatlığı. Evinden uzak otel 
müşterisinin kendisini evinde hissetmesi, 
konforlu bir konaklama deneyimi geçirmesi 
misafir memnuniyeti açısından ilk sıralarda 
geldiğinden, mobilya kararlarına rahatlık 
faktörü büyük oranda etki ediyor. Misafir 
memnuniyetinin sağlanması noktasında 
hijyen de önemli bir kriter olduğundan, 
kolay temizlenebilen malzemeden üretilmiş 
mobilyalar, otel tarafından artı puan alıyor. 
Estetik kaygılar doğrultusunda şık tasarımlar 
her zaman öne çıkarken, istenen estetiğe 
ulaşmada otelin konseptine ve mimarisine 
uygun mobilyaların tasarlanması önem taşıyor. 

Pandemide yavaşlayan ve ardından 
tekrar başlayan yatırımlar, mobilya 
üretimine de aynı oranda yansıdı
2020’nin ilk aylarında tüm dünyayı saran 
ve etkileri halen devam eden Covid-19 
pandemisinin küresel çapta en fazla 
zarara uğrattığı alan turizm oldu. Seyahat 
kısıtlamaları ve kişisel endişeler sebebiyle 
aksayan turizm hareketleri otel doluluklarını, 
dolayısıyla turizme mal ve hizmet sağlayan 
en önemli alanlardan biri olan mobilya 
sektörünü de etkiledi. Özellikle pandeminin ilk 
dönemlerinde mobilya taleplerinde gerileme 
yaşandı. Konaklama oranlarındaki düşüş, bir 
süreliğine de olsa yeni otel yatırımlarının ve 
renovasyon kararlarının ertelenmesine neden 
olduğundan, mobilyaya olan talep de bu 
ölçüde düştü. Talep düşerken, üretim oranları 
da geriledi. Ancak 2021 itibariyle turizmde 

başlayan toparlanma, yatırımların yeniden 
start alması ve renovasyonlar ile mobilya 
pazarında sektör yeniden hareketlendi. 

Hijyenik, sade mobilyalar, 
kişisel alanlar ön planda
Pandemi ile maske ve mesafe kavramlarının 
yanı sıra, hem kişisel hem bulunulan ortam 
noktasında hijyen de önemli bir unsur 
haline geldi. Bu dönemin vazgeçilmezi 
olan kuvvetli hijyen kavramı da gerek 
otel odalarında gerekse ortak alanlarda 
kullanılan mobilyalara ilişkin farklı talepleri 
beraberinde getirdi. Kolay temizlenebilen, kir 

ve leke tutmayan, anti-bakteriyel kumaşlarla 
kaplanmış mobilyalar bu süreçte daha çok 
tercih edilirken, mobilyaların tasarımında da 
birtakım farklı yaklaşımlar ortaya çıktı. Sektör 
temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, detayları 
fazla klasik mobilyalar yerini temizliği 
daha kolay sağlanabilen sade ve modern 
tasarımlara bırakırken, ortak alanlardaki ikili, 
üçlü koltuklar yerine tekli koltuk ve berjerlere 
olan talep arttı. Pandemi döneminde 
dış mekanda daha fazla zaman geçirme 
eğilimi doğrultusunda bahçe mobilyalarına 
ilgi artarken, yüksek bloklarla dışarıdan 
izole edilmiş mobilyaların üretim oranı da 
artmakta… 

Kalite ve uyumun doğru şekilde bir araya 
geldiği mobilya tasarımları, otelin prestijini 
artırıyor
İşletmenin kalitesini ve prestijini yansıtan 
otel mobilyalarının tercihi konusunda sektör 
profesyonelleri, uzun süreli kullanıma uygun 
şekilde kaliteli mobilyalar seçmenin önemini 
hatırlatıyor. Otelin konseptine uygun, doğru 
yerde doğru şekilde konumlandırılmış 
mobilyanın, diğer aksesuarlarla uyumunun 
önemine de dikkat çeken sektör temsilcileri, 
bu unsurların özenle seçilmesi gerektiğine 
dikkat çekiyor. Hem görsel estetiği hem 
konforu hem de sağlamlığıyla müşteri 
memnuniyeti yaratan otel mobilyasının 
işletmeyi de memnun etmesi için ise uzun 
yıllar kullanıma uygun sağlamlıkta olmasının 
önemi gündeme geliyor. Bu noktada sektör 
profesyonelleri, fiyat odaklı değil, kalite 
odaklı tercihlerin işletmeye daha çok kar 
getireceğini ifade ediyor. 

Ortalama olarak 5-10 yılda bir mobilyalarda revizyona 
gidiliyor, bu nedenle çok farklı müşteri grupları tarafından 
kullanılan otel mobilyalarının sağlam ve dayanıklı olması 
mobilya tercihlerinde öne çıkıyor. Mobilyaların kullanım 
alanı; iç-dış mekan, ıslak kuru zemin, kuru-nemli hava 
gibi faktörler de otellerde mobilya seçiminde göz önünde 
bulundurulan unsurlardan...
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Mimarlık hayatıma SAADETABDİKARCHİTECTURE mimarlık 
ofisinde devam ediyorum. Firmamız peyzaj uygulamalarından 
konut, ofis, villa, tasarımlarına, otel projelerinden toplu konut 
projelerine kadar müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda 
faaliyet göstermektedir. Yakın zamanda yaptığımız projelerden 
kısaca bahsedersek, İstanbul Beylerbeyi’nde üç katlı bir ofis 
projesi, Tekirdağ’da peyzaj uygulaması ile beraber bir villa 
projesi, İstanbul’da Lotus Sitesinde dubleks bir daire projesi, 
yine İstanbul’da Vadi İstanbul projesinde çeşitli daire tasarımları 
ve dekorasyonları ile ilgili faaliyetlerde bulunduk. Son olarak 
İstanbul’da Delta Hotels By Marriott Halic Otel projesini bütün 
aşamalarında yer alarak hayata geçirmiş bulunmaktayız. Aynı 
zamanda anlaşmamız bulunan otellerin oda revizyonları, lobi 
ve restoran alanları ile ilgili mevcut dekorasyonun yenilenmesi 
ve değiştirilmesi projelerine ilişkin çalışmalar yapmaktayız. 
Ayrıca pandemi dolayısıyla müşterilerimizden gelen talepler 
doğrultusunda, evlerindeki alanların daha verimli ve fonksiyonel 
kullanılmasına katkı sağlamak için farklı çalışmalarımız 
oldu. Kısacası mimarlık ile ilgi bütün projeler kapsamında 
faaliyetlerimiz bulunmakta. Otel projeleri ile ilgili çalışmalarımız 
uzun yıllara dayanmakta. Geçmiş dönemlerde çeşitli otel 
projelerinde çalıştık. Son olarak ise 2020 yılında faaliyete geçen 
Delta Hotels By Marriott Halic Otel projesinin analiz, tasarım 
ve planlama aşamalarının hepsinde yer alarak süresi içerisinde 
projeyi teslim etmiş bulunmaktan mutluluk duymaktayız. 
Yaptığımız çalışmalar içerisinde otel projeleri önemli bir paya 
sahip. Toplam faaliyet alanımız içerisinde otel projelerinin payı 
yarı yarıya diyebiliriz fakat gelen talepler doğrultusunda bu 
payın artığı dönemler de olmakta. 

Misafirlerimizin otele giriş yaptıkları andan itibaren 
kullanacakları her mekânın ve mobilyaların birbiriyle 
bağlantılı ve kullanışlı olmalarına özen gösteriyoruz
Mobilyaların, otelin prestiji ve misafir memnuniyeti açısından bizim 
çalışmalarımızda her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Misafirlerimizin 
otele giriş yaptıkları mekanlar olmaları sebebiyle lobi ve resepsiyon 
alanındaki mobilyaların sade ve şık olmasına önem veriyoruz. 
Ayrıca odalarda kullandığımız mobilyaların da misafirlerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonellikte olması ve onlara evlerindeki 
rahatlığı sağlayabilmesi tercihlerimizde etkili oluyor. Misafirlerimizin 
otele giriş yaptıkları andan itibaren kullanacakları her mekânın 
ve mobilyaların birbiriyle bağlantılı ve kullanışlı olmalarına özen 
gösteriyoruz. Mobilyalar, otellerin tasarımında büyük bir öneme 
sahip olduğundan, mobilyalarımızı seçerken mobilyalarda kullanılan 
malzeme çeşidine ve kalitesine, tasarladığımız otelin mimarisine 
uygun olmasından o mobilyaları kullanacak misafirlerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılamasına kadar pek çok faktörü göz önünde 
bulundurarak seçim yapıyoruz. Kullanılacak malzeme seçiminden 
sonra mobilyaların, otelin tasarımıyla uyumu ve kullanılacak alanın 
gerekliliklerini karşılaması açısından çeşitli planlamalar yapıyoruz. Tüm 
bu değerlendirmelerden sonra ekibimizle beraber bir çalışma yaparak 
hangi tür mobilyaları hangi alanlar için tercih etmemiz gerektiği 
konusunda bir sonuca varıyoruz. Biz SAADETABDİKARCHİTECTURE 
olarak hayata geçirdiğimiz otel projelerinde, kullandığımız 
mobilyalarda genellikle 8-9 yıl arasında, misafirlerimizin değişen 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve otelin tasarıma uygun olarak 
yenilemekteyiz. Fakat bu süre otelde kullanılan mobilyaların kullanım 
süresine ve sıklığına göre daha da kısalabiliyor. Bazı durumlarda ise 
otel mobilyalarını değişen ve yenilenen dekorasyon konseptlerine 
göre yenileme kararı alabiliyoruz.

Otellerdeki kullanım alanlarını ve mobilyaları 
yeniden dizayn ederek müşteri memnuniyetini 
en üst seviyelere taşımamız gerekiyor
Otel projelerinin her alanında olduğu gibi mobilya tercihlerimizde 
de pandeminin etkisini görmek mümkün. Örnek vermek gerekirse 
lobilerde kullandığımız oturma gruplarını, misafirlerimizin sağlığını 
göz önüne alarak tekli koltuklar ve berjerler kullanarak sosyal mesafe 
kurallarına uygun şekilde yeniden düzenledik. Yine otellerin spor 
salonlarında, sosyal tesislerinde ve dinlenme alanlarında kullandığımız 
mobilyalarda, misafirlerimizin hem güvenilir hem de daha konforlu 
vakit geçirebilmeleri için çeşitli düzenlemeler yaptık. Otel odalarında 
ise pandeminin de etkisiyle daha fonksiyonel ve konforlu mobilyaları 
tercih ediyoruz. Mobilya alanındaki üretici firmalara, insan sağlığı 
açısından zararlı olmayan ve çevre dostu malzemeler kullanarak 
misafirlerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayan, onlara daha konforlu 
ve kaliteli hizmet vermemizi sağlayan mobilyalar üretmelerini tavsiye 
ediyorum. Otel yöneticilerine ise mobilya alnındaki en son tasarımları 
takip etmeleri, otel misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve konfordan 
ödün vermeyen mobilyalar kullanmalarını tavsiye ediyorum. Otellere 
konaklamak için gelen misafirlerimizi, günümüzün stresli iş hayatından 
ve zorlu şartlardan bir nebze olsun uzaklaştırmak, onlara otellerde 
konakladıkları süre boyunca evlerindeki konforu, huzuru ve kaliteli 
hizmeti güven ile sağlamak için, daha fazla çalışmamız gerektiğini 
bu doğrultuda ve gerekli durumlarda otellerdeki kullanım alanlarını 
ve mobilyaları yeniden dizayn ederek müşteri memnuniyetini en üst 
seviyelere taşımamız gerektiğini düşünüyorum.

Mobilyaların, otelin prestiji ve misafir memnuniyeti açısından 
çalışmalarımızda her zaman ayrı bir yeri olmuştur

Saadet Abdik  
SAADETABDİKARCHİTECTURE



GÖRÜŞLER

33

TEDARİKÇİLER



GÖRÜŞLER

34

TEDARİKÇİLER

Form Mobilya’nın temelleri, 1973 yılında İstanbul’da babamız 
Şükrü Güneş tarafından döşeme atölyesi olarak atıldı. 1980 
yılında atölyeye ilave olarak mobilya mağazası da açtık. 1986 
yılında da yapılan iş bağlantıları nedeniyle firmamızı Antalya’ya 
taşıdık. Antalya’da 30 yılı aşkın süredir döşeme atölyesinin 
yanı sıra, otel ekipmanları, döşemelik kumaş ve deri satışı, 
plaj malzemeleri (şezlong, şemsiye vb.), bahçe mobilyası gibi 
birçok ürün gamıyla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 1986 
yılında Turban Adalya Oteli’ndeki çalışmalarımız ile turizm 
sektörüne atıldık. Bugüne kadar da Rixos, Maxx Royal, Voyage, 
Regnum, Selectum, Lujo, Orange County, Hilton, Hillside 
başta olmak üzere pek çok otel grubunun yeni projelerine ve 
mevcut otellerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Turizm 
sektöründeki tüm yenilikleri takip ederek, tercih ve ihtiyaçlara 
göre zengin ürün yelpazemiz ve üretimden gelen uzmanlığımızla 
avantajlı seçenekler sunuyoruz. Toplam faaliyet alanımızın 
yüzde 75’lik kısmını turizm sektörü oluşturuyor. İlerleyen 
süreç içerisinde kalitemizden ödün vermeden kapasitemizi ve 
sektördeki payımızı istikrarlı bir şekilde artırmayı planlıyoruz. 
Turizm sektörünün sürekli değişen ve gelişen bir sektör 
olmasından dolayı, kişiye ve mekana özel çalışmalar hızla önem 
kazanmış durumda. Bu noktada, imalattan gelen tecrübemiz 
ve sektörün önde gelen markalarıyla yaptığımız iş birliği ile 
müşterilerimize sonsuz alternatif sunmak Form Mobilya olarak 
temel hedefimizdir. Pandemi sürecinde, her sektörde olduğu 
gibi turizm odaklı mobilya sektöründe de global anlamda bir 

durgunluk söz konusu oldu. Planlanan birçok proje ve yatırımda 
takvimsel değişiklikler gerçekleşti. Biz de bu süreçte online 
satış kanallarındaki operasyonel süreçlerimizi hızlandırdık, 
müşterilerimize evden çıkmadan alışveriş deneyimi sunduk. E-
ticarete hız vererek müşteriyi yormayan, satışta ve teslimatta 
zaman kazandıracak atılımlarda bulunduk. Yeni normal sürecin 
başlangıcıyla mağazamızda ve bayilerde hareketlilik yaşanmaya 
başladı.

Kalite ve uyum ile olan birleşim, otel mobilyalarını 
daha görkemli hale getirir
Oteli seçkin ve birinci sınıf yapan özelliklerin başında ne gelir diye 
sorarsanız, şüphesiz mobilyalar gelecektir. Otelin kaliteli olması 
noktasında otel odası mobilyaları ve konfor büyük rol oynar. 
Çünkü insanlar hangi sebepten dolayı otelde konaklamayı tercih 
ederse etsin, en büyük beklentisi kendini evindeki kadar rahat 
hissedeceği, konforlu bir ortam olacaktır. Bu nedenle pek çok 
kişi otel tercih ederken her şeyden önce mobilyaların konforuna 
ve genel dekorasyona bakar. Otel için üretilecek mobilyaların, 
gündelik yaşantılarımızda kullandığımız mobilyalardan farklılık 
göstermesi zaruridir. Zira ziyaretçilerin ilgisini çekecek, estetik 
görünümüyle otellerin kurumsal kimliklerini yansıtabilecek, 
lüks, konforlu ve rahat mobilyaların seçilmesine önem 
verilmelidir. Otellerdeki mobilyalar kadar otel mobilyası dışında 
diğer eşyalar da oteli önemli kılan unsurlardandır. Otelin içinde 
yer alan perdeler, aksesuarlar, halılar, banyo aksesuarları, 
mutfak eşyaları gibi ürünler de otelin prestijini arttıran ve oteli 
önemli kılan etmenlerdendir. Bu ürünlerde en az mobilyalar 
kadar dikkatli ve titiz olacak şekilde seçilmelidir. Mobilyalarda 
önemsenen kalite bu eşyalarda da önemsenmelidir. Kalite ve 
uyum ile olan birleşim, otel mobilyalarını daha görkemli hale 
getirir. 

Mobilyaların kolay temizlenir olması aranan en önemli 
kriterlerden biriyken birinci sıraya yerleşti
Güneş şemsiyesinde öncü marka olan ODS firmasının yetkili 
bayisi olduğumuz için otellerin yaz sezonuna hazırlanma 
sürecinde yoğun olarak şemsiye talebi almaktayız. Ayrıca yeşil 
alanlarda kullanılan otel bahçe mobilyaları, havuz kenarlarında 
kullanılan şezlonglar, sehpalar ve oturma setleri, sosyal 
tesislerdeki dış mekan mobilyaları da gelen talepler arasında 
yer almaktadır. Yeni normale dönüşle birlikte yaz sezonunu açan 
otellerin taleplerinde de değişim oldu. Özellikle ortak alanlarda 
kullanılan mobilyalar; kişiye özel, izole ve korunaklı şekilde revize 
edilmeye başlandı. Mobilyaların kolay temizlenir olması aranan 
en önemli kriterlerden biriyken birinci sıraya, olmazsa olmazlar 
arasına yerleşti. Bu sebeple inovatif kumaşların kullanımı ve 
doğal malzemelere olan ilgi arttı. Temizliği zor olan, çok detaylı 
tasarımlara tercih azaldı, daha sade, minimalist mobilyalar ön 
plana geçti. Çoklu oturma gruplarının projelerdeki sayıları azaldı, 
yerine etrafı çevrili ve izole sayılabilecek, üç tarafı korunaklı 
tekli koltuklar geldi. Kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyler de 
tercih sebebi oldu. Özellikle döşeme gruplarında yer alan berjer, 
kanepe, sandalye ve puf gibi ürünlerde terletmeyen ve kolay 
temizlenen özellikte kumaşlar talep edildi. Döşemelik kumaş 
konusundaki ürün çeşitliliğimiz bu ihtiyaçların karşılanmasında 
en büyük avantajlarımızdan biri oldu. 

Kalitemizden ödün vermeden kapasitemizi ve sektördeki 
payımızı istikrarlı bir şekilde artırmayı planlıyoruz

Ekrem Güneş
Form Mobilya
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2012 yılında günümüze kadar devam eden süreç içerisinde her dönem 
uzman olduğumuz konularla faaliyet alanlarımızı genişletmekteyiz. 
Mimari, iç mimari projelendirme ve şehir planlama alanlarında 
göstermiş olduğumuz faaliyetlerde hizmet verdiğimiz sektörler 
arasında turizm, sağlık, eğitim, bankacılık, konut, sanayi tesisleri, spor 
kompleksleri, mağaza ve satış ile kamu binaları bulunmakta. Otellere 
yönelik çalışmalarıma 2015 yılında Ottoman’s Life Hotel Deluxe projesi 
ile başladım. Projeyi takiben devam eden konaklama projelerimiz 
vesilesiyle turizm, faaliyetlerimiz arasında ilk sırada yer almaya 
başladı. Mimari desteğinin yanı sıra işletme alanında da danışmanlık 
vermeye başladım. Şu an bitirmiş olduğumuz Ottoman’s Life Hotel 
Deluxe projesinin yönetim kadrosunda yer almakta, aynı zamanda 
mesleğimi de icra etmekteyim. Bitirmiş olduğum projem Uluslararası 
Ekoturizm Derneği (The International Ecotourism Society) tarafından 
ekolojik yapı ödülüne layık görüldü ve bu sayede çevreye duyarlı ve 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunan oteller listesinde yerini aldı.   

Keskin hatlara sahip olmayan, müşterinin kullanım esnasında 
zarar görmeyeceği mobilyalar seçilmelidir
Otel gibi misafir ağırlayan işletmelerde mobilya seçimleri son derece 
önemlidir. Mobilya tasarımının otelin kimliğiyle uyumlu olmasının 
yanı sıra kullanılan malzemenin kaliteli, kullanışlı ve güvenli olması 
gerekmektedir. Seçilecek olan mobilyalar mümkünse sade ve 
içerisinde bakteri üretmeyecek nitelikte, temizliği kolay olmalıdır. 
Keskin hatlara sahip olmayan, müşterinin kullanım esnasında 
zarar görmeyeceği mobilyalar seçilmelidir. Mobilyalarda kullanılan 
kumaşların yangın geciktirici ve anti bakteriyel olmasına özen 
gösterilmelidir. Kullanımı kolay, işlevsel, misafirlerin erişmekte 
zorlanmayacağı konforlu şekilde tasarlanmalıdır. Hareketli ve sabit 
mobilyalarda genel olarak dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar 
bunlardır fakat bütün bunların yanı sıra sürdürülebilir olmalıdır. 
Pandemi süreciyle beraber otellerde kullanılan mobilyaların yanı sıra 
müşterilerin erişimine açık olan alanların tamamında hijyen şartlarını 

revize etmeye başladık. Tasarımlarımızda kendi oluşturduğumuz 
hijyen şartlarını uygulamamız sebebiyle köklü değişimlere gitmedik, 
sadece mevcut hijyen şartlarındaki hassasiyet oranını artırdık ve 
ekstra önlemler aldık. Temizlik ve bakım sayılarını artırmak, misafirin 
kullanımından hemen sonra bir başka misafirin kullanımı öncesi 
dezenfekte edilmesi gibi genel olarak hijyene dayalı önlemler işletmeyi 
ziyaret eden misafirlerin de tesise güvenini artıran eylemlerdendir. 
Faaliyette olan işletmeler genellikle mobilyalarda değişime gitmek 
yerine tedbirleri artırarak mevcut durumu pandemi ile uyumlu hale 
getirmeye çalışmaktadır. Fakat yeni konaklama projelerinde seçim 
tercihlerimizde toplu kullanımı azaltarak tekli kullanıma yönelik 
mobilyaların sayılarını artırmayı planlıyoruz. 

Teknik ekip oluştururken mobilya konusunda uzman kişileri 
kadroda bulundurmak ve atölye kurmak önemlidir
Türkiye’de oteller genellikle 5’inci yılda kısmi olarak, 10’uncu yılda 
ise genel renovasyona sürecine başlar. Ben bu sürecin 10’uncu yılda 
yumuşak yenileme, 15’inci yılda ise genel yenilemeye gitme şeklinde 
olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu gerçekleştirebilmeniz 
için seçimlerinizde kalite ve sağlamlığı öncelik edinmenizin yanı 
sıra satın aldığınız ürünlerin bakımlarının da düzenli bir şekilde 
yapılması gerektiğini unutmamak gerek. Hizmet verdiğiniz kitlenin 
içinde kullanım alışkanları zarar verici nitelikte olanlar muhakkak 
karşınıza çıkacaktır fakat doğru bir planlama ile zararın daha büyük 
boyutlara ulaşmadan önlemini almak sizlerin elinde. Bu sebeple 
teknik ekip oluştururken mobilya konusunda uzman kişileri kadroda 
bulundurmak ve atölye kurmak önemlidir. Bunu ekonomik sebeplerle 
sağlayamayacak durumda olan işletmelerin ise bulundukları 
bölgede bu hizmeti alabilecekleri mobilya atölyeleri ile anlaşmaları 
gerekmektedir. Ekonomik ömrünü tamamladığı halde değişime 
gitmemek gereklidir. Avrupa’daki çoğu otelin 20-25 yıllık mobilyaları 
halen kullanmalarının sebebi aslında budur.    

Yöneticinin veya otel danışmanının edindiği tecrübeleri 
mimarlarla paylaşması, işletme faaliyete geçtikten sonra 
oluşabilecek eksikleri giderecektir
Üretici firmalarla yatırımcıyı aynı kaygıda buluşturan sebeplerden birisi 
ekonomik gerekçelerdir. Ucuz ürün talebi daha ucuz kalitede ürünlerin 
çıkmasına sebebiyet veriyor. Otel yöneticileri genellikle otelin açılışının 
6-7 ay öncesinde sürece dahil olmaları sebebiyle bu seçimlere fazla 
müdahale edebilecekleri zamanları kalmıyor. Genellikle kadronun 
oluşturulması ve teknik cihazların alım süreçlerine yetişiyorlar. Bu 
sebeple otel yöneticilerinden ziyade otel yatırımcılarına önerim, 
projenin başlangıcından itibaren mimar ve otel yöneticisinin eş 
zamanlı olarak sürece dahil edilmesi olabilir. Bir mimar operasyon 
anlamda bilgi sahibi olmak zorunda değil fakat bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Bu bilgilendirme otel tasarımına müdahale edilmesi 
olarak anlaşılmamalıdır. Yöneticinin veya otel danışmanının edindiği 
tecrübeleri mimarlarla paylaşması, işletmenin faaliyete geçtikten 
sonra oluşabilecek, operasyonda doğabilecek eksikleri giderecektir. 
Bu sadece mobilya seçimini değil otelin tüm işleyişini etkilemektedir. 
Mobilya üreticileri, otelin açılış tarihini etkileyen en önemli 
unsurdur. Bu sebeple tercihlerin otel tecrübesi olan üreticilerden 
yana kullanılması özellikle sabit üretimlerde oluşabilecek detay 
problemlerinde daha hızlı dönüşler alınmasını sağlayacaktır. Bunun 
yanı sıra şartnameler profesyonel bir şekilde hazırlanmalı ve belirsiz 
madde bırakılmamalıdır. Profesyonel firmalar genellikle sadece bu 
süreçleri takip edecek, fabrikada ürünlerin kontrolünü sağlayacak ve 
planlamayı oluşturacak ekipler kurmaktadırlar. Bu sebeple sürekli bir 
denetim mekanizması oluşturarak ürünlerin imalatından teslimine 
kadarki süreçte oluşabilecek hataların ve zaman kayıplarının önüne 
geçilmektedir.   

Mobilya tasarımının otelin kimliğiyle uyumlu olmasının yanı sıra 
kullanılan malzemenin kaliteli, kullanışlı ve güvenli olması gerekir

Şahin Sarı
Şahin Sarı Mimarlık CEO’su, Mimar
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AE Mimarlık olarak, genellikle 
kentsel dönüşüm projeleri üzerinde 
çalışmakla birlikte diğer konseptlerde 
de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

(Örneğin; Kastamonu Ballıdağ’da Yaşlılar 
Oteli Projesi ve Siirt’te AVM ve Rezidans 
Projeleri gibi…) Mimari meslek hayatıma 
başlayıncaya kadar mesleğim otelcilik 
olduğu için otel projelerine özel ilgi 
duymaktaydım. Proje faaliyetlerimiz 
içerisinde yüzde 15'lik payı Otel ve Tatil 
Köyü Projeleri kapsamaktadır. Oteller 
için mobilyaların önemine değinecek 
olursak, otellerdeki mobilyalar müşteriler 
için birer vitrindir. Giriş lobisindeki cafe-
bar-restoran ve odalardaki mobilyaların 
kullanım rahatlığı ve dekorasyonlarının 
uyumu çok önemlidir. Mimar olarak 
projesini gerçekleştirdiğimiz otellerin 
mobilyalarını seçerken öncelikle 
mobilyaların ergonomik oluşuna, 
kullanım rahatlığına ve mobilyaların sıkça 
kirlenmesinden dolayı temizlenebilir 
olmasına dikkat ediyoruz. Örneğin, deri 

koltuklar kullanılabilirlik açısından temiz 
olmasına rağmen otelin tüm mobilyalarının 
deri kaplama mobilyalardan değil de 
leke tutmayan kolay temizlenebilir 
kumaş mobilyalarla harmanlamayı tercih 
ediyoruz. Pandemi sürecinde de mobilya 
konusunda daha rahat ve daha kolay 
temizlenebilen, hijyenik mobilyalara 
yönelim olduğunu gözlemliyoruz. Bunun 
yanında, genel olarak mobilyaların 
yıpranma payı göz önünde bulundurularak 
kapalı gişe çalışan oteller yaklaşık 
olarak 10 senede bir renovasyona 
gitmektedir.  Otel mobilyaları alanında 
üretici firmalardan beklentilerimiz, 
öncelikle tasarlanan ahşap karkaslı 
mobilyalarda sağlamlılığının artırılması, 
kaplama malzemelerinde leke tutmayan 
hijyenik ve kolay temizlenebilir kumaşları 
kullanmalarına özen göstermeleridir.

Otel mobilyalarının ergonomik oluşuna, 
kullanım rahatlığına ve temizlenebilir 
olmasına dikkat ediyoruz

Ahmet Erkutoğlu
AE Mimarlık 

Oteller için mobilyaların önemi öncelikle 
müşterilerin gözünde yarattığı şıklık ve 
prestijidir. Bunun için de görsel olarak güzel 
olmasının yanı sıra, kalitesi ve rahatlığı, 
uzun ömürlü ve fonksiyonel olması önemli 
diğer faktörlerdir. Müşteriler ne kadar 
rahat ederlerse ve kendilerini evlerinden 
daha prestijli ve güzel bir ortamda 
hissederlerse otelden o kadar memnun 
ayrılırlar. Otel mobilyasında, kullanılan 

malzemenin kullanılacak yere uygun 
olarak seçilmesi (ıslak& nemli ortamlar, 
açık hava, yoğun kullanım, vb.) en önemli 
konudur. Islak ve nemli ortamlara göre 
mobilyanın kumaşının dayanıklı seçilmesi, 
ahşabının uygun seçilmesi, açık havadaysa 
mobilyanın güneş ve yağmura dayanımı, 
yoğun kullanılacak bir yerdeyse, ona 
uygun bir döşeme malzemesi ve cila 
seçimi yapılması gerekmektedir. İşletmeyi 
çok fazla yormayacak, hareket ettirmesi 
zor olmayan, çok ağır olmayan mobilyalar 
kullanılması, leke tutmayan ya da kolay 
silinebilir kumaş seçimine dikkat edilmesi, 
kolay zedelenmeyecek zedelendiğinde 
çok fazla belli etmeyecek, hızlı tamir 
edilebilecek ahşap cinslerinin kullanılması 
önemlidir. Kolay kırılmayacak, yoğun 
kullanıma dayanıklı mobilya seçilmesi 
gereklidir.

Çok dokunulan ve kullanılan yüzeylerde 
anti bakteriyel malzeme tercih ediliyor
Mobilya renovasyonu anlamında yeni 
çıkan trendleri yakalamak adına ideal süre 
aslında 5 yıldır, Türkiye genelinde ise bu 

süreç ortalama 10 yıl civarındadır. Kendi 
zincirimiz içinse misafir kullanımı  ve otel 
doluluklarımızla orantılı şekilde 5 ile 7 yıl 
arasında değişebiliyor. Pandemi sürecine 
bakarsak, mobilyalarda özellikle anti 
bakteriyel malzeme kullanımı öne çıktı. 
Özellikle masa tablaları gibi çok dokunulan 
ve kullanılan yüzeylerde anti bakteriyel, 
kolay temizlenebilir ve kiri içine emmeyen 
malzeme kullanımı ağırlıkla tercih 
ediliyor. Özellikle restoran ve lobiler gibi 
alanlardaki yerleşim düzenleri pandemi 
kurallarına uygun bir şekilde kişi sayısı 
azaltılarak, oturmalar seyrekleştirilerek 
insanlar birbirinden mesafeli tutuldu. 
Mobilya üreticisi firmalardan, üretilen 
mobilyalardaki malzemeleri otel 
müşterilerinin kullanacağı göz önünde 
bulundurarak kaliteli ve dayanıklı imal 
etmelerini, birleşim ve bağlantı yerlerini 
mümkün olduğunca sağlam üretmelerini, 
tamiri ve temizliği kolay malzemeler 
kullanmalarını, mimar ve iç mimarların  
seçimlerini üretime uygun bir şekilde en 
doğru detaylarla yapılabilecek şekilde 
yönlendirmelerini bekleriz. 

Otel mobilyasında, kullanılan malzemenin 
kullanılacak yere uygun olarak seçilmesi 
en önemli konudur

Emel Elik Bezaroğlu 
Elite World Hotels Satış Pazarlamadan 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
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Banketci Mobilya, dünya genelinde ağırlıklı olarak oteller, kongre 
merkezleri, balo salonları vs. için “Biz güven ve kalite üretiriz” 
mottosuyla 1. sınıf hareketli mobilya ve dış mekan mobilyaları 
alanında (banket masa, banket sandalye, dans pisti, podyum, dış 
mekan masa sandalye vs.) üretim yapan köklü bir firmadır. Türkiye, 
Avrupa ve Asya’nın en büyük kongre merkezlerinin banket mobilya 
üretimi Banketci Mobilya tarafından yapılmıştır. Turizm sektöründeki 
çalışmalarımıza yaklaşık olarak 25 yıl önce başladık, toplam faaliyet 
alanımız içinde otel projeleri yaklaşık olarak yüzde 70’i bulmakta. 
Uzun bir sektör tecrübesine sahip olmamız sebebiyle müşterilerimizin 
isteklerini tam olarak ürünlere yansıtabiliyoruz. Ürünlerimiz pek çok 
özelliği ile öne çıkıyor fakat en önemlileri; biz Türkiye’de sadece 
banket ekipmanları (banket masa, banket sandalye, bistro masa, 
dans pisti, podyum, kürsü vs.) üretimi yapan tek profesyonel 
firmayız; bu sebeple alıcının istediği yorumu kolaylıkla ürün üzerine 
yansıtabiliyoruz. Aylık 8 bin adet banket sandalye, 2 bin adet banket 
masa üretim kapasitesine çıkabiliyoruz, bu da müşterinin istediği 
sürede hatta daha erken, ürünleri teslim edebilmemizi sağlıyor. Tüm 
hammadde grubunda 1. sınıf hammadde kullanıyoruz ancak 1. sınıf 
hammaddeyi 1. sınıf işçilikle buluşturabilirseniz müşterilerinizin uzun 
yıllar kullanabileceği gerçekten kaliteli bir ürün yapabilirsiniz. Yine 
en önemli nokta diyebileceğimiz husus, tek işimiz banket mobilya 
üretimi olduğu ve aylık üretim ortalamamız çok yüksek olduğu için 
müşterimize 1. kalite ürünü en uygun fiyatı verebiliyoruz.

Bu yıla dair hedefimiz minimum yüzde 
10’luk bir büyüme göstermek
Pandemi süreciyle beraber otellerde dış mekan mobilya kullanımı biraz 
daha arttı. En önemli noktalardan biri ise oteller mobilya yerleşimini 
pandemi koşullarına uygun mesafelere dikkat ederek belirlemeye ve 
bu adetlere göre alım yapmaya başladı. Yine pandemiyle birlikte 2021 
yılının birçok sektör için daha önceki yıllara göre zor geçtiği aşikar 
fakat banket grubunda dünya genelinde profesyonel üretim yapan 6-

7 üreticiden biri olmamız sebebiyle, geneli yurt dışı talepleri kapsayan 
birçok projeye imza attık. Bu yıla dair hedefimiz ise minimum yüzde 
10’luk bir büyüme göstermektir. Pandeminin ilk yılında mobilya 
taleplerinde bir duraksama olsa da şu an baktığımızda pek bir talep 
değişikliği bulunmamakta. Giderek de talebin daha fazla olacağını 
düşünüyoruz.

Kaliteli mobilya; yüksek memnuniyet, 
yüksek prestijdir
Mobilyaları otellerin kıyafeti gibi düşünebiliriz, otel seçiminde 
misafirler ilk olarak bu kıyafetin estetiğine sonrasında ise konforuna 
dikkat ederler. Yıllardır bunun bilinciyle “estetik, konforlu ve 
dayanıklı” mobilyalar üretiyoruz. Misafir memnuniyeti ve prestij 
orantılı kavramlardır; misafirlerinizi memnun edebildiğiniz oranda 
prestijlisinizdir. Mobilyaların da misafirin memnuniyetini artıran 
unsurların başlarında geldiğini düşünürsek kaliteli mobilya; yüksek 
memnuniyet, yüksek prestijdir diyebiliriz. Otellerde mobilya 
seçiminde, kullanılacak alanın konseptinin, bulunulan coğrafyanın 
ikliminin, kültürün, ürünün dış mekanda mı iç mekan da mı 
kullanılacağının dikkat edilmesi gereken unsurlardan olduğunu 
söylemek mümkün. Banket alanında ise genelde alımların 
yüksek adetli olması nedeniyle ürünün dayanıklılığına, kalitesine, 
ergonomisine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni 
yapılan veya renovasyona giren otellerden toplantı, balo, kongre 
salonları için; masa, sandalye, kürsü, dans pisti, podyum, bistro masa 
vb. ürünler için çok fazla talep alıyoruz. Bu talepleri doğru anlayarak, 
doğru anlatarak ürün detaylarını belirleyip 1. sınıf işçilik ve hammadde 
ile ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize gönderiyoruz. Bizler banket 
alanında Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olarak her türlü 
desteğe açık olduğumuzu çözüm ortaklarımızdan bilmeleri isteriz.

Uzun bir sektör tecrübesine sahip olmamız sebebiyle müşterilerimizin 
isteklerini ürünlere tam olarak yansıtabiliyoruz

Mustafa Şahin
Banketci Mobilya PR ve

Pazarlama Müdürü
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Hotelya, 1973’ten bu yana mobilya sektörünün öncü ve 
güçlü oyuncularından biri olan Kolsan Koltuk’un grup şirketi 
olarak 2010 yılında kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana 
markalaşma, projelendirme ve satış konularında yapmış 
olduğumuz başarılı çalışmalar sayesinde sektörümüzün önemli 
firmalarından biri haline geldik. Uzman yönetici kadromuz, 
mimari ve Ar-Ge ekibimiz, 100 kişilik profesyonel üretim 
kadromuzla müşterilerimize farklı ihtiyaçlar doğrultusunda 
hizmet veriyoruz. 12 bin metrekarelik fabrikamızın 4 bin 
metrekarelik alanında sabit mobilya, 6 bin metrekarelik 
alanında hareketli mobilya üretiyoruz. Hareketli ve sabit 
mobilya üretiminde 45 yılı aşkın bir tecrübeyi sermaye edindik. 
Projelerimizin yüzde 80’ini oteller, yüzde 2’sini hastaneler, 
yüzde 10’unu restoran ve kafeler ve yüzde 8’lik bir kısmını 
karışık projeler oluşturuyor. Proje sayımız tüm dünyada 700’ü 
aşmış durumda. Projelere sadece üretici olarak değil, çözüm 
ortağı olarak da destek veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bütün 
projeler, bize yeni deneyimler kazandırıyor. Bu deneyimlerimizi 
de her yeni projede müşterilerimizle paylaşıyoruz. 

Her proje bizim için ayrı bir kültür, ayrı bir bilgi birikimi
Hotelya olarak kuruluş gayemiz, adımızdan da anlaşılacağı üzere 
turizm sektörüne hizmet etmek üzere otellere kaliteli, en doğru 
ve en uygun mobilyayı üretmek. Yani kurulduğumuz an itibarıyla 
turizm sektörünün içindeyiz. Bu nedenle sektörün dinamiklerine 
hakimiz. Müşterinin ne istediği veya projenin neye ihtiyacı 
olduğunu doğru tespit konusunda çok fazla deneyim kazandık. 
Bu deneyim bizim en büyük sermayemiz. Her proje bizim için 
ayrı bir kültür, ayrı bir bilgi birikimi. Hedefimiz bulunduğumuz 
sektörde bilinen, aranılan bir marka olmak. 5 kıtada birden var 
olmayı başarmış, otellere mobilya üretimi yapan Türkiye’nin 

bu alandaki lider firmalarından biriyiz. Yüzde 90'ını turizm 
sektörünün oluşturduğu müşteri portföyümüz, genellikle mimari 
gruplarla çalışıyor. Mimari ekiplerin tasarımlarını gerçekleştirdiği 
her proje, ekibimiz tarafından profesyonelce hayata geçiriliyor. 
Bu çok modern bir poliüretan sandalye olabileceği gibi, altın 
varaklı klasik bir koltuk da olabiliyor. Bahçeden ofise, her alana 
her mekana ve en basitinden en zoruna, her tasarıma uygun 
mobilya üretebilme kabiliyeti ve kapasitesine sahibiz. Biz de 
müşterilerimize; "Siz hayal edin, biz yapalım, hayata geçirelim" 
diyoruz. Sektörde bizi farklı kılan en büyük özelliğimiz bu.

Mobilya, müşterilerin kendilerini evlerinde gibi 
hissetmelerini ve konforlarını sağlayacak  tek üründür
Mobilya, bir otelin demirbaşıdır. Otelin prestijini yansıtan 
unsurlardan biri olması sebebiyle kalite açısından iyi 
malzemelerden elde edilen bir mobilya seçmek, oteli birinci 
sınıf yapan bir özelliktir. Dolayısıyla odalarda, lobide ve dış 
mekanda kullanılan mobilyalar özenle seçilmelidir. Müşteriler 
için hem göze hitap etmeli hem de konforlu sağlamalıdır. Aynı 
zamanda, kullanılan mobilyalar, müşterinin her ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak dekore edilmelidir. Her otelin kendine 
özgü bir konsepti olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Otelin tarzını doğru yansıtabilmekle birlikte, misafirlerin otele 
giriş anından çıkış anına kadar otelde geçirdikleri zaman, bu 
zaman içinde kullandıkları her ürün, soludukları atmosfer, 
oturdukları koltuk, gözlerine çarpan aksesuar dahil her şey 
çok önemli. Mobilya, müşterilerin kendilerini evlerinde gibi 
hissetmelerini ve konforlarını sağlayacak  tek üründür. Otel için 
üretilecek mobilyalar, evlerimizde gündelik yaşantılarımızda 
kullandığımız mobilyalardan mutlaka farklılık göstermelidir. 
Konaklayacak kişinin ilgisini çekecek, estetik görünümüyle 
ziyaretçiye kendini iyi hissettirecek, lüks ve konforlu mobilyaların 
seçilmesine özen gösterilmelidir. Hotelya olarak, sunduğumuz 
çözümler ve kullandığımız teknikler sayesinde ev mobilyası 
üreten firmalardan farklılık gösteriyoruz. Mobilyaları mekana 
ve odalara göre özel tasarlıyor ve müşterilerin rahatlığına göre 
dizayn ediyoruz. Aynı zamanda, birçok kişi tarafından defalarca 
kullanılacağını düşünürsek uzun süreler kullanılabilecek 
kalitede, dayanıklı mobilyalar üretiyoruz. 

Hijyen kaygısının artmasıyla beraber, 
doğal malzeme ve kolay temizlenen 
kumaşlara ve pürüzsüz yüzeyli mobilyalara talep arttı
Pandemi, otellerde ortak kullanım alanlarındaki mobilyalarda 
farklı ihtiyaç ve talepleri doğurdu. Çoklu oturma gruplarının 
projelerdeki sayısı da azaldı. Yerine etrafı yüksek bloklu ve 
oturan kişiyi çevresinden izole ederek koruyabilecek tekli 
koltuklar geldi. Hijyen kaygısının artmasıyla beraber, doğal 
malzeme ve kolay temizlenen kumaşlara ve pürüzsüz yüzeyli 
mobilyalara talep arttı. Toz tutan, çok oymalı ya da aşırı 
detayları olan, dolayısıyla zor temizlenen tasarımlara ilgi azaldı. 
Bu süreçte, yeni projelerde pandemiye karşı daha sıkı önlemler 
almak isteyen otellerin değişik talepleriyle karşılaşıyoruz. İşimiz 
gereği dünyanın her yanındaki otellerle iletişim halindeyiz ve bu 
dönemde gördüğümüz en belirgin durum, proje sahiplerinin, 
ortak kullanım alanlarında artık pandemiyi ve sosyal mesafeyi 
göz önünde bulunduran tasarım ve yerleşimlere yöneldiği... Biz 
de Hotelya olarak, profesyonel üretim kabiliyetimizle dünyanın 
en büyük zincir otellerinin çözüm ortağı kimliğimize yakışır 
şekilde bu tür değişik talepleri karşılamak adına tam kadro ve 
ful kapasite çalışıyoruz.

Mimari ekiplerin tasarımlarını gerçekleştirdiği her proje, ekibimiz 
tarafından profesyonelce hayata geçiriliyor

Zümrüt Doyran
Hotelya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, 

Yüksek Mimar
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Luxury Line Mobilya, koleksiyonunda ağırlıklı olarak klasik 
tasarımların el işçiliğiyle harmanlandığı lüks modellere yer veren 
bir marka. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretimi gerçekleştirilen 
yerli lüks tasarımları, dünya ile buluşturuyoruz. Şimdiye kadar 
Ortadoğu ülkelerinden Japonya’ya, Avrupa’dan Kanada’ya kadar 
80’in üzerinde ülkeye ürün satışı gerçekleştirdik. Mobilya kenti 
MASKO’daki mağazamızın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve 
Arapça yayınlanan online ticaret platformumuz üzerinden tüm 
dünyayı, lüks Türk mobilyası ile tanıştırmaya odaklanmış bir 
markayız. Bununla birlikte hem yurt içi hem de yurt dışındaki 
her ölçekte otel, cafe ve restoranlara özel kurumsal çözümler 
de sunuyoruz. Luxury Line Mobilya olarak kurumsal iş birlikleri 
tarafında kuruluşumuzdan bugüne, hem Türkiye’den hem de 
yurt dışından çeşitli otellerin mobilya tedarikçisi olduk, olmaya 
da devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak ev mobilyası alanında faaliyet 
göstermekle birlikte, otel dekorasyonu, markamızın kurumsal 
hedefleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. Mevcut alt 
yapımız, mimari ve tasarım gücümüzle ölçeği ne olursa olsun 
tüm turistik tesislerin tabandan tavana her şeyiyle dekorasyon 
ve mobilya konusunda çözüm ortağı olabilecek durumdayız. 
Ürünlerinizin öne çıkan yönlerine değinecek olursak; birincisi, 
oteller ve diğer turizm tesisleri ihtiyaçları olan mobilya ve 
dekorasyon çözümlerinde tasarım için ayrı, üretim için ayrı, 
kurulum ve montaj için ayrı, servis için ayrı yapılarla çalışmak 
zorunda kalmıyor. Bir diğer avantajımız ise istenilen her tasarımı, 
istenilen her türlü malzeme kullanılarak Luxury Line Mobilya’ya 
ürettirebiliyorlar. Bu kimi zaman konsepte özel birkaç parça 
mobilya takımı da olabilir, kimi zaman yüzlerce oda için standart 
bir tasarım da olabilir. Bir başka avantajımız da lüks segmentteki 
ürün ve tasarımları, daha erişilebilir rakamlara sunabiliyor 
olmamız. Bu fiyat avantajı da turizm tesisleri için büyük bir 

fırsat. Web sitemizde sürekli güncellediğimiz bir otel mobilyası 
koleksiyonumuz mevcut. Oteller hazır koleksiyonlarımız içinden 
seçim yapabildikleri gibi, iç mimari ekibimize kendilerine 
özel tasarım da yaptırtabiliyor. Özetle otellere, mobilya ve 
dekorasyon konusunda özgürlük sunan bir markayız. 

Pandemi, mobilya üretimini de önemli ölçüde etkiledi 
Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında 
turizm geldi. Konaklamalardaki düşüş, bir süreliğine mevcut otel 
renovasyonlarının ve yeni otel yatırımlarının da ötelenmesine 
neden oldu. Dolayısıyla otel mobilyası tarafında da buna paralel 
bir yavaşlama meydana geldi. Pandemi, aynı zamanda mobilya 
üretimini de önemli ölçüde etkiledi. Ancak 2021 başı itibariyle 
sektörde hareketliliğin başladığını gözlemliyoruz. Bu süreci 
fırsata çevirip tesislerini yenilemeye giden pek çok otel oldu. 
Yeni yatırımlar da hayata geçmeye başladı. Luxury Line Mobilya 
tarafında bu dönemde otellere yönelik teklif aşamasında 
olan çeşitli projelerimiz oldu. Bizden talep edilecek her otel 
dekorasyonu projesini sorunsuzca teslim edebiliyoruz. 2021 yılı 
bizim için yurt dışı satışların ağırlıkta olduğu bir yıl oluyor, tıpkı 
2020’de olduğu gibi. Bununla birlikte, pandemi süreci, maske 
ve mesafenin yanı sıra bir de yeni hijyen kurallarını beraberinde 
getirdi. Kişisel hijyen kadar içinde bulunulan ortamın temizliği 
artık daha önemli. Dolayısıyla, mobilya tercihleri de pandemiyle 
birlikte hijyen odaklı hale geldi. Örneğin bakteri ve mikrop 
barındırmayan yataklar, kolay temizlenebilen ve kir tutmayan 
yüzeye sahip koltuklar gibi. 

Mobilyanın tasarım ve estetiği otelin sahip olduğu 
marka değerini, prestjini ve kalitesini ortaya koyuyor
Mobilya oteller için hem bir araç hem de bir amaç. Oteller, 
kullandıkları mobilya ve dekorasyon ürünleriyle bir taraftan 
misafirlerinin konforunu sağlayıp, onları konaklama süresince 
rahat ettirmeyi amaçlarken, diğer taraftan mobilyanın tasarım 
ve estetiği de otelin sahip olduğu marka değerini, prestjini ve 
kalitesini ortaya koyuyor. Şık, konforlu ve kaliteli mobilyalarla 
dekore edilen bir otelin, misafirlerinde yarattığı algı ile sıradan, 
standart tasarıma sahip, ekonomik kaygılarla dekore edilen 
bir tesisin misafirlerinde yaratacağı marka algısı doğal olarak 
farklı olacaktır. Otellerde mobilya tercihi, doğrudan otelin 
konsepti ile ilgili. Eğer yüzlerce yatak kapasiteli her şey dahil 
konseptli büyük bir sahil otelinden bahsediyorsak tercihler 
farklı, bir şehir otelinden bahsediyorsak farklı, misafirlerine özel 
hizmetler sunan butik yapılardan bahsediyorsak tercihler daha 
farklı oluyor. Bizim ürün ve hizmet konseptimiz, misafirlerini 
özel hissettirmeyi amaçlayan, onlara ayrıcalıklı ve lüks bir 
konaklama sunan özellikteki tesislerle daha çok örtüşüyor. 
Dolayısıyla yaptığımız işlere bakarak söyleyebilirim ki; bu tarz 
yapılar, kullandıkları tüm mobilya ve dekorasyon ürünlerinde 
kaliteli malzeme, kaliteli işçilik istiyor. Yatırımcılar, mobilya 
ve dekorasyon çözümlerinde, konseptlerine uygun tarzları 
sunabilen kurumsal yapılarla çalışmalılar. Sadece fiyat odaklı 
ilerlemek, kısa vadede belki bir kazanç gibi görülebiliyor ancak 
orta ve uzun vadede yatırımcının cebinden çok daha fazla para 
çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle, ihtiyaçları olan tasarımları, 
kalite ve işçilikten ödün vermeden tedarik etmeli ve bunu güçlü 
altyapıya sahip, satış sonrası servis hizmetini eksiksiz sunabilen 
kurumsal yapılara bırakmalılar. 

Oteller hazır koleksiyonlarımız içinden seçim yapabildiği gibi,
iç mimari ekibimize kendilerine özel tasarım da yaptırtabiliyor

Ahmet Ekmen
Luxury Line Mobilya Şirket Sahibi
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İki kadın girişimci olarak, uzun yıllara 
dayanan tecrübelerimize ek, pandemi öncesi 
Metoconcept markamız ile yola çıktık. 
Firmamız hareketli mobilyaların üretiminin 
yanı sıra proje bazlı olarak cafe-bar-restaurant 
mobilyası, otel mobilyası, hastane mobilyası, 
ofis mobilyası ve özel tasarım & dekorasyon 
uygulamaları branşlarında üretim, pazarlama, 
satış ve ihracat yapmaktadır. Yaklaşık on yıldır 
turizm sektörünün içerisindeyiz. Bugüne 
kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok otel 
projesinin ürünlerini kendi üretimlerimizden 
ve çözüm ortaklarımız ile birlikte sağladık. 
Metoconcept, ağırlıklı yurt dışında bulunan otel 
ve restaurant-cafe projelerine yönelik çalışıyor. 
Metoconcept markalı ürünlerimiz, bugün 
ülkemizde, Avrupa'da (Avusturya, Almanya, 
İsviçre), Ortadoğu'da, Türki Cumhuriyetler’de 
ve  Afrika ülkelerinin tamamında talep ve tercih 

edilen marka olmamızı sağlamış durumda. 
Metoconcept olarak, başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde 
birçok otel, restaurant, cafe projesi için 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Metoconcept 
daha kullanışlı hareketli mobilyalar, sade 
ve minimalist ürün yaklaşımıyla fark yaratır. 
Bulunduğu ortamda tek bir Metoconcept 
ürünün dahi işlevsel, dekoratif ve tamamlayıcı 
bir unsur olmasına dikkat ediyoruz. Doğal 
malzemeler ve kolay temizlenen kumaşlar 
kullanıyoruz.  

Otellerin birçoğu eski tip mobilyalarını 
pandemi süreci sonrası yeni döneme uygun 
olarak revize ediyor
Şüphesiz seyahat engelleri ve kapanmalar 
sebebiyle en çok etkilenen sektör turizm 
oldu. Pandemi ile birlikte artık otellerde de 
mobilya tasarım tercihleri değişmeye başladı. 
Daha sade, minimalist, doğal malzemeden 
olan, kolay temizlenebilen, anti-bakteriyel 
kumaşların tercih edildiği yeni bir dönem 
başladı. Salgının etkisi ile otellerde uygulanan 
hijyen kurallarına ek mobilyalarda da odalar 
ve genel mekanlarda daha kişiye özel oturma 
gruplarının tercih edildiğini görüyoruz. Özellikle 
toplu alanlarda ikili, üçlü koltuk ya da sedir, 
kanepe tarzı ürünlerin yerine, yanlardan 
korunaklı, kişiye özel tekli izole koltuklar talep 
ediliyor. Pandemi süreci ile birlikte otellerde 
klasik mobilya, oymalı ürünler yerine daha 
modern, daha kullanışlı ve sade ürünlerin 
tercih edildiğini görüyoruz. Arap ülkeleri başta 
olmak üzere daha şaşalı, altın varaklı, oymalı, 
büyük figürlü ürünler tercih eden ülkelerin 

de bu ürünler yerine daha modern, elegant, 
zarif ürünlere projelerinde yer veriyor. Bizim 
firmamız açısından 2021, bahar dönemiyle 
birlikte tekrar hareketlendi. Var olan otellerin 
birçoğu eski tip mobilyalarını pandemi süreci 
sonrası yeni döneme uygun olarak revize 
ediyor. Buna paralel yurt dışında askıya alınan 
birçok otel projesi de yeniden çalışmalarına 
devam etmeye başladı. 

Otellerde faaliyet alanına uygun olarak çeşitli 
mobilyalar tercih ediliyor 
Yaşanılan tüm mekanların bir ruhu, bir 
izi olduğuna inanlardanız. Otellerin iç 
tasarımlarında da artık bunu daha fazla 
görüyoruz. Oteller tatil, iş gezileri, şehir 
ziyaretleri için ya da farklı sebeplerden dolayı 
tercih edilen mekanlardandır. Otellerde faaliyet 
alanına uygun olarak çeşitli mobilyalar tercih 
ediliyor. Pandemiyle birlikte ise hepsinde 
önceliğin daha konforlu, kişiye özel ve doğal 
malzemeden üretilen, kolay temizlenebilir ve 
kaliteli ürünler olduğunu görüyoruz. Pandemi 
sürecinde ürün seçimlerinde artık daha farklı 
noktalara dikkat ediliyor. Bu dönem hem 
tasarımcı hem yatırımcı ve hem işletmeler 
açısından bir bilinmezlikle karşı karşıya 
kalındığında neler yapılması gerektiğini öğreten 
bir dinamik haline geldi. Doğal malzemelerden 
yapılan ürünler, anti-bakteriyel kumaş 
seçimleri, tek kullanımlık nevresim takımları, 
toz tutmayan, daha kolay temizlenebilen 
mobilyalar bundan sonrası için daha çok 
önem kazandı. Tasarımlarda da yine kişiye özel 
tekli koltuk, berjer vb. ürün modelleri genel 
mekanlar için tercih edilecektir. 

Mobilya tasarımı tercihlerinde kolay temizlenebilen, 
anti-bakteriyel kumaşların tercih edildiği yeni bir dönem başladı

Mehtap Zilci & Sıdıka Bilen
Metoconcept Kurucu Ortakları

Sandalyeci Yusem Mobilya ailesi, 1993'ten 
bu yana sektöründe sahip olduğu deneyim 
ve kazanımlarla, müşterilerinin beklentilerine 
düzgün ve kaliteli hizmetle karşılık vermeyi 
kendine misyon edinmiş bir firmadır. Firmamız 
masa, sandalye, koltuk, 3D tasarımı ve 
proje uygulaması ile anahtar teslimi proje 
takibi yaparak sektörde hizmetlerine devam 
etmektedir. En yeni modern tasarımları 
oluştururken AR-GE’ye önem verip sektörde 
öncü olmaya devam eden firmamız, kendi 

alanında tek ve rakipsiz bir dünya markası olma 
vizyonu ile hareket etmektedir. Üretimdeki 
esaslar kalite, işlevsellik, ürünün rahat kullanımı 
ve hızlılıktır. Bunları da bünyesindeki deneyimli, 
yenilikçi personel kadrosu ile firmamız yerine 
getirmektedir. 2010 yılından itibaren turizm 
sektöründe yer almaya çalışmaktayız. Ağırlık 
olarak cafe ve restoranlarla çalıştığımız için 
otel projelerimiz faaliyetimizin şimdilik yüzde 
10’unu kapsamaktadır. Ürünlerimiz kendi 
imalatımız olduğundan, kişiye özel üretim 
yapmaktayız. Bu da müşterilerimize cazip gelen 
bir yönümüzdür. Mobilya üreticisi bir firma 
olarak pandemi sürecinden ciddi anlamda 
etkilendik diyebiliriz. Nihayetinde kapanan 
yerler bizzat bizim çalıştığımız yerler olduğu için 
bu durum bize de yansıdı. Bu süreçte kendimizi 
daha da geliştirmek için bu süreyi lehimize 
kullanmaya çalıştık, bunun da firmamıza 
inanılmaz etkisi oldu. Yasaklar kalktığı andan 

itibaren tekrar üretime devam edip şuan da 
sürekli projeler almaktayız. 

Müşterilerimiz ağırlıklı olarak bahçe 
mobilyasına yoğunluk vermeye başladı
Oteller için mobilyaların önemi oldukça 
yüksektir. Müşterilerimiz, bulundukları 
ortamda her şeyin güzel olmasına bakıyor. 
Tercihleri de güzel ve sağlam olan, 
kullanılabilirliği rahat olan mobilyalardan yana 
oluyor. Hizmet sektöründe olduğumu için de 
bunlara dikkat edilmesi taraftarıyım. Otellerde 
mobilya seçimlerinde ürünün kullanışlılığı, 
sağlamlığı ve hoş görünmesine dikkat 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Otellerin 
renovasyon süreçlerinde kendilerinden ağırlıklı 
olarak masa ve sandalye talepleri alıyoruz. 
Pandemi, bu taleplerde de kimi değişiklikler 
yarattı. Müşterilerimiz ağırlıklı olarak bahçe 
mobilyasına yoğunluk vermeye başladı. 

Pandemide kendimizi daha da geliştirmek için 
bu süreyi lehimize kullanmaya çalıştık

Mehmet Çetin
Sandalyeci 

Yusem Mobilya
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Kilim Mobilya olarak 1976’dan bu yana Kayseri’deki dört üretim 
tesisimizde oturma odasından yatak odasına, yemek odasından 
çocuk ve genç odasına, tamamlayıcı ürünlerden yatak baza 
sistemlerine kadar pek çok başlıkta yüzlerce farklı renk, desen 
ve tasarımda üretim yapıyoruz. Türkiye’de 9’u konsept, 167’si 
franchise olmak üzere 176 mağazamız bulunuyor. Küresel ölçekte 
44 ülkeye ihracat yapıyoruz, 31 ülkede ise mağazamız bulunuyor. 
Son kullanıcıya yönelik ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra proje 
çalışmalarımız da bulunuyor. Proje iştiraklerimiz arasında oteller 
ön plana çıkıyor. Bu alanda mobilya çalışmalarında otelin marka 
kimliğine ve tasarımına uygun tasarımlarımızı oluşturuyoruz. 
Otel mobilyaları konseptinde özellikle Orta Doğu ülkeleriyle 
önemli projeler yürütüyoruz. Üretimimizin yüzde 10’luk kısmını 
otel mobilyaları oluşturuyor. Her ne kadar ev dekorasyonu alanı 
bizlerin ana üretimi gibi gözükse de otel projelerine ve otel 
mobilya üretimine de oldukça önem veriyoruz. Otel odalarına 
ilişkin yıllık 14 bin takım üretimi yapıyoruz. Gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında çok sayıda otel ve hastanenin mobilya 
sağlayıcısı konumundayız.  Ürünlerimizin kalitesi, rahatlığı, 
şıklığı ve yenilikçiliği en önem verdiğimiz başlıklar oluyor. Sağlık 
asla ödün vermeyeceğimiz alan ve koltuklarımızı TSE onaylı, çift 
yıldız belgeli üretiyoruz. Ayrıca E0 Formaldehit Emisyon belgesi 
sahibiyiz. E0 belgesi, mobilyaların bu emisyona izin vermeyen 
normlara göre üretildiğini belgeliyor. Bu özelliklerimizle 
rakiplerimizden ayrıştığımız gibi Ar-Ge çalışmalarımız ve 
sahip olduğumuz yaklaşımla kendimizi farklı bir kulvarda 
konumlandırıyoruz. Ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge ve inovasyona 
aktarıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 330'uncu, 
Kayseri'nin 10'uncu Ar-Ge Merkezi’yiz. Ayrıca bir de Tasarım 
Merkezi’miz bulunuyor ki bu alanında tek firma olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Organizasyon yapımız, farklı müşteri ihtiyaçlarına 

hızlıca uyumlu hale gelmemizi sağlıyor, dolayısıyla hızlı, dinamik 
ve proaktif kavramları bizi çok daha net anlatıyor. TÜBİTAK ve 
üniversitelerin teknik bölümleriyle mobilya tarafındaki üretim 
parkurlarının ve makine sistemlerinin daha da geliştirilmesi 
için projeler yürütüyoruz. Bu yıl dijital tarafa çok daha büyük 
bir bütçe ayırdık. Yeni ve beklenmedik pandemi sürecinden 
biz de etkilendik. Ancak fizibilite çalışmalarımızı hızla yaparak 
stratejilerimizi ve acil önlem planlarımızı hayata geçirdik. Mart-
Nisan-Mayıs aylarında yaşanan yavaşlamanın ardından Haziran 
ayı itibarıyla hem satışlarda hem de ihracatta gözle görülür bir 
geri dönüş yaşadık. Pandemi dönemindeki kayıplarımızı yeni 
normal dediğimiz süreçte toparlamaya başladık. Kurda yaşanan 
dalgalanma ihracatımıza olumlu yönden etkilese de hammadde 
ve tedarik konusunda bizi zorluyor.

Kaliteli malzemeden yapılan ürünlerin kullanılması, 
otelin prestijini etkileyen temel unsurlardan
Oteli seçkin ve birinci sınıf yapan özelliklerin başında şüphesiz 
mobilyalar geliyor. Otelin kaliteli olması noktasında otel odası 
mobilyaları ve konfor büyük rol oynuyor. Otellerde kullanılan 
mobilyaların seçimi de oteli yansıtan unsurlardan birini 
oluşturuyor. Otellerde genel olarak klasik ve modern tarz 
mobilyalar tercih ediliyor. Kişilerin tercihine göre istenilen 
şekilde oda tercihi yapılıyor. Kaliteli otel dekorasyonu ve 
mobilyalar, otellere prestij sağlıyor. Otellerde mobilya seçimi 
konusunda kaliteli malzemeden yapılan ürünlerin kullanılması, 
otelin prestijini etkileyen temel unsurlardan. Pek çok kişi otel 
tercih ederken her şeyden önce mobilyaların konforuna ve 
genel dekorasyona bakar. İnsanlar dönem itibarıyla kendilerini 
güvende hissetmek, ailelerine güvenli bir alan oluşturmak 
istiyorlar. Otellerden de öncelikle bunu istiyorlar. Dolayısıyla 
otellerin bütün mobilyalarına bu gözle bir kere daha bakmaları 
gerekir. Mobilyalarının yeni, temiz, kaliteli ve doğal olduğunu 
göstermeleri gerekiyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın 
belirlediği hijyen kurallarını eksiksiz yerine getirmeleri son 
derece önemli. Çünkü pandemi ile insanlar, virüs hakkında çok 
şey okudu, sağlıklı beslenme, sağlıklı giyinme, sağlıklı uyuma 
üzerine de çok okuma yaptı. 

Yataklarımızın ortak özelliği; bakteri oluşumuna izin 
vermemesi, ortopedik olması, hijyenik kumaş ve 
dolgularla ekstra konfor sunması
Otelcilerimiz Türkiye ekonomisi için çok önemli bir iş yapıyorlar 
ve birçok kişiye iş fırsatı sunuyorlar. Biz ürün, hizmet ve 
danışmanlığımızla her zaman onların yanındayız. Firma 
olarak çalışmalarımızı geçmişten günümüze hijyen, konfor ve 
güven felsefesi doğrultusunda oluşturduğumuzdan taleplere 
daha kolay ve hızlı cevap verebiliyoruz. Ar-Ge ekibimiz yakın 
zamanda altı yeni yatak tasarımı gerçekleştirdi. Tek ve çift kişilik 
yataklarımızın ortak özelliği; bakteri oluşumuna izin vermemesi, 
ortopedik olması, hijyenik kumaş ve dolgularla ekstra konfor 
sunması. EnergyPlus, Prestige Aloe Vera, Design, Biomedikal 
ürünlerimiz anlatmaktan büyük mutluluk duyduğumuz yataklar. 
Pandemi, hijyene ilişkin hassasiyeti en üst boyuta çıkarırken 
fonksiyonel, işlevselliği yüksek ürünlere de ilgiyi artırdı. Oluşan 
bu yeni trend elbette otel projelerinin kapsamını etkiledi, bu 
da mobilya tasarımlarına yansıdı. Dolayısıyla bakteri oluşumuna 
izin vermeyen, daha hijyenik yatak ve mobilya çözümleri 
trendin ana belirleyicisi oldu. Önümüzdeki dönemde de bu 
trendin süreceğini öngörüyoruz. Maksimum hijyen sağlayan, 
fonksiyonelliğiyle kullanım kolaylığı sunan ürünler tüketici 
tarafından tercih edilmeye devam edecek. 

Organizasyon yapımız, farklı müşteri ihtiyaçlarına 
hızlıca uyumlu hale gelmemizi sağlıyor

Cihat Şahin
Kilim Mobilya Genel Müdürü
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» 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.
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Mobilyalar, misafirlerin otel tercihlerini etkileyen 
önemli bir öğedir. Oteller, tatil, iş gezileri, şehir 
ziyaretleri gibi sebeplerle tercih edilen mekanlar 
olduğu için misafirler en çok rahatlığa önem 
veriyorlar. Mobilya seçimi, otelin kalitesi, tarzı, 
şıklığı, prestiji gibi birçok unsuru yansıtıyor. İyi 
bir tasarıma sahip, kullanışlı mobilyalar misafir 
memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Otelde 
mobilyalar ve dekorasyon dikkat çekmeli, diğer 
alanlar ile bütünlük sağlamalıdır. Otelin stilini, 
atmosferini belirleyen mobilyaların, yüksek fiyatlı 
olmasından ziyade bakımlı olması önem taşıyor. 
Otelimizde önceliğimiz, tecrübeli firmalar ile 
çalışmaktır. Biz de otelimizde deneyimlerimiz 
doğrultusunda seçim yapmaktayız. Dayanıklılık, 
şıklık, kullanım ve temizleme kolaylığı bizim 
için önemli. Örneğin; kolçakları çok kısa 
sürede deforme olduğu için kolçaklı sandalye 
kullanmıyoruz, oda koltuklarında deriden 
ziyade kumaş kaplamaları tercih ediyoruz. Son 
dönemde dayanıklılığı yüksek ve bakıma daha 

az ihtiyaç duyan demir, çelik malzemeleri tercih 
etmeye başladık. Mobilyalarda kullanılan ağacın 
cinsi, monte yerlerinin sağlamlığı, cilasının 
düzgün olması da mobilya ile ilgili önemli 
kriterlerdendir. Kumaş kaplı mobilyaların oturuşu 
rahat, iskeleti kuvvetli olmalı; gıcırdamamalı, 
iskelet ve köşeler kumaş ile iyi bir bitiş 
sağlamalıdır. Dikişler ve biyeler düzgün olmalı, 
sürekli kullanılan ürünler sağlam olmalı, temizlik 
için çıkarılabilir şekilde tasarlanan parçalar 
yırtılmayacak özellikte olmalıdır. Dolap kapakları 
sağlam olmalı, çekmeceler kolay sürülebilmeli, 
masaların ayakları yere tam basmalıdır.

Üretimde sadece form ve şıklık değil, 
dayanıklılık ve temizlik kolaylığının da göz 
önünde bulundurulması gerekiyor
Ortak alanlardaki mobilyaları 8-10 yılda bir 
değiştiriyoruz. Odalarda süitlerin, standart ve 
aile odaların kullanım farklılıkları nedeniyle 
10-12 yılda bir değiştirmek gerekiyor. Tabii bu 
zaman diliminde gereken tadilat, boya veya 
değişiklikleri düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 
Pandemi sürecinde ise mobilyalarımıza 
özel bir değişiklik yapmadık, sadece bazı 
mobilyalarımızda kullandığımız süs yastığı, 
örtü vb. yardımcı ürünleri teması azaltmak için 
kullanımdan kaldırdık. Mobilyalar daha sade 
bir görünüme kavuştu. Değişikliklerimiz daha 

çok iklimlendirme sistemleri üzerine oldu. 
Bu süreçte hijyen ve dezenfeksiyonun önemi 
daha da anlaşıldı ki biz yıllardır tercihlerimizi 
bu yönde yapmaktayız.  Otel mobilyaları 
alanındaki üretici firmalardan yaşanabilecek 
aksaklıklarda ürün garantisi sağlamalarını, 
uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına 
uygun üretim yapmalarını, seri üretimden 
ziyade bazı ürünlerde kurumlara özel tasarımlar 
sunabilmelerini, otelin genel konseptine 
uygun yenilikçi önerilerde bulunabilmelerini, 
değişen misafir tercihlerine uygun seçenekler 
sağlamalarını bekliyoruz. Üretimde sadece form 
ve şıklık değil, dayanıklılık ve temizlik kolaylığının 
da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ahşap 
sandalyelerde ayakların bağlantılarının sağlam 
yapılması, çekmece kulplarının sabit kalması 
için dayanıklı montaj yöntemleri gerekiyor. 
Zeminlerin çizilmemesi için sandalye, masa, 
koltuk ayaklarına konulan aparatlar düzgün 
monte edilmediğinde mobilyalar zemine zarar 
veriyor. Özellikle ahşap masa ve sehpalarda 
sıcak bardaklar yüzünden ısı lekesi sorunu 
yaşanıyor ve çıkartılması imkansız oluyor. Lekeyi 
çabuk emen, kolay çizilen mobilyalar uzun süreli 
kullanım için uygun değil. Lake mobilyaları 
dayanıklılık açısından daha çok tercih ediyoruz. 
Otel mobilyalarında ayrıca leke tutmayan 
kumaşların kullanılması çok önemli...

Otelin stilini, atmosferini belirleyen 
mobilyaların, yüksek fiyatlı olmasından ziyade 
bakımlı olması önem taşıyor

Ersin Yazıcı
Almira Hotel 

Genel Müdürü 

Mimaristudio olarak 2006 yılından bu yana 
mimarlık, iç mimarlık, biyofilik tasarım ve 
ürün tasarımı üzerine çalışmalar yürüten, 
işverenleri arasında CoBAC Workspace, SAP 
Türkiye, BASF Turk, Philip Morris SA, Eczacıbaşı 
Holding, Kibar Holding, İspak Ambalaj, Turkcell, 
Vodafone, Pelsan Tekstil, Perdigital gibi ulusal 
ve uluslararası gruplar olan, özellikle farklı 
ölçeklerde, nitelikli yeni nesil çalışma mekanları 
ve ofisler, lab-ofisler, deneyimleme ve teknoloji 
merkezleri, konaklama ve ağırlama mekanları 
gibi farklı konularda projeler geliştiren bir 
tasarım ofisiyiz. Bu projelerimizi, uzun süredir 
üzerinde çalıştığımız "Well" kriterleri ve "Biyofilik 
Tasarım" yaklaşımları üzerine kurguluyoruz. 
İçinde bulunduğumuz salgın dönemi ile 
birlikte tüm dünyada bu konunun daha çok 
irdeleneceğini düşünüyor, tasarımlarımızı mekan 
kullanıcılarının sağlık, mutluluk ve esenliğini 
ön planda tutan bu yaklaşımlar içindeki temel 
kriterler üzerinden geliştiriyoruz. Konaklama ve 
ağırlama başlığı altındaki projelerimiz yaklaşık 10 
yıldır, farklı proje konusu ve programları altında 
sürmekte. Projelerimizi temeline oturttuğumuz, 
insan odağı (human centric), Well Building 
Standarts adımları ve bununla doğrudan 
ilişkili biyofilik tasarım yaklaşımı kriterleri ile 
çevreci, sürdürülebilir, insan sağlığı ve esenliğini 
destekleyen, doğal ve doğayı anımsatan ürün ve 

malzeme seçimlerimiz öne çıkmakta. Mobilya 
da bu seçimler içinde önemli bir yere sahip. 
Kullanıcı konforu ve memnuniyeti yanında, 
mekan tasarımı içinde o mekanın tasarım diline 
uygun, hikayeyi tamamlayan, kullanıcısının 
zihninde kalabilecek, nitelikli, çağdaş, yeni ve 
farklı bir fikir içeren, çevreci, alışılmışın dışında 
iyi tasarım ürünleri kullanmak önem verdiğimiz 
hususlar.  

Yeni yapılan yatırımlar için dayanıklılık 
yanında, temizlik kolaylığı sağlayan hijyenik 
malzemeler tercih ediyoruz
Mobilya seçimi noktasında konfor, fonksiyonellik, 
esnek kullanım olanakları, dayanıklılık gibi 
seçim tercihlerimiz mevcut. Bunun yanında, 
sürdürülebilirlik, çevre, yangın gibi konularda 
uluslararası üretim ve kullanım normlarına 
uygun, insan ve çevre dostu, tasarımcı elinde 
hayat bulmuş, arkasında bir ar-ge ve ür-ge 
hikayesi olan ürünlere öncelik vermekteyiz. 
Mekanın tasarım kimliğini yansıtan özgün 
ürünler üretmek, üretici tüm firmaların önceliği 
olmalı. Salgınla birlikte, tüm yapılarda ve kamusal 
alanlarda olduğu gibi konaklama sektöründeki 
mimari çözümler açısından yeni uygulamaları 
yaşadığımız bir dönemdeyiz. Özellikle, tüm 
güvenli tesis sertifikalı mekanlar için şeffaflık ve 
hijyen ön planda tutulan ve misafirlere aktarılan 

konular haline geldi. Yeni yapılan yatırımlar 
için de dayanıklılık yanında, temizlik kolaylığı 
sağlayan hijyenik malzemeler tercih ediyoruz, 
işletmecilere öneriyoruz. Burada, döşemeli 
ürünlerde nano teknolojik kumaşlar ön plana 
çıkıyor. Planlama özelinde, lobi alanlarındaki 
yerleşim düzeni, fiziksel mesafeye uygun 
biçimde yeniden ele alınıyor. Ürün seçimleri de 
yakın gelecekteki muhtemel ihtiyaçlara yanıt 
verebilecek, esnek tasarım ve yerleşim imkanına 
uygun olarak yapılıyor. 

Mekanın tasarım kimliğini yansıtan özgün ürünler 
üretmek, üretici tüm firmaların önceliği olmalı

Ayça Akkaya Kul / Mimaristudio 
Kurucu Ortağı, Mimar, Yük. End. 

Ürünleri Tasarımcısı
Önder Kul / Mimaristudio Kurucu 

Ortağı, Yük. Mimar
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Türk mobilya sektörünün 
güçlü markalarından 
Adore, Çilek, Doğtaş 
Kelebek, Gündoğdu, 
İşbir, Kilim ve Nurus, 305 
yıllık tecrübesini “F-TR 
Furniture Partners” 
çatısı altında birleştirdi. 
F-TR Furniture Partners’ın 
basın toplantısı, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla 
Swissotel’de gerçekleşti. F-TR Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Çilek; Türkiye’nin güçlü mobilya markaları olarak, sektördeki 
bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve çok daha ileriye taşımak fikrinden 
yola çıktıklarını, iç pazarda rekabet içinde çalışmalarına devam ederken, 
aynı zamanda da yurtdışı pazarlardaki zorlu rekabeti aşmak için güç 
birliği yaptıklarını, özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları 
olan “Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa” gibi zorlukları çok olan 
ülkelerde; Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları, onların kültürlerini 
ve tercihlerini, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken 
ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacaklarını, 
ortaklarına ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceklerini söyledi. 
Son 12 aylık ihracatta, uzun zamandır hedeflenen 200 milyar dolar 
sınırını dahi aşarak, 212 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise “Sektörel 
ihracatımızda ise, bu yılın ilk 9 ayında mobilya sektörümüz tarihinde ilk 
kez 3 milyar doları aşmayı başardık. Küresel bazda mobilya sektörü, 200 
milyar dolarlık bir küresel hacme ulaşmış durumda. Mobilya sektöründe 
dünyanın en büyük 8. ihracatçısıyız. Ancak, bu sektörde hedeflerimiz çok 
daha yüksek. 2023 yılında, bu listede ilk 5 ülke arasına girmeliyiz. Bunun 
için, katma değer yaratan; kapasite artıran her adım oldukça önemli. 
“Birlikten kuvvet doğar.” Yurtiçinde rekabet elbette olacaktır; ancak 
söz konusu ihracat olduğunda, bir firma değil, bir sektör olarak ortak 
hareket edebilmek, ciddi avantajlar sağlayacaktır. Ben tüm firmalarımızı, 
bu ihracat ortaklığı modeli adına tebrik ediyorum. Birlikten doğacak bu 
kuvvet, Güçlü yanlarımızı daha da ortaya çıkaracak” dedi. 

F-TR Furniture Partners kuruldu

Philips UV-C armatürlerleri, gelişmiş teknolojisiyle 
bakteri ve virüslere karşı koruma sağlıyor

Türkiye’nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi’nin 
kalbinde yer alan ‘Kırmız Küre’, Kaleseramik’in kadın istihdamına 
destek amacıyla kurduğu Atölye Kale’de hayat buldu. El emeğiyle 
tek tek üretilen 15 bin adet seramik karo, İtalyan seramik sanatçısı 
Alexandra Khuen-Belasi’nin özel formülü ile sırlandıktan sonra 
kırmızı rengini aldı. AKM’nin ülkemizin, kültür sanat hayatının 
önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Kaleseramik 
Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “AKM hem ülkemiz hem de bizler 
için çok özel bir yere sahip. Kaleseramik olarak, yeniden inşa 
edilen bu önemli yapının kalbinde, böylesine eşsiz bir eserle yer 
almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kaleseramik’in 
yenilikçi vizyonunun bir örneği olan ‘Kırmızı Küre’ hem rengi hem 
de tasarımıyla AKM’ye özel bir ruh kattı. Tarihselliğin modern 
mimari ile bütünleştiği bu yeni yapının; ülkemizin kültür sanat 
hayatının gelişimine önemli katkılar yapacağına inanıyorum” 
dedi. Türkiye’nin kültür sanat hayatının en önemli simgelerinden 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim’de görkemli bir törenle 
kapılarını açtı. AKM, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından binanın 
tarihsel özelliklerine bağlı kalınarak, yeniden tasarlandı.

Kaleseramik’ten AKM’nin 
kalbine görkemli imza 

Gündelik yaşamımızda gözle göremediğimiz ancak yaşamı tehdit eden birçok bakteri ve virüs ile 
karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dijitalleşen dünyamızda virüs ve bakteriler bizleri 
dokunmatik ekranlar kadar süpermarket arabaları gibi birçok noktada beklemekte. Özellikle gün 
içerisinde insan sirkülasyonunun yüksek olduğu alanlarda günlük iş ve insan akışını etkilemeyecek 
şekilde temizlik sağlayabilmek hayati önem taşımakta. Philips'in UV-C armatürlerlerinin virüsler 
üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren BELMET TEKNOLOJİ A.Ş. - BELMET A Group Company of infoMET 
- Kurucusu Bahar KILIÇ şunları aktardı: "Philips, UV-C armatürlerleriyle insan olan her alanda koruma 
sağlamak için gün geçtikçe daha gelişmiş teknoloji ürünleriyle çözümler sunmaya devam ediyor. 
Örneğin; Batten ürününde Türkiye’de yapılan testte 2 metre mesafeden 30 dakika boyunca UV-C 
ışınlandığında yüzeyde bulunan SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsünde %99,999 oranında etkinlik sağladığı 
kanıtlanmıştır. Hava etkin ürünlerden Air Unit ürününde ise 30 metreküplük kabinde 60 dakika 
süreyle Serratia marcescens ATCC 14756 ile yapılmış testte %99,99 etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. 
Yüzey, hava ve nesneler üzerinde etkili armatürler ile otellerin misafir karşılama alanları, toplantı 
odaları, yemekhaneleri, odaları gibi tüm hizmet noktaları için ayrı ayrı çözümler sunulabilmektedir. 
Ürünlerin üzerinde bulunan hassas sensörlerle, çalıştığı esnada ortamdaki insan ve hayvan maruziyet 
riskine karşı önlem alınmaktadır. Ayrıca tüm armatürlerde bulunan UV-C lambalar cam olduğundan 
Türkiye’de yapılan Ozon testlerinde Ozon salınımı yapmadığı (0,000 ppm derecesinde) görülmüştür."

HABERLERTEDARİKÇİLER
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Kärcher, şarjlı zemin temizleme makinesi ile temizlikte çığır açıyor
Kärcher, BR 30/1 şarjlı 
zemin temizleme makinesi 
ile oteller, restoranlar, 
diş klinikleri, kuaförler, 
mağazalar, muayenehaneler 
ve eczaneler gibi hijyen 
açısından en çok hassasiyet 
gösterilen alanlardaki 
ihtiyaçlara kusursuz cevap 
veriyor. Temizlik yapanlar 
için manuel zemin temizliği 
oldukça yorucu bir iş olma 

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

Kärcher ile mutfaklara gerçek hijyen geliyor   
Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, yaşam alanımızın en önemli 
bölümü olan mutfaklarımıza hijyeni getiriyor. Kärcher’in, beklentilere 
uygun birçok farklı özellikteki buharlı temizlik makinaları ile mutfaktaki 
ocak, fırın, aspiratör, tezgah ve daha pek çok yerde buharın gücü ile 
zorlu kirlerin üstesinden en sağlıklı 
yöntemle gelmek mümkün. Üstelik 
hiç deterjan kullanmadan fırın içlerinin 
temizlenmesi özellikle sağlık açısından 
büyük önem taşırken sadece buhar 
gücü ile bakterileri yüzde 99,99 
oranında ortadan kaldırıyor. Buharlı 
temizlik taş seramik, PVC ve laminant 
kaplama tüm zeminlerde maksimum 
hijyen sağlamanın en kolay ve 
etkili yöntemi. Mutfağınızdaki cam 
yüzeyler (davlumbaz, ankastre ocak 
gibi), pencereler ve armatürleri dahi 
detaylı, derinlemesine temizleyecek, evinizde bambaşka bir huzurla 
yaşayacaksınız.  Uygun aparatlar yardımı ile buzdolabı, bulaşık makinası 
ve dolaplarınızın köşelerini kenarlarını, hatta elinizin ulaşamayacağı yerleri 
kolayca temizleyebilirsiniz. Kimyasal malzemelerden uzak, dolayısıyla 
sağlıklı ve çevreye zarar vermeyen buharlı temizlik makineleri bu özellikleri 
nedeniyle çocuklu aileler, hamileler, astım hastaları ve evcil hayvan 
besleyenlerin de ilk tercihi haline geldi.  Üstelik buharlı temizlik makineleri 
sayesinde yüzde 80'e kadar su tasarrufu sağlanırken sadece 1 litre su ile 
yaklaşık ortalama 75 metrekare alan temizlenebiliyor.

Mercedes-Benz Türk 
yönetim ekibinde 
gerçekleştirilen yeni 
atamalar doğrultusunda, 1 
Ekim 2021 tarihi itibarıyla 
yöneticiler yeni görevlerine 
başladı. 2014 yılından bu 
yana Mercedes-Benz Türk 
Müşteri Hizmetleri - Kamyon 
Teknik Grup Müdürü 

görevini yürüten Barış Sever, BusStore Grup Müdürü görevini 
Oytun Balıkçıoğlu’ndan devralıyor. 2016 yılından bu yana 
BusStore Grup Müdürü görevini yürüten Oytun Balıkçıoğlu ise, 
TruckStore Grup Müdürü görevini Kıvanç Aydilek’ten devralıyor. 
Oytun Balıkçıoğlu, TruckStore Grup Müdürü görevinin yanı 
sıra Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticiliği ve Dijital Veri Yöneticisi 
görevlerini de Mercedes-Benz Türk içinde sürdürüyor. 2016 
yılından bu yana TruckStore Grup Müdürü görevini yürüten 
Kıvanç Aydilek, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Otobüs 
Pazarlama Grup Müdürü görevini Özgür Taşgın’dan devralıyor. 
2019 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri 
- Otobüs Pazarlama Grup Müdürü görevini yürüten Özgür 
Taşgın, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürlüğü görevini 
devralıyor. 2018 yılından bu yana Avustralya/Yeni Zelanda ve 
Pasifik Bölgesi Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Karal 
ise, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Kamyon Teknik 
Grup Müdürü görevini Barış Sever’den devralıyor. 

Mercedes-Benz Türk’te 
yeni atamalar 

İklimlendirme 
sektörünün öncü 
firmalarından 
COPA Isı Sistemleri, 
üretim süreçlerinde 
sürdürülebilir kaynak 
kullanımına odaklanarak 
2022 yılında Bursa’da 
yer alan üretim tesisinde 
devreye alacağı güneş 
enerjisi sisteminin 
kurulumuna başladı. 
COPA, GES projesi ile 
birlikte yıllık enerji 
tüketiminin yüzde 
10’unu karşılayarak, yılın 1 ayı tasarruf etmeyi hedefliyor. Çevreye saygılı, yenilikçi 
ve üstün tasarruf sağlayan ürün grubuyla iklimlendirme sektörünün öncü 
firmalarından olan COPA Isı Sistemleri, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde anlamlı 
bir adım attı. Üretim süreçlerinde sürdürülebilir kaynak kullanımına odaklanan 
COPA, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisinde 
2022 yılında tamamlanacak olan güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulumuna 
başladı. COPA, 4 kıtada 40’dan fazla ülkede kullanılan ürünlerini ürettiği tesisinde 
devreye girecek olan GES sayesinde yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’unu 
kendi üretebilecek. COPA bu sayede hem ortaya koyarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarından da faydalanmaya başlayacak. 

COPA, üretim tesisine
güneş enerji sistemi kuruyor
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Unilever Ev Dışı Tüketim, temizliğin 
hem işletmeler hem de tüketiciler 

için eskisinden de çok önem taşıdığı 
bu dönemde “Profesyonel Temizlikte 

Uzman Güç” mottosuyla Ev Dışı 
Temizlik kategorisine giriş yapıyor. 

Unilever Ev Dışı Tüketim’in temizlik
markası Unilever Professional’ın 

ürün portföyü içerisinde Domestos ve Cif gibi Türkiye’nin en sevilen temizlik 
markalarının profesyonellere özel formülize edilen varyantları yer alıyor. Unilever 
Professional ürünleri koku, iz, durulama kolaylığı gibi işletmeler için önem taşıyan 
noktalarda özel patentli teknolojiler kullanılarak geliştiriliyor. Unilever Professional 
Cif ve Domestos ürünleri; toptan ve perakende satış kanalı olarak yalnızca Metro 
Türkiye mağazalarında işletmelerle buluşuyor. Konu hakkında Unilever Ev Dışı 
Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, “Unilever Ev Dışı Tüketim olarak 20 yıldır 
Türkiye’de ev dışı tüketim kanallarının vazgeçilmez çözüm ortağı olma amacıyla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yemek ve içecek kategorilerinde 
yenilikçi ve standartları yükselten, zaman kazandırarak verimliliğe katkı sağlayan 
ürünlerimizle şefler, mutfak çalışanları ve operatörlerin hayatına dokunduk. 
Şimdi de “Destekle, İlham Ver, Geliştir” olarak ifade ettiğimiz marka amacımız 
ışığında ortaya koyduğumuz projeler ve servislere bir yenisini ekliyor; tüketiciler 
tarafından çok sevilen ev bakım markalarımızdan güç alarak Unilever Professional 
ürünleriyle ev dışı temizlik pazarına yepyeni bir soluk getiriyoruz” dedi. 

Unilever, hijyen uzmanlığını
ev dışı temizlik sektörüne taşıyor 

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, 
EUD Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık ve VAT 
Enerji A.Ş Genel Müdürü Altuğ Karataş’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı, Form Endüstri Ürünleri İş Geliştirme 
Müdürü Pınar Gürler’in moderatörlüğünü üstlendiği 
“Enerji Piyasaları, Enerji Verimliliği Destekleri ve Enerji 
Verimli İklimlendirme Çözümleri” konulu webinarda 
iklimlendirme ve enerji sektörüne dair önemli bilgiler 
paylaşıldı. Webinarda Form MHI Klima Sistemleri’nin en 
yeni ürünü KXZ2 Heat Pump VRF Sistemleri’nin yenilikçi 
özellikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Mitsubishi Heavy 
ve Form markalarının tarihine ve gelecek vizyonlarına 
dair bilgiler paylaşıldı. KXZ2 Heat Pump VRF serisi, bir 
önceki KXZ serisinden farklı olarak 3 borulu sistemlerin 
yanı sıra 2 borulu VRF sistemlerde de CHCC özelliğine 
sahip olmasıyla öne çıkıyor. Patentli CHCC – Sürekli 
Isıtma Kapasitesi Kontrol Özelliği teknolojisi ile ürün, bir 
süre sonra enerji kaybına neden olan defrost çevrimine 
yenilikçi bir çözüm sunuyor. Cihaz, sahip olduğu yenilikçi 
teknolojisi sayesinde sürekli ısıtma sağlıyor ve bu sayede 
dış ortam defrost koşullarını devamlı kontrol ederek 
serpantindeki buzlanma durumunu kontrol altında 
tutuyor. 

Form Webinar 
serilerine devam ediyor

MENA bölgesinin bahar sezonundaki tek ev ve mutfak eşyaları fuarı 
HOST İstanbul, 10-13 Mart 2022 tarihlerinde sektörel ticaretin merkezi 
olacak. TÜYAP Beylikdüzü’nde 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek 
ve 150’den fazla katılımcı firmaya ev sahipliği yapacak olan Türkiye Ev 
ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı HOST İstanbul’u tüm dünyadan 12 bin 
satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor. “#ticaretinmerkezi mottosuyla 
15. kez kapılarını açmaya hazırlanan HOST İstanbul, yeni iş fırsatları sunan 
ihracat odaklı bir fuar olacak. 10 milyar dolar pazar hacmine sahip Türkiye 
ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2022 ilkbaharındaki yüz yüze ticaret 
fuarı HOST İstanbul Overseas Buyer programı ile yurt dışından binlerce 
satın almacıyı üretici firmalarla buluşturacak ve bu sayede yerli üreticiye 
yeni ihracat kapıları açacak. Son fuarda yurt dışı satın almacı sayısını 

yüzde 50 artırdıklarının bilgisini paylaşan 
Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya 
Aytemur, “Türkiye, dünya ticaretinin 
tedarik zincirinde önemli bir konuma 
geldi. Yüksek kaliteli ürünleri, uluslararası 
ölçekte avantajlı fiyatlara sunabilen ev 
ve mutfak eşyaları sektörünün tecrübeli 
üreticileri, yeni koleksiyonlarını ve hazır 
stoklarını HOST İstanbul ziyaretçileriyle 
buluşturacak. Başta zincir perakendeciler 
olmak üzere avantajlı koşullarla satın 
alma yapmak isteyen sektör profesyonelleri, yeni dış pazarlara açılmayı 
hedefleyen üretici markalarla fuarda bir araya gelecek. Ayrıca Anadolu’nun 
dört bir tarafından satın almacılar da HOST İstanbul’da olacak. Dolayısıyla 
2022 baharında, Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünü hem ihracat 
tarafında hem de iç pazarda ciddi ticari fırsatlar bekliyor” dedi. Sergilenen 
zengin ürün çeşitliğiyle ev ve mutfak eşyaları sektörünün en önemli ticaret 
fuarlarından birisi olarak gösterilen HOST İstanbul’da sofra ve mutfak 
eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev 
gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine dair en 
son ürünler, yenilikler ve inovatif tasarımlar ziyaretçilerle buluşacak.

Sektörün İhracat Fuarı HOST İstanbul için geri sayım başladı 

Zekeriya Aytemur

Ağırlama - Konaklama ve Ev Dışı Tüketim 
sektörünün profesyonelleri, kurumsal satın 
almacıların yanında yeni işletme sahibi 
olacaklar ve işletmelerini yenileyecek tüm 

yatırımcılar; tekstilden televizyona, aydınlatmadan havalandırmaya, dekorasyon 
ürünlerinden peyzaj ve bahçe mobilyalarına kadar tüm ihtiyaçlarını 16- 19 Şubat 
2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda tedarik edebilecek. 

HORECA Dünyasının İzmir Buluşması
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Ramazan Kaynakçı / Kristal Endüstriyel Genel Müdürü

“Bir otelin endüstriyel mutfak sektöründe ihtiyaç duyabileceği her 
türlü makine ve ekipmanı yerli üretim farkı ile üretiyoruz”

Öncelikle, Kristal Endüstriyel’in geçmişten 
bugüne gelişimi ve bugün geldiği nokta 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Firmamız, 26 seneden bu yana endüstriyel 
mutfak makine ve ekipmanları konusunda 
otellere, restoranlara, kafelere ve hastane 
mutfaklarına yerli üretici olarak hizmet 
vermektedir. Endüstriyel mutfak ekipmanları, 
açık büfeler ve dondurma makine ve 
ekipmanları olarak farklı kategorilerde üretim 
sağlamaktayız. Özellikle endüstriyel soğutma, 
bulaşık makineleri, dondurma makine ve 
ekipmanlarında birçok ülkeye aktif olarak 
ihracat yapmaktayız. Ayrıca turizm sektöründe 
hem yurt içi hem de yurt dışı pek çok projede, 
anahtar teslim ekipman tedariki sağlamaktayız. 

Dondurma makine ve ekipmanları 
ürettiğinizi söylediniz. Otellerin bu makine 
ve ekipmanlara talepleri mevcut mu? 
Elbette, otellerin son yıllarda, dondurma 
makine ve ekipmanlarına olan talepleri arttı. 
Tüm dondurma makine ve yan ekipmanlarının 
tek çatı altında üretimini, Türkiye ve dünyada 
sağlayan tek firma olmamız, tercih edilme 
sebebimizdir. Dondurma makinelerimiz, 
içerdiği üretim teknolojisi sayesinde oldukça 
kârlı olduğu için, oteller konuklarına dondurma 
dağıtımı hizmeti sunduklarında müşteri 
memnuniyeti artarken, elde edilen kâr sebebi 
ile önümüzdeki yıllarda bu taleplerin daha da 
artacağını düşünüyoruz. 

Kristal Endüstriyel’in turizm sektörüne 
dönük ürün ve faaliyetlerine ilişkin bilgi 
alabilir miyiz? 
Bir otel işletmesinin ihtiyaç duyabileceği 
her türlü mutfak ekipmanının üretimini 
gerçekleştiriyoruz. Açık büfeler, 600, 700, 900 
seri pişiriciler, ankastre pişiriciler ve döner 
ocaklarının da dahil olduğu özel pişiriciler, 
konveksiyonlu fırınlar, pastane fırınları, taş 
tabanlı fırınlar ve kombi fırınlar, yatay tip 
soğutucular, dikey tip soğutucular, et kurutma 
ve yaşlandırma dolapları, içecek dolapları, şok 
soğutucu ve dondurucular, ankastre teşhir 
üniteleri, soğuk odalar, pasta ve şarap teşhir 
dolapları, et doğrama makineleri, dondurma 
makine ve ekipmanları, konveyörlü, giyotin 
tipi, tezgah altı ve bardak yıkama tipi bulaşık 
yıkama makineleri olmak üzere bir otelin 
müşterilerine endüstriyel mutfak sektörü ile 
ilgili hizmet vermek için ihtiyaç duyabileceği 
her türlü makine ve ekipmanı yerli üretim farkı 
ile üretiyoruz. 

Turizm sektörü sizin için nasıl bir pazar? 
Sizce, bu sektörü farklı kılan özellikler nelerdir? 
Turizm sektörünün temel yatırımlarından 
biri olan mutfak projelerinin, A’dan Z’ye 
tüm makine ve ekipmanlarını bünyemizde 
geliştirip, üretebildiğimiz için ilgili sektör 
bizim önemli hedef pazarlarımızdan bir 
tanesidir. Her geçen gün artan yatırımlar ve 
hizmet kalitesini artırma hedefleri özellikle 
ekipman yatırımları konusunda bizi sürekli 
gelişim ve inovatif atılımlara yöneltmektedir. 
Yatırımcı partnerlerimiz ile birlikte teknoloji 
ve operasyonu, şefler ve mühendislerin 
iletişim kombinasyonlarını, en üst seviyede 
sağlayıp; kalite ve kullanım kolaylığı 
noktalarında dünya standartlarında ürünler 
üretmeyi hedeflemekteyiz. 

Kristal Endüstriyel için sürdürülebilirliğin 
ve yeşil üretimin önemini biliyoruz. Bu 
konudaki çalışmalarınız hakkında detay 
verebilir misiniz? 
Kristal Endüstriyel olarak işletmemizde 
kullanılan elektriği, fabrikamızda kurulu 
güneş panelleri ile güneşten sağlıyoruz. 
Böylece enerji bağımlılığını ortadan 
kaldırdığımız gibi geleneksel fosil yakıt 
tüketimimiz olmadığı için doğaya zarar 
vermiyoruz. İşletmemiz içerisindeki yeşil 
alanlara önem veriyor, korunmasını sağlıyor, 
fidan dikim etkinliklerinde mümkün 
olduğunca yer almaya çalışıyoruz. 

Sizce bir otel mutfağı için endüstriyel 
ekipmanlar ne ifade eder? 
Otele gelen müşterilerin oda temizlik ve 
konforundan sonra dikkat ettikleri ve sosyal 
platformlarda en çok geri dönüş yaptıkları 
ikinci yer otel mutfağıdır. Açık büfelerin 
görüntüsü, yapılan yemeklerin kalitesi, 
servisin hızı, yiyecek ve içeceklerin teşhiri 
gibi pek çok konu müşterilerin dikkatini 
çeker ve bu konularda sağlanan müşteri 
memnuniyeti otelin kalite katsayısını 
belirler. Bu sebeple Kristal Endüstriyel olarak 
anahtar teslim endüstriyel mutfak projeleri 
yürütüyor, gerek tasarımsal gerekse işlevsel 
olarak çalıştığımız projelerin her ayrıntısını 
detaylı olarak planlıyor; müşterilerimizin 
hayallerindeki projeyi hayata geçirmeyi 
başarıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında 400'e 
yakın otel mutfağı projesi tamamladık. Bu 
konuda yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizden 
güzel dönüşler alıyor ve bundan mutluluk 
duyuyoruz. Aynı zamanda makine ve 
ekipmanlarımızda, otel mutfağında 
çalışan herkesin işini kolaylaştıran inovatif 
değişimler ve gelişimlerin ışığında daima 
geliştirme ve iyileştirmeler sağlıyoruz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Ben Ramazan Kaynakçı, inşaat 
mühendisiyim. 1998 yılından bu yana, Kristal 
Endüstriyel firmasının genel müdürlük 
görevini yürütmekteyim. 

Otellere yönelik endüstriyel mutfak makine ve ekipmanları üretimi gerçekleştiren Kristal Endüstriyel, sektöre yönelik 
çalışmalarını inovatif atılımlarla sürdürüyor. Bugüne dek yurt içinde ve yurt dışında 400'e yakın otel mutfağı projesini 
tamamlayan firma, mutfak ekipmanları, açık büfeler, dondurma makine ve ekipmanları kategorilerinde üretim yapıyor. 
Kalite ve kullanım kolaylığı açısından dünya standartlarında üretimi hedeflediklerini aktaran Kristal Endüstriyel Genel 
Müdürü Ramazan Kaynakçı, sorularımızı yanıtladı. 



DOSYA

İnsanlığın başlangıcından günümüze:
Antalya’nın antik yerleşimleri

Arkeolojik zenginlikleriyle eşsiz bir açık 
hava müzesi niteliği taşıyan Antalya; 

topraklarında yaşamış ilk insanla başlayan, 
Helenistik dönemden Osmanlı’ya uzanan 
tarihini anlatan yapılarıyla, insanlığın 
binlerce yıllık geçmişini gözler önüne 

seren antik yerleşimleriyle ve eşsiz 
eserlerin sergilendiği müzeleriyle 
kültür turizmi adına öne çıkan bir 
destinasyon konumunda. Taş Devri’ne 
tanıklık etmiş Karain mağarasından Noel 
Baba’nın evi Myra’ya, UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi'ndeki Xanthos’dan 
döneminin heykeltıraş okulu Perge’ye 
pek çok mirasa ev sahipliği yapan, doğa-
tarih-kültür üçgenindeki Antalya’nın 
görmeden anlaşılamayacak güzelliklerini 
sayfalarımıza taşıdık…

Antalya, yurt ve yuva olduğu binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi ve kültürel yapılarıyla sadece deniz-kum-
güneşin değil, kültür turizmine de hizmet eden nadide şehirlerden. Antik Çağ’da batısı Likya, doğusu Pamfilya, kuzeyi 
Pisidya; Alanya’dan itibaren de Kilikya toprakları olarak adlandırılan Antalya, antik yerleşimler açısından hem ülkemizin 
hem de dünyanın en zengin kentleri arasında yer buluyor.
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KARAİN MAĞARASI  

Antalya’nın 30 kilometre kuzeybatısında eski 
Antalya-Burdur karayoluna 5-6 kilometre 
uzaklıkta bulunan Yağca Köyü sınırları 
içinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük doğal 
mağaraları arasında olan Karain Mağarası, 
önünde bulunan traverten ovasından 
150 metre, denizden ise 430-450 metre 
yükseklikte konumlanıyor. 

1946 yılından beri kazı çalışmalarının sürdüğü 
Karain Mağarası’nda yapılan kazılar, bölgenin 
günümüzden 500 bin yıl kadar öncesine 
kadar yerleşim merkezi olarak kullanıldığını 
gösteriyor. Türkiye'nin içinde insan yaşamış 
en büyük mağarası olan Karain Mağarası, 
Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından 
önemli bir paleolitik merkez konumunda.
İnsanlık tarihinin başlangıcındaki süreç içinde 
mağaranın, Alt Yontmataş'tan başlayarak, 
Orta ve Üst Yontmataş evreleri, Neolitik, 
Kalkolitik, Eski Tunç gibi Prehistorik Çağlarda 
ve Klasik Çağ’da insanlar tarafından sürekli 
bir biçimde iskan edildiğini gösteriyor. Bunun 
doğal bir sonucu olarak mağara, yaklaşık on 
bir metreyi bulan kalın bir kültür dolgusu 
içeriyor. Ancak mağaranın en uzun süren ve 
en önemli iskânı Paleolitik Çağa (Yontmataş 
Çağı) ait. Klasik dönemlerdeki kullanımı 
daha çok Adak Mağara (tapınak) niteliğinde 
olup, mağara alnı ve dış duvarları üzerinde 
Grekçe kitabe ve nişler bulunuyor. Karain 
mağarasında yapılan kazılarda elde edilen 

arkeolojik buluntular, Antalya Müzesi'nde ve 
mağaranın hemen yakınında bulunan Karain 
Müzesi'nde sergileniyor. 

Karain'den ele geçirilen Anadolu'da bilinen 
en eski insan kalıntılarının yanı sıra mağarada 
ortaya çıkarılan taşınabilir sanat ürünleri 
Anadolu sanatının ilk örneklerini oluşturuyor. 
Ayrıca, verdiği bitki ve hayvan kalıntıları 
ile Batı Akdeniz'in eski çevresinin ortaya 
konmasında önemli bir rol üstleniyor.

Karain Mağarası, çevresindeki diğer 
mağaralarla birlikte doğal ve kültürel 
özellikleri dolayısıyla karma sit olarak UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.



51

XANTHOS ANTİK KENTİ

PERGE ANTİK KENTİ

TERMESOS ANTİK KENTİ

Fethiye-Kaş karayolu üzerinde, Fethiye’ye 
46 kilometre uzaklıktaki Kınık Beldesi'nde 
yer alan şehir, Xanthos Nehri (Eşen Çayı) 
kenarındaki ovaya hâkim iki tepe üzerinde 
kurulu. Bunların biri Eşen Çayı’nın kenarından 
sarpça bir kayalık şeklinde yükselen surla 
çevrili Likya Akropolü, diğeri ise kuzeydeki 
daha yüksek ve geniş olan Roma Akropolü’dür.
Xanthos’un her iki akropolü de değişik 
örgü sistemlerinin görüldüğü sur duvarları 
ile çevrili durumda. Likya akropolünün 
kuzeyinde Roma Devri Tiyatrosu yer alıyor. 

Xanthos’un en ilginç kalıntıları, tiyatronun 
batısında konumlanıyor. Bunlardan ilki yüksek 
dikdörtgen yekpare kaide üzerindeki ölü 
ailesi ile yanındaki kadın gövdeli, kuşkanatlı 
yaratıklar olan ve ölülerin ruhlarını gökyüzüne 
taşıdıklarına inanılan “Harpy” kabartmalarına 
sahip. Bugün orijinal kabartmaları, Biritish 
Museum’da sergilenen Harpy Anıtı, M.Ö. 
5'inci yüzyıla tarihleniyor. Bu anıt mezarın 
yanında 4'üncü yüzyıla ait diğer bir kaideli 
Likya lahdi yer alıyor. Tiyatronun bitişindeki 
kare şekilli geniş alan ise üç yanı dükkânlarla 
çevrili Roma Devri Agorası'nın kuzeydoğu 
köşesinde, Harpy Anıtına çok benzer, 
yekpare dikdörtgen gövdesinde Likya ve 
Grekçe dilinde yazılmış kitabe yer alan 
M.Ö. 5'nci yüzyıla ait anıt mezar yükseliyor. 
Anıtın gövdesindeki kitabe günümüze dek 

bulunmuş Likya dilindeki en uzun kitabe 
olması özelliği taşıyor. 

Roma Akropolü'nde de birçok kaya mezarı 
ve kaideli mezarı yan yana görmek mümkün. 
Bu alanın güney eteklerde yer alan Aslanlı 
Mezar, Pavaya ve Merehi lahitlerinin kaideleri 
dışında tümü British Museum’da sergileniyor. 
Günümüz kalıntılarına çıkan rampanın sağ 
kenarında sadece temelleri kalmış olan M.Ö. 
4'üncü yüzyıla ait tapınak planlı Nereid Anıtı 
da British Museum da sergilenen Xanthos’un 
ünlü anıtlarından biri. 

Xanthos örenyeri, Likya uygarlığının özgünlüğü 
ve kazılarda elde edilen buluntuların önemi 
dolayısıyla 1988’den bu yana UNESCO’nun 
Dünya Kültür Mirası Listesi'nde ye alıyor.

Perge Antik Kenti, Antalya şehir merkezinin 
17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesi 
sınırlarında yer alıyor. Kilikya–Pisidia ticaret 
yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir 
Pamfilya şehri olan Perge, şehir kapısında 
bulunan bir kitabeye göre Troya Savaşı’ndan 
sonra kurulmuş. 1986 yılında Boğazköy’de 
(Hititlerin başkenti Hattuşa) gün ışığına 
çıkan tunç tabletten Perge’nin Parha adıyla 
Hitit döneminde mevcut olduğu anlaşılıyor.  
M.Ö. 3. yüzyılda girdiği Roma egemenliğinde 
büyük bir gelişme gösteren ve bu dönemde 
Anadolu’nun en düzenli yerleşime sahip 
kentlerinden biri olan Perge’deki kalıntılar da 
ağırlıkla Roma dönemini yansıtıyor. Mimarisi 
ve mermer heykeltıraşlığı ile ünlü olan antik 
kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 

heykeller sayesinde Antalya Müzesi, en 
önemli heykel müzelerinden biri durumunda.
Perge şehir planının esasını biri doğu-batı, 
diğeri ise kuzey-güney yönünde uzanan iki 
ana cadde oluşturuyor. Kentteki dikdörtgen 
planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal 
çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler 
Perge’nin antik çağdaki heybetini yansıtan 
sosyal ve kültürel yapılar arasında… Ayrıca, 
Hristiyanlığın en önemli figürlerinden biri 
olan Aziz Paul tarafından ziyaret edilen Perge, 
Hristiyanlığın kutsal mekanlarından biri olarak 
kabul ediliyor. 

İlk kazıların 1946 yılında İstanbul Üniversitesi 
tarafından başlatıldığı Perge’de önemli 
kalıntılar ise; 12 bin seyirci kapasiteli Helen 

– Roma Tipindeki Tiyatro, M.Ö. 2. yüzyıla 
tarihlenen ve çok iyi korunmuş olan Stadion, 
Agora ve ortasında bir su kanalı olan Sütunlu 
Cadde, nekropol, surlar, gymnasium, Roma 
Hamamı, anıtsal çeşme, Helenistik ve Roma 
Kapılarıdır.

Perge Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Antalya’daki çoğu Roma ve Grek’ler tarafından 
kurulmuş kentlerinin aksine Termessos, 
Anadolu’nun içlerinden gelen Solymnler 
tarafından kurulmuştur. Orman içinde 
korunan ören yerlerinin en önemlilerinden 
biri olan Termessos Antik Kenti, aynı adı 
taşıyan Milli Park içinde yer alıyor. 

Şehir tarih sahnesine Büyük İskender’in M.Ö. 
333’de kenti kuşatması ve Termesosluların 
güçlü bir savunma yaparak kenti teslim 
etmemesi ile çıktı. İlk refah çağını Hellenistik 

dönemde, ikincisini ise Roma döneminde 
yaşayan Termessos halkı Roma senatosu 
tarafından Roma halkının dostu ve müttefiki 
olarak kabul edilmiş ve Termossoslulara kendi 
yasalarını kendilerinin yazması hakkı verilmiş. 
Ayrıca Roma İmparatorluk döneminde şehrin 
bağımsızlığını koruduğu bastığı sikkelerden 
de anlaşılıyor.  

Önemli kalıntılardan olan 4 bin 200 kişi 
kapasiteli tiyatro Hellenistik Çağ’da yapılmış, 
Roma döneminde ise onarım görmüştür. 
Agora, kahramanlık anıtı Hereon, Korint 
düzenli tapınak, Zeus Solymeus/Tapmağı, 
Küçük ve Büyük Artemis Tapınakları, 
Gymnasium ve gözetleme kuleleri, ev 
kalıntıları, sarnıçlar ve surlar kentin önemli 
yapıları arasında yer alıyor. Termossos’un 
önemli diğer özelliği de güney, batı ve 

kuzeyinde bulunan mezarlıklardır. Anıtsal 
mezarların yanı sıra savaşçılıklarını 
betimleyen çok sayıda kalkan motifli lahit, 
mezarlık alanında geniş yer tutuyor. Antalya 
Müzesi’nde Termessos’a ait en ilginç eser 
“Lahitler Salonu”nda sergilenen Köpek 
Lahdi...

Şehrin Bizans döneminde ve sonraki 
devirlerdeki durumu hakkında bilgi 
bulunmuyor. Termessos kenti terk edildikten 
sonra yeni bir yerleşmeye tanık olmamakla 
birlikte, deprem ve doğal tahribin dışında 
oldukça sağlam ve iyi korunmuş ören 
yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. 

Antik kenti de içerisine alan Termessos 
(Güllük Dağı Milli Parkı), UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.
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ASPENDOS ANTİK KENTİ VE TİYATROSU

PATARA ANTİK KENTİ

MYRA ANTİK KENTİ VE ST. NİKOLAOS (NOEL BABA) KİLİSESİ

Pamfilya bölgesinin en önemli kentlerinden 
olan Aspendos, Antalya’nın 48 kilometre 
doğusunda konumlanıyor. Mısır ve gül 
ağacından yapılmış süs eşyaları, şarap, tuz ve 
at ticareti yapılan kentin, at yetiştiriciliği ile de 
antik dünyada ün sahibi olduğu biliniyor.

Aspendos’un en önemli ün kaynağı ise, 
herkesçe bilinen, yalnızca Anadolu’nun değil 
tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunan Roma 
Dönemi tiyatrosuna sahip olması… Aspendos 
Tiyatrosu, gerek mimari özellikleri gerekse iyi 
korunmuş olması ile Roma Devri tiyatrolarının 
günümüzdeki en seçkin temsilcilerinden biri. 
Tanrılara ve devrin imparatorlarına adanan 

yapı, Roma tiyatro mimarisinin ve yapım 
tekniğinin son çizgilerini sergiliyor. Devrinin 
görkemli yapılarından biri olan Aspendos 
tiyatrosu 15-20 bin kişilik kapasiteye sahipti. 
Önemli bir liman ve ticaret kenti olarak 
ünlenen Aspendos aynı zamanda M.Ö. 5. 
yüzyılın ilk yıllarında sikke basan yegane 
şehirdi. 

Akdeniz ile ulaşımını ve gelişmesini 
yakınındaki nehre ve dolayısıyla çevresindeki 
bereketli topraklara borçlu olan Aspendos’ta 
bugün çoğunlukla tiyatro ve suyolları 
ziyaret ediliyor. Şehre ait diğer yapıların 
kalıntıları ise tiyatronun yaslandığı tepenin 
düzlüğünde görülebiliyor. Aspendos suyolu 
sistemi de antik suyollarının günümüze 
kadar korunabilmiş en iyi örneklerinden 
biri. Genel görünümü, yaklaşık 1 kilometre 
uzunluğundaki kuzey-güney konumlu kemerli 
köprünün her iki ucundaki su basınç kuleleri 
oluşturuyor. M.Ö. 2. ve 3'üncü yüzyıllarda tüm 
yapılarla beraber suyolu sistemi geliştirilerek 

suyun daha düzenli elde edilmesi başarılmış. 
Tiyatronun yaslandığı, yer yer sur duvarları ile 
çevrili tepenin üzerinde ise şehir merkezinin 
yapıları olan agora, bazilika, anıtsal çeşme, 
meclis binası ile anıtsal tak, cadde ve 
Hellenistik tapınak ziyaret edilebiliyor. 

Anadolu’daki Roma tiyatroları arasında 
sahnesiyle birlikte günümüze ulaşabilen en 
sağlam örneği olan Aspendos’ta halen çeşitli 
etkinlik be konserler düzenleniyor.

Atatürk’ün şu sözleri ise halen tiyatronun 
ziyaretçi girişinde asılı:

"Bu tiyatroyu restore ediniz ama kapısına 
kilit vurmayınız. Burada temsiller veriniz, 
güreşler düzenleyiniz. 9 Mart 1930, M. Kemal 
ATATÜRK."

Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su 
Kemerleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alıyor.

Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında 
Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda 
bugünkü Gelemiş Köyü'nde yer alıyor. 
Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden 
biri olan Patara, Likya’ya başkentlik etmiş, 
Likya ile Pamfilya birleştirilerek tek eyalet 
haline getirilmesinden sonra da başkentliği 
sürdürmüştür. Tanrı Apollon’un doğduğu 
yer ve Apollon kehanet merkezi olarak 
bilinen Patara, Lykia'nın en önemli ve en eski 
kentlerinden… 

1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara 
Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin 
yanında Akdeniz kaplumbağaları Caretta-
Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını 
bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri 
olması ile de ayrı bir öneme sahip.

Tepecik Akropolü'nde ele geçen seramik 
parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, 
yine Tepecik'in doğu yamacı eteklerinde 
ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş 

Özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, 
Roma Dönemi tiyatrosu ve St. Nikolaos 
(Noel Baba) Kilisesi ile ünlenen Myra 
Antik Kenti, Demre ilçesinde yer alıyor. 
Kaya mezarları, Likçe yazıtları ve sikkeler 
Myra’nın en azından İ.Ö. 5'inci yüzyıldan 
itibaren varlığını sürdürdüğünü gösterirken,  
M.S. 2'nci yüzyıl Myra’nın önemli gelişmeye 
sahne olduğu dönemdir. Likya Birliği'nin 
Metropolisi olan şehirde, Likyalı zengin 
kişilerin yardımları ile birçok yapı inşa 
edilmiş ve onarılmış. Bizans Dönemi'nde 
ise Myra, dini yönden olduğu kadar idari 
yönden de önde gelen şehirlerden biri 
haline gelmiş. Günümüze dek ulaşan 
ününü, Aziz Nikolaos’un (Noel Baba) M.S. 
4'üncü yüzyılda şehrin piskoposu olmasına 
ve ölümünden sonra aziz mertebesine 

ulaşıp adına kilise yapılmasına borçlu…
Günümüzde Myra Antik Kenti kalıntılarını, 
akropolün güney eteğinde yer alan tiyatro 
ile her iki yanında yer alan kaya mezarları 
oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre bugün 
oldukça sağlam durumda olan Roma Dönemi 
surlarının dışında, Helenistik, hatta M.Ö.5'inci 
yüzyıla tarihlenen sur kalıntılarına akropol 
tepesi ve çevresinde rastlamak mümkün. 
Akropolün güney eteğinde yer alan tiyatro, 
gerek oturma sıraları gerekse sahne binası ile 
iyi korunmuş bir Roma Dönemi tiyatrosunun 
özelliklerini yansıtıyor. Tiyatronun hemen iki 
yanında, kabartmalı veya düz kaya mezarları 
görülebiliyor.

Myra’nın Likya Konfederasyonu'na ait 
sikkelerin yanında kendi adıyla basılmış 

sikkelerinde, şehrin ana tanrıçası Artemis’in 
Anadolu’nun en eski tanrıçası Kybele 
formunda temsil edilmiş olması ayrı bir 
önem taşıyor. M.S. 5'inci yüzyılda Likya 
eyaletinin başkenti olan Myra’nın, St. Paul 
ve arkadaşlarının uğradıkları şehir olması 
dolayısıyla Hıristiyanlık için de kentin önemi 
bulunuyor. 

St. Nikolaos Kilisesi, UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer alıyor.
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PHASELİS ANTİK KENTİ

balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere 
gittiğini gösteriyor. Xanthos Vadisi'nde denize 
açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih 
boyunca önemli kent olma özelliğini her 
çağda devam ettirmiş olan Patara, Roma 
Valiliklerinin adli işlerini gördüğü bir merkez 
oluşu yanında Roma'nın doğu eyaletleriyle 
bağlantısını kurduğu bir deniz üssü olarak da 
önemini korumuştur.

Bizans Dönemi'nde de önemini koruyan kent 
Hristiyanlar için önemli bir merkez olmuştur. 
“Noel Baba” diye anılan Aziz Nikolaos, 
Pataralı'dır. Ayrıca St. Paul Roma'ya gitmek 

için Patara'dan gemiye bindiği biliniyor. 
İmparator Konstantin'in başkanlık ettiği 
M.S. 325'teki İznik Konsülü'nde Lykia'nın 
tek imza yetkilisi Piskopos Eudemos'un 
Patara Piskoposu oluşu, kentin bu devirde 
de gözde oluşunu kanıtlar nitelikte. Ortaçağ 
boyunca önemini sürdüren Patara, Türklerin 
gelmesiyle de önemli bir merkez olarak 
günümüze ulaşmıştır.

 Şehre günümüz kalıntılarına giriş, görkemli 
ve çok iyi korunmuş Roma Zafer Takı'ndan 
yapılıyor. Tak'ın batısındaki tepenin 
yamaçlarında, Likya tipi lahitlerin bulunduğu 

mezarlık alanı uzanıyor. Kentin en güney 

ucunda Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış olan 

tiyatronun depremden sonra M.S. 147 yılında 

yeniden inşa edildiği yazıtlardan anlaşılıyor. 

Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe şehrin 

genel görünümünün seyredildiği en güzel 

köşedir. Buradan şehrin diğer kalıntıları; 

Vespasian Hamamı, Korinth Tapınağı, ana 

cadde, liman ve tahıl ambarı izlenebiliyor. 

2020 yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 

Patara Yılı ilan edilmiştir. 

Antalya-Finike sahil yolunun 35’inci 
kilometresinde yer alan Phaselis’in 
kuruluşunun, antik kaynaklara göre 
M.Ö. 690 yılında Rodoslu kolonistlerce 
gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Üç limana sahip 
olan Phaselis’te toprak üstünde görülen 
kalıntıların hepsi Roma dönemine ait. Kuzey, 
güney ve askeri limanların kalıntıları, agora, 
domination agorası, geç devir agorası, 

ana cadde, Hadrian kapısı, tiyatro, surlar, 
nekropol, aquadukt, tapınak kalıntıları 
görülebilen kalıntılardan...

Biri tiyatro karşısında, diğer ikisi güney 
limana giden ana caddenin sağında olmak 
üzere üç agora bulunan kentte, tiyatronun 
karşısındaki agoranın içinde bugün Bizans 
dönemine ait küçük bir bazilikanın kalıntıları 
yer alıyor. Şehrin diğer iki önemli kalıntısı ise 
şehir meydanındaki biri küçük diğeri büyük 
iki hamam kalıntısı. Özellikle küçük hamam 
kalıntıları Roma Hamamı'nın ısıtma sistemi 
hakkında bilgi veriyor. Henüz bulunmamış 
Athena Tapınağı ve diğer önemli yapıların 
ise bugün ormanla kaplı akropol tepesinde 
yer aldığı düşünülüyor. Günümüze ulaşan 

en anıtsal yapı ise kentteki su kemerleridir. 

Bazen Likya bazen Pamfilya bölgesi şehri 
olarak gösterilen Phaselis, esasında her iki 
bölgenin sınırları arasında yer alıyor. Ticari 
liman kimliğine sahip olan kent, M.Ö. 333 
yılında Büyük İskender’i altın taçla karşılamış 
ve bundan sonraki süreçte kent, tarihinin 
en renkli dönemlerini yaşadı. İskender’den 
sonra birçok kere el değiştiren Phaselis, 
M.Ö. 167’de Likya Birliği'ne üye olup birlik 
sikkeleri bastı. Phaselis 1158’deki Selçuklu 
kuşatmasından sonra gerek depremler ve 
gerekse limanının işlevselliğini ve önemini 
kaybetti, 13'üncü yüzyıl başlarından itibaren 
ise tamamen terk edildi.

Büyük Önder Atatürk 1930 Mart ayında, Antalya’yı ilk ziyaretinde bugünkü adı 
Erenkuş olan mevkide denizi, karşı sahilleri, karla örtülü Beydağları’nı seyretti ve 

“Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

OLYMPOS ANTİK KENTİ

Antalya’nın güney sahillerinde Phaselis’ten 
sonra ikinci önemli liman kenti olan Olympos, 
adını 16 kilometre kuzeyindeki Toroslar'ın 
batı uzantılarından biri olan 2 bin 375 metre 
yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı’ndan alıyor. 
Beydağları-Olympos Milli Parkı sınırları 
içinde yer alan kentin kesin kuruluş tarihi 
bilinmemekle birlikte M.Ö. 167–168 yılarında 

basılan Likya Birlik sikkelerinde adı geçen 
Olympos, Likya Birliği’nde üç oy hakkına 
sahip altı şehirden biri olmasıyla öne çıkıyor. 
Kentte günümüze ulaşabilen kalıntılarının 
çoğu orman içinde, ağaç ve çalılarla örtülü 
durumda ve Helenistik, Roma, Bizans 
dönemlerine ait. Olympos’un günümüze 
kadar ulaşmış kalıntıları genellikle doğudan 
batıya doğru, hızla denize akan bir ırmağın 
ağzında ve her iki yakasında konumlanıyor. 
Akropol, tiyatro, tapınak kapısı antik kentte 
görülebilecek önemli yapılardan. Kalıntılar 
arasında en ilgi çekeni ise Antalya Müzesi'nce 
yürütülen kazılarla gün ışığına çıkarılmış 
olan Kaptan Eudomus’un Lahdi'dir. Nehir 
ağzının hemen yanında kayalığın oyuğunda 
yer alan lahit hem duygu dolu şiirsel ithaf 
yazıtında kaptanın adını vermesi hem de 

uzun kenarındaki gemi kabartmasında 
gemisinin şeklini vermesi açısından önem 
taşıyor. Olympos’un son dönemini yansıtan 
Ortaçağ kalesi, derenin denizle birleştiği 
yerin batısında bir köprünün ayağı, bir 
tapınağa ait duvar parçası, sütun başlıkları, 
tiyatro, Bizans bazilikası, kıyıya yakın yerde 
hamam kalıntılarını bugün de görülebilen 
kalıntılardan...

Erken Hıristiyanlık döneminde önemini 
koruyan şehir, M.S. 3. yüzyıldan itibaren 
tekrar korsan hücumlarına uğradı. Geç 
Hıristiyanlık döneminde önemini yitirmeye 
başlayan şehir, 11. ve 12. yüzyılda Venedikli 
ve Cenevizli tüccarların ticaret merkezi oldu 
ancak bu faaliyet, 15. yüzyılda Osmanlı deniz 
üstünlüğü ile son buldu.
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Antalya’daki diğer önemli antik yerleşimlerden bazıları:
• Trebenna 

• Ariassos 

• Onobara 

• Arykanda 

• Rhodiapolis 

• Akalissos 

• Anydros - Eudokias 

• Arneai 

• Colybrassus 

• Hamaxia 

• Laertes 

• Selge 

• Lyrbe (Seleukela) 

• Podalia 

• Karataş (Semayük) 

• Antiphellos (Kaş) 

• Sura 

• Teimiussa (Üçağız) 

• Andriake (Çayağzı) 

• Simena (Kaleköy) 

• Kekova 

• Aperlai 

• Apollonia 

• Andriake 

• Andriake Granarium (Horrea Hadriani) 

SİDE ANTİK KENTİ VE ANTİK TİYATROSU

Limyra Antik Kenti, Toçak Dağı’nın güney 
eteklerinde, genellikle erken dönem 
yapıların yer aldığı akropol ile onun hemen 
güneyindeki Roma ve Bizans Çağı surları 
içinde kalan alanı kapsıyor. En az M.Ö. 5’inci 
yüzyıldan itibaren yerleşim gördüğü anlaşılan 
kentin tarihindeki en aktif dönemi, M.Ö. 
4'üncü yüzyılın ilk yarısında Likya Kralı Perikle 

zamanıdır ki bu dönemde Limyra, Likya’nın 
başkenti durumundadır. Limyra, zaman 
zaman depremler yüzünden zarar görse 
de yeniden inşa edildi. Bizans egemenliği 
sırasında piskoposluk merkezi olan şehir, 8. 
ve 9'uncu yüzyıllarda Arap akınları sonrasında 
terk edildi. Limyra Antik Kenti ise, 1970 
yılından beri Avusturyalı arkeologlarca 
kazılmakta.

Limyra’daki kalıntıları üç kısımda incelenebilir. 
İlk gezilecek yer Prof. Dr. Brochhard 
tarafından kazılarak restore edilen akropol 
ve güneyindeki heroondur. Akropol bir iç kale 
ve aşağı kaleden oluşuyor. Aşağı kalede sur, 
sarnıçlar ve Bizans Kalesi dışındaki en önemli 

yapı M.Ö. 4. yüzyıla ait Perikles adına inşa 
edilmiş karyetitli mezar anıtıdır. 

İkinci kısım kalıntıları dağın eteğindeki ve 
ovadaki yapı kalıntıları oluşturuyor. Bu 
alanlarda Tiyatro, Roma ve Bizans dönemi 
suru, Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar’a 
ait M.S. 1. yüzyılda yapılmış Kenotaph Bizans 
Kilisesi bulunuyor.

Üçüncü kısımı ise nekropol alanları 
oluşturuyor. Lykia şehirleri içinde mezarları 
en çok olan şehirlerden biri olan Limyra’nın 
yakınlarında yer alan ve bir başka önemli 
kalıntı ise Kumluca yönündeki Roma 
köprüsü...

Antik dönemde Pamfilya’nın en önemli 
liman kenti olan Side, Antalya’nın 80 
kilometre doğusunda, Manavgat’ın 7 
kilometre güneybatısında bulunan 350-400 
metre genişliğinde bir yarımada üzerinde 
kuruludur. M.Ö. 6’ncı yüzyılda tüm Pamfilya 
ile birlikte Lidya Krallığı'nın egemenliğine, 
Lidya Krallığı’nın 547-46’da yıkılışından 
sonra ise Perslerin hâkimiyeti altına giren 
Side, özgürlüğünü bir ölçüde koruyarak 
kendi adına sikke basmıştır.

Bir yarımada üzerine kurulu olan Side, diğer 
Pamfilya kentlerinde olduğu gibi şehrin 
ana kapısından başlayan bir anıtsal cadde 
boyunca uzanıyor. Kuzeydoğudaki “Büyük 
Kapı”dan başlayan ana cadde, Tiyatro 
önündeki kavis dışında hemen hemen 
düz bir çizgi şeklinde yarımada boyunca 

ilerleyerek tapınaklar yakınında büyük bir 
meydanla sona eriyor. Ticaret ve liman kenti 
olarak tanınan kentin ikinci büyük caddesi 
de “Büyük Kapı”dan kentin güneyine doğru 
uzanıyor.

Side Antik Tiyatrosu, Side Antik Kenti'nin 
yer aldığı yarımadanın daraldığı kesimde 
ve kentin merkezinde yer alıyor. Tiyatronun 
Roma Devri’nde yapı plan açısından 
Helenistik gelenekte yarım daireden 
taşan biçimde yapılmış olmasına rağmen 
inşa tekniği açısından Roma mimarisi 
geleneğinde yapılmış olduğu görülüyor. 
Caveanın (oturma sıraları) diazomaya 
(basamakların ortasındaki yol) kadar 
olan kısmı bir yamaca yaslanmış; üst 
kısım ise tonozlar üzerinde eğimli olarak 
şekillendirilmiş düzleme oturtulmuş 

durumda. Tiyatro, bu özelliğiyle 
Anadolu'nun tekil örneklerinden olma 
özelliği taşıyor. Üç katlı sahne binasının 
süslemelerinde Antoninler Dönemi barok 
özelliği görülüyor. Birinci katın podyumunda 
yer alan Dionysos Frizi’nde şarap tanrısı 
ve tiyatronun hâkimi Dionysos'un hayatı, 
batıdan doğuya doğru kronolojik olarak 
anlatılıyor ve doğu uçta Gigantomakhia 
ile sonuçlanıyor. Sahne binasının cephesi, 
mimari süslemeler ve heykellerle oldukça 
hareketlendirilmiş durumda.

LİMYRA ANTİK KENTİ
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl turizm 
hedeflerini 28 milyon turist, 22 milyar 
dolar gelir olarak güncellediğini 
açıkladı. Ersoy, CNN TÜRK’te katıldığı 
programda turizmdeki son durumu, 
hedefleri ve yeni projeleri anlattı. 
Daha önce 25 milyon turist 20 milyar turizm geliri olarak belirlenen 
2021 yılı hedeflerinin 28 milyon turist 22 milyar dolar gelir olarak 
revize edildiğini açıklayan Bakan Ersoy, Türkiye’ye günde 130 
bin turist geldiğine dikkat çekti. Yurt dışında yapılan tanıtımlar 
hakkında da konuşan Ersoy, şunları söyledi: “Tanıtım kamunun 
değil, profesyonellerin işi.  22 ülkede TV reklamları yaptık. Onlarca, 
yüzlerce film çekiyoruz. 80’den fazla ülkede dijital tanıtım yapıyoruz. 
Hedef ülkeler de bize yoğun yolcu veren ve potansiyeli olanlar. Şu 
anda dünyada pandemide açık ara en yoğun ve etkili reklam yapan 
ülkeyiz. Go Türkiye sitesini devreye aldık. Bu sene 100 milyonu 
geçeceğiz önümüzdeki yıl 200 milyon yapacağız. Önemli olan size 
yolcu verme potansiyeli olan ülkelerin pasta payını yüksek tutmak. 
Hedef kitleleri tespit edip onlara tanıtım yapacağız. Biz çok büyük 
bir ekibiz yoğun çalışıyoruz. Fiyatınızı yükseltmek istiyorsanız önce 
ülkenizi sonra bölgenizi daha sonra markanızı tanıtmanız lazım.” 

TÜRSAB Genel Merkezi’nde düzenlenen 2021 Turizm 
Kongresi'nin tanıtım toplantısında, Kasım ayında Antalya'da 
düzenlenecek kongrenin hedefleri ele alındı. Kongre ile ilgili 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Koordinatörü Hasan 
Eker, ‘‘1 buçuk yıllık bir pandemi döneminden geçtik. Dünya 
turizminde seyahat rakamları 1,5 milyardan 400 milyonlara 
düştü. Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber turizm hareketi 
başladı. Tüm dünyayı turizmde yeni bir dönem bekliyor. Artık 
rekabet fiyat odaklı olmayacak. Hijyen ve sağlık odaklı olacak. 
Doğa turizmine daha fazla önem verilecek. Yakın çevreye turizm 
hareketinin artacağı öngörülüyor. Bireysel turizm de aynı şekilde. 
Gerçek şu ki, bizi daha farklı bir dönem bekliyor. Biz de sektörün 
köklü kuruluşu olarak bu konuda bir kongre düzenlemeye karar 
verdik. Burada ortak akıl ile turizmin tüm taraflarıyla birlikte 
tüm konuları masaya yatırma kararı verdik. Kongrenin genel 
olarak turizme çok faydalı olacağına inanıyoruz. İletişim-Eğitim-
Dayanışma mottosuyla bu yıldan sonra her sene geleneksel 
olarak düzenlemek istiyoruz. Kongrede turizm yatırımcıları, 
kamu yetkilileri ve birlik başkanlarının da konuşmacı olarak 
katılacağı oturumlar düzenlenecek. Türkiye turizminin büyük 
pazarlarından Hollanda, Rusya ve Almanya gibi ülkelerin seyahat 
acentaları birliklerinin başkanları ile oturumlar düzenlenecek. 
Havayolları ve acenta ilişkileri ile marka ve iletişim stratejileri 
gibi birçok alanda çalışmaların yanı sıra yurdumuzun dört bir 
köşesindeki turizmciler için tanışma ve paylaşma etkinliklerimiz 
olacak. Ülkemizin çok değerli akademisyenleri ve gazetecilerinin 
de katılımlarıyla eğitimlerimiz olacak. Kongrenin ilk gününde 
erken rezervasyon kampanyasını da başlatacağız. Kısacası 
birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüzü hak ettiği noktaya 
dayanışma ile taşıyacağız’’ diye konuştu. 

Şubat ayında Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı olan ve sektörün tüm 
bileşenlerini online olarak bir araya getiren 14. Travel Turkey İzmir 
Dijital Fuarı’nın ardından yerli ve yabancı tüm sektör temsilcileri 2-4 
Aralık 2021 tarihleri arasında fuarizmir’de fiziksel olarak buluşmanın 
heyecanını yaşıyor. Şubat ayındaki başarısını artan bir ivme ile 
sürdüren Travel Turkey İzmir Fuarı, 2021 yılını beklentilerin üzerinde 
kapatacak, 2022 yılı için de yeni yol haritası çizecek. Türkiye ve dünya 
turizmini İzmir’de buluşturarak turizm sektörünü her mevsim canlı 
tutan Travel Turkey İzmir Fuarı, 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında 
kapılarını 15. kez açıyor. Sektör temsilcileri, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 
İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığıyla düzenlenecek olan 15. Travel 
Turkey İzmir Fuarı’nda buluşacak.

Turizmde hedef yükseldi: 
28 milyon turist, 22 milyar 
dolar gelir

TÜRSAB 2021 Turizm 
Kongresi’nin tanıtım 
toplantısı yapıldı

Turizmin değişmeyen rotası: 
Travel Turkey İzmir  

Sağlık turizminin 
geliştirilmesi 

amacıyla yurt 
dışından gelecek 

hastalara vize
 kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yetki 
verildi. Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları arasında uluslararası 
hastaların sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında HİB'in 
yetkilendirilmesine dair "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü", Ticaret 
Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı. Sağlık vizelerinin 
Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastalara hızlı şekilde verilmesinin 
önem taşıdığını söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran, “Dünyada bir hasta HİB üzerinden bizlere randevusunu 
gösterdiği anda en geç 48 saatte refakatçileriyle birlikte vizesini 
alarak ülkemize gelmiş olacak. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı 
payı artırmak durumundayız. Eğitim ve spor turizmleri alanlarında 
da pek çok adım var. Sağlık turizmi pastasından alınacak her pay, 
ülkemizin hanesine gelir olarak kaydedilecektir” dedi. Ticaret 
Bakan Yardımcısı Tuzcu da Türkiye'nin kendi hastaları yanında, 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen sağlık turizmi hastalarını 
da misafir ettiğini söyledi. Tuzcu, "Son 10 yılda 1 milyona ulaşan 
hasta sayımızı çok daha ileriye taşımayı, şu anda ölçülen 1 milyar 
doları aşan döviz girdisini çok daha yukarılara taşımayı, 2023'e 
kadar 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

İki bakanlık arasında 
Sağlık Vizesi İş Birliği 
Protokolü imzalandı

Nuri Ersoy
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Bu sene hibrit olarak düzenlenen WTM Londra Fuarının ilk 
ayağı olan fiziksel katılımlı organizasyon, 1-3 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşti. Sanal ortamda gerçekleşecek WTM Virtual ise, 8-9 
Kasım’da düzenleniyor. WTM Uluslararası Turizm Fuarı, sonraki 
yıla ilişkin iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, gözlemler yapılarak 
tahminlerin yürütülmesi açısından turizm sektörü adına önem 
taşıyor. Sektörün geleceğini şekillendiren toplantı, panel ve 
konferanslar ile gelecek dönem vizyonlarının belirlenmesine 
büyük katkı sağladığı kabul edilen fuarda Türkiye de stant 
oluşturdu.

İngilizlerin yüzde 70’i en az bir defa tatile çıkmayı planlıyor
WTM Londra Fuarı’nın İngiliz turizm pazarı ile ilgili gerçekleştirdiği 
araştırma, İngiltere pazarının 2022’de yüzleri güldüreceği 
izlenimi veriyor. Fuarın ilk gününde açıklanan araştırmaya göre, 
2022 yılında İngilizlerin yüzde 70’i en az bir defa tatile çıkmayı 
planlıyor. Araştırmaya göre, yurt dışında tatil yapmak isteyen 
İngiliz turistlerin oranı ise yüzde 38 olarak belirlendi. 

Global Yatırım Holding (GYH) 
iştiraki, kruvaziyer liman 
işletmecisi Global Ports Holding 
(GPH), Danimarka Kalundborg 
Limanı’nındaki kruvaziyer 
operasyonlarını yönetmek için 
kira sözleşmesi imzaladı. Kuzey 
Avrupa kruvaziyer pazarına hitap 
edecek ilk limanı Kalundborg’da
 kruvaziyer işinin büyümesi için pazarlama gücü ve operasyonel know-
how'ını uygulamayı planlayan Global Ports Holding, Kopenhag'daki 
aşırı turizm yükünün hafifletilmesine potansiyel olarak katkı 
sağlayacak. GYH’den KAP’a yapılan açıklamada Danimarka'daki 
Kalundburg Kruvaziyer Limanı liman operasyonlarının işletilmesine 
yönelik olarak 20 yıl süreli ve 10 yıl ilave uzatma hakkı ile sözleşme 
imzalandığı duyuruldu. 

Global Yatırım Holding 20’nci 
limanıyla kruvaziyerlerin 
‘Kuzey Yıldızı’ oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), ikinci çeyrek 
hane halkı yurt içi turizm 
verilerini açıkladı. Verilere 
göre yerli turistlerin, yurt 
içinde yaptıkları seyahat 
harcamaları 2021 yılının 
ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 203,2 artarak 
10 milyar 724 milyon 639 
bin TL olarak gerçekleşti. 
Buna göre, Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarından 
oluşan ikinci çeyrekte, 
yurt içinde ikamet eden 
8 milyon 995 bin kişi 
seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme 
kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,0 artarak 10 milyon 639 bin 
seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 89 
milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,4 gece 
oldu. 

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 
tarafından düzenlenen “17th ACI Europe Awards” kapsamında 
“Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” 
ödüllerine layık görüldü. Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa 
karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma 
hedefi ile “Net Zero 2050” hareketini de başlatan ACI, “Avrupa’nın 
En İyi Havalimanı”nı seçmek için bu yıl standart ödül kriterlerine 
“Dayanıklılık ve İlhamı ekleyerek, değerlendirmelerinde Covid-19 
iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında yapılan ilham verici 
çalışmalara odaklandığını açıkladı. Yeni düzende iş yapış modelini 
dayanıklılık üzerine kuran İstanbul Havalimanı, çevikliği sayesinde, 
hata payını en aza indirecek şekilde karar alma mekanizmalarını 
işletmesiyle farkını ortaya koydu.   Ödüller, İsviçre’nin Cenevre 
kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu 
kapsamında 26 Ekim’de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı 
İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.  ACI Europe 
yıllık genel kurulunda, Avrupa’nın en büyük 10 havalimanına özel 
olarak ayrılan kontenjan kapsamında Samsunlu, Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçildi. 

İkinci çeyrekte yerli turistin 
seyahat harcamaları yüzde 
203,2 arttı

WTM Londra, 9 Kasım’a 
kadar devam ediyor

İstanbul Havalimanı, 
‘Avrupa’nın En İyisi’ seçildi 
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Setur’un seyahat 
teknolojileri üretecek 
yeni markası 
SeturTech, öncelikle 
şirketin teknolojik 
dönüşüm yolculuğuna 
liderlik edecek. Yeni 
yapılanma kapsamında, 
önümüzdeki günlerde
3’üncü yıl dönümünü 
kutlayacak olan Setur 
Bilgi Teknolojileri ve Ar-
Ge Merkezi, SeturTech 
markası altında 
faaliyetlerine devam edecek. Çalışmalarını ağırlıklı olarak ana 
sektörlerden biri olan turizm alanında yürüten ekip, yapay 
zekadan yararlanarak akıllı sistemler üzerine yoğunlaşıyor. Setur 
Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, şunları 
söyledi: “Hem yurt dışına giden çalışan istihdamını geri kazanmak 
hem de ülkenin dört bir yanından yetenekli, bilişim dünyasında 
çalışmaya istekli gençleri teknoloji alanında bizimle bir adım 
öteye taşımak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise yüksek teknoloji 
içeren çözümler alanında daha da ileri gitmek.  SeturTech 
markası altında yer alan Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge merkezimiz 
ile bilimsel alanda yaptığımız çalışmalarla yeni teknolojilerin 
önünü açarken ürettiğimiz teknolojik ürünlerle de dijital turizm 
ve dijital perakendecilik alanlarında öncü olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruşu Kuveyt Türk, ülkemizin bayrak 
taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'ın 
resmi ortaklarından biri oldu. Sabancı Müzesi The Seed’de 
gerçekleştirilen basın toplantısında, Kuveyt Türk Genel Müdürü 
Ufuk Uyan ve Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Miles&Smiles ortaklığıyla ilgili detaylı 
bilgi verdi.  Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan bireysel 
ve tüzel müşteriler, Türk Hava Yolları ve program ortağı hava yolu 
firmalarıyla yapacakları uçuşlardan ve alışveriş harcamalarından Mil 
kazanacak. Biriktirdikleri Millerle Türk Hava Yolları ve program ortağı 
hava yolu firmalarının uçuşlarında kullanmak için ‘ödül bilet’ ve Türk 
Hava Yolları uçuşlarında kullanabilecekleri ‘refakatçi bileti’ alabilecek 
olan Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, ayrıca anlaşmalı program 
ortaklarında Mil harcayabilecek ya da ücretsiz kabin yükseltme 
hizmetinden yararlanabilecek.   

Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları 
güçlerini Miles&Smiles ile 
birleştirdi

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği’nin 
Avrasya’daki ilk çalıştayı İstanbul’da başladı. İstanbul’da düzenlenen 
B2B Workshop Çalıştayı’na 100’e yakın ülkeden dünyanın en 
seçkin düğün ve balayı turizmi acentesinin 250’ye yakın yönetici 
ve temsilcisi katılım sağladı. Dünya çapında 300 milyar dolarlık 
hacme sahip olan düğün turizminin temsilcileri Türkiye’deki turizm 
profesyonelleri ile bir araya geldi. IADWP (Uluslararası Destinasyon 
Düğün Profesyonelleri Derneği) Başkanı Kitzia Morales ve birçok 
özel davetlinin katılım gösterdiği organizasyonun açılış etkinliği 
Pullman Istanbul Hotel’de gerçekleşti. IADWP Başkanı Kitzia 
Morales açılış konuşmasında, IADWP Üyeleri ile Türkiye’de 
bulunmaktan dolayı çok büyük keyif aldığını ve Türkiye’nin 
düğün turizminde hak ettiği yerde olması için bölge başkanları 
ve üyeler ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Morales, “Umut 
ediyorum ki kısa süre içerisinde düğünlerimizi artık Türkiye’de de 
düzenleyerek; Türkiye’deki paydaşlarımız ile işbirliği yapacağız” 
dedi. Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği 
Avrupa ve Asya Başkan Murtaza Kalender ise “Eğer ülke olarak 
milyon dolar bütçeli düğünlere ev sahipliği yapmak istiyorsak; 
bu tip çalıştaylarda daha fazla yer almamız ve STK’lar vasıtasıyla 
daha çok çalışma yürütmemiz gerekiyor. 100’e yakın ülkeden 
etkinliğimize katılan 250’ye yakın düğün planlayıcısına ve katılım 
gösteren meslektaşlarıma, misafirlerimize, basın mensuplarına, 

sponsorlarımıza, Türkiye Turizm tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
TGA’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türk Hava Yolları’na, Avcılar 
Belediyesine, Kayzen’e, ekip arkadaşlarıma, ISTTA’ya, Pullman 
Istanbul Hotel’e ve bize destek verdikleri için çok teşekkür 
ediyoru”" şeklinde konuştu.  

SeturTech markası, şirketin 
teknolojik dönüşüm 
yolculuğuna liderlik edecek

Uluslararası düğün profesyonelleri İstanbul'da bir araya geldi 

Alphan Kimyonok
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Kasım ayında Rusya'da en çok rağbet gören destinasyonlar belli oldu. 
Mısır ve Türkiye en yüksek talep alan destinasyonlar olarak açıklandı. 
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya'da kasım ayında en çok 
talep gören destinasyonların belli olduğunu açıkladı. Anex Tour, 
Pegas Touristik, Intourist, Coral Travel, TUI ve Tez Tour gibi büyük 
tur operatörlerinin kasım ayındaki toplam satışlarına göre Mısır'ın 
ilk sırada olduğu belirtilen açıklamada, "Geniş hava ulaşım ağı, 
Rusların İstanbul turlarına artan ilgisi ve en iyi otellerin fiyatlarındaki 
mevsimsel düşüşler nedeniyle Türkiye kasım ayı satışlarında ikinci, 
tüm tur operatörlerinin satışlarında ise ilk 3'te” ifadelerine yer verildi. 
Kasım ayında Rusya'dan en fazla talep alan üçüncü destinasyon ise 
Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Mastercard ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), Türkiye’de 
uluslararası sağlık turizmini geliştirme amacıyla hayata geçirdiği yeni 
iş birliğini duyurdu. USHAŞ tarafından geliştirilen “Turkish Medical 
City” platformu kapsamında, Türkiye’yi tedavi olma amacıyla ziyaret 
eden yabancı Mastercard kullanıcıları, USHAŞ’ın anlaşmalı olduğu 
hastanelerde özel fırsatlardan faydalanarak uçtan uca hizmet 
alabilecek. Türkiye’yi tedavi amaçlı ziyaret eden turistlere en iyi 
deneyimi sunma amacıyla geliştirilen “Turkish Medical City” projesi 
ile USHAŞ’ın sunduğu sağlık paketlerinden faydalanan turistler, bu 
yeni iş birliğiyle birlikte Mastercard’ın teknolojik altyapısının ve 
ortaklık ağının avantajlarından yararlanarak işlemlerini hızlı, güvenli 
ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Mastercard kullanıcılarına 
aynı zamanda özel indirimler ve VIP hizmetlerde de sunulacak. Bu 
işbirliği ile Türkiye’ye yakın bölgeden medikal turizm amacıyla gelen 
turist sayısının üç yılda anlamlı bir şekilde artırılması öngörülüyor. 

Kasım ayında Rus turistin tercihi 
Mısır ve Türkiye oldu 

Mastercard ve Uluslararası 
Sağlık Hizmetlerinden sağlık 
turizmi için iş birliği 

Corendon Airlines, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, İsviçre ve Polonya’dan sonra şimdi de Danimarka 
pazarına giriş yapıyor. Paskalya tatili itibariyle uçuşlarına 
başlayacak olan tatil havayolu Corendon Airlines, 24 Haziran 2022 
itibari ile de 3 uçağını yeni pazarına konumlandırarak konumunu 
güçlendirecek. 8 Nisan 2022’den itibaren Antalya’dan Kopenhag, 
Billund ve Aalborg’a direkt uçuşlara başlayacak olan uluslararası 
havayolu, 24 Haziran itibariyle ise 2 uçağını Kopenhag’a; 1 
uçağını da Billund’a konumlandırarak Danimarka’nın bu en 
yoğun havalimanlarından Türkiye, İspanya ve Yunan Adalarına 
turistik uçuşlara başlayacak. Yaz boyu Kopenhag’dan haftada 30; 
Billund’dan ise haftada 14 uçuş yapacak Corendon Airlines, 2022 
kışı itibariyle uçuşlarına ara vermeden devam etmek hedefinde. 

SunExpress, 26 Mart 2022 itibariyle Gatwick-Dalaman uçuşlarına 
başlayacağını açıkladı. Başlangıçta haftada 3 frekans olarak 
yapılacak olan uçuşlar, 24 Mayıs’tan itibaren haftanın 7 günü 
gerçekleştirilecek. SunExpress ayrıca, 27 Mart 2022’den itibaren 
Manchester-Dalaman uçuşlarına da başlıyor. Haftada iki frekans 
olarak başlayacak olan Manchester-Dalaman uçuşları da 24 
Mayıs’tan itibaren haftada 3 frekansa çıkarılacak. Öte yandan, 
bütçeli hava yolu Ryanair, 2020 yılında başladığı ancak pandemi 
nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığı Bratislava-Dalaman 
uçuşlarına yeniden başlıyor. Uçuşlar, 29 Mart’tan itibaren 
haftada iki frekans şeklinde başlayacak. 

Corendon Airlines Danimarka 
pazarında varlık gösterecek

SunExpress ve Ryanair, 
Dalaman uçuşlarına başlıyor 
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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun 
daveti üzerine başkent Varşova’ya ziyarete 
giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  
Rau ile bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, 
Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle 
girebileceklerini açıkladı. Çavuşoğlu, 
Türkiye’ye gelen Polonyalı turist sayısında 
Covid-19 salgını nedeniyle düşüş olduğuna 
dikkat çekerek, “Ancak bu sene tekrar bir 

artış var. Güvenli turizm konsepti konusunda yakın iş birliğimiz oldu. 
Elbette vatandaşlarımızın sağlığı önemli ama bu konsept çerçevesinde 
tıpkı Almanya, Fransa ve birçok ülkeyle, Ukrayna gibi ülkelerle olduğu 
gibi iş birliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye’nin en önemli turizm 
destinasyonlardan birisi olması Polonya’da bizi memnun ediyor. 
Önümüzdeki süreçte 1,5 milyona ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi. 
Polonya vatandaşlarının elektronik vize alması şartının kaldırıldığını 
söyleyen Çavuşoğlu, “Polonya vatandaşlarının da Ukrayna, Moldova, 
Azerbaycan, Gürcistan, Almanya ve İngiltere gibi bazı ülkelerin 
vatandaşları gibi kimlikle gelebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile 
bir çalışma yapıyoruz” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi altyapı, temizlik, ulaşım vb. 
sorunlar yaşayan Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm 
potansiyeli yüksek şehirlerin genel bütçe gelirlerinden 
aldığı payın kış değil, yaz nüfusuna göre belirlenmesi için 
bir kanun teklifi sundu. CHP Muğla Milletvekili Mürsel 
Alban, belediyelere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 
ayrılacak payların hesaplanmasında yaz nüfusunun ölçüt 
alınmasını öngören kanun teklifini meclise sunarak, 
“Bodrum, Marmaris, Manavgat, Kuşadası gibi turizm 
ilçelerinde kış nüfusu 200 bin ile 300 bin arasında 
değişirken yaz nüfusu 1 milyonu aşmaktadır. Belediyelerin 
kış nüfusuna göre aldıkları pay yaz nüfusuna hizmet için 

yetmemektedir” dedi. Turizm şehirlerinin içme suyu 
ve kanalizasyon hatlarının yaz nüfusunu kaldırmadığına 
dikkat çeken Mürsel Alban, ayrıca temizlik ve çöp toplama 
hizmetlerinde çalışan personelin yetersiz olmasından 
dolayı belediyelerin çok büyük mağduriyet yaşadığına 
dikkat çekti. Kıyı kentlerindeki belediyelerin yaşadığı 
sorunların çözümü için yaz nüfusunun ortalamasının 
alınması gerektiğini kaydeden Mürsel Alban, teklifin 
yasalaşması halinde turistik şehirlerin nüfusun arttığı 
yaz döneminde belediye meclisi kararıyla sözleşmeli 
personel istihdam etmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Polonya vatandaşları, Türkiye'ye 
kimlikle giriş yapabilecek

CHP’den turizm şehirlerinin sorunlarına yönelik kanun teklifi 

Ankara'da düzenlenen 
Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği 
Toplantısı'nda Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 
Rusya Federal Turizm Ajansı 
Başkanı Zarina Doguzova, bir 
araya geldi,  Ortak Turizm Eylem 
Planı imzalandı. Görüşmenin 

ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Ersoy, yılsonuna kadar 4 
milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklediklerini belirterek, 
şunları söylesi: “Pandemi koşullarında ülkelerarası turizm trafiği tekrar 
açıldı. Özellikle Rusya-Türkiye arasındaki hava ve turist trafiği de çok yoğun 
bir şekilde başladı. Rus meslektaşlarımızla, hem pandemi öncesinde 
hem pandemi sonrasında hem de bundan sonra devam edecek olan 
turizm toplantılarımız var. Rusya Halk Sağlığı Komisyonu’ndan üyeler ve 
aynı şekilde turist güvenliği ile ilgili iki ülke arasında yapılan toplantılarda 
karşılaşılan sorunlara tespitler konuluyor ve bu sorunlara nasıl müdahale 
edeceğimiz, nasıl iyileştirileceği konusunda fikir alışverişi yapılıyor. Dün 
de ilgili komisyonlarımız toplantılarını yaptılar, tespitlerde bulunduk. 
Nelerin iyileştirileceği konusunda mutabık kaldık ve herkes üzerine 
düşeni yapacak. Sevindirici olan her geçen gün tartışacak konuların 

azalıyor olması ve çok hızlı bir şekilde çözülüyor olması. He iki taraf 
açısından mutluluk verici. Bu sene turistler açısından çok zor olmasına 
rağmen Rusya’nın beklentilerin üzerinde bir hareket oluştu. Ağustos 
sonu itibarıyla Rus turist sayısı 2,5 milyonu geçti ama yılsonu itibarıyla 
4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor. 
Rusya geçen sene olduğu gibi bu sene de birinci sırada yer alıyor. Güvenli 
Turizm Sertifikası’nın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayatımızda 
kalıcı olması gerekiyor. Turizm teşvik kanunu ile birlikte bu sertifikasyon 
programı kanunen kalıcı hale getirildi. Pandemiden sonra da hijyen 
kuralları, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak.” Rusya Federal 
Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ise “Türkiye, turizm açısından 
Rusya’da en popüler ülke” ifadelerini kullandı. Doguzova şunları söyledi: 
“Dün yapılan toplantıda ulaştırma ve güvenlik konularını ele aldık. Covid-
19’a karşı çalışmalarımız var. Bilgilendirmenin artırılması konusunda yeni 
bir karar aldık. Karantinanın otellerde ücretsiz sağlanması gerekiyordu. 
Bazı yerlerde bunun uygulanmadığına dair şikayetler aldık. Hizmet 
kalitesi ve konforlu ortamı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda iyi ilişkileri 
karşılıklı geliştirmek istiyoruz. Türkiye, Rusya’ya gelen turistler arasında 
30’uncu sırada. Türk misafirlerimizin sayısını artırmak için elektronik vize 
ve vize muafiyeti gibi konuları düşünüyoruz.”

Türkiye ve Rusya arasında Ortak Turizm Eylem Planı

Mürsel Alban

Bankalararası Kart Merkezi, eylül ayı verilerini açıkladı. BKM'nin 
verilerine göre, yabancı kartlarla 2021 yılı haziran-eylül döneminde 
yapılan ödemeler geçen yılın 4 katına, 2019'un ise 2 katına ulaşarak, 59 
Milyar TL oldu. Yabancı kartlarla en fazla ödeme ise havayolları, giyim 
ve konaklama sektörlerinde gerçekleşti. BKM verilerine göre haziran 
ve eylül ayları arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla 
yurtiçinde 59,4 Milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. 2020 yılının haziran 
ve eylül ayları arasında bu tutar uluslararası sağlık tedbirlerinin etkisiyle 
15,3 Milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise iyi geçen turizm 
sezonu ile beraber 33,8 Milyar TL ile yabancı kartlarla ülkemizde yapılan 
ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmıştı. Büyüme olarak bakıldığında bu 
yıl yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 288 büyüyerek geçen 
yılın 4 katına ulaştı. Bu yüksek artışta 2020 yılında alınan tedbirlerle 
beraber yabancı kartlarla yapılan ödemelerde meydana gelen yüzde 
55'lik daralma (baz etkisi) etkili oldu. Ancak iyi geçen 2019 yılına göre 
de yüzde 76 oranında yüksek bir büyüme görüldü, bu büyüme yabancı 
turistler tarafından ülkemizin daha çok tercih edildiğine işaret etti.

Türkiye’de yabancı kartlarla 
yapılan ödemeler geçen yılın
4 katına ulaştı 
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Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) korona 
salgını gölgesinde geçen 2020 yılının 
verilerini yayınladı. Verileri değerlendiren 
Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu 
Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü 
Recep Yavuz, “2020 yılında 402 milyon 
seyahat ile 533 milyar dolar ancak elde 
edilebildi” dedi. Yavuz, UNWTO’nun 
raporuna göre korona salgınının en çok 
etkilediği sektörlerden biri olan turizmin, 
2020 yılında hareketin ve seyahatin 
dönemsel olarak bile kısıtlanması ile 
neredeyse durma noktasına geldiğini, 
bir önceki yıl en iyi sezonunu yaşamış 
olan sektörün, dünya genelinde yüzde 
73 oranında bir kayıpla alaşağı olduğunu, seyahat eden her 10 kişiden 
7’sinin bu dönemde seyahat edemediğini kaydetti. Seyahatlerin azalması 
ile turizm gelirinde yüzde 64 oranında sert bir kayıp yaşandığını vurgulayan 
Yavuz, “2020 yılında 402 milyon seyahat ile 533 milyar dolar ancak elde 
edilebildi. Pastanın yarıdan fazlasının erimesiyle ekonomisi büyük ölçüde 
turizme bağlı olan Hırvatistan, Mısır, Arnavutluk, Katar, Karadağ, Bahama 
Adaları, Macao, Dominik Cumhuriyeti, Şeyseller, Çuraçao, Ürdün gibi 
ülkeler bunun şiddetini birincil derecede hissederken, İspanya, Türkiye, 
Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi klasik Akdeniz destinasyonları koskoca 
bir yılı bu depremin artçıları ile geçirdiler. Ülkeler bir yandan koronaya 
karşı mücadelelerini sürdürürken, bir yandan da kısıtlamaların kalktığı her 
fırsatta turizm faaliyetlerini tekrar harekete geçirmeye çalıştılar. Korona 
yılı diyebileceğimiz 2020 yılında sadece 6 ülke 10 milyonu geçebildi” 
ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ardından Avrupa’nın önemli turizm 
ülkelerinden Almanya’da da sektör, Turizm Bakanlığı 
kurulmasını istediğini belirtti.  Alman Turizm Derneği 
(DTV) Başkanı Reinhard Meyer, Alman Turizm Günü 
vesilesiyle Berlin'de düzenlediği basın toplantısında 
sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken 
sektörün pandemi döneminde ağır darbe yediğini 

hükümetin bu alanda uğranan kayıpları telafi etme noktasında sektöre 
yardımcı olmasını istedikten sonra bunun için kurulacak yeni hükümette 
turizmin şimdiki bir bakanlığın altında olmaktan çıkarılıp doğrudan bir 
bakanlık olarak düzenlenmesini istedi. Meyer, “Doğrudan ve yalnız 
turizmden sorumlu bir bakanlık olmalı. Bu uzun süreden beri eksikliği 
duyulan bir ihtiyaçtı. Pandemi döneminde bu ihtiyaç daha da arttı. Turizm 
bakanlığı milli turizm stratejisinin de gereğidir” şeklinde konuştu.

İzmir’in ilk gastronomi festivali İzmir 
GastroFest, dördüncü yılında ‘Geleceğe 
Miras: Yaşayan Toprak’ temasıyla 24 Ekim 
Pazar günü Tarihi Havagazı Fabrikasında 
yeme-içme severleri ünlü şefler, 
yemek yazarları ve kanaat önderleriyle 
buluşturdu. ‘Geleceğe Miras: Yaşayan 
Toprak’ temasıyla düzenlenen festivalde, 
daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılabilir 
bir dünya için neler yapılabileceği 
konunun uzmanlarıyla değerlendirildi. 
Toprağın korunması ve sürdürülebilir tarım için küçük ölçekli tarımın ve 
kooperatifleşmenin önemi vurgulanırken, pestisitlerin verdiği zararlara 
dikkat çekildi. 

Merkez Bankası Ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri-Ağustos 2021 verilerini 
açıkladı. Açıklanan verilere göre turizm 
gelirleri Ağustos'ta 3 milyar 397 milyon 
dolar oldu. Bir önceki yılın Ağustos 
ayında 4.068 milyon ABD doları açık 
veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı 
ayında 528 milyon ABD doları fazla 
verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari 

işlemler açığı 23.033 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, ödemeler 
dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.618 
milyon ABD doları azalarak 2.757 milyon ABD dolarına gerilemesi ve 
hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2.281 milyon ABD doları 
artarak 4.076 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji 
hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ağustos ayında 1.537 milyon 
ABD doları fazla vermişken, bu ay 4.433 milyon ABD doları fazla verdi. 
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 
3.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden 
kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 220 milyon 
ABD doları artarak 850 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. İkincil 
gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı 
ayına göre 83 milyon ABD doları azalarak 59 milyon ABD doları olarak 
gerçekleşti.

Recep Yavuz: “Turizm gelirinde 
yüzde 64 kayıp yaşandı”

Almanya, Turizm Bakanlığı 
kurulmasını istiyor

İzmir’in İlk Gastronomi Festivali 
İzmir Gastrofest yeme-içme 
severlerden yoğun ilgi gördü 

Turizm gelirleri Ağustos'ta
3 milyar 397 milyon dolar oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran, Twitter üzerinden Covid-19 aşılarına 
yönelik bilgi paylaştı. Covid -19 salgınının 
etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi 
yürütüldüğünü vurgulayan Kıran, Türkiye'nin, 
Avrupa Birliği’nin yanı sıra 12 ülkeyle Covid -19 
aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme 

yaptığını bildirdi. Kıran, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi 
yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve 
diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz.” Dünya'da 
yer alan habere göre, Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma 
düzenlemeleri yaptığı ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, 
Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, 
Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan oldu. AB'nin 
dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Covid-19 
aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor. Türkiye, bu düzenlemeden 
önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la COVID-19 
aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.

Türkiye; AB ve diğer 12 ülkeyle 
aşı kartını karşılıklı tanıdı

Reinhard 
Meyer



63

 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 1.421.428 3.456.859 143,20%
ALMANYA 912.749 2.268.673 148,55%
UKRAYNA 772.851 1.753.853 126,93%
BULGARİSTAN 764.741 806.028 5,40%
İRAN 285.270 708.741 148,45%
IRAK 248.068 605.600 144,13%
HOLLANDA 215.564 469.329 117,72%
FRANSA 232.683 464.451 99,61%
ROMANYA 194.613 399.988 105,53%
AZERBAYCAN 183.477 317.630 73,12%
A.B.D. 108.193 257.611 138,10%
AVUSTURYA 90.848 221.570 143,89%
GÜRCİSTAN 377.124 181.977 -51,75%
KUVEYT 90.683 175.740 93,80%
İSVİÇRE 84.871 140.793 65,89%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İNGİLTERE 727.532 137.232 -81,14%
LİBYA 68.288 134.018 96,25%
MISIR 44.106 80.031 81,45%
DANİMARKA 35.806 74.357 107,67%
İSPANYA 43.219 58.817 36,09%
K.K.T.C. 54.591 38.219 -29,99%
ÇİN HALK CUM. 34.876 22.666 -35,01%
CEZAYİR 47.093 21.770 -53,77%
G. KORE 35.002 7.912 -77,40%
AVUSTRALYA 13.221 7.522 -43,11%
S.ARABİSTAN 66.143 7.411 -88,80%
JAPONYA 17.654 4.409 -75,03%
DİĞERLERİ 2.287.895 4.761.017 108,10%

TOPLAM 9.458.589 17.584.224 85,91%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (EYLÜL 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İRAN 12.970 105.958 716,95%
RUSYA 
FEDERASYONU 53.798 81.615 51,71%

ALMANYA 29.652 79.384 167,72%
IRAK 7.544 53.953 615,18%
FRANSA 19.206 34.157 77,85%
ABD 14.268 33.198 132,67%
UKRAYNA 25.601 30.212 18,01%
ÜRDÜN 7.395 29.900 304,33%
KUVEYT 12.466 27.254 118,63%
ÖZBEKİSTAN 7.608 26.299 245,68%
LİBYA 13.823 23.928 73,10%
HOLLANDA 10.490 21.278 102,84%
AZERBAYCAN 18.758 20.372 8,60%
LÜBNAN 9.864 19.857 101,31%
MISIR 7.983 16.575 107,63%
İNGİLTERE 29.162 16.108 -44,76%
SURİYE 6.665 10.692 60,42%
ROMANYA 7.096 10.223 44,07%
AVUSTURYA 3.997 9.168 129,37%
KANADA 2.624 8.040 206,40%
ÇİN 1.535 3.175 106,84%
İSRAİL 11.119 2.536 -77,19%
TÜRKMENİSTAN 682 1.937 184,02%
GÜNEY KORE 727 1.028 41,40%
AVUSTRALYA 578 981 69,72%
SUUDİ ARABİSTAN 575 517 -10,09%
DİĞERLERİ 144.484 307.571 112,88%
TOPLAM 460.670 975.916 111,85%

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

TOPLAM 3.620.616 5.829.920 61,02%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 113.918 256.475 125,14%
RUSYA 117.394 241.339 105,58%
POLONYA 13.325 78.291 487,55%
ALMANYA 12.987 71.367 449,53%
HOLLANDA 1.369 15.589 1038,71%
A.B.D. 957 13.632 1324,45%
LÜBNAN 575 13.210 2197,39%
İNGİLTERE 288.041 11.971 -95,84%
BEYAZRUSYA 2.717 7.859 189,25%
ROMANYA 3.398 7.768 128,61%
ÜRDÜN 113 6.335 5506,19%
FRANSA 1.446 5.992 314,38%
İSRAİL 842 5.524 556,06%
İSVİÇRE 2.433 5.310 118,25%
AVUSTURYA 472 4.235 797,25%
BULGARİSTAN 2.008 4.074 102,89%
ÇEKYA 234 3.334 1324,79%
YUNANİSTAN 1.312 2.308 75,91%
İSPANYA 485 2.074 327,63%
İTALYA 2.433 1.678 -31,03%
İRAN 161 1.574 877,64%
KANADA 300 988 229,33%
FİNLANDİYA 115 532 362,61%
DANİMARKA 126 455 261,11%
G.AFRİKA 382 422 10,47%
MACARİSTAN 257 371 44,36%
LETONYA 455 279 -38,68%
NORVEÇ 78 125 60,26%
DİĞERLERİ 20.320 105.950 421,41%

TOPLAM 588.653 869.061 47,64%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 111.427 262.354 135,45%
HOLLANDA 18.022 42.012 133,12%
İRAN 1.500 28.264 1784,27%
FRANSA 11.661 26.490 127,17%
POLONYA 2.681 26.076 872,62%
AZERBAYCAN 2.896 24.366 741,37%
BELÇİKA 5.794 17.901 208,96%
UKRAYNA 7.412 17.844 140,74%
AVUSTURYA 5.760 15.638 171,49%
İSVİÇRE 7.794 13.979 79,36%
RUSYA FED. 1.568 6.183 294,32%
DANİMARKA 1.616 4.313 166,89%
A.B.D. 1.960 4.106 109,49%
BULGARİSTAN 3.170 2.986 -5,80%
ÇEKYA 184 2.574 1298,91%
İNGİLTERE 32.188 2.472 -92,32%
NORVEÇ 317 1.651 420,82%
İTALYA 1.337 1.562 16,83%
FİNLANDİYA 220 1.418 544,55%
FİLİPİNLER 2.661 1.103 -58,55%
ROMANYA 995 767 -22,91%
SLOVAKYA 155 507 227,10%
SURİYE 295 442 49,83%
ÇİN HALK CUM. 233 117 -49,79%
AVUSTRALYA 340 106 -68,82%
JAPONYA 331 48 -85,50%
G. KORE 391 44 -88,75%
KUVEYT 279 39 -86,02%
DİĞERLERİ 31.842 41.454 30,19%

TOPLAM 255.029 546.816 114,41%

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

Türkiye geneli yabancı turist sayısı yüzde 85 artış gösterdi

İstanbul’un eylül ayı karnesi: 
5 milyon yabancı ziyaretçi

Muğla’da ilk sırayı 
Ukrayna pazarı aldı

İzmir’e gelen turist sayısında 
yüzde 114 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, eylül ayı turizm istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin 201’in ilk 9 ayında aldığı toplam yabancı ziyaretçi sayısı, 17 milyon 584 bin 224 
olarak gerçekleşti. Bu sayılarla Türkiye’nin ilk 9 aydaki turist sayısı, geçen yılın aynı döneminde ulaşılan rakamı ikiye katladı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül periyodunda yabancı turist sayısı 
9 milyon 458 bin 589 olmuştu. Bu artışla yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 85,91’lik artış kaydedilirken, en yüksek turistin alındığı pazar Rusya oldu. 3 milyon 456 bin 859 pax’a ulaşılan 
Rusya pazarını 2 milyon 268 bin 673 kişi ile Almanya, 1 milyon 753 bin 853 kişi ile Ukrayna izledi.

İstanbul, 2020’nin ilk 9 ay toplamında 3 milyon 620 
bin 616 yabancıya ev sahipliği yaparken, bu yılın aynı 
periyodunda bu sayı 5 milyon 829 bin 920 oldu. Ulaşılan bu 
sayıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61’lik artış 
kaydedilmiş oldu. Eylül ayına bakıldığında ise, 200’de 460 
bin 670 olan ziyaretçi sayısı 2021 eylülünde yüzde 111’lik 
artışla 975 bin 916 oldu. Kente en çok turist gönderen 
pazarlara bakıldığında; İran’ın 105 bin 958, Rusya’nın 81 
bin 615, Ukrayna’nın da 79 bin 384 pax yaptığı görülüyor.

Önde gelen turizm kentlerinden Muğla, ilk 9 ayda toplam 
869 bin 61 yabancı turist ağırlarken, geçen senenin aynı 
dönemine göre yüzde 47’lik artış kaydetti. Ocak-Eylül 2020 
döneminde bu sayı, 588 bin 653 olarak gerçekleşmişti. 
Muğla’nın en fazla turist aldığı pazar bu periyotta Ukrayna 
olurken, destinasyonun kaynak pazarı olan İngiltere 
pazarındaki yüzde 95’lik düşüş dikkat çekti. İlk 9 ayda 
kente Ukrayna’dan 256 bin 475, Rusya’dan 241 bin 339, 
Polonya’dan ise 78 bin 291 turist geldi. 

Eylül ayına ilişkin turizm istatistiklerine göre, İzmir 2021’in 
Ocak-Eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayında 546 bin 816 
yabancı ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl bu sayı 255 bin 29 
olmuştu. Buna göre, kentin aldığı turist sayısında yüzde 
114,41’lik artış gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde Almanya 
şehre 262 bin 354, Hollanda 42 bin 12, İran ise yüzde 
1784’lük dikkat çekici bir artışla 28 bin 264 turist gönderdi. 
Polonya, Azerbaycan, Belçika, Ukrayna, Avusturya, İsviçre, 
Rusya, Danimarka, A.B.D., Norveç, Çekya vb. pazarlarda 
önemli artış gerçekleşirken, İngiltere pazarı İzmir’de de 
gerileme gösterdi.

Turizm kenti Antalya, 2021’in ilk Ocak-Eylül periyodunu 
kapsayan ilk 9 ayı toplamında 7 milyon 18 bin 806 yabancı 
ziyaretçi ağırladı. En yüksek sayıda turisti gönderen 
ülkelere bakıldığında sırasıyla; Rusya 2 milyon 698 bin 
334, Ukrayna 1 milyon 108 bin 486, Almanya 884 bin 827, 
Polonya 353 bin 191 ve Kazakistan Kazakistan 183 bin 789 
kişi ile listenin ilk 5’inde yer alıyor.








