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Mutasyon haberleri gölge düşürse de aşı,
turizmde umutları yeşertiyor
Covid-19 pandemisinin gölgesindeki 2020 geride kalırken, 2021 aşı haberleri dolayısıyla
turizme yönelik büyük umutlarla başladı. Yılın son günlerinde gelen ‘koronavirüste mutasyon’
haberleri ise endişeyle karşılanırken, Covid-19 aşılarının yaygın şekilde uygulanmasının turizm ve seyahat
sektörlerine de hızlı şekilde yansıyacağı beklentisi sürüyor.
Koronavirüsün mutasyona uğramış varyantı, İngiltere’de ortaya çıkışının hemen ardından diğer ülkelere de
yayılmaya başladı. Türkiye ise tedbir amacıyla İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşları geçici
süreyle karşılıklı olarak durdurma kararı aldı. Kararın ne kadar süreyle devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Diğer bir
gelişme de, Türkiye’ye girecek tüm yolculara PCR testi zorunluluğu getirilmesi oldu. Buna göre, her yolcudan ülkemize
girmeden 72 saat önce alınmış, Covid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belge talep edilmeye başlandı.
Turizm sektöründe beklentiler ve bilinmezlikler hakimiyetini sürdürürken, biz de ocak sayımızı yeni konularla hazırladık.
Dergimizin yeni sayısında, “İller bazında yabancı otel zincirleri” araştırması gerçekleştirerek ulaştığımız bilgileri
sayfalarımıza, dosyayı ise kapağa taşıdık. Araştırma kapsamında, Türkiye’nin 44 şehrinde 23 ayrı otel grubu alt
markalarıyla hizmet verdiği bilgisine ulaştık. Bunun yanı sıra, 2021 ve sonrasında Türkiye’de yabancı bir zincirin halkası
olacak 74 yeni otel açılacağını tespit ettik. Araştırmanın detaylarını, haber dosyamızda görebilirsiniz.
Resort oteller kadar, şehir otelleri için de önem taşıyan bir konu; tesislerin dış mekanları ve bu alanlarda kullanılan
mobilyalar… Havuz ve deniz kenarında, bahçe ve teraslarda, Spa merkezlerinde kullanılan dış mekan mobilyaları, otel
müşterisinin konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi geçirmesine yardımcı oluyor. Bu anlamda oteller, dış mekan
mobilyası üreticileri için önemli bir pazar haline geliyor. Bununla birlikte, pandemi döneminde otellerde dış ortamda
geçirilen zamanın artması, dış mekan mobilyasının da önemini artırdı. Haberi detaylarını dergimizin sayfalarından
okuyabilirsiniz.
Bir süredir sürdürdüğümüz ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’ kapsamlı destinasyon dosyalarımıza, dergimizin ocak
sayısında Ege Bölgesi ile devam ediyoruz. Ege, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, barındırdığı eserleriyle
tarihe ışık tutan bir bölge. Bölgenin sahip olduğu zenginliklerden Pamukkale-Hierapolis, Bergama Çok Katmanlı Kültürel
Alanı, Efes ve Afrodisias UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Eserlerin tarihteki yeri ile bugün kültür ve turizm
açısından önemini incelediğimiz dosyamız, ilerleyen sayfalarda...
Keyifli okumalar…
Turizm ve Yatırım Dergisi
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Türkiye’nin 44 şehrinde 23 farklı
yabancı zincir bulunuyor

Turizm & Yatırım Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz “İller bazında yabancı otel zincirleri”
araştırmasının bulgularına göre, bugün Türkiye’de yabancı markalı toplam 23 otel zinciri
faaliyet gösteriyor. Ülkemizin 44 ayrı şehrinde farklı segmentlerden toplam 368 tesise sahip
olan otel grupları, başta İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlerde, ayrıca Anadolu’nun
turizmde potansiyel gösteren şehirlerinde varlık gösteriyor. Araştırma kapsamında yabancı
zincirlerin yeni otel yatırımlarına ilişkin edindiğimiz veriler ise 2021 ve sonrasında Türkiye’de
74 yeni otel açılacağını ve yabancı markaların Anadolu’ya olan ilgisinin arttığını gösteriyor.
“İller bazında yabancı otel zincirleri” araştırması
kapsamında ulaştığımız bilgilere göre, bugün
Türkiye genelinde faaliyette olan 19 adet yabancı
zincir otel markası bulunuyor. Türkiye genelinde,
ev sahipliği yaptıkları yabancı markalı otel
sayısı bakımından iller sıralaması yapıldığında
ilk sırada 140 otel ile İstanbul geliyor.
Alfabetik listeyle bakıldığında ise; Adana’da 3,
Afyonkarahisar’da 1, Ankara’da 18, Antalya’da
45, Aydın’da 3, Balıkesir’de 2, Bolu’da 1, Bursa’da
11, Diyarbakır’da 4, Edirne’de 1, Elazığ’da 2,
Erzincan’da 1, Eskişehir’de 4, Gaziantep’te
5, Giresun’da 2, Gümüşhane’de 1, Isparta’da
2, Hatay’da 1, İstanbul’da 140, İzmir’de 28,
Kahramanmaraş’ta 3, Karabük’te 1, Kayseri’de
5, Kocaeli’nde 4, Konya’da 4, Kütahya’da 1,
Malatya’da 2, Manisa’da 2, Mardin’de 2, Mersin’de
2, Muğla’da 35, Nevşehir’de 4, Niğde’de 1, Ordu’da

3, Rize’de 1, Sakarya’da 4, Samsun’da 3, Sivas’ta
1, Şanlıurfa’da 1, Tekirdağ’da 4, Trabzon’da 4,
Uşak’ta 1, Van’da 2 ve Yalova’da 2 adet yabancı
markalı otel faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin 44 şehrinde yabancı markalı
368 otel faaliyet gösteriyor
Wyndham Hotels & Resorts, 79 tesis ile
Türkiye’de en yüksek otel sayısına sahip zincir…
Ayrıca 35 ilde faaliyeti bulunan grup, bu rakamla
illere göre en yaygın grup konumunda. Otel sayısı
bakımından ikinci sırada gelen Hilton Grubu ise
68 oteliyle 31 ayrı ilde faaliyet gösteriyor. Onu
takip eden Accor Group 14 ilde işletmede olan
toplam 52 otele sahip. Marriott International 7
ilde 30 oteliyle, Radisson Hotels 9 ilde 26 oteliyle,
IHG Hotels & Resorts 8 ilde 23 oteliyle, TUI Hotels
& Resorts 3 ilde 23 oteliyle, MP Hotels 3 ilde 16

Grup

Türkiye
Bulunduğu
Geneli Otel
Şehir
Sayısı*
Sayısı

Accor Group

52

14

BWH Hotel
Group

13

5

Corendon
Hotels &
Resorts

2

1

Choice Hotels

4

3

Club Med

3

2

Continent
Worldwide
Hotels

1

1

Hilton

68

31

House Hotels

3

1

Hyatt Hotels
& Resorts

5

1

IHG Hotels &
Resorts

23

8

Kempinski
Hotels

4

3

Marriott
International

30

7

Mandarin
Oriental

1

1

MP Hotels

16

3

Radisson
Hotels

26

9

Robinson
Club Resorts

4

2

Rotana
Hotels

4

1

Shangri-La
Hotels

1

1

Sentido
Hotels &
Resorts

2

1

Thomas Cook

3

2

TUI Hotels &
Resorts

23

3

Wyndham
Hotels &
Resorts

79

35

Yotel

1

1

*İşletmedeki otelleri gösterir. Yeni yatırımlara
ilişkin bilgi 14. sayfadadır.

oteliyle, MP Hotels 3 ilde 16 oteliyle, BWH
Hotel Group 5 ilde 13 oteliyle, Hyatt Hotels &
Resorts 1 ilde 5 oteliyle, Choice Hotels 3 ilde
4 oteliyle, Kempinski Hotels 3 ilde 4 oteliyle,
Rabinson Club Resorts 2 ilde 4 oteliyle, Rotana
Hotels bir ilde 4 oteliyle, Club Med 2 ilde 3
oteliyle, House Hotels 1 ilde 3 oteliyle, Thomas
Cook 2 ilde 3 oteliyle, Corendon Hotels &
Resorts ve Sentido Hotels & Resorts birer ilde
ikişer oteliyle, Mandarin Oriental, Continent
Worldwide Hotels, Shangri-La Hotels ve Yotel
ise birer şehirde birer adet oteliyle ülkemizde
varlık gösteriyor. Buna göre, Türkiye’nin 44
şehrinde 23 ayrı yabancı zincire bağlı 368 adet
otel bulunuyor.
İstanbul, yabancı markalı
otel sayısında başı çekiyor
Araştırma kapsamında edindiğimiz bilgilere
göre, İstanbul’da yabancı bir otel grubuna
bağlı 140 adet tesis bulunuyor. Diğer şehirlerle
karşılaştırıldığında, tümünden daha fazla
yabancı otel markasının faaliyet gösterdiği
kentte; Accor Group, BWH Hotel Group, Choice
Hotels, Hilton, House Hotels, Hyatt Hotels
& Resorts, IHG Hotels & Resorts, Kempinski
Hotels, Marriott International, Radisson Hotels,
Rotana Hotels, Shangri-La Hotels, Wyndham
Hotels & Resorts ve Yotel gruplarına bağlı
oteller yer alıyor. İstanbul’da en yüksek sayıda
oteli bulunan grup ise, Wyndham Hotels &
Resorts. Grubun, İstanbul’da 25 oteli faaliyet
gösteriyor. Onu 24’er otel ile Accor ve Hilton
grupları ve 16’şar otel ile Marriott ve Radisson
grupları takip ediyor.
Kıyı bölgelerinde ağırlık resort otellerde
Turizmin başkenti Antalya’da çoğunluğu resort
olmak üzere, 45 adet yabancı markalı otel
faaliyet gösteriyor. TUI Hotels & Resorts’ün 15
tesis ile başı çektiği listede, onu 6 tesis ile Accor
Grubu izliyor. Kentte üçer adet Wyndham Hotels
& Resorts, MP Hotels ve Robinson Club Resorts
ikişer adet BWH Hotel Group, Corendon Hotels
& Resorts, Sentido Hotels & Resorts, Club Med,
Hilton, IHG Hotels & Resorts ve Thomas Cook
ve bir adet Kempinski oteli yer alıyor. Diğer
önemli turizm kentlerimizden olan Muğla 35,
İzmir ise 28 yabancı markalı otel ile Antalya’yı

izliyor. İzmir’de Accor Group, BWH Hotel Group,
Choice Hotels, Hilton, Marriott International, MP
Hotels, Radisson Hotels, TUI Hotels & Resorts ile
Wyndham Hotels & Resorts faaliyet gösteriyor.
Muğla’daki yabancı otel grupları ise, Accor
Group, Club Med, Mandarin Oriental, Hilton,
Kempinski Hotels, Marriott International, MP
Hotels, Robinson Club Resorts, Thomas Cook,
TUI Hotels & Resorts ve Wyndham Hotels &
Resorts.
Başkent, 18 yabancı zincire
ev sahipliği yapıyor
Accor Group, BWH Hotel Group, Hilton, IHG
Hotels & Resorts, Marriott International, Radisson
Hotels ve Wyndham Hotels & Resorts grupları
çatısı altında, farklı segmentlere yönelik faaliyet
gösteren oteller, Başkent Ankara’da konuklarını
ağırlıyor. Kentte üçer adet Accor Group, BWH Hotel
Group, Marriott International ve Wyndham Hotels
& Resorts oteli yer alırken, ikişer adet Hilton, IHG
Hotels & Resorts ve Radisson Hotels markalı
turizm işletmesi faaliyet gösteriyor.
Yabancı markalar, Türkiye’de zincirlerine
yeni halkalar eklemeye devam ediyor
Edinilen bilgilere göre, 2021 ve sonrasında
Türkiye genelinde yabancı markaya sahip 74
yeni otel devreye girecek. Yeni açılan tesislerle
İstanbul 28, Muğla 7, İzmir 5 yeni yabancı markalı
otele ev sahipliği yapacak. Bu dönemde Bursa,
Kocaeli ve Trabzon’da üçer adet yeni otel faaliyete
geçecek. Antalya, Kahramanmaraş, Nevşehir,
Rize ve Sakarya’da ikişer adet, Adıyaman, Ankara,
Batman, Denizli, Gaziantep, Hakkari, Hatay,
Mersin, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa,
Tekirdağ ve Van’da ise birer adet yeni konaklama
tesisi hayata geçirilecek. Büyük şehirlerin ve
Türkiye’de ağırlık gösteren kıyı turizmine hitap
eden kentlerin yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli
illerine de yabancı markaların ilgisinin artarak
devam ettiği görülüyor.
Uluslararası sekiz gruptan 74 yeni otel geliyor
Yeni yatırımlara otel markaları bazında
bakıldığında ise, 2021 ve sonrasında açılacak otel
sayısı bakımından Marriott International, 17 yeni
proje ile başı çekiyor. Onu takip eden Wyndham
Hotels & Resorts’ün 14, Hilton Grubunun ise 12
yeni otelin faaliyete gireceği bilgisine ulaşılırken,
Continent Worldwide Hotels’in de 11 yeni
projesini hayata geçireceği öğrenildi. BWH Hotel
Group, önümüzdeki süreçte 8 yeni otelinde konuk
ağırlamaya başlayacak. Accor’un 6, Radisson’un
ise 4 yeni otel projesi devam ediyor. Mandarin
Oriental ve Hyatt Hotels & Resorts grupları ise
birer yeni otel projesini önümüzdeki dönemde
hayata geçirecek.
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İLLERE GÖRE YABANCI ZİNCİR OTELLER VE BAĞLI BULUNDUKLARI GRUP
OTEL İSMİ

OTEL GRUBU

ADANA

OTEL İSMİ

OTEL GRUBU

Numa Bay Exclusive

Sentido Hotel&Resorts

Ibis Adana

Accor Group

Sentido Zeynep Resort & Spa Otel

Thomas Cook

Adana HiltonSA

Hilton

Sunprime C-Lounge Hotel

Thomas Cook

DoubleTree by Hilton Adana

Hilton

Tuı Blue Sherwood Belek

TUI Hotels & Resorts

Sheraton Grand Adana

Marriott International

Tuı Blue Palm Garden

TUI Hotels & Resorts

Tt Hotels Water World

TUI Hotels & Resorts

Tt Hotels Pegasos World

TUI Hotels & Resorts

Tt Hotels Pegasos Club

TUI Hotels & Resorts

AFYONKARAHİSAR
DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar

Hilton

ANKARA
Swissotel Ankara

Accor Group

Tt Hotels Pascha Bay

TUI Hotels & Resorts

Ibis Ankara Airport

Accor Group

Tt Hotels Belek

TUI Hotels & Resorts

Mövenpick Hotel Ankara

Accor Group

Tt Hotels Pegasos Royal- Resort& Club

TUI Hotels & Resorts

Point Hotel Ankara

BWH Hotel Group

Tt Hotels Pegasos Royal- Resort& Club

TUI Hotels & Resorts

Best Western Plus Center

BWH Hotel Group

Sensatori Sorgun

TUI Hotels & Resorts

Best Western İkibin

BWH Hotel Group

Magıc Life Masmavi Club & Resort

TUI Hotels & Resorts

Ankara HiltonSA

Hilton

Barut Otel Kemer

TUI Hotels & Resorts

Hilton Garden Inn Ankara Gimat

Hilton

Barut Lara Resort

TUI Hotels & Resorts

Holiday Inn Ankara - Kavaklidere

IHG Hotels & Resorts

Barut B Suıtes

TUI Hotels & Resorts

Holiday Inn Ankara - Cukurambar

IHG Hotels & Resorts

Acanthus Cennet Barut Collection

TUI Hotels & Resorts

Lugal, a Luxury Collection Hotel, Ankara

Marriott International

Ramada Plaza by Wyndham Antalya

Wyndham Hotels & Resorts

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Marriott International

Ramada Resort by Wyndham Side

Wyndham Hotels & Resorts

JW Marriott Hotel Ankara

Marriott International

Ramada Resort by Wyndham Lara

Wyndham Hotels & Resorts

Park Inn By Radisson Ankara Cankaya

Radisson Hotels

AYDIN

Radisson Blu Hotel Ankara

Radisson Hotels

DoubleTree by Hilton Hotel Kuşadası

Hilton

Ramada by Wyndham Ankara

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası

Wyndham Hotels & Resorts

Tryp By Wyndham Ankara Oran

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Resort by Wyndham Kuşadası & Golf

Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Ankara

Wyndham Hotels & Resorts

BALIKESİR

ANTALYA
Rixos Beldibi

Accor Group

Rixos Downtown Antalya

Accor Group

Rixos Premium Belek

Accor Group

Rixos Premium Tekirova

Accor Group

Rixos Sungate

Accor Group

The Land Of Legends Kingdom

Accor Group

Best Western Plus Khan

BWH Hotel Group

Vib Best Western Antalya

BWH Hotel Group

Grand Park Lara

Corendon Hotels&Resorts

Grand Park Kemer, Beldibi

Corendon Hotels&Resorts

Club Med Palmiye

Club Med

Club Med Kemer

Club Med

DoubleTree by Hilton Antalya City Centre

Hilton

DoubleTree by Hilton Antalya Kemer

Ramada Residence by Wyndham Balıkesir

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Resort by Wyndham Kazdağları
Thermal & Spa

Wyndham Hotels & Resorts

BOLU
Hampton by Hilton Bolu

Hilton

BURSA
Ibis Bursa

Accor Group

Hilton Bursa Convention Center & Spa

Hilton

Hampton by Hilton Bursa

Hilton

Crowne Plaza Bursa

IHG Hotels & Resorts

Holiday Inn Bursa - City Centre

IHG Hotels & Resorts

Holiday Inn Bursa

IHG Hotels & Resorts

Sheraton Bursa Hotel

Marriott International

Aloft Bursa

Marriott International

Hilton

Ramada by Wyndham Bursa Çekirge
Thermal & Spa

Wyndham Hotels & Resorts

Crowne Plaza Antalya

IHG Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Bursa Nilufer

Wyndham Hotels & Resorts

Holiday Inn Antalya - Lara

IHG Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Gemlik

Wyndham Hotels & Resorts

Antalya Golf Club Kempinski The Dome

Kempinski Hotels

DİYARBAKIR

LABRANDA Alantur

MP Hotels

Novotel Diyarbakır

Accor Group

LABRANDA Excelsior Side

MP Hotels

Hilton Garden Inn Diyarbakır

Hilton

Aquaworld Belek

MP Hotels

Radisson Blu Hotel Diyarbakir

Radisson Hotels

Robinson Club Çamyuva

Robinson Club Resorts

Ramada by Wyndham Diyarbakır

Wyndham Hotels & Resorts

Robinson Club Nobilis

Robinson Club Resorts

EDİRNE

Robinson Club Pamfilya

Robinson Club Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Edirne

Sentido Trendy Verbana Beach

Sentido Hotel&Resorts

ELAZIĞ
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İLLERE GÖRE YABANCI ZİNCİR OTELLER VE BAĞLI BULUNDUKLARI GRUP
DoubleTree by Hilton Elazığ

Hilton

Point Hotel Barbaros

BWH Hotel Group

Ramada by Wyndham Elazığ

Wyndham Hotels & Resorts

Nippon Hotel

BWH Hotel Group

Best Western Empire Palace

BWH Hotel Group

Clarıon Hotel İstanbul Mahmutbey

Choice Hotels

Clarıon Hotel Golden Horn

Choice Hotels

ERZİNCAN
Hilton Garden Inn Erzincan

Hilton

ESKİŞEHİR
Ibis Eskisehir

Accor Group

Hilton İstanbul Kozyatağı

Hilton

DoubleTree by Hilton Eskişehir

Hilton

Hilton İstanbul Maslak

Hilton

Hilton Garden Inn Eskişehir

Hilton

Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton

Ramada Encore by Wyndham Eskişehir

Wyndham Hotels & Resorts

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center

Hilton

Hilton Mall of İstanbul

Hilton

GAZİANTEP
Novotel Gaziantep

Accor Group

Hilton İstanbul Bakırköy

Hilton

Ibis Gaziantep

Accor Group

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Tuzla

Hilton

DoubleTree by Hilton Gaziantep

Hilton

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Moda

Hilton

Hampton by Hilton Gaziantep

Hilton

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Sirkeci

Hilton

Holiday Inn Gaziantep - Sehitkamil

IHG Hotels & Resorts

DoubleTree by Hilton İstanbul Esentepe

Hilton

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Old Town

Hilton

GİRESUN
La Quinta by Wyndham Giresun

Wyndham Hotels & Resorts

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Piyalepaşa

Hilton

Ramada by Wyndham Giresun Piraziz

Wyndham Hotels & Resorts

DoubleTree by Hilton İstanbul Ümraniye

Hilton

DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Avcılar

Hilton

DoubleTree by Hilton İstanbul Topkapı

Hilton

Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü

Hilton

GÜMÜŞHANE
Ramada by Wyndham Gümüşhane

Wyndham Hotels & Resorts

ISPARTA
Hilton Garden Inn Isparta

Hilton

Hilton Garden Inn İstanbul Atatürk Airport

Hilton

Ramada by Wyndham Isparta

Wyndham Hotels & Resorts

Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn

Hilton

Hampton by Hilton İstanbul Kurtköy

Hilton

Hampton by Hilton İstanbul Kayaşehir

Hilton

Hampton by Hilton İstanbul Ataköy

Hilton

HATAY
Ramada by Wyndham İskenderun

Wyndham Hotels & Resorts

İSTANBUL
Raffles İstanbul

Accor Group

Hampton By Hilton İstanbul Zeytinburnu

Hilton

Fairmont Quasar İstanbul

Accor Group

Conrad İstanbul Bosphorus

Hilton

The Galata Hotel Mgallery

Accor Group

The Artisan İstanbul Mgallery

Accor Group

Hagia Sofia Mansions İstanbul,
Curio Collection by Hilton

Hilton

Accor Group

The House Hotel Karaköy

House Hotels

Sofitel İstanbul Taksim

Accor Group

The House Hotel Bomonti

House Hotels

Pullman İstanbul Hotel

Accor Group

Stayso by The House Hotel

House Hotels

Accor Group

Park Hyatt İstanbul Maçka Palas

Hyatt Hotels & Resorts

Accor Group

Hyatt Regency İstanbul Ataköy Oteli

Hyatt Hotels & Resorts

Accor Group

Hyatt House Gebze

Hyatt Hotels & Resorts

Mercure İstanbul Ümraniye

Accor Group

Hyatt Centrıc Levent İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts

Mercure İstanbul Sirkeci

Accor Group

Grand Hyatt İstanbul

Hyatt Hotels & Resorts

Accor Group

Holiday Inn İstanbul - Old City

IHG Hotels & Resorts

Accor Group

Crowne Plaza İstanbul - Old City

IHG Hotels & Resorts

Novotel İstanbul Bosphorus

Accor Group

Holiday Inn İstanbul City

IHG Hotels & Resorts

İbis İstanbul Zeytinburnu

Accor Group

InterContinental Hotels İstanbul

IHG Hotels & Resorts

Ibis İstanbul Esenyurt

Accor Group

Crowne Plaza İstanbul - Harbiye

IHG Hotels & Resorts

Accor Group

Holiday Inn İstanbul - Sisli

IHG Hotels & Resorts

Accor Group

Holiday Inn Express İstanbul - Altunizade

IHG Hotels & Resorts

ibis Styles Bomonti

Accor Group

Holiday Inn İstanbul - Kadikoy

IHG Hotels & Resorts

ibis Styles İstanbul Ataşehir

Accor Group

Holiday Inn Express İstanbul - Atakoy Metro

IHG Hotels & Resorts

Accor Group

Holiday Inn Express İstanbul Airport

IHG Hotels & Resorts

Accor Group

Crowne Plaza İstanbul - Florya

IHG Hotels & Resorts

Karakoy 10

Accor Group

Crowne Plaza İstanbul - Oryapark

IHG Hotels & Resorts

The Marmara Taksim

BWH Hotel Group

Kempınskı Resıdences&Hotel Astorıa

Kempinski Hotels

Point Hotel Taksim

BWH Hotel Group

Çırağan Sarayı Oteli- Çırağan Palace Kempinski İstanbul

Kempinski Hotels

Swissotel The Bosphorus İstanbul

Mercure İstanbul Altunizade
Mercure İstanbul West
Mercure İstanbul Bomonti

Mercure İstanbul Bakırköy
Novotel İstanbul Zeytinburnu

ibis İstanbul West
ibis İstanbul Tuzla

Rixos Pera İstanbul
Mövenpick Hotel Golden Horn
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İLLERE GÖRE YABANCI ZİNCİR OTELLER VE BAĞLI BULUNDUKLARI GRUP
Delta Hotels by Marriott İstanbul Halic

Marriott International

Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Asia Airport

Wyndham Hotels & Resorts

Renaissance Polat İstanbul Hotel

Marriott International

Ramada Plaza by Wyndham İstanbul City Centre

Wyndham Hotels & Resorts

W İstanbul

Marriott International

Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Tekstilkent

Wyndham Hotels & Resorts

Sheraton Grand İstanbul Atasehir

Marriott International

TRYP by Wyndham İstanbul Basın Ekspres

Wyndham Hotels & Resorts

Sheraton İstanbul Atakoy Hotel

Marriott International

TRYP by Wyndham İstanbul Taksim

Wyndham Hotels & Resorts

St. Regis İstanbul

Marriott International

Tryp by Wyndham İstanbul Topkapı

Wyndham Hotels & Resorts

Le Méridien İstanbul Etiler

Marriott International

Tryp by Wyndham Sancaktepe

Wyndham Hotels & Resorts

İstanbul Marriott Hotel Sisli

Marriott International

Wyndham Grand İstanbul Europe

Wyndham Hotels & Resorts

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel

Marriott International

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina

Wyndham Hotels & Resorts

AC Hotel by Marriott İstanbul Macka

Marriott International

Wyndham Grand İstanbul Levent

Wyndham Hotels & Resorts

İstanbul Marriott Hotel Asia

Marriott International

Yotel İstanbul Airport Oteli

Yotel

Courtyard by Marriott İstanbul West

Marriott International

İZMİR

Sofa Hotel İstanbul, Autograph Collection

Marriott International

Swissotel Büyük Efes

Accor Group

The Ritz-Carlton, İstanbul

Marriott International

Ibis Izmir Alsancak

Accor Group

Sheraton İstanbul City Center

Marriott International

ibis Styles İzmir Bornova

Accor Group

JW Marriott İstanbul Bosphorus

Marriott International

Mövenpick Hotel İzmir

Accor Group

Park Inn By Radisson İstanbul Asia Kavacik

Radisson Hotels

Best Western Premier Karşıyaka

BWH Hotel Group

Park Inn By Radisson İstanbul Atasehir

Radisson Hotels

Best Western Plus Konak

BWH Hotel Group

Park Inn By Radisson İstanbul Airport Odayeri

Radisson Hotels

The S, Ascend Hotel Collection

Choice Hotels

Park Inn İstanbul Ataturk Airport

Radisson Hotels

DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak

Hilton

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul

Radisson Hotels

DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Airport

Hilton

Radisson Blu Hotel & Spa İstanbul Tuzla

Radisson Hotels

Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı

Hilton

Radisson Blu Hotel İstanbul Asia

Radisson Hotels

Hampton by Hilton Izmir Aliağa

Hilton

Radisson Blu Hotel İstanbul Ottomare

Radisson Hotels

Renaissance Izmir Hotel

Marriott International

Radisson Blu Hotel İstanbul Pera

Radisson Hotels

Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Cesme

Marriott International

Radisson Blu Hotel İstanbul Sisli

Radisson Hotels

Four Points by Sheraton Izmir

Marriott International

Radisson Blu Hotel, Vadistanbul

Radisson Hotels

Sheraton Ceşme Hotel, Resort and Spa

Marriott International

Radisson Blu Residence Batişehir

Radisson Hotels

Design Plus Seya Beach Hotel

MP Hotels

Radisson Residence Vadistanbul

Radisson Hotels

KAIRABA Alacati Beach Resort & Spa

MP Hotels

Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul

Radisson Hotels

LABRANDA Ephesus Princess

MP Hotels

Radisson Hotel President Beyazit İstanbul

Radisson Hotels

LABRANDA Lebedos Princess

MP Hotels

Radisson Hotel İstanbul Sultanahmet

Radisson Hotels

Park Inn By Radisson Izmir

Radisson Hotels

Burgu Arjaan By Rotana

Rotana Hotels

Radisson Blu Resort & Spa Cesme

Radisson Hotels

Centro Westside

Rotana Hotels

Tuı Blue Ephesus Otel & Aqua Fantasy Aqua Park

TUI Hotels & Resorts

Tango Arjaan By Rotana

Rotana Hotels

Ramada Encore by Wyndham İzmir

Wyndham Hotels & Resorts

Westside Arjaan By Rotana

Rotana Hotels

Shangri-La Bosphorus

Shangri-La Hotels

Ramada Hotel & Suites by Wyndham
Kemalpaşa İzmir

Wyndham Hotels & Resorts

La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Plaza by Wyndham İzmir

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Beylikdüzü

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Plaza by Wyndham İzmit

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham İstanbul Alibeyköy

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Tire

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham İstanbul Asia

Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Grand İzmir Özdilek

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham İstanbul Grand Bazaar

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham İstanbul Old City

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham İstanbul Taksim

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham İstanbul Basın Express

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham İstanbul Bayrampaşa

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham İstanbul Florya

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham İstanbul Kartal

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Ataköy

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Hotel & Suites by Wyndham
İstanbul Golden Horn
Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter
Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Şişli
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KAHRAMANMARAŞ
Clarion Kahramanmaraş

Choice Hotels

Hampton by Hilton Kahramanmaraş

Hilton

Ramada Plaza by Wyndham Kahramanmaraş

Wyndham Hotels & Resorts

KARABÜK
Hilton Garden Inn Safranbolu

Hilton

KAYSERİ
Novotel Kayseri

Accor Group

Ibis Kayseri

Accor Group

Wyndham Hotels & Resorts

Holiday Inn Kayseri - Duvenonu

IHG Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts

Radisson Blu Hotel Kayseri

Radisson Hotels

Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Grand Kayseri

Wyndham Hotels & Resorts

KiŞiSELLEŞTiRiLMiŞ HOTEL TV DENEYiMi
VESTEL’DEN
Otel yönetimi ile entegre çalışan ve müşteri ihtiyacı doğrultusunda
özelleştirilebilir yazılım teknolojisi Vestel Hotel TV’lerde.

01’2021 ǀ turizm&yatırım
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İLLERE GÖRE YABANCI ZİNCİR OTELLER VE BAĞLI BULUNDUKLARI GRUP
KOCAELİ

Tt Hotels Tropıcal

TUI Hotels & Resorts

DoubleTree by Hilton Kocaeli

Hilton

Sensatori Fethiye

TUI Hotels & Resorts

Hilton Garden Inn Kocaeli Şekerpınar

Hilton

Magic Lıfe Der Club Marmaris

TUI Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham Gebze

Wyndham Hotels & Resorts

Magıclıfe Der Club Bodrum

TUI Hotels & Resorts

Tryp by Wyndham İzmit

Wyndham Hotels & Resorts

La Quinta by Wyndham Bodrum

Wyndham Hotels & Resorts

KONYA

Ramada Resort by Wyndham Akbük

Wyndham Hotels & Resorts

Novotel Konya

Accor Group

Ramada Resort by Wyndham Bodrum

Wyndham Hotels & Resorts

ibis Otel Konya

Accor Group

NEVŞEHİR

Hilton Garden Inn Konya

Hilton

Best Western Premier Cappadocia

BWH Hotel Group

Ramada Plaza by Wyndham Konya

Wyndham Hotels & Resorts

DoubleTree by Hilton Hotel Avanos – Cappadocia

Hilton

Crowne Plaza Cappadocia – Nevsehir

IHG Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Cappadocia

Wyndham Hotels & Resorts

KÜTAHYA
Hilton Garden Inn Kütahya

Hilton

MALATYA

NİĞDE

Mövenpick Malatya

Accor Group

Ramada by Wyndham Niğde

Ramada Plaza by Wyndham Malatya Altın Kayısı

Wyndham Hotels & Resorts

ORDU

MANİSA

Wyndham Hotels & Resorts

Hampton by Hilton Ordu

Hilton

Holiday Inn Express Manisa - West

IHG Hotels & Resorts

Radisson Blu Hotel Ordu

Radisson Hotels

Ramada by Wyndham Soma

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Resort Ünye

Wyndham Hotels & Resorts

MARDİN

RİZE

Hilton Garden Inn Mardin

Hilton

Ramada Plaza by Wyndham Rize

Ramada Plaza by Wyndham Mardin

Wyndham Hotels & Resorts

SAKARYA

MERSİN

Wyndham Hotels & Resorts

Continent Luxury Hotel & Suites

Continent Worldwide Hotels

Mersin HiltonSA

Hilton

Radisson Blu Hotel Sakarya

Radisson Hotels

Ramada by Wyndham Mersin

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Sakarya

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Sakarya Hendek

Wyndham Hotels & Resorts

MUĞLA
Swissotel Bodrum

Accor Group

SAMSUN

Rixos Premium Bodrum

Accor Group

Hampton by Hilton Samsun

Hilton

Rixos Premium Göcek

Accor Group

Sheraton Grand Samsun Hotel

Marriott International

Club Med Palmiye Tatil Köyü - Anık Tur Tatil Köyü

Club Med

Park Inn By Radisson Samsun

Radisson Hotels

Hilton Dalaman Sarıgeme Resort&Spa

Hilton

SİVAS

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa

Hilton

Ramada By Wyndham Sivas

DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista

Hilton

ŞANLIURFA

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort

Hilton

Hilton Garden Inn Şanlıurfa

Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts

Hilton

TEKİRDAĞ

Kempinski Barbaros Bay Resort

Kempinski Hotels

Hilton Garden Inn Çorlu

Hilton

Mandarin Oriental, Bodrum

Mandarin Oriental

Hawthorn Suites by Wyndham Çerkezköy

Wyndham Hotels & Resorts

Le Méridien Bodrum Beach Resort

Marriott International

Ramada by Wyndham Tekirdağ

Wyndham Hotels & Resorts

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum

Marriott International

Wyndham Çerkezköy

Wyndham Hotels & Resorts

The Bodrum EDITION

Marriott International

TRABZON

KAIRABA Blue Dreams Resort

MP Hotels

Novotel Trabzon

Accor Group

KAIRABA Bodrum Imperial

MP Hotels

DoubleTree by Hilton Hotel Trabzon

Hilton

KAIRABA Bodrum Princess & Spa

MP Hotels

Radisson Blu Hotel Trabzon

Radisson Hotels

LABRANDA Loryma Resort

MP Hotels

Ramada Plaza by Wyndham Trabzon

Wyndham Hotels & Resorts

LABRANDA Mares Marmaris

MP Hotels

UŞAK

LABRANDA TMT Bodrum

MP Hotels

Ramada by Wyndham Uşak

Club Sei Marmaris

MP Hotels

VAN

Senses Hotel Bodrum

MP Hotels

DoubleTree by Hilton Hotel Van

Hilton

Marmaris Bay Resort

MP Hotels

Ramada by Wyndham Van

Wyndham Hotels & Resorts

Robinson Club Sarıgerme Park

Robinson Club Resorts

YALOVA

Sentido Bellazure Hotel

Thomas Cook

Hilton Garden Inn Yalova

Hilton

Tuı Blue Grand Azur Marmaris

TUI Hotels & Resorts

Ramada by Wyndham Yalova

Wyndham Hotels & Resorts

Tuı Blue Sarıgerme Park

TUI Hotels & Resorts

Tt Hotels Palace

TUI Hotels & Resorts
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Wyndham Hotels & Resorts

Hilton

Wyndham Hotels & Resorts

BWH Hotel Group. Daha fazlasını bekleyin.
BWH Hotel Group. Daha fazlasını bekleyin.
Küresel Markanın Gücü ile Birçok Farklı Pazarda Rekabet Avantajı
Küresel Markanın Gücü ile Birçok Farklı Pazarda Rekabet Avantajı
Verimli iş modeli, yüksek karlılık
Verimli
iş modeli,
yüksek karlılık
Güçlü dağıtım kanalları
ve küresel
ortaklıkları
ile gelir maksimizasyonu
®
Güçlü
dağıtım
kanalları
veBest
küresel
ortaklıkları
ile gelir
maksimizasyonu
Dünya
çapında
ödüllü
Western
Rewards®
sadakat
programı
®
Dünya
ödüllü
Bestile
Western
Rewards®
sadakat programı
Herçapında
kategoride
marka
bölgenize
uygun projelendirme
Her
kategoride
marka
ile bölgenize
uygun
projelendirme
4,700
otel,
100+ ülke;
küresel
markamız ile
dünya
pazarına erişim*
4,700 otel, 100+ ülke; küresel markamız ile dünya pazarına erişim*
BWH Hotel Group'un yatırım portföyünüze getirebileceği avantajları keşfedin
BWH Hotel Group'un yatırım portföyünüze getirebileceği avantajları keşfedin

www.bestwestern.com.tr | bwhsupport.middleeast@bestwestern.com | +90 212 380 00 91
www.bestwestern.com.tr | bwhsupport.middleeast@bestwestern.com | +90 212 380 00 91

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

YATIRIMLAR & OTELLER

DOSYA

İLLERE GÖRE 2021 VE SONRASINDA AÇILACAK OTELLER
OTEL İSMİ

OTEL GRUBU

ADIYAMAN
Ramada by Wyndham Adıyaman

Wyndham Hotels & Resorts

ANKARA
Residence Inn Ankara Cukurambar

OTEL İSMİ

Marriott International

ANTALYA

Izmir Marriott Hotel

Marriott International

Ramada by Wyndham Aliağa

Wyndham Hotels & Resorts

Continent Hotel İzmir

Continent Worldwide Hotels

Radisson Hotel İzmir Aliağa

Radisson Hotels
Hyatt Hotels & Resorts

Continent Hotel Antalya

Continent Worldwide Hotels

Hyatt Regency

Hilton Garden Inn Balıkesir

Hilton

KAHRAMANMARAŞ

BATMAN
Ramada Plaza by Wyndham Batman

OTEL GRUBU

İZMİR

Wyndham Hotels & Resorts

BURSA

Ramada by Wyndham Elbistan

Wyndham Hotels & Resorts

Continent Hotel Kahramanmaraş

Continent Worldwide Hotels

MERSİN

Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa

Accor

Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi

Wyndham Grand Bursa

Wyndham Hotels & Resorts

KOCAELİ

Radisson Hotel Bursa

Radisson Hotels

Wyndham Feradis Resort

Wyndham Hotels & Resorts

Continent Hotel İzmit

Continent Worldwide Hotels

Four Points by Sheraton Gebze

Marriott International

DENİZLİ
Hampton by Hilton Denizli Güney

Hilton

GAZİANTEP
Ramada Plaza by Wyndham Gaziantep

KONYA
Wyndham Hotels & Resorts

HAKKARİ
Doubletree by Hilton Yüksekova

Ramada Plaza Karapınar

Wyndham Hotels & Resorts

KÜTAHYA
Hilton

HATAY
WorldHotels Elite

Wyndham Hotels & Resorts

BWH Hotel Group

İSTANBUL

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kütahya
Simav

Wyndham Hotels & Resorts

MUĞLA
Delta Hotels by Marriott Bodrum

Marriott International

LXR Susona Bodrum

Hilton

Residence Inn by Marriott İstanbul Ataşehir

Marriott International

Autograph Collection İstanbul OId Town Basiret
Han

DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista

Hilton

Marriott International

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort

Hilton

Orientbank Hotel İstanbul, Autograph Collection

Marriott International

The BO Vue Curio a Collection by Hilton

Hilton

Continent Luxury Suites - Fethiye

Continent Worldwide Hotels

Radisson Collection Resort & Spa Bodrum

Radisson Hotels

İstanbul Marriott West Hotel & Conference
Center

Marriott International

JW Marriott İstanbul

Marriott International

İstanbul Karaköy, Autograph Collection

Marriott International

Sheraton İstanbul Esenyurt Hotel

Marriott International

Courtyard by Marriott İstanbul Asia Maltepe

Marriott International

Four Points by Sheraton İstanbul, Kagithane

Marriott International

Four Points by Sheraton İstanbul Atasehir

Marriott International

Sheraton İstanbul Levent

Marriott International

Mövenpick İstanbul Living

Accor

Mercure İstanbul Batışehir

Accor

Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus

Accor

ibis Styles İstanbul Merter

Accor

Hampton by Hilton İstanbul Arnavutköy

Hilton

Hampton by Hilton İstanbul Sirkeci

Hilton

Hampton by Hilton İstanbul Unkapanı

Hilton

Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt

Wyndham Hotels & Resorts

Ramada Encore by Wyndham Avcılar

Wyndham Hotels & Resorts

Continent Hotel Ataşehir-İstanbul

Continent Worldwide Hotels

Radisson Hotel Apartments Delta

Radisson Hotels

Mandarin Oriental Bosphorus

Continent Worldwide Hotels

WorldHotels Luxury

BWH Hotel Group

Best Western Premier

BWH Hotel Group

Best Western Plus

BWH Hotel Group

SureStay Plus by Best Western

BWH Hotel Group

SureStay Collection by Best Western

BWH Hotel Group
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NEVŞEHİR
Cappadocia Marriott Turkey

Marriott International

Best Western Plus

BWH Hotel Group

ORDU
Continent Fatsa Ordu (Termal)

Continent Worldwide Hotels

RİZE
Ramada by Wyndham Rize Fındıklı

Wyndham Hotels & Resorts

BW Premier Collection by Best Western

BWH Hotel Group

SAKARYA
Continent Hotel Sapanca

Continent Worldwide Hotels

AncyrA Inn Sapanca

Continent Worldwide Hotels

SAMSUN
Continent Hotel Samsun

Continent Worldwide Hotels

ŞANLIURFA
DoubleTree by Hilton Şanlıurfa

Hilton

TEKİRDAĞ
Hampton by Hilton Çerkezköy

Hilton

TRABZON
Mercure Trabzon

Accor

Residence Inn by Marriott Trabzon Yomra

Marriott International

Continent Trabzon

Continent Worldwide Hotels

VAN
Ramada by Wyndham Van Hotel

Wyndham Hotels & Resorts

01’2021 ǀ turizm&yatırım
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Bakan Ersoy, Bodrum’da
bir otel daha açacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu
şirketin yeni bir otel açmayı planladığı öğrenildi. Muğla’nın Bodrum
ilçesi Çiftlik Mahallesi Adalıyalı Mevkii’nde Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm
İşletmeciliği tarafından 5 yıldızlı ‘Maxx Royal Bodrum Otel’i açılması
planlanıyor. Birgün Gazetesi’nden Aycan Karadağ’ın haberine göre,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurusu yapılan proje için 21 Ocak
2021 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı
kararı alındı. Otelde toplamda 325 oda 750 yatak, 14 villa, 3 apart
otel villa ve 38 aile odası yapılması planlanıyor. Projenin bedeli ise
yaklaşık 159 Milyon olarak belirlendi. Projenin orman alanı, önemli
doğa alanı, doğal sit alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgesi içerisinde olması dikkat çekti. Proje tanıtım dosyasında;
alanın, 2’nci derece doğal sit, 3’üncü derece arkeolojik sit,
taşınmaz kültür varlığı statüsünde Helenistik Kule Yapısı ve tescilli
eser koruma alanından oluştuğu belirtildi. Ayrıca otelin yanında
Kissebükü arkeolojik denizalanı bulunuyor. Çalışma alanına yaklaşık
50 metre mesafede deniz yüzeyi bulunurken alanının çevresinde ise
tescil harici orman alanları yer alıyor.

Erciyes’te termal turizm hamlesi

TÜROB, bu yıl üyelerinden
aidat almayacak
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un
kuruluşunun 50. yılı onuru ve
Covid-19 pandemisinin olumsuz
koşulları dikkate alınarak, üyelerden
2021 yılı için yıllık üye aidatı
alınmayacağını açıkladı. Eresin,
konuyla ilgili değerlendirmesinde,
“TÜROB olarak nitelikli işletmelerden
oluşan
değerli
üyelerimizden
aldığımız güç ile 1971’den bu yana
ülkemizin konaklama sektörünü
Müberra Eresin
temsil eden dinamik, kapsayıcı ve en
köklü meslek örgütü olmanın gururunu tam 50 yıldır yaşamaktayız. Bu
itibarla, pandemi sürecinin zorlu şartlar ile birlikte 50. kuruluş yılımızda
dayanışmanın ve güç birliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz”
dedi. “Sektör kuruluşları ve üyelerimiz için dost kapısı olmaya çok
önem verdik” diyen Eresin, şunları söyledi; “Pandemi süreciyle birlikte
STK’ların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu süreçte
etkin olarak, gerek işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi
ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse çalışanların
gelişmelerden ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmemeleri
için ilgili Bakanlıklar ve Kurumlarla işbirliği içinde çok sayıda
uygulamanın yürürlüğe konulmasına öncülük ettik. Turizmin pandemi
nedeniyle hem global hem yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir
dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını
aksatmadık. Otellerimizde çalışan, hatta bize üye olmayan otellerde
de çalışanlarımıza başta hijyen eğitimi olmak üzere insan kaynakları,
finansman vs. gibi birçok konuda eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz.
Üyelerimize ve sektörümüze olan desteklerimiz yeni yılda da devam
edecektir. 50. kuruluş yılımız anısına yıl boyunca birçok etkinlik
programlıyoruz, bunları da kamuoyu ile paylaşacağız.”

Erciyes’in potansiyelini artırmak ve 12
ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline
getirmeyi hedefleyen Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol gereği
başlatılan jeotermal sondaj çalışmalarını
inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.
Erciyes ile alakalı tüm konuların öncelikli
olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes’imizde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
mantığındaki çalışmalarımızı sürdürürken, Enerji Bakanlığımızın termalle ilgili
MTA birimi ile yaptığımız protokol gereği çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu an
itibariyle 400 metrelik seviyeye ulaşılmış bulunmakta. 2 bin 200 metreye kadar
da 4 aylık süre içerisinde ulaşma yönünde gayret gösterilmekte. Temennimiz
dostlarımızın gayretli çalışmalarıyla sıcak suya erişirsek, Erciyes’imizde dört
mevsimi yaşayacağız. Charter seferlerimiz de başladı. Yurt dışından birçok
misafirimiz kayak merkezimize gelecek. Termal imkanlarıyla kayak merkeziyle ve
buradaki Yüksek İrtifa Spor Merkeziyle şehrimize imkanlar sağlayan, insanlara da
dört mevsim hizmet eden konum ve duruma gelmiş olacak” dedi.
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Güvenli Kayak Merkezi sertifikalı
ilk ve tek kayak merkezi; Erciyes
Covid-19 pandemisi ile mücadelede 360 derece
güvenli ortam oluşturmak maksadıyla tüm tedbirleri
alarak hazırlıklarını tamamlayan Kayseri Erciyes
Kayak Merkezi’ne Bureau Veritas tarafından Güvenli
Kayak Merkezi sertifikası verildi. Erciyes, dünyada bu
belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Büyükkılıç, konuya
ilişkin “Kayseri Erciyesimiz bizim için en önemli
değer. Pandemi ile mücadele sürecinde güvenlik
sertifikası alan Türkiye’de ilk kayak merkezi Erciyes’tir.
Erciyes, uluslararası standartta ve en son teknolojiye
sahip 18 mekanik tesisi, 100 kilometreden fazla pisti
olan önemli bir merkezdir ve pandemi sürecinde de
güvenli bir alandır. Erciyes A.Ş.’nin hazırlamış olduğu
Pandemi ile Mücadele prosedürleri doğrultusunda
sadece kayak merkezi değil dağ üzerinde bulunan
tüm restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market
gibi mekanlar da ‘Hijyenik İşletme’ sertifikalarını
aldı” diye konuştu.

Barut Otelleri’nin Mutlu Çalışan-Mutlu Misafir
Felsefesi makale konusu oldu
Barut Otelleri’nin mutlu çalışan-mutlu misafir felsefesine bağlı olarak
hayata geçirdiği çalışan memnuniyeti odaklı yenilikleri, başarılı sonuçlar
elde edilmesini sağladı. Barut Otelleri İnsan Kıymetleri Direktörlüğü
ile Amerika’daki Auburn ve Güney Florida Üniversitelerinden
akademisyenlerin ortak çalışmasında ‘‘Çalışan Yemeklerinin Çalışan
Memnuniyeti ve Otel Üzerindeki Etkisi’’ konulu makale kaleme alındı.
Amerika’da hakem heyeti tarafından onaylanan makale, International
Association of Hospitality Financial Management Hakemli Dergisinde
yayımlandı. Makalede, çalışana misafir gibi hizmet sunmanın getirdiği
başarının detayları aktarıldı. 13 sayfa uzunluğundaki makalede, hizmet
sektörünün çalışanlar ve misafirler arasındaki yoğun etkileşime dayalı
olduğu, mutlu ve memnun çalışanların misafirlere daha iyi hizmet

sunduğu; mutlu misafirlerin şirketin karlılığı,
finansal başarısı ve sürdürülebilirliğinde
büyük öneme sahip olduğu gibi konular
yer alıyor. Barut Otelleri BHM A.Ş. İnsan
Kıymetleri Direktörü İbrahim Hakan Yılmaz,
akademik çalışmaları kapsamında barınma, ulaşım ve yan hakların da
bu makale serisine konu olduğunu; önümüzdeki süreçlerde araştırma
sonuçlarının sektöre duyurulacağını belirtti. Akademik çalışmaların
grubun yönetişim biçiminin yeniden yapılandırma ve inşasında önemli
bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, makalelerin dünya çapında
konaklama sektörünü bilgilendirici kaynak niteliğinde olduğunu aktardı.

Poğda Demircan, mrp
hotels bünyesine katıldı

Banu Dedeman: “Uzun vadeli
hedeflerimize odaklanmaya
devam ediyoruz”
Dedeman Hotels&Resorts International Yönetim
Kurulu

Başkanı

Banu

Dedeman,

2021

yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Para Dergisi’nde yer alan habere göre Banu
Dedeman, şöyle konuştu: “Pandemi gösterdi
ki, 2021 daralan pazarda ciddi rekabetin
yaşanacağı bir yıl olacak. Güçlü ve güven veren
markalar öne çıkacak; değişimi okuyan ve
yeni normale uyum sağlayan şirketler başarılı
olacak. Sürecin olumlu seyretmesi durumunda
hem münferit seyahatlerde hem de büyük
katılımlı organizasyonlarda 2021’in üçüncü çeyreğinde, en kötü ihtimalle son
çeyrekte önemli oranda yükseliş olacaktır. Haziran, temmuz sonrası toparlanmasını
beklediğimiz turizmin önümüzdeki iki üç yılı çok başarılı geçireceğine inanıyoruz. 50
yılı aşkın tecrübemiz, güçlü kadromuz ve sürdürülebilir stratejimiz ile uzun vadeli
hedeflerimize odaklanmaya devam ediyoruz. 2021’de ilk olarak Park Dedeman
Kastamonu’yu şubat ayında açacağız. Toplam 150 odası, 300 yatak kapasitesi ve bin
100 metrekare toplantı ve etkinlik alanı ile bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı
oteli olacak; iş dünyasının beklentilerini karşılamasının yanı sıra, bölgenin düğün ve
kongre salonu ihtiyacına da cevap verecek. Park Dedeman markamızı önümüzdeki
yıllarda da farklı şehirlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Uluslararası
otelcilik
sektörü
uzmanı Poğda
Demircan,
mrp hotels
ekibine katıldı.
Demircan, yeni
Yönetici Ortak
olarak İstanbul
ve çevre
bölgelerden
sorumlu
olacak. mrp
hotels Genel Müdürü Patrick Adamle, konuya ilişkin
“Poğda Demircan’ın katılımıyla, otel gayrimenkul
sektöründe faaliyet gösteren bir danışmanlık firması
olarak uluslararası pozisyonumuzu güçlendirmeye devam
edeceğiz. Sektörün en deneyimli uzmanlarından birini
daha bünyemize kattığımız için mutluyuz” açıklamasında
bulundu. 2008 ile 2015 yılları arasında Hilton Worldwide
bünyesinde Türkiye’den Sorumlu Geliştirme Direktörü
olarak görev yapan Demircan, daha sonra da üç yıl boyunca
Marriott International bünyesinde Geliştirmeden Sorumlu
Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Sonrasında bağımsız
olarak danışmanlık yapan Demircan, yatırımcılara otel
gelişiminin her sürecinde destek verdi.

Concorde Tower Lefkoşa, kapılarını misafirlerine açtı
Concorde Hotels & Resorts’un Kıbrıs’taki ikinci yatırımı olan Concorde Tower Lefkoşa, 25 Aralık itibarıyla
misafirlerini ağırlamaya başladı. Zafer İnşaat Yatırım Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren Concorde
Hotels & Resorts, Concorde Tower Lefkoşa’nın açılışını yaptı. Lüks ve butik hizmet anlayışıyla hizmet
verecek Concorde Tower Lefkoşa, Ada’yı en yüksek noktadan izleme şansı sunan terasıyla Kıbrıs
turizminde fark yaratan yeniliklerin adresi olmayı hedefliyor. Concorde Tower Lefkoşa, 30 bin metrekare
kapalı alanda 162 oda ve 176 yatak kapasitesi, zengin menüye sahip iki À la carte restoran, bir Snack Bar,
bir ana restoran, SPA, kapalı-açık havuzları ile misafirlerine hizmet verecek.
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Tunay Erdal, Crowne Plaza
İstanbul Old City Hotel’in
yeni genel müdürü oldu
Crowne Plaza İstanbul Old City
Hotel’in genel müdürlüğü görevine
Tunay Erdal atandı. Kariyerine 1993
yılında Antalya’da başlayan Erdal,
1999 yılında Hilton Grubu’na girerek
çeşitli pozisyonlarda yer aldı. 2004
yılında Türkiye’de ve dünyada konuk
ağırlama endüstrisinde önde gelen
yazılım ve donanım çözümlerini
sunan Erdal, aynı zamanda MicrosFidelio‘nun bölgesel iş ortağı Protel’e
“Eğitim ve Yazılım Uzmanı” olarak
geçti. Marriot International, Radisson
Hotels ve Accor gibi büyük uluslararası zincirlere ait otellerin otel, satış
ve banket yönetim sistemleri (Opera, Fidelio V6) altyapılarını kurdu ve
çalışanlarına bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Erdal,
2007 yılında bütün Divan Otellerinden sorumlu “Gelirler Müdürü”
pozisyonunda çalışmaya başladı. Aynı zamanda Divan Otelleri’nin
web sitesinin farklı bir altyapı ve içerikle yeniden kurulum projesini
yürüttü. 2012 yılında Dedeman Grubu’na “Grup Gelirler Müdürü”
sıfatıyla katıldı. Dedeman Otelleri’nin merkezi rezervasyon sistemi
(Opera ORS) ve Dedeman Otelleri web sitesi projesini başlatarak hayata
geçirdi. Dedeman Otelleri’nin kurumsal web sitesi Altın Örümcek’te
halkın favorisi seçildi ve ‘Uluslararası Bilişim Kuruluşları’ alanında ödül
kazandı.

Trabzon’da 17 otel daha
satışa çıkarıldı
Koronavirüs
pandemisinin
etkisiyle, Trabzon’da oteller
için satış ve kiralama ilanları
verilmeye devam ediyor. Son
açıklamalara göre, kentte 17
otel daha satış/kiralanma
için müşteri aramaya başladı.
Ortahisar, Çaykara, Yomra,
Akçaabat ve Maçka’da satış
ya da kiralanmaya sunulan
oteller olduğu kaydedildi.
Trabzon turizmi sahada can çekişirken ve oteller birer birer satılığa
çıkarken, Turizm Bakanlığı ajans üzerinden her bölgede turizmi
masaya yatırdı. Yabancı turist sayısını artırmak, nitelikli hale
getirmek, Trabzon’un olumlu algısını güçlendirmek ve turizmin 12
aya yayılması konularının konuşulduğu toplantıyı değerlendiren
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Volkan
Kantarcı, “Her il, her bölge için fikir alışverişinde bulunuldu. Bununla
ilgili Trabzon’da İl Müdürlüğü, DOKAP, TÜRSAB, TTSO, TİSAD ve
dernekler katılımıyla toplantı düzenlendi. Tüm Türkiye’de bu
toplantılar yapılıyor. Çalışmalar Şubat ayına kadar bitirilip, bölgeden
alınan bilgilerle, Türkiye’nin yurtdışı pazarlara yönelimi açısından
önümüzdeki sezon için planlama yapılacak. Raporlarımızı sunduk.
Turizm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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TOKİ, Özdere’deki
turizm arazilerini açık
artırmayla satıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın
(TOKİ), İzmir’in Menderes ilçesine
bağlı Özdere’de bulunan üç turizm
arazisini satacağı, ihalenin ise
14 Ocak’ta yapılacağı belirtildi.
Özdere Mahallesindeki 1094 Ada
3 ve 4 parsellerle 1099 ada 1
parselde bulunan toplam 8 bin
100 metrekarelik üç arazi için açık
artırmanın 19 milyon 482 bin TL’den
başlayacağı öğrenildi. Söz konusu
ihale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
İstanbul Halkalı’daki İl Müdürlüğü Ek
Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kastamonu’ya iki büyük eko
turizm tesisi projesi
Kastamonu, iki büyük
eko turizm tesisine
ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Pınarbaşı
ve Abana ilçelerinde
konumlanacak olan
Quiet Pınarbaşı ve
Quiet Abana, ASÜER
A.Ş. ve yatırım
ortakları tarafından
hayata geçiriliyor.
‘Türkiye’nin en büyük eko turizm projeleri’ olarak tanımlanan projelerin
lansman toplantısı, Kastamonu Üniversitesi’nde yapıldı. Toplantıda,
Quiet Pınarbaşı için Ramada Encore by Wyndham ve Quiet Abana için
Wyndham ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık ve ön protokol duyuruldu.
2023 yılında hizmete girmesi planlanan, doğal dokuya uygun etkileyici
bir mimari ile hazırlanan tesislerin, önümüzdeki yıllarda benzersiz
bir eko turizm merkezi olarak şehri cazibe merkezi haline getirmesi
bekleniyor. Toplantıya katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, şehrin turizm
potansiyeli açısından zengin olduğunu, kış turizminden, yaz turizmine,
yaylarından sahiline, denizine kumsalına kadar çok sayıda özelliğe sahip
olduğunu ifade etti. ASÜER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Süer
ise, “Bugün muhteşem turkuaz rengi deniz, nemsiz ortamı, pastırması,
muhteşem yemekleri, doğası ve çam ağaçları ile Kastamonu bu
projeleri rahatlıkla kaldırır. Kastamonu’nun uyanma zamanı gelmiştir.
Kastamonu çok yakın zamanda çok önemli yol kat edecek” şeklinde
konuştu. Projelerin 2023 yılında açılmasını hedeflediklerini aktaran
Süer, “Pınarbaşı ve Abana’da klasik otel konaklamasının ötesinde, nefes
kesen doğal güzellikler arasında, farklı bir mimari anlayış ile yola çıktık.
Projelerimizin çok beğenilmesi neticesinde bugün geldiğimiz noktada,
dünyanın en büyük otel zincirlerinden olan ve ülkemizde de tanınan
Wyndham ve Ramada otelleri ile ön protokol yaptık. 2023 yılında bu iki
tesisin de açılışını yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Zamanı geldi
farklı
istiyoruz…
olmak

Kolay Kurulum
Uzman montaj
ekibimiz ile
dakikalar içerinde
kurulumu
tamamlanmaktadır.

Esnek Tasarım
Arzu ederseniz
fonksiyon eklenebilir
ya da
çıkarılabilmektedir.
Çift kişilik ya da tek
kişilik üretimler
yapılmaktadır.

Hızlı Teslimat
Sipariş onayını
takiben en hızlı
teslimat için çok
çalışıyoruz.

www.gazebo.info.tr
info@gazebo.info.tr

5 Yıl Garanti
Tüm ürünlerimiz
için bedelsiz olarak
5 yıl gerçek garanti
hizmeti
verilmektedir.

01’2021 ǀ turizm&yatırım

ǀ

19

YATIRIMLAR & OTELLER

HABERLER

Kısıtlamalar Erciyes
turizmini vurdu
Koronavirüs
ile
mücadele
kapsamında, Türkiye’nin önemli
kış turizmi merkezlerinden olan
Erciyes’te de kısıtlama saatleri
içerisinde pistlerin kapatılması ile
beraber turistler kayak yapamadı.
Çağdaş Demirkaya
Otel Müdürü Çağdaş Demirkaya,
konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı; “Erciyes, 18 mekanik tesis,
150 kilometre pist uzunluğa sahip ve şehir merkezine en yakın olan
tesislerden biri. Erciyes, geçtiğimiz aylarda önde gelen bir sertifika
firmasından, güvenilir turizm sertifikası almış bir tesis. Bununla
birlikte yerli, yabancı birçok misafirin uğrak noktası ve biz otelciler
olarak da hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde
alınan bir karar ile Ukrayna, Rusya ve Polonya acentelerini çok
büyük sıkıntıya sokan bir durum ortaya çıktı. Sezon boyunca 17 tane
uçağı bulunan bir Polonya firması, sokağa çıkma kısıtlamalarından
dolayı bütün uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Diğer sokağa
çıkma kısıtlamalarında yabacı misafirler kısıtlamadan muaftı ancak
bu sokağa çıkma kısıtlamasında liftler ve bütün her şey kapandığı
için misafirlerimiz kayak yapamadı. Bu nedenle Polonya firması 17
uçaklık seferini iptal etti.” Demirkaya, iptal olan rezervasyonlarla
Kayseri’de sadece otel bandında 30 milyon TL kaybı olduğunu
söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti; “Maddi kayıp olarak sadece
2 firmanın kente kazandırdıkları miktar 30 milyon TL sadece otel
bandında baktığımız zaman tabii ki bununla birlikte il içindeki diğer
sucuk, pastırma ve hediyelik eşya firmalarına ise kazandırdıkları
miktar cabası. Biz bu konu ile alakalı otelciler ve acenteciler olarak
mağdur durumdayız. Kayak turizmi zaten sosyal mesafe ve maske
ile yapılan bir turizm dalı, bunda her hangi bir bulaş riski yok. Bütün
otel ve tesisler olarak biz önlemleri aldık.”

Çerkezköy’e 220 yataklı
Hilton geliyor
Yatırımcısı ve İşletmecisi olan Akça
Group ile yükleniciliğini GEF Yapı’nın
yaptığı otelin temeli atıldı. 2022
yılında hizmete açılması planlanan
Hampton By Hilton Çerkezköy’de
220 yatak, bir kapalı havuz, bir
iş merkezi ve bir de spor salonu
bulunacak. Fabrikalardan dolayı
yoğun göç alan ve nüfusu her yıl
yüzde 10 oranında artan Çerkezköy’e
dünyaca ünlü markalar da gelmeye
devam ediyor. Dünyaca ünlü otel
zinciri Hilton, bir süre önce Türkiye’de 4 yeni otel açmaya hazırlandığını
duyurmuştu. Oteller üst segmentte DoubleTree by Hilton ve orta
segmentte de Hampton by Hilton ve Hilton Garden Inn markalarıyla
faaliyet gösterecek.
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Ordu’nun turizmdeki
cazibesini artıracak projenin
yapımı devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve
Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından
sürdürülen Perşembe İlçesi Aktaş
Plajı Restoran Projesi kapsamında
vatandaşların yoğun olarak kullandığı
Aktaş Plajı, kullanım ihtiyacına göre
yenilenecek ve modern bir restoran
projesi hayata geçirilecek. Proje ile Perşembe ilçesinde yıllardır özlemle
beklenen bir yatırımın hayat bulacağını ifade eden Ordu Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, vatandaşların ihtiyacına cevap
verecek projede her şeyin düşünüldüğüne dikkat çekti. Alp şöyle
konuştu; “Proje kapsamında toplam 283 metrekare tek katlı ahşap
konstrüksiyon sistemle yapılan bir restoran projesi hayata geçirilecek.
İçerisinde kapalı ve yarı açık yemek yeme alanları, bir adet orta
şömineli kış bahçesi, açık alanda bir adet klasik ateş şöminesi, çocuk
oyun odası, bir adet sahne alanı ilçedeki önemli bir eksikliği giderecek.
Çalışmalar kapsamında restoranın temel imalatı tamamlandı, temel
iç dolgusuna başlandı. Taş duvar imalatı tamamlandı. Saha dolgu ve
reglaj çalışmaları devam ediyor. Perşembe’nin cazibesi bu projeyle
daha da artacak.”

Davraz’da spor turizmi
12 aya yayılacak

Isparta’daki Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, yapılan yeni
yatırımlarla çehresini değiştirmeye devam ediyor. Davraz’da spor
turizminin 12 aya yayılması için çalışmalara başlandı. Vali Ömer
Seymenoğlu, TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil
Yaşacan, spor turizmi organizasyon firması sahipleri Bilgehan
Bakırcıoğlu ve Tolga Gündüz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Davraz
Kayak Merkezi’nin kış sporlarının yanı sıra her mevsim farklı
branşlarda spor yapmaya oldukça müsait olduğunu kaydeden
Vali Seymenoğlu, “Son yıllarda yapılan yatırımlarla Davraz Kayak
Merkezinin alt yapısını güçlendirdik. Ayrıca turizmi 12 aya yayma
hedefiyle merkezde 400 bin metrekare alanda lavanta ve gül bahçesi
oluşturduk. Günübirlik tesisimizle birlikte 1.250 araçlık otoparkımızı
tamamladık. Telesiyejlerimizin uluslararası standartlara göre
bakımlarını yaptık ve ek olarak kapalı sistem telesiyej yapım
çalışmasında sona yaklaştık. Merkezde ayrıca spor salonumuzun
inşaatını tamamladık böylelikle Davraz’ı hem takım sporları hem
bireysel antrenmanlar için bir çok imkana sahip bir merkez haline
getirdik. Davraz Kayak Merkezi mevcutta bulunan 4 adet çim sahayla
birlikte Isparta ve Burdur’daki yükseköğretim kurumlarının bilgi ve
deneyimini de kullanarak sporcuların ihtiyaç duyduğu yüksek irtifa
kamp gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilecektir” dedi.
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HABERLER

Mandarin Oriental’den 10 yeni atama ve terfi
Mandarin Oriental otel grubu, üst düzey kadrosuna 10 yeni atama yaptı. Otel grubunun yaptığı atamalarda
Yeliz Sarı Çalık, Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Pazarlama ve İletişim Direktörlüğü, Enver Çelebi
Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Finans Direktörlüğü, Hale Ozyaka Mandarin Oriental Bosphorus
Istanbul İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Selda Çelikman Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Genel Müdür
Asistanlığı, Fabio Brambilla Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul ve Mandarin Oriental Bodrum mutfak
operasyonlarından sorumlu Bölge Executive Chefliği, Güray Can Mandarin Oriental Bodrum ve Mandarin
Oriental Bosphorus Istanbul Bölge Satış Direktörlüğü, Hasan Karadağ Mandarin Oriental Bodrum ve
Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Bölge Satış Müdürlüğü, Kağan Oral Mandarin Oriental Bodrum ve
Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul Bölge Satış Müdürlüğü, Ayça Ün Mandarin Oriental Bodrum Satış
ve Pazarlama Direktörlüğü, Ömer Demir ise Mandarin Oriental Bodrum Satış Direktör Yardımcılığı görevine
atandı.

Wyndham, EMEA bölgesindeki
büyümesini sürdürüyor

Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa,
Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesinde büyümeye devam ediyor.
Paylaşılan bilgilere göre şirket, 2020 yılında üst-orta sınıf markası La
Quinta by Wyndham’ı Türkiye’de açtığı iki otelle büyüttü. Ramada by
Wyndham markasını Avrupa’da Madrid, Valencia, Leeds ve Budapeşte’de
yaptığı önemli açılışlarla genişletmeyi sürdüren Wyndham Hotels &
Resorts, Hindistan ve Pakistan pazarlarında da yeni bir ivme yakaladı
ve Umman’daki ilk Ramada Encore by Wyndham otelini açtı. Şirketin
tasarım odaklı markası Super 8 by Wyndham Almanya’nın Mainz
ve Ausburg kentlerinde yapılan açılışlarla büyümeye devam etti ve
2022’de açılması beklenen Super 8 by Wyndham Frankfurt havalimanı
için anlaşma da yakın zamanda imzalandı.

Hilton Hotels’in oda sayısı
1 milyona ulaştı
Konaklama
sektöründe
100’üncü yılını geride bırakan
Hilton Hotels & Resorts, oda
sayısını bir milyona ulaştırdı.
Hilton, 1,4 milyon odaya sahip
Marriott Hotels & Resorts’ün
ardından ikinci büyük küresel
konaklama
grubu.
Şirket,
dünyanın 118 ülkesinde, 18
marka altında 6 bin 300 otele
sahip. Hilton’dan yapılan
açıklamada, küresel çapta 408
bin odaya denk gelen 2 bin 640 otelin de yapım sürecinde olduğunu
açıkladı.
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Nazım Hikmet’in kaldığı han
butik otel oluyor
Ünlü şair Nazım
Hikmet’in, Bolu’da
öğretmenlik
yaparken kaldığı,
yargı kararıyla
yıkılmaktan
kurtarılan han, otel
ve müzeye
dönüştürülecek. 200 yıllık tarihe sahip Katırcılar Hanı, 2018’de
AKP’li belediye yönetimi tarafından yol genişletme çalışması
nedeniyle yıkılıp 7 metre geriye alınarak tekrar yapılmak istendi.
Hanın yıkılmasına Sebilci Bolu Kültür Derneği açtığı davayla engel
oldu. Bolu İdare Mahkemesi, Katırcılar Hanı’nı 1. Grup Taşınmaz
Kültür Varlığı olduğuna hükmetti. Han’ın yıkılıp yeniden yapılmasını
uygun görmeyen mahkeme, AKP’li belediyenin projesini iptal etti.
Ancak tarihi han atıl durumda kalarak harabeye döndü. Yıkılmaktan
mahkeme kararıyla kutulan Katırcılar Hanı’na CHP’li Bolu Belediye
Başkanı Tanju Özcan sahip çıktı. Özcan, hanın restore edileceğini, bir
kısmının müze bir kısmının da butik otel olacağını söyledi. Sözcü’de
yer alan haberde Özcan, “Çalışmalara başladık. Restorasyon
maliyeti yaklaşık 3 milyon lirayı buluyor. Özel sektörün katkısını
almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Les Ottomans Hotel, el değiştirdi
İstanbul Boğazı’nda
faaliyet
gösteren
Hotel Les Ottomans
olarak
işletilen
Muhsinzade Yalısı el
değiştirdi.
Aysal’ın
Ortaköy’de bulunan
Hotel Les Ottomans
isimli 440 Milyon
Lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı İstanbul 10. İcra
Dairesi’nde satıldı. Sözcü’den Hayati Argan imzalı habere göre, 430
Milyon Liralık alacağına mahsuben Akbank’a devredilen gayrimenkul
Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 Milyon Dolar harcanarak 2006
yılında otel olarak açılmıştı.

Konya’ya 140 odalı otel geliyor
Dokuzyol Petrol Nakliyat
Tarım Hayvancılık Ticareti
ve Tur. San. A.Ş. tarafından
yapılması
planlanan
Dokuzyol Otel projesi için
97 Milyon TL bütçe ayrıldı.
Yapılan tesiste; 129 adet
standart oda, 10 adet suit
oda ve 1 bedensel engelli
odası olmak üzere toplam
140 oda kapasitesi olacak.
İnşaat işlemleri sırasında
50 personel ve işletme aşamasında konaklayacak misafirlere hizmet
vermek amacıyla 60 kişi çalışacak. Tesiste ayrıca; fitness odası,
dinlenme odası, vitamin bar, havuz, çocuk havuzu, sauna, şok duş,
hamam, toplantı odaları, pantry, masaj odası, çok amaçlı salon, bebek
odası, banquet mutfak, kapalı otopark, açık otopark, araç yıkama,
mağazalar, bay-bayan mescit, terzi, temiz çamaşır odası, bakım-onarım
atölyesi, ütü, kuru temizleme, çamaşır yıkama bölümü de bulunacak.

Fairmont İstanbul’a
yeni genel müdür
Accor Otel Grubu çatısı altındaki
Fairmont İstanbul’un yeni
genel müdürü Nicolas Kipper
oldu. Kipper, 1 Ekim’den
itibaren otelin genel müdürlük
görevini üstlendi. Strasbourg
Üniversitesi’nden konukseverlik
alanında yüksek lisans yapan
Kipper, kariyerine yeme ve
içme alanında başladı. Kipper,
Nicolas Kipper
Rusya ve Londra’daki birçok
uluslararası lüks markanın Genel
Müdürü olmak üzere sektörde
uluslararası deneyime sahip.
Nicolas Kipper, Fairmont İstanbul’un faaliyetlerini Fairmont marka
standartlarına uygun olarak denetlerken, bir yandan da finansal
performansı ve misafir memnuniyetini güçlendirmekten sorumlu
olacak.

Dünyanın en yüksek oteli
J Otel, açıldı
Çin’in en yüksek nüfuslu kenti ve
finans merkezlerinden biri olan
Şangay’da dünyanın en yüksek oteli
açıldı. 460 metrelik otel, 98 katlı bir
binanın üst katlarında kuruldu. Otelin
300 metrekarelik alanda 165 konuk
odası var. Otelde İtalyan mutfağından
Japon mutfağına, farklı gastronomi
deneyimleri sunan yedi restoran
açıldı. Yüksek binada geleneksel yapı
malzemeleri kullanılamadı. J Otel, bu
yüksekliğe uygun, her açıdan güvenli
yapı malzemeleriyle yapıldı. Haber.com’da yer alan habere göre,
otelde kumaş ve duvar kağıdı dahil hiçbir yanıcı malzemeye yer
verilmedi. Otel esas olarak metal, cam gibi yanmaz malzemelerle
donatıldı.

Pegas Touristik, Rusya’daki ilk
otel yatırımını gerçekleştirdi
Swandor
Hotels
&
Resorts
markasıyla Türkiye’de de oteller
işleten Pegas Touristik, Rusya’daki
ilk otel yatırımını gerçekleştirdi.
Şirketin, 8 Aralık 2020 tarihi
itibariyle Soçi’de bulunan Aqualoo
Hotel’i satın aldığı belirtildi. Rus
turizm medyasında yer alan
haberlerde, Pegas’ın satın aldığı tesisin Soçi’nin en büyük ve en köklü
komplekslerinden biri olduğu belirtildi. Aqualoo Otelinin 1 Ocak 2021
tarihinden itibaren ‘’PGS Hotels Aqualoo, Sochi” ismiyle faaliyete
başlayacağı bildirildi. Rusya iç turizm pazarında popüler olduğu ifade
edilen otelin, her şey dahil hizmet sunduğu kaydedildi.
Turizm & Yatırım Dergisinin 100. sayısında
POM Otel Danışmanlığı & Proje Yönetimi
firmasının logosu yerine, sehven farklı bir
şirket logosu kullanılmıştır.
Düzeltir, özür dileriz.

Tasigo Hotels, Tataristan’daki ikinci otelini hayata geçirdi
Türkiye’de ve Tataristan’da büyümeye devam eden Tasigo Hotels, Tataristan’ın Kazan şehrinde ikinci otelini hayata geçirdi.
Tasigo Hotels Turizm Yatırımları Koordinatörü Erdal Dalkılıç, 2018 yılından bu yana 5 yıldızlı 164 odalı Tasigo Eskişehir otelini
işleten Tasigo Hotels’in, Tataristan’da 2019 yılında açtığı 5 yıldızlı 66 odalı Kazan Palace by Tasigo otelinden sonra şimdi de
devam projesi olan 4 yıldızlı ve 96 odalı Neo Kazan Palace by Tasigo’yu da hizmete sokarak Tataristan’daki 2. Oteli açtıklarını
ve toplam oda sayısının da 326 sayısına ulaştığını belirtti. Pandemi ortamında yaşanan tüm zorluklara rağmen, Tasigo Hotels
olarak yurt içi ve yurt dışındaki büyüme planlarına devam ettiklerine işaret eden Erdal Dalkılıç, Turizmdays.com’a yaptığı
açıklamada, “Planlanan takvimde bir değişiklik olmadığı takdirde 2021 bahar aylarında açacağımız dördüncü Tasigo oteli (68
oda/4 yıldız) bu kez Hollanda Eindhoven şehri yakınında ve temalı parkları ile ünlü sayfiye bölgesi Oisterwijk’da hizmet verecek.
Eş zamanlı devam eden bir başka projenin de müjdesini bu vesile ile vermek gerekirse; İstanbul Karaköy’de yapımı devam eden
otel projemiz yine bölgenin en bilinen ve kıymetli yapılarından birinde hayat bulacak ve Tasigo Hotels çatısı altında dünya
şehrimiz İstanbul’un turizm renklerine bir başka renk ve değer katacak” dedi.

Erdal Dalkılıç
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TEŞVİKLER

Kasım ayında 14 firma, yatırım teşviklerinden yararlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kasım 2020’de 14 firmaya
turizm projeleri için teşvik belgesi verildi. 13’ü yeni yatırım, 1’i ise
modernizasyon amaçlı verilen teşviklerin toplam tutarı 344 milyon 888
bin 820 TL olarak kaydedildi. Yeni yatırım amacıyla Antalya, İstanbul
ve Kahramanmaraş’taki ikişer proje, Artvin, Balıkesir, Hatay, Karabük,
Kastamonu, Mersin ve Muğla’daki birer firma yatırım teşviklerinden

yararlandı. Modernizasyon teşviki ise, Antalya’daki 5 yıldızlı bir otele
verildi. Komple yeni yatırım kapsamında teşvik alan projelerden biri
5 yıldızlı, altı adedi 4 yıldızlı, altı adedi de 3 yıldızlı konseptte hayata
geçirilecek. Daha önce yatırım teşviki almış üç firmanın ise belgesi iptal
edildi.

TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (KASIM 2020)
ŞEHİR

FİRMA ADI

YATIRIMIN TÜRÜ

YILDIZI

YATAK SAYISI

TEŞVİK TUTARI (TL)

ANTALYA

SİNAN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

484

25.355.227

ANTALYA

COŞKUNLAR YATIRIM İŞLETMELERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

688

84.001.924

ARTVİN

NAİL OTOMATİV GIDA NAJLİYAT TUR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

40

4.270.000

BALIKESİR

MY PROJECT İNŞ. VE GAYRIMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

84

9.980.900

HATAY

KUPON BUTİL YAPI SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

5

1.600

3.150.000

İSTANBUL

ŞANLI DURMAZ TURİZM OTELCİLİK VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

128

21.567.100

İSTANBUL

GRAZİELLA TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

216

13.182.950

KAHRAMANMARAŞ

SEBA İNCİ TUR. OTELCİLİK İNŞ. PETROL HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

118

3.412.000

KAHRAMANMARAŞ

KÖKER OTELCİLİK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

88

3.697.030

KARABÜK

ADA PARK GROUP İNŞ. YAPI VE TURİZM LTD. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

568

41.987.920

KASTAMONU

AYDOĞAN SÜER

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

188

45.592.097

MERSİN

NOKTA DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

232

2.500.000

MUĞLA

VOYAĞ TUR. OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ. SAN. TİC. ANONİM. ŞTİ.

KOMPLE YENİ YATIRIM

4

52

21.500.000

TOPLAM

280.197.148

MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (KASIM 2020)
ŞEHİR

FİRMA ADI

YATIRIMIN TÜRÜ

YILDIZI

YATAK SAYISI

TEŞVİK TUTARI (TL)

ANTALYA

PEGAS TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ İNŞ. SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

MODERNİZASYON

5

1.600

64.691.672

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (KASIM 2020)
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ŞEHİR

FİRMA ADI

YATIRIMIN TÜRÜ

YILDIZI

YATAK SAYISI

TEŞVİK TUTARI (TL)

AFYONKARAHİSAR

ALİLA TERMAL TURİZM TİCARET A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

5

640

61.036.174

İSTANBUL

PIT İSTANBUL OTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

5

360

1.100.000.000

ANTALYA

KEPEZ TURİSTİK TESİSLERİ AKARYAKIT İNŞ. TİC. A.Ş.

KOMPLE YENİ YATIRIM

3

288

18.700.000
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RÖPORTAJ

Mehmet Yüce / Continent Worldwide Hotels - Türkiye Franchise & Operasyonlar Direktörü

“Planımız dahilinde ilk hedefimiz
10 yıl içerisinde en az 30 otel açmak”
Geçtiğimiz aylarda, Türkiye’de Yönetim Danışmanlığı, Master Franchise ve marka geliştirme üzerine anlaşmalar da imzalayan
Continent Worldwide Hotels, Türkiye’deki kısa ve uzun vadedeki planlarını hayata geçirdi. Continent Worldwide Hotels -Türkiye
Franchise & Operasyonlar Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Mehmet Yüce, Continent Worldwide Hotels şirket ve
markaları ile Türkiye’de büyümelerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Öncelikle, Continent Worldwide
Hotels’in faaliyetleri ile ilgili genel
bilgi alabilir miyiz?
Continent Wordwide Hotels, Continent
Hotels & Resorts ve beraberinde 6 tane alt
markaya sahip, 2006 yılında tescil edilerek
günümüze kadar ağırlıkta yurt dışında
hizmet veren bir otel yönetim, franchise
satış ve destek ve de danışmanlık firması
olarak hizmet vermekte olan bir otelcilik
firmasıdır. Yurt dışında, Hong Konglu
Regal Hotels, Malezyalı G Charlton Hotels,
Fransa’dan Le Chateau Hotel Management
ve Loumage Hotels ile yönetim ve stratejik
anlaşmalar yapmış olan şirketimiz, bu
yönetim firmalarının işlettiği otellerde
de konsept danışmanlığı ve marka
birliktelikleri yapmaktadır. Aynı şekilde,
Amerika menşeli Budgetel Inn & Suites,
ekono segment marka franchise’ı veren
HLS (Hospitality Lodging Systems) ile
de Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Africa ve
Güney Doğu Asya ülkelerinde, franchise
geliştirme, yönetim ve marka adına destek
hizmetleri verme ile ilgili bir anlaşmamız
mevcut ve yakın zamanda bu markanın da
lansmanını yaparak franchise satışlarına
başlamayı hedefliyoruz. Bunların dışında,
otelcilere yatırım ve yönetim danışmanlığı
verdiğimiz bir birimimiz ve yine hem otel
içinde hem de otel harici bağımsız yiyecek
ve içecek işletmeleri için markalı anahtar
teslim restoran, kafe, kahve mekanları
kuran bir birimimiz mevcut.
Bugün hangi ülkelerde Continent
Worldwide otellerini görüyoruz?
Endonezya, Hindistan, Pakistan, Çin,
Malezya, Nijerya, Suudi Arabistan,
Lübnan, Amerika ve Rusya’da gerek direkt
Continent Worldwide Hotels’e bağlı
gerekse stratejik partnerlik ve yönetim
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destek hizmetleri verdiğimiz markalar
ile çalışmakta olduğumuz tesislerimiz
mevcut. Yakın zamanda bazı Avrupa
ülkeleri ve Orta Doğu’da Mısır, Katar
ve BAE’de de yeni oteller sistemimize
katılacak.
Türkiye’deki otelleriniz hakkında bilgi
alabilir miyiz? Ağırlıklı olarak hangi
işletme modeli ile ilerliyorsunuz?
Türkiye’de ilk otelimiz Continent Luxury
Hotel & Suites’i Sakarya’da açtık. Özel
suite ve residans lüks odaların mevcut
olduğu bu otel, bölgede bu segment’teki
ilk otel. Bunun dışında Continent Hotel
Kahramanmaraş Otel de yakın zamanda
hizmete girecek tesislerimizden biri. Yine
Sapanca’da halihazırda açık olan bir tesis
kısa bir tadilat süresinden sonra Continent
Hotel Sapanca olarak hizmete girecek ve
inşaatı devam eden AncyrA Inn Sapanca
bu tesisi takip edecek. İnşaatları devam
eden veya başlangıç sürecinde olan
diğer tesislerimiz ise, Continent Hotel
İzmit, Continent Hotel Ataşehir-İstanbul,
Continent Hotel Samsun, Continent Hotel
İzmir ve Continent Hotel Antalya. Türkiye
içinde genelde franchise ve akabinde
işletme desteği modeliyle çalışmaktayız.
Ancak, marka almadan bağımsız olarak
devam etmek isteyen tesislerle yönetim
anlaşması yaparak çalıştığımız bir
modelimiz de mevcut.
Hangi lokasyonlarda projelerinizi hayata
geçirmeyi planlıyorsunuz?
Görüşmelerine devam ettiğimiz, Ordu,
Trabzon, Eskişehir ve Diyarbakır’da da
projeler bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda
yaptığımız yönetim kurulu toplantılarında,
Türkiye’de hedef şehirlerimizi, il ve
ilçelerimizi belirledik. Planımız dahilinde

ilk hedefimiz 10 yıl içerisinde en az 30
otel açmak. Öncelik verdiğimiz coğrafi
bölgelerin içinde Karadeniz, Orta ve
Batı Anadolu ve Güney Doğu var. Ancak
tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara ve hali
hazırda araştırmalarımızı tüm hızıyla
sürdürdüğümüz diğer önemli şehirler
de var... Eskişehir, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Gaziantep, Adana gibi şehirlerde
de hali hazırda açık olan, bir başka marka
ile çalışsa da bizim markalarımızdan
birine geçmek isteyebilecek veya yeni
inşaatta olan tesislerle ilgili arayışlarımız
devam etmekte.
Pandemi süreci, faaliyetlerinizi
etkiledi mi? Bu süreçte yeni
uygulamalarınız oldu mu?
Aslında Pandemi süreci, Türkiye’de
de var olma hedefimizi hızlandırdı

ve pekiştirdi. Hatta şu anda marka
anlaşması yaptığımız tüm otelleri
pandemi döneminde imzaladık. Çünkü
COVID-19 ve pandemi sürecinde çoğu
yabancı
menşeli
franchise
marka
firmalarının otel sahiplerine fazla destek
olamadıklarını, franchise aidatlarında
indirim bile yapmayan markalar olduğunu
gözlemledik. Biz de Continent Worldwide
Hotels olarak bu dönemde uygun
görülen tesislere giriş ücreti indirimi
ve aylık lisans ücretlerinde indirim
şeklinde yeni bir uygulamaya başladık.
Bu uygulamaya pandemi dönemi bitene
kadar devam edeceğiz. Bu uygulamamız
ve yanı sıra yenilikçi ve otel yatırımcısı
dostu yaklaşımlarımız, gizli ve gereksiz
hiçbir ödemenin sözleşmelerimizde yer
almaması, görüştüğümüz yatırımcılar
ve mevcut otel sahiplerinde iyi bir etki
bırakmakta. Bu şekilde devam ettiğimiz
takdirde, ‘10 yıl 30 otel’ misyonumuza
kesinlikle ulaşacağımıza inanıyorum.
Firmanızın bundan sonrası için
atılım planları var mı?
Evet var. İsviçre destekli bir marka ve
firma çatısı altında bir marka(lar) evliliği
söz konusu. Yine bizim iştirakımız olan
Swiss Inn Worldwide ve Continent
Worldwide Hotels’i tek çatı altında
toplayarak
birleştirmeyi
planlıyoruz.
Swiss Inn Worldwide markalarından
olan Swiss Comfort Inn / Swiss Comfort
Hotel olarak, Pakistan ve Orta Doğu
için master franchise anlaşmalarımız
imza süreçlerinin son aşamalarında. Bu

markalar ile 5 yıl içinde 20 otel inşaası
Pakistan’da gerçekleşecek. Orta Doğu’da
ise çoğunluğu Suudi Arabistan, Mısır ve
Lübnan’da açılacak olan ‘5 yıl 10 otel’
misyonumuz var. Pakistan’da açılacak
olan bu oteller, ‘modular hotel’ ve güneş
enerjisi ile kendi enerjisini üreten yapıda,
prefabrik olarak kurulacak, 3 ay içinde
anahtar teslim, açılmaya hazır bir model
uygulayarak kuracağımız oteller olacak.
Bu sistemin benzerini yakın zamanda
Türkiye’de
de
uygulayabiliriz
diye
düşünmekteyiz. Diğer bir projemiz ise
‘Food & Beverage Portfolio’ ismi altında
bir bölüm kurmak. Bu konu sadece yiyecek
ve içecek markalı hizmetleri içermekte ve
her şey dahil otellerin içinde bulunan a
la carte / speciality restaurant dediğimiz

restoranların taşeron olarak işletilmesini
de kapsamakta.
Bahsettiğiniz otel markaları evliliği
Türkiye’de de yapılabilir mi?
Tabii ki yapılabilir ve hatta yapılmalı da.
Yerelde farklı şehirlerde otel yönetimi
yapan veya kiraladıkları otelleri işleten
otel gruplarımız zaten var. Tüm dünya
artık tek bir ana marka altında birleşip
çok markalı otel zincirleri olurken, bizim
bunu yapmamamız büyük hata olur. Biz
de bu konu üzerinde arayış içerisindeyiz.
Vizyonumuzu anlayan ve paylaşan otel
grupları ile temaslarımız devam etmekte.

Eklemek istedikleriniz?
Turizmin 2021’de kolay olmayacağı
gerçeğini
kabul
etmeliyiz.
Sadece
dışarıdan paket tur ile gelen turiste ve
tur operatörüne endeksli resort otelciliğin
yanlış olduğunu her krizde tekrar tekrar
görüyoruz. Yatırımcıların kültürel, termal
hatta en çok da Anadolu şehir otelciliğine
yönelmesini tavsiye ediyoruz. Antalya’da
resort oteli olan bir otel sahibi sezon
açılmaz ise batma seviyesine gelirken,
yatırım ve otel yelpazesini hem resort hem
de şehir otelciliğine yapan bir yatırımcının
risklerini dağıtmasından dolayı şirketinin
sürekliliğini idame ettirmesi daha kolay
olacaktır. Biz de burada, yatırımcılara
marka ve yönetim desteği olarak elimizden
gelen tüm yardımı yapmaya hazırız.
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Pandemi döneminde dış ortamlarda
geçirilen sürenin uzaması, dış mekan
mobilyalarına olan talebi artırdı

Dış mekan mobilyaları alanında en yüksek paya sahip pazarlardan olan oteller, havuz ve
deniz kenarı, bahçe, teras gibi alanları hatta Spa merkezleri için çeşitli özellik ve tasarımlara
sahip dış mekan mobilyalarıyla müşterilerine konforlu ve keyifli alanlar sunmayı hedefliyor.
Dış mekan mobilyalarında son dönemde daha sade ve minimal tasarımlar öne çıkarken,
pandemi sürecinin getirdiği izolasyon ve mesafenin önem kazandığı süreçte, dış ortamların
ve işlevsel dış mekan mobilyalarının önemi de arttı.

Otellerin havuz ve deniz kenarında, bahçe ve
teraslarında kullanılan dış mekan mobilyaları;
ihtiyaca, ortamın koşullarına, otelin konseptine
ve otel misafirinin beklentilerine göre tedarik
ediliyor ve konumlandırılıyor. Dış mekan
mobilyası seçimi noktasında üretici firmaların
temsilcileri her zaman kaliteli malzemeden
imal edilen ürünlerin tercih edilmesinin
önemini vurgularken; otellerin dış mekan
mobilyalarından beklentileri de sağlam, uzun
yıllar dayanıklı, estetik, kolay temizlenen,
ergonomik ve konforlu olmaları yönünde…
Ayrıca, pandemi döneminde otellerde dış
ortamda zaman geçirme oranı artarken,
mobilyanın doğaya yakın ve uyumlu olması,
otel misafirinin de kendisini doğaya daha yakın
hissetmesini sağlıyor.
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Dış mekan mobilya grubuna olan
talep kıyı otellerinde daha fazla
Otellerde mobilya seçimini etkileyen en önemli
faktörlerden birinin coğrafya şartları olduğunu
ifade eden sektör profesyonelleri, şehir otelleri ile

kıyı otellerinin tercihlerinin farklılık gösterdiğini
söylüyor. Şehir otellerinde günübirlik trafiğin
yoğun olduğunu belirten profesyoneller, bu
sebeple daha çok restoran, kafe tarzı dış
mekân konsepti oluşturulduğunu ifade ediyor.
Havuz kenarı şezlong ve şemsiye ile bütünlük
sağlayan şehir otelleri, dış mekan mobilya
tercihini özellikle terasları ve SPA alanları
için yapıyor. Kayak turizmi alanında hizmet
veren oteller, ağırlıklı olarak ahşap ürünler
tercih ediyor. Kıyı otellerinde ise bu tercihler
depolaması, taşıması, bakım gerektirmemesi
sebebiyle plastik ve alüminyum ürünlerden
yana oluyor. Kıyı kesimlerinin çok fazla yağış
alması nedeniyle kıyı otellerinde mobilya
gruplarında alüminyum, plastik, iroko ve
kompakt gibi gruplar daha fazla kullanılıyor.
Kıyı otellerinin açık alan konusunda şehir
otellerine göre daha fazla imkanlarının
olduğunu söyleyen profesyoneller, dış mekan
mobilya grubuna olan talebin kıyı otellerinde
daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Klasik konseptlerin yerini sade,
minimalist tasarımlar aldı
Dış mekan mobilya gruplarında önceki yıllarda
alüminyum ve iroko gibi materyaller tercih
edilirken, trendler değişiklik göstermeye
başladı. Maliyetlerin ön planda tutulmaya
başlamasıyla birlikte tercihlerde metal
masa sandalye gruplarına yönelim arttı.
Klasik konseptlerin yerini sadeliğin önde
olduğu minimalist ve modern tasarımlar
aldı. Son zamanların trendi doğallık konsepti
olurken alüminyum ve örgü kombinasyonları
taleplerin çoğunluklu kısmını oluşturdu. Bir

otelin odaları kadar dış mekân ünitelerinin
de önem kazandığını belirten profesyoneller,
trendlerin de tercihlerde etkili olduğunu
belirtiyor. Profesyoneller, farklı dekorasyonlar
olsa da mobilyaların kalitesi, konforu,
ergonomik ve çekici bir tasarıma sahip
olmasının her otelin aradığı kriter olduğunu
söylüyor. Otel misafirinin zamanını dışarıda
geçirmeyi tercih etmesi dolayısıyla çoğunlukla
güneşten koruyabilen, hem yatılabilen hem
oturulabilen mobilya grupları tercih ediliyor.
Tercihlerde önceki dönemlerde tek rengin ön
plana çıktığını belirten profesyoneller, artık
alternatif renkler ve ürün eşleştirmeleri ile
daha yaratıcı renkli mekanlar oluşturulduğunu
ifade ediyor.
Pandemide dış mekan kullanım
alanları daha çok tercih edildi
Pandemi döneminde kısıtlamalar dolayısıyla
evlerde uzun vakit geçiren kişilerin özellikle
yaz aylarında gerek konutlarında gerekse
konakladıkları otellerde dış mekanlarda zaman
geçirmeyi daha fazla tercih etmesi, bahçe,
havuz başı, deniz kenarı, balkon gibi alanlarda
kullanılan mobilyalara olan talebi de artırdı.
Fiziksel mesafe ve izolasyon konularının da
öne çıktığı bu dönemde, sosyal mesafe gereği
mobilya tasarımlarında kişiye özel, izole
ve korunaklı tasarımlara ağırlık verilmeye
başlandı. Ürünlerde temizlik ve dezenfekte
edilebilme özellikleri en üst noktaya taşındı.
Öte yandan, pandemi döneminin mobilya
sektörünü fazlasıyla etkilediğini belirten sektör
temsilcileri, tadilat yapacak birçok otelin bu
ihtiyaçlarını ertelediğini; kimi otellerde ise
iç mekan renovasyonları ertelenirken, dış
ortamlara olan talep dolayısıyla dış mekan
mobilyalarında da daha uygun fiyatlı ürünlere
yönelim olduğunu ifade etti.
Tercih edilecek ürünler
hava şartlarına uygun olmalı
Dış mekan mobilyalarının tercihinde en çok
dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de
hava koşulları. Bu nedenle profesyoneller, otel
yöneticilerinin ürün seçerken güneşe ve suya
dayanıklı kumaş tercihi yapmalarının önemine

dikkat çekiyor. Dış mekân ahşap ürünlerinin
hammaddesi olan ağacın yurt dışından
temin edildiğini belirten profesyoneller, hasır,
bambu tarzı mobilyaların da oldukça yüksek
maliyetli ürünler olduğuna dikkat çekiyor.
Yanı sıra ağaç tercihlerinde çam ve kestane
gibi grupları öneriyorlar. Profesyonellerin, dış
mekan mobilya tercihlerinde diğer tavsiyeleri
ise şöyle; kullanılacak ürünler hava şartlarına
uygun olmalı, kaliteli ürünler tercih edilmeli,
her yıl bakımları yaptırılmalı, ürünlerin
depolama alanlarında korunaklı şekilde
depolanmasına önem verilmeli, ürünlerin
tekstillerinde güneşe ve suya dayanıklı
kumaş tercih edilmeli, konsepte uygun görsel
bütünlüğü sağlayıcı renkler ve stil seçilmeli,
mobilyanı yapımında hangi ağaç kullanılmış
olursa olsun her yıl bakımları yapılmalı vb.

Bakımı kolay bahçe mobilyası, mekan
düzenleme sıklığını azaltıyor
Seçilen malzemelerin öncelikle otelin
bulunduğu hava koşullarına uyumlu olması
gerektiğini belirten profesyoneller, dirençli
malzemelerin daha kullanışlı olduğunu
söylüyor. Profesyoneller, dış mekanda ahşap
kullanılacağı zaman Türkiye koşullarında
iroko kullanırken, sıcak iklim bölgelerinde ise
farklı ağaç tipleri kullanıldığına dikkat çekiyor.
Bu sebeple alüminyum ve metal dış mekan
ürünleri, bu malzemelerin ısı yalıtımının
çok yüksek olması sebebiyle çok sıcak olan
bölgelerde kullanılmaları tercih edilmiyor. Yanı
sıra zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç
gösterebilen ve bakımı oldukça kolay olan
bahçe mobilyası kullanıldığında çok sık mahal
düzenlenmesi yapılmadığı ifade ediliyor.
Müşterilerini bilgi birikimleri doğrultusunda
yönlendirmeye çalıştıklarını belirten sektör
profesyonelleri, yaz aylarında daha canlı
renkler kullanılırken, sonbahar ve kış aylarında
ise daha mevsimsel tonları kullandıklarını
söylüyorlar.
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Dış mekan konusunda, her mekan için
firmamızın bir çözüm ürünü bulunmakta
1987 yılından günümüze yalnızca iç ve dış mekan oturma gruplarına
yönelik üretimini kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeden
gerçekleştirmekte olan firmamız, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat ile
kendi sektöründe takip edilen firma konumundadır. Mottomuz ise,
“Yaşamın her anı, Siesta zamanı.” Dış mekan konusunda, kaliteli
ve dayanıklı ürün kullanıcısının ihtiyaç duyduğu her mekan için
firmamızın bir çözüm ürünü bulunuyor. Ürünlerimiz endüstriyel
üretim yapılarak kullanıcılara sunuluyor. Proje kapsamında, üretim
programına uygun olarak standart üretimde olmayan renkleri de
üretim adetleri yeterli olduğunda uygulayabiliyoruz.
Ürünlerimizi en zor koşullar ve
yaklaşımlara hazır şekilde üretiyoruz
Bizim için otel müşterilerimiz önem arz ediyor. Müşterisine kaliteli
hizmet sunmak isteyen otellerimize Avrupa standartlarında,
Avrupalı üreticilerle rekabet ederek üretim yapan Siesta Exclusive
markamızla hizmet veriyoruz. Otel müşterileri arasında çok farklı
ülke ve yaşam şekillerine sahip kişiler bulunuyor ve bunlar arasında
otel ürünlerini maalesef evlerindeki ürünler gibi, özen göstererek
kullanmayanlar çoğunlukta. Biz bu mozaik içinde ürünlerimizi en
zor koşullar ve yaklaşımlara hazır şekilde üretiyoruz. Turizm, sadece
bizim iş alanımız için değil, ülkemiz için hem döviz girdisi anlamında
çok büyük bir öneme sahip hem de üzerine daha çok düşülen inşaat
sektöründen de fazla sektöre hizmet alanı sunmakta. Firmamız
bunun bilincinde olarak, otellerimizi müşterilerine karşı mahcup
bırakacak herhangi bir yaklaşım içinde olmamaya özen gösterir.
Şehir otelleri ile kıyı otellerinin dış mekan
mobilya seçimlerinde adetsel farklılık bulunuyor
Şehir otelleri ile kıyı otellerinin dış mekan mobilya seçimlerinde ilk
olarak adetsel farklılıklar bulunduğunu görüyoruz. Bunun ana sebebi,
iki ayrı otelin iki ayrı hizmet politikasına sahip olması. Şehir otelleri,
konaklama haricinde kıyı otelleri gibi tesis içinde gün boyu yaşam
ve hizmet politikasıyla çalışmaz. Bu doğrultuda, seçilen ürünler de
farklılık gösteriyor. Coğrafi olarak ise en önemli farklılık, ürünlerin
renkleri konusunda yaşanıyor. İşletmelerin kendilerini nerede
konumlandırmak istedikleri bu noktada önem arz ediyor. Biz günün
ihtiyaçlarını takip eden, kendini yenileyen yapımızla alanımızın
en iyisiyiz. Ürünlerimizle ilgili devamlılığımızla, satış sonrası
hizmetlerimizle müşterimizi dinleyerek ve ihtiyaçlarına cevap
arayarak çözümler sunuyoruz. Dış görünüş, bizim sektörümüzdeki en
yanıltıcı etken, fakat ürün içerikleri çok daha önemlidir. İletişimde
olduğumuz tüm müşterilerimizle de bu konularla ilgili bilgilerimizi
paylaşıyoruz. Hiç kimse hurda ürünlere yatırım yapacak kadar zengin
değil diye düşünüyorum.
Alternatif renkler ve ürün eşleştirmeleri ile
daha yaratıcı, renkli mekanlar oluşturulabiliyor
Son dönemlerde müşterilerimizin daha fazla kişiselleştirme talepleri
bulunuyor. Önceki yıllarda bir renk öne çıkardı ve o renk üzerine satış
politikası kurulurdu. En büyük değişim bu yönde; artık alternatif
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Murat Güner
Siesta Exclusive Tüm Oteller Proje Yönetmeni
renkler ve ürün eşleştirmeleri ile daha yaratıcı, renkli mekanlar
oluşturulabiliyor. Bunun yanında, pandemi döneminde toplu kullanım
alanı olan her mekanda, hatta bireysel kullanıcılarımızda, kimyasal
madde ile temizlik uygulaması arttı. Plastik ürün grupları dışındaki
ürünlerde temizlik maddelerinden kaynaklı deformasyon çok çok
hızlı bir şekilde kendini gösterdi. Bizim yıllardır ‘ürün temizliğini nasıl
yaparım’ diyen müşterilerimize önerdiğimiz temizlik yöntemleri,
şu an da kullanılıyor. Ürünlerimizde bundan kaynaklı deformasyon
oluşmuyor. Toplu kullanım alanlarında ise işletmeler ürünlerimizi
her müşteri sonrası rahatlıkla kimyasal madde ile temizleyebiliyor.

PELTIER SERİSİ
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Standart üretimin yanı sıra
projeye özel üretimimiz de bulunuyor
Elektronik imalatlar konusunda turizme hitap eden firmamız,
yaklaşık üç yıldır kendi tesislerinde dış mekan mobilyası üretimi de
gerçekleştirmektedir. Müşterilerimiz ile olan iyi ilişkilerimiz, Çin’de
bulunan fabrikamız ve dürüst ticaret anlayışımızdan kaynaklı, birçok
ürününün tedariki konusunda talepler ve ricalar almaya devam ediyoruz.
Bu talepler doğrultusunda da ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Dış
mekan mobilyaları konusunda da daha fazla kayıtsız kalmamak adına
önce ithalatına başladığımız dış mekan mobilya ürünlerinin imalatına
da başlamış bulunuyoruz. Yaklaşık üç yıldır imalatını yaptığımız
ürünlerimizin, montaj ve nakliye hizmetini de sağlıyoruz. Ürünlerimiz
havuz kenarı, deniz kenarı ve sahil bandında daha çok tercih ediliyor.
Üretimini yaptığımız tüm ürünlerimiz yüzde 100 yerli imalat olup, yurt
dışından herhangi bir yedek parça ya da sarf malzemesi kullanılmadan
imal edilmektedir.
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda,
ürünlerimize elektronik kasa, kilitli dolap ve
kablosuz çağırma butonları ilave ettik
Tamamen kendi ekiplerimiz tarafından hazırlanan ürünlerimizin
standart üretimlerinin yanı sıra projeye özel üretimleri de
bulunmaktadır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda renk, ebat
ve diğer detayları değiştirebiliyoruz. Şimdilik üretimlerimizi havuz
kenarı, sahil ve plajlarda konumlandırılan, kişiye özel kullanım
rahatlığı ve güveni sunan “gazebo” ürünleri ile sınırlandırdığımızdan,
bu ürünlerimiz ile ilgili sürekli güncelleme yapıyoruz. Müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda, ürünlerimize elektronik kasa, kilitli dolap ve
kablosuz çağırma butonları, hatta mobil telefon şarj ünitesi de ilave
etmiş bulunuyoruz. Bu ilaveler sayesinde otelde konaklayan misafirlerin
ürünlerimizi kullanırken değerli eşyalarını düşünme kaygısını ortadan
kalkmış oldu. Konukların eşyalarını sadece kendi parmak izi, şifre ve
yine kendilerine özel kart sistemi ile çalışan elektronik kasalarına
bırakarak rahat zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.
Ürünlerimiz iki ila dört kişilik olarak
konumlandırılabildiğinden, şezlong ve benzeri
dinlenme alanlarına oranla daha fazla rağbet görüyor
Pandemi döneminde ürünlerimize gösterilen ilgi geçen yıla oranla yüzde
40 oranında artmış durumda. Daha az temas ve sosyal mesafe kuralına
uygun hareket eden işletmeler, özellikle havuz kenarı ve sahillerde
bu ve benzeri ürünleri tercih ederek misafirlerinin izolasyonunu ve
güvenliğini daha fazla sağlıyor. Ürünlerimiz iki ila dört kişilik olarak
konumlandırılabildiğinden, şezlong ve benzeri dinlenme alanlarına
oranla daha fazla rağbet görüyor. Bu talebe kayıtsız kalamayan işletme
yöneticileri de benzeri ürünlerin sayısını artırma yoluna gidiyor. Her yıl
zarar gören, kırılan ya da misafirlerinin zarar görmesine neden olan
plastik ürünler ile kıyaslanamayacak kadar uzun ömürlü olan bu ürünler;
kimi işletmeler için ayrı bir gelir kaynağı yaratırken kimi işletmeler için
de diğer oteller arasında bir adım öne çıkmalarını sağlayan bir unsur
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oluyor. Şehir otellerinin sınırlı alanları sebebiyle neredeyse hiç rağbet
göstermediği ürünlerimiz, resort oteller tarafında talep görüyor.
Otellerin dış mekan mobilya tercihlerinde kullanılan elektronik
parçaların minimum IP65 seviyesinde su geçirgenliği olmalı
Ürünlerimiz, benzerlerinin aksine, ahşap ya da bakım gerektiren bir
malzemeden üretilmiyor. Alüminyumdan imal edilen ürünlerimiz, tıpkı
otomobil şaselerinde olduğu gibi özel bir boya tekniği olan elektrostatik
toz boyama ile boyanıyor ve bu boya yıllarca korunuyor. Ahşap ya da
türevi ürünlere her yıl bakım yapılması gerekirken, bizim ürünlerimiz
aksine 5 yıl gerçek garantili olarak ve bakım gerektirmeyecek şekilde
satılıyor. Otellerin dış mekan mobilya tercihlerinde, şayet varsa
kullanılan elektronik parçaların minimum IP65 seviyesinde su
geçirgenliği olmalıdır. Bunun yanı sıra kullanılan materyalin özellikle
suya, neme, rüzgara ve benzeri tüm dış ortam koşullarına uygun olması
gereklidir. Ürünü satın alınan firmanın gerçek üretici olması, ilerleyen
dönemlerde olası bakım ve sorunlarda ilgili parça tedariki açısından
çok önemlidir. Aksi durumlarda ilave bir maliyet unsuru olarak, komple
yeni bir ürün alınması gerekir. Bunun dışında garanti süresi, firma
referansları ve kalite ile fiyat politikası da göz önünde bulundurulmalıdır.

Son dönemde özellikle alüminyum örgü
kombinasyonları müşterilerimizden büyük ilgi görüyor
Somya Outdoor, geniş ve çeşitli ürün yelpazesine sahip bir üretim
şirketidir. Antalya’daki fabrikamızda üretmekte olduğumuz dış
mekan bahçe mobilyalarının yanı sıra müşterilerin talebine bağlı
olarak Balliu şirket çatısı altında yine benzer ürün grupları için ithal
mobilya seçeneği de sunuyoruz. Firmamız Türkiye’deki otel, cafe,
restoran projelerinin masa, sandalye, dış mekan oturma grubu,
şezlong ve şemsiye taleplerini karşılıyor. Yanı sıra Türkiye genelindeki
yaygın bayi ağı aracılığıyla perakende müşteri taleplerine de cevap
veriyor. Her ikisi de standart, kendi koleksiyonumuza ait ürünlerden
mümkün mertebe stok tutmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan
müşterilerimizden gelen özel projeler için de üretim yapabilmekteyiz.
Biz alüminyum, alüminyum tekstilen, alüminyum ahşap, alüminyum
örgü kombinasyonları ile ürünler üretiyoruz. Modern bir çizgiye
sahibiz. Son dönemde özellikle alüminyum örgü kombinasyonları
müşterilerimizden büyük ilgi görüyor. Üretmiş olduğumuz ürünlerde
birinci sınıf malzeme kalitesinin ürünün kullanım ömrü açısından
öneminin farkındayız. Bu nedenle kumaşlarımızı Alman kalitesine
sahip sertifikalı malzemelerden seçtik ve alüminyum kaynak
teknolojisinde en iyi ekipmanlarla uzman bir çalışan kadrosu ile
üretim yapıyoruz.
Coğrafi faktörler, müşterilerimizin
dış mekan mobilyası tercihlerini etkilemekte
Türkiye’deki tüm otel, kafe ve perakende talepler için masa sandalye
seti, dış mekan oturma grubu, şezlong, şemsiye taleplerini karşılayan
bir üretim kapasitesine sahibiz ve bu sayede istenilen teslim sürelerini
rahatlıkla karşılıyoruz. Şirketimizin kurulduğu günden itibaren sayısız
otel projesinde bizzat yer aldım. Özellikle Antalya çevresindeki
Kemer, Belek, Side bölgelerinde, Ege’de Marmaris, Bodrum ve
İzmir’de bulunan lüks otel kategorisindeki beş yıldızlı otellere yerli
üretim dış mekan mobilyası satışında bulundum. Firmamızın hizmet
anlayışı gereği biz hem şehir hem kıyı otelleri için müşteri ihtiyacına
yönelik bir ürün çeşitliliği bulunduruyoruz. Çalışmalarımızın büyük bir
çoğunluğu ise kıyı bölgesi otellerine yönelik. Kıyı bölgesi otellerinde
yıllardır süregelen önemli referanslarımız bulunuyor. Bunun yanı
sıra şehir içerisinde bulunan otellerden gelen talepleri de severek
karşılıyoruz. Şehir otelleri de yine terasları ve SPA’ları için dış mekân
mobilya tercih etmekte. Coğrafi faktörler, müşterilerimizin dış mekan
mobilyası tercihlerini etkilemekte. Örneğin kayak turizmine hizmet
veren oteller ağırlıklı ahşap ürünler tercih ederken, kıyı otellerinde
ise bu tercihler daha ziyade gerek depolaması gerek taşıması gerekse
bakım gerektirmemesi sebebiyle alüminyum ürünlerden yana...
Pandemi sürecinde dünyada yaşanan tedarik
problemlerini yerli üretim seçeneğimiz bulunması
nedeniyle kendi müşterilerimize yansıtmadık
Ürünler; oteller, restoranlar ve cafeler gibi lokasyonlarda yoğun
kullanıma maruz kalır. Sağlamlık; gerek ithal ettiğimiz gerekse
ürettiğimiz ürünlerde öncelikli kriterimizdir. Kolay temizlenebilirlik
veya leke tutmama, yine kendi ürünlerimizde ve ithal grup ürünlerde
de özellikle dikkat ettiğimiz bir diğer kriter. Taşıma ve depolamada

Yasemin Aymen
Balliu Bahçe Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
kolaylık anlamında bakıldığında alüminyumdan üretilmeleri ise
hafifliği ve korozyon açısından önemlidir. İthal ürünlerde en dikkat
edilmesi gereken konulardan biri de garantidir. Ürünler zaman
içinde bir şekilde hasar görebiliyor. Bu durumda ürünlerin tamiri için
yedek parçalarının olması ve yedek parçalarına kolay ulaşılabilirlik
son derece önemlidir. Pandemi sürecinde dünyada yaşanan tedarik
problemlerini yerli üretim seçeneğimiz bulunması nedeniyle kendi
müşterilerimize yansıtmadık. Tedarik aksaklıklarının yaşandığı böyle
bir dönemde kazanmış olduğumuz müşteri güveni hedeflerimize
ulaşmamızdaki en önemli etkendir. Bu süreçte yıllık hedeflerimize
ulaşabilmemiz için dijitalleşme yönünde önemli adımlar attık. Bu
çalışmaya öncelikle Online Marketing alt yapımızı güçlendirerek
başladık ve akabinde ulaşamadığımız müşteri gruplarına erişme
imkanı bulduk. Ürün görsel ve özelliklerini müşterimizin kolaylıkla
erişebileceği önemli satış kanallarına taşıdık. Şu anda farklı dil
seçenekleri sunan yeni bir web sitemiz de bulunmakta.
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Oteller, faaliyetlerimizin yüzde 70’ini
oluşturan, bizim için önemli bir pazardır

Mustafa Şahin
Banketci Mobilya PR ve
Pazarlama Müdürü

grupları, zincir cafe ve restaurant gruplarından
oluşur. Banketci Mobilya, üretimini yaptığı
firmaların daha inşaat halindeyken isteklerini
anlayarak tasarım ve kalite anlamında en
güzel ürünleri firmayla birlikte belirleyerek
üretimini yapmakta ve belirlenen zamanda
partnerine ürünlerini teslim etmektedir. En
fazla üretimini yaptığımız üretim grupları;
Banket Ekipmanları (Banket/Hilton Sandalye,
Banket/Katlanır Masa, Bistro Masa, Dans
Pisti, Podyum, Kürsü vs.) Dış Mekan
Mobilyaları’dır. Hem projeye özel hem de
standart üretim yapıyoruz ama projelere özel
olarak yaptığımız üretimler, üretimlerimizin
yaklaşık olarak yüzde 60’ını oluşturur. Oteller,
faaliyetlerimizin yüzde 70’ini oluşturan, bizim
için önemli bir pazardır.

Banketci Mobilya; Banket Ekipmanları,
Otel Ekipmanları ve Dış Mekan Mobilyaları
alanında birinci sınıf ham maddeleri en üst
düzey işçilikle harmanlayarak “biz güven ve
kalite üretiriz” ilkesiyle birinci sınıf üretim
yapan, ortalama 40 çalışanı bulunan,
Ankara’da kurulu fabrikasıyla alanında
Türkiye’nin lider üreticilerinden biridir.
Üretimini yaptığımız sektör ağırlıkla zincir otel

Hayatımızı pandemi sürecine göre
uyarlamamızla birlikte dış mekan
grubunun daha çok önem kazandığı
yadsınamaz bir realitedir
Konaklama sektörü pandemi sebebiyle
2020 yılında biraz yavaşlama gösterse de
ilerlemesine devam etmiştir. Sadece 2020
Aralık ayında üretimini yaptığımız otellerden
birkaçı ise şöyle; Lynatelle Hotel - Cezayir,

Concorde Luxury Resort- Kıbrıs, Dedeman
Park Hotel- Kastamonu. Hayatımızı pandemi
sürecine göre uyarlamamızla birlikte büyük
bir kesimin dış mekana yöneldiği, bununla
birlikte dış mekan grubunun daha çok önem
kazandığı yadsınamaz bir realitedir. Dış mekan
grubundaki trend değişimi içinse; önceki
yıllarda çoğunlukla dış mekan grubunda
alüminyum ve iroko gibi materyaller tercih
edilmekteyken maliyetlerin kullanıcılar
tarafından önemli hale gelmesiyle birlikte
metal masa sandalye grupları da sektörde
daha çok boy göstermeye başladı. Pandemi
döneminde insanların evlerinde daha çok
vakit geçirmeleri, balkonlarında daha konforlu
bir alan istemeleriyle ergonomik ve kolay
kullanımı olan dış mekan mobilyalarına olan
talebin arttığını söyleyebiliriz. Coğrafi faktörler
de kesinlikle mobilya seçimini etkilemektedir.
Kıyı kesimlerinin çok fazla nemli olması, çok
yağış alması nedeniyle alüminyum, iroko
ve kompakt gibi grupların popülaritesi şehir
otellerine göre kıyı otellerinde daha fazladır.
Ayrıca kıyı otellerinin açık alan konusunda
şehir otellerine göre daha fazla imkanlarının
olması nedeniyle dış mekan grubuna kıyı
otellerinden daha fazla talep olduğunu
söylemek mümkün.

Dış mekan ürünleri, hava koşullarına
uygun malzemelerden seçilmeli
Artikel Dizayn olarak cafe, otel ve restoranların iç ve dış mekan ürünlerinin
imalatını gerçekleştiriyoruz. Bahçe mobilyaları grubunda oturma grupları,
masa ve sandalye takımları veya ayrı ayrı modeller, şezlong, şemsiye vb.,
iç mekanda ise Spa masaj yatakları, otel, restoran, cafeler için masa ve
sandalyeler, otel odaları için dolap ve TV üniteleri, kapı, yatak komodin
vb. gruplarında üretim yapıyoruz. Çalışmalarımız genellikle proje bazlı
olup,müşterilerimize ,sitemizde olan modellerden yardımcı olurken aynı
zamanda masa, sandalye, masa ayakları, şezlong vb. ürün eksikliklerinin
giderilmesini de sağlamaktayız. Faaliyetlerimiz yıl içinde Şubat ve Haziran
döneminde otellerle ağırlık kazanırken diğer aylarda bahçe mobilyaları ve
cafe restoranların mobilya imalatı olarak gerçekleşmektedir. Farklı otel
türleri açısından karşılaştırma yaparsak, şehir otelleri daha çok iç mekan
ürünler isterken, kıyı otelleri dış mekan ve bahçe mobilyası ağırlıklı ürünler
tercih ediyor. Dış mekan ürünleri, hava koşullarına uygun malzemelerden
seçilmeli. Otellerin kaliteli ürün tercih etmesi ise uzun yıllar kullanabilmeleri
açısından önemli. 2020, pandemi sebebiyle otellerin yeni bir alım yapmayı
tercih etmek yerine eksikliklerini gidermeye çalıştıkları bir yıl oldu. Mart
ayında sipariş veren oteller pandeminin ağırlaşmasıyla iptallere yönelmek
zorunda kaldı. Birçoğu sadece fiyat sordu ve geri dönüşler sağlanmadı.
Bilindiği üzere otellerin birçoğu dönem dönem kapandı, açık olduğu
zamanlarda ise kapasitenin çok altında çalıştılar. Bu durum ise bize
olumsuz yansıdı.
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Son zamanlarda artan doğallık konsepti yeni trendlerden biri
Hotelya, standart ürün yerine her proje için tamamen özgün ve
yepyeni bir üretim yapabilen bir firma. İç mekan ürünlerindeki çalışma
prensibimizdeki gibi dış mekan ürünlerinde de müşterilerimize
çözüm ortağı olarak istedikleri her türlü üretimi sağlayabiliyoruz.
Üretimdeki gücümüz, yıllara dayanan deneyimimizden geliyor.
Alanında uzman profesyonel ekibimiz sayesinde en zor ve üretilmesi
imkansız gibi görünen mobilyaları dahi çok kısa bir sürede üretme
kabiliyetine sahibiz.
Mobilyaların kalitesi, konforu, ergonomik ve çekici bir
tasarıma sahip olması her otelin aradığı kriterler
Her otelin insanlar gibi kendine özgü bir karakteri ve tarzı var. Bu
karakteri ve tarzı yansıtabilmek adına, 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 oldukça büyük önem taşıyor.
İlk anda dekorasyon müşteriyi çok fazla etkiliyor ve tüm algısını
kapsıyor. Her ne kadar her otelin tarzına hitap eden dekorasyonlar
farklılık gösterse de mobilyaların kalitesi, konforu, ergonomik
ve çekici bir tasarıma sahip olması her otelin aradığı kriterler.
Misafirlerin evinde gibi rahat ve güven içerisinde hissetmeleri kalite,
konfor ve tasarım ile mümkün. Ancak artan rakip sayısıyla birlikte
her otel farklılaşma yoluna gidiyor ve dekorasyon tercihleri konsept,
segment ve hedef kitlesine göre değişebiliyor. Şimdiye kadar daha
klasik konseptler tercih edilirken artık sadelik, minimalist ve modern
tasarımlar daha tercih ediliyor. Son zamanlarda artan doğallık
konsepti de yeni trendlerden biri.
Dış mekan yerleşimleri, sosyal mesafeyi koruyacak
yeni düzenlemelerle karşımıza çıkıyor
Pandemi ile birlikte tüm mekanlarda dış mekan kullanım alanları
insanların daha çok tercih ettiği mekanlar haline geldi. Dolayısıyla
dış mekan mobilyalarının önemi çok daha fazla arttı. Dış mekan
yerleşimleri sosyal mesafeyi koruyacak yeni düzenlemelerle
karşımıza çıkıyor artık. Maalesef dönemin koşulları gereği insanları
birbirinden uzaklaştıran modeller yaratmaya, kişiye özel, izole
ve korunaklı tasarımlara yönelmek zorunda kalındı. Temizlik ve
dezenfekte özellikleri en üst noktaya taşındı. Bu dönem aslında
Hotelya için ileriye yönelik hedeflerimizi, yeni hareket planımızı
oluşturmak için arayıp da bulamadığımız zamanı verdi bize. 5
milyon TL’ye yakın bir yatırımın altına imza atarak, KFK Metal ile
ortaklık kurduk ve yeni bir Titanyum PVD kaplama tesisini hayata
geçirdik. Bu yeni titanyum PVD kaplama tesisi sayesinde Hotelya,
sadece üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmakla kalmayıp aynı
zamanda geçirmekte olduğumuz pandemi döneminde istihdam da
yaratmış oldu.
Dış mekan mobilyaları özellikle tatil otellerinde
misafirlerin en çok kullandığı bölümler olması
açısından en büyük öneme sahip
Dış mekan mobilyalarında yıkanabilme, suya karşı dayanıklılık
özellikleri bazen dış mekan ürünlerinin iç mekanlarda dahi
kullanılmasını sağlar oldu. Dış mekan mobilyalarının uzun yıllar
kullanılabilir olması için, seçilen ürünlerin dayanıklı ve kaliteli
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malzemeden üretilmiş olması gerekir. Ahşap, alüminyum, sentetik
ya da doğal rattan gibi farklı malzemelerle üretilen birçok ürünün
farklı işlevleri ve kendine has tercih edilme sebepleri bulunuyor.
Dış mekan mobilyaları özellikle tatil otellerinde misafirlerin en
çok kullandığı bölümler olması açısından en büyük öneme sahip.
Dış mekan mobilyaları genel olarak hem yaz hem de kış mevsimi
koşullarına dayanıklılık gösteren malzemelerden seçildiği için
mevsimsel değişiklik oteller tarafından çok fazla istenmiyor. Sadece
ürünlerde kullanılan kumaşlı kısımlardaki kılıfları, iki-üç alternatifli
belirleyerek, yazın daha canlı renkler, sonbahar ve kış ayları için ise
daha mevsimsel tonları kullanarak farklılık yaratmaya çalışıyoruz.
Malzemeler otelin bulunduğu hava koşullarına uyumlu olmalı
Seçilen malzemeler otelin bulunduğu hava koşullarına uyumlu
olmak zorunda. Örneğin, dış mekanda ahşap kullanılacağı zaman
Türkiye koşullarında iroko kullanırken, Doha ve benzeri sıcaklık
sınırlarına ulaşılan bölgelerde farklı ağaç tipleri kullanıyoruz.
Alüminyum ve metal dış mekan ürünlerini bu malzemelerin ısı
yalıtımının çok yüksek olması sebebiyle çok sıcak olan bölgelerde
kullanmamaya özen gösteriyor, müşterilerimizi edindiğimiz bilgi
birikimleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyoruz.
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Otel misafirleri zamanlarının çoğunu dışarıda geçirdiği
için konforlu yaşam alanlarına önem vermekte
Firmamız otel, oda mobilyası, resepsiyon, iç ve dış genel mekân,
restorant vb. proje bazlı tüm ahşap kalemleri için hizmet vermektedir.
Kendi bünyesinde üretim, tasarım, montaj hizmeti veren FC Mobilya,
otel odasında gerekli olan kapı, banyo dolabı, yatak başucu, gardırop,
valizlik, komodin, makyaj masa, mini bar ünite modülü, duvar ahşap
kaplaması, resepsiyon banko, seperatör vb. kalemlerin yanında,
dış mekan dediğimiz havuz ve deniz kenarındaki daybedler, ahşap
şezlonglar, pergola yani hareketli olmayan sabit mobilyalarla
alakalı hizmet vermektedir. FC Mobilya imalat ve montaj kalitesinin
yüksekliği ve müşteri memnuniyetine önem veren hizmet anlayışını
benimsemiştir.
Son dönemde bir otelin otel odası kadar
dış mekân üniteleri de önem kazanmış durumda
FC Mobilya olarak projeye özel üretim yapmaktayız. Yüzde 60 oranında,
faaliyet alanımızı oteller oluşturuyor. Hem butik otel hem şehir oteli
hem de tatil otelleri alanında hizmet verdiğimizi düşünürsek otelleri
potansiyel olarak görmekteyiz. Otellerin her 10 yılda bir modernizasyon
yapması gerektiği düşüncesinden yola çıkarsak ve yeni otelleri de
eklersek pazar oldukça genişlemektedir. Ayrıca oda sayısı kaç olursa
olsun otel odasında bir konsept beğenildiğinde, o konsept proje
baz alınarak otel oda sayısı kadar aynı standartta üretim yapılması
üretimi de yormamaktadır. Son dönemde bir otelin otel odası kadar
dış mekân üniteleri de önem kazanmış durumda. Çünkü artık otel
misafirleri zamanlarının çoğunu dışarıda geçirdiği için rahat konforlu
ve göz zevkine hitap eden mutlu yaşam alanlarına önem vermekte.
Bu anlamda daybed dediğimiz taht görünümlü hem yatılabilen hem
oturulabilen hem de güneşten korunabilen ünitelerin tercih edilme
oranı arttı. Bu üniteler sahil ve deniz kenarında oldukça ihtişamlı
olmakta. Ayrıca rattan oturma grupları da tercih edilmekte. Kısacası
ahşabın girdiği her mekân ortama sıcaklık katmakta. Tabii
tekstille
bütünlük kazanan bu ürünler görsel bir şölen oluşturmakta.
Ülkenin batısında gördüğümüz dış mekân
üniteleri doğuda ise pek tercih edilmemekte
Pandemi dönemi, sektörü fazlasıyla etkiledi. Tadilat yapacak birçok
otel bu ihtiyaçlarını bile erteledi. Buradan yola çıkarsak iç mekânlarını
erteleyen otelciler dış mekânlarında da daha basit, ucuz yollu çözümlere
yöneldi. Var olan şezlonglarını tamir etme, şemsiyelerini tamir etme
vb. günü kurtarıcı tedbirlerle sezonu geçirdiler. Şehir otelleri günübirlik
trafiğin çok olduğu mekânlar olduğu için dış mekân mobilyalarında
kıyı otelleri gibi daha detaycı ve geniş alanları dolduracak görsel zevke
ve ihtiyaca hitap edecek mobilya seçimlerinden ziyade restoran/kafe
tarzı dış mekân konsepti oluşturmaktadır. Havuzlu bir şehir oteli ise
havuz kenarı şezlong ve şemsiye ile bütünlük sağlar. Kıyı otellerinde
durum tam tersidir. Gelen misafir daha uzun kaldığı için hem havuz
hem de otelin sahilinde gününü keyifli geçirebileceği ünitelere ihtiyaç
duyar. Ülkenin batısında gördüğümüz dış mekân üniteleri doğusunda
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Berrin Çiçek
FC Mobilya Medya Planlama Yetkilisi
pek tercih edilmemekte. Hala o bölgelerde salon koltuk takımı gibi dış
mekân üniteleri kullanılmakta. Standart havuz ve deniz kenarı şezlong,
şemsiye ülkenin genelinde kullanılmakta ancak dış mekân mobilyaları
bu iki üründen ibaret değil.
Konseptine uygun, görsel bütünlüğü
sağlayıcı renkler, tarz, rahatlık
ve stil seçilmelidir
Ahşap, hasır, bambu tarzı dış mekân mobilyaları oldukça yüksek
maliyetli ürünlerdir. Bunun için otellerin öncelikle geniş bir bütçe
açmaları gerekir. Seçim yapacakları bu ürünleri alırken, hava şartlarına
uygun olması çok önemlidir. Her yıl bakımlarını yaptırmalı ve bunların
depolama alanlarında korunaklı depolanmasına önem verilmelidir.
Bu ürünlerin tekstillerinde de güneşe ve suya dayanıklı kumaş tercih
edilmelidir. Ayrıca konseptine uygun görsel bütünlüğü sağlayıcı
renkler, tarz, rahatlık ve stil seçilmelidir. Dış mekân ahşap ürünlerinin
hammaddesi olan ağaç yurt dışından temin edildiği için döviz endeksli
bir üründür. Fiyatlarının yüksek olması da bu nedenledir. Ağaç tercihleri
iroko, çam, kestane olabilir. Bunların içinde en pahalı olan irokodur.
Ortalama fiyatlı olan ağaç türü çam ve kestanedir. Her ne ağaç olursa
olsun her yıl bakımları yapılmalı ve yağları sürülmelidir. Pergola,
güneşlik parapet, ahşap oturma grubu, daybed, şezlong, sehpa vb.
ürünlerin yanı sıra ahşap köprü, yer kaplamaları, merdiven, bar / kafe
ünitesi, masa, sandalye gibi birçok ürün bu dış mekân ahşap ünitelerini
oluşturmaktadır.

Son 5 yıldır dış mekan mobilyalarda genel olarak el örgüsü
mobilyalara talepte çok ciddi bir düşüş var
2002 yılında ilk olarak plastik bahçe mobilyası üreterek çıktığımız
bu yolda, şu an 200’den fazla çeşit ile yurt dışında 62 ayrı nokta
ve yurt içinde bayi ağı ile hemen hemen her noktaya ulaşmış
durumdayız. Üretim yaptığımız ürün gruplarımızda alüminyum,
metal, plastik ve enjeksiyonlu plastik mobilyalar mevcut olup
dış mekanda kullanabileceğiniz şezlong, masa, sandalye, masa
ayakları, bistro masalar, oturma grupları, sehpalar ve daha bir çok
ürünü üretip müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca, el örgüsü
dediğimiz rattan grupların ithalatını gerçekleştiriyoruz. İhracatta
ve ithal ettiğimiz ürünlerde RAINBOW markasını kullanıyoruz.
Yurt içinde, ürettiğimiz plastik enjeksiyon ve plastik ürünlerde
üst segmentte DELTA ve orta segmentte STARLÜX markasını
kullanıyoruz. Ayrıca ürettiğimiz alüminyum ve metal iskeletli
ürünlerde de sadece RAINBOW markasını kullanıyoruz. Alt segment
üretim ise yapmıyoruz. Genel olarak standart ürün ile ilerliyoruz,
özel projelerde ise talepler ürettiğimiz ürünlere çok uzak değilse
(alüminyum ve metal iskeletli mobilyalarda) destek vermeye
çalışıyoruz.
2019 itibariyle HORECA projesi ile
fabrikadan başta oteller olmak üzere restoran ve
kafelere direkt hizmet vermeyi hedefledik
Son 5 yıldır dış mekan mobilyalarda genel olarak el örgüsü
mobilyaların taleplerinde çok ciddi bir düşüş var. Bunlar, yerini
enjeksiyonlu rattan mobilya ile alüminyum iskeletli mobilyalara
bıraktı. Bu durumu iki sebebe bağlıyoruz. İlki ve en önemlisi
şıklığını kaybetmeden dayanımın katbekat artması, ikinci sebep
de 2015 yılında özellikle Çin’den ve diğer birçok ülkeden ithal
edilen mobilyalara getirilen ek vergiler ile fiyatların yurt içine misli
olarak yansıması. Tabii bu da birçok firmanın iç piyasaya ya da
üretime ağırlık vermesine sebep oldu. Geçtiğimiz yıla kadar bayiler
üzerinden turizme verdiğimiz desteği 2019 itibariyle HORECA
projesi ile fabrikadan başta oteller olmak üzere restoran ve kafelere
direkt hizmet vermeyi hedefledik, başladık ve başardık. Bu projeyle
başta otel müşterileri olmak üzere turizme sunacağımız gerek
kalite gerekse de fiyat avantajı ve bol seçenek ve satış sonrası
hizmet ile müşterilerimize fazlası ile destek vermeyi hedefliyoruz.
‘Ağır olan ürün sağlamdır’ mantığı doğru bir yaklaşım değildir
Şehir otellerinin dış mekan alanları az sayıda olduğu ve mobilyaları
fazla hareket ettirmedikleri için ürün seçimlerinde biraz daha
alüminyum ya da ağır mobilyalar ağır basıyor. Kıyı otelleri ise aksine
hareket imkanı olması dolayısıyla hafif ve istifi kolay ürünler tercih
ediyor, hatta dış mekan mobilyalarına verdikleri hareketli mobilya
ismi ile de tercihlerindeki farklılık ortaya çıkıyor. Ticari olarak
baktığımızda da kıyı otelleri ile şehir otellerinin ihtiyaçlarındaki dip
toplamdaki adetsel fark yüzde 80 diyebiliriz. Mobilya tipi ürünler bir

Nihat Aşut
Yücel Bahçe Mobilyaları
San. ve Tic. A.Ş Horeca Satış Yöneticisi
süreç olduğu için ucuza kesinlikle gidilmemeli ve bu işi gerçekten
doğru yapan firmalar ile muhatap olunmalı. Detayda ise eğer plastik
mobilyalar (enjeksiyonlu mobilyalar) tercih edildiyse dış mekan
şartlarına uyum sağlayabilmesi için yöneticiler aldıkları mobilyanın
yüzde 100 orijinal hammaddeden (polipropilen) üretildiğinden ve
UV katkısı ile güneşe karşı korumasının tam olduğundan emin
olmalılar. ‘Ağır olan ürün sağlamdır’ mantığı doğru bir yaklaşım
değildir. Metal iskeletli ürünlerde de aldıkları ürünlerin yüzde
100 alüminyum olduğundan emin olmalılar. Sahilde denize sıfır
alanlarda alüminyum şezlong koymayı düşünenlere, oksitlenme
sorunu yaşamamaları adına eloksal kaplama alüminyum şezlong
kullanmalarını önerebilirim. Uygun fiyatlı ürün alacağım derseniz,
maliyeti düşürmüyorsunuz, aksine çarpı iki ya da üç kere alımınızı
tekrar ederek aslında en az beş sezon kullanmanız gereken ürünü
ikinci sezonda yenileme ihtiyacı hissedersiniz.
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En zorlu hava şartlarında bile yıpranmayan
teak ağacı, öncelikli tercih edilen ürünler
arasında yer alıyor

Ayla Kılıç
Yalova Terma City Otel
Proje Müdürü, Mimar
Bahçe mobilyası seçerken dayanıklı ve
uzun ömürlü bir ürün seçildiğinden emin
olunması gerekiyor. Bahçe mobilyalarının
kısa sürede deformasyona uğramaması, uzun
yıllar boyunca formunu ve fonksiyonelliğini
kaybetmeden
kullanılabilmesi
için
seçilen ürünlerin dayanıklı ve kaliteli
hammaddelerden üretilmiş olması şart.
Mobilyayı oluşturan bütün materyallerin dış
mekan için üretilmiş olması gerekiyor. Aksi
takdirde kısa sürede paslanan, rengini ve
formunu kaybeden bahçe mobilyaları hem

harcanan paranın hem de bahçeyi dekore
etmek için geçen zamanın çöpe gitmesi
anlamına geliyor. Zorlu hava koşullarına karşı
yüksek direnç gösterebilen ve bakımı oldukça
kolay olan sentetik rattan malzemeden
üretilen bir bahçe mobilyası tercih edilirken,
malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru
işlendiğinden emin olunması gerekmektedir.
Örgü detayları oluşturulurken uç bitimlerinin
iyi gizlenmiş olması ve örgülerin gergin ve
düzgün bir yapıda tamamlandırılmış olması
önem taşıyor.
Seçilen mobilyanın bel, sırt ve
kas ağrılarına neden olmayacak
nitelikte olması gerekiyor
Doğadaki en sert ağaçlardan biri olan ve
içeriğinde doğal olarak bulunan yağıyla
birlikte en zorlu hava şartlarında bile
yıpranmayan teak ağacı, öncelikli tercih
edilen ürünler arasında yer alıyor. Uygun
fırınlama yöntemleriyle kurutulan ve doğru

makinalarla işlenen teak ağacı, en kaliteli
bahçe mobilyalarına hayat verirken çok uzun
yıllar yıpranma olmadan kullanılabiliyor.
Dış mekanlara uyum gösteren ve leke
tutmayan yapısıyla da tercih sebebi olan
alüminyum malzeme, sabunlu bir bezle
silinip durulanmasının yeterli oluşu ile
kolay bir bakım imkanı da sunuyor. Bahçe
mobilyasının konforlu olması sağlık açısından
da çok önemli. Seçilen mobilyanın bel, sırt
ve kas ağrılarına neden olmayacak nitelikte
olması gerekiyor. Ayrıca bahçe mobilyalarında
kullanılan minderlerin çok sert olmaması,
mobilya ile uyum sağlamış olması ve
terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış
olması da dikkat edilmesi önemli bir konu.
Bu sayede gelen misafir de kendisine verilen
değeri daha iyi farkına varıyor. Kendini daha
da önemli ve mutlu hissediyor. Böylelikle
estetik bir görüntü sunan otel içerisinde
misafirinizin tatili bölünmeden ve konfor ile
devam ediyor.

Doğal ağaçlar her zaman insana doğanın
gücünü ve canlılığını hissettiriyor
Çeşme Dalyan’daki Grand Ontur ve Onlive
otelimiz için dış mekan koşullarına uygun,
havanın bozucu etkilerine (güneş, nem,
iyot, soğuk) dayanıklı ağaç türlerinden
yapılmış mobilyalar seçiyoruz. Özellikle tik,
okaliptus ve sedir ağaçlarından üretilmiş
mobilyalar beklentilerimizi karşılıyor. Bu
malzemeden seçilmiş ürünler müşterilerimiz
de de memnuniyet sağlıyor çünkü doğal
ağaçlar her zaman insana doğanın gücünü
ve canlılığını hissettiriyor, bir de zarafeti
eklediniz mi yıpranması geciktiği için
işletme memnun, kaliteyi ve doğallığı
kullandığı için misafir memnun… Dış mekan
mobilyaları otel misafirinin tercihlerini de
etkiliyor. Günümüzde insanlar tatil yaparken
sadece deniz, güneş beklentisi içinde değil.
Konakladıkları oteldeki konforlu mobilyalar,
çimlerin üzerine konumlandırılmış rahat
sandalyeler, güneşin batışını izlerken
oturabilecekleri ahşap salıncak, hatıra
fotoğrafları çekerken etraflarında bulunan
ağaç localar, tik ağacından yapılmış şezlonglar
onların konaklama yeri seçerken tercihlerini
ciddi oranda etkilemekte. Çeşme’deki her
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iki otelimiz de denize sıfır olduğundan ve
lokasyonumuz Çeşme rüzgarından zaman
zaman etkilendiğinden ürün tasarımlarımızda
değişiklikler yapıyoruz. Örneğin; rüzgar
sensörlü tenteler, katlanır sandalyeler, açık
alan bahçelerimizde kullandığımız minderli
oturma grupları hava şartlarına göre
alanlarımızda dizayn edilmekte.
2020 yazını pandemi sürecinde geçirdik,
dış mekanlarımızı daha çok kullandık
Dış mekan ürünlerini hazır almıyoruz,
bizim önceliğimiz konunun uzmanı olan
imalat yapan firmalar. Misafir portföyümüz,
şirketimizin vizyonu, ürünü kullanacağımız
mekanların hacmine uygun ölçülerde
mobilya yaptırmak ve isteklerimizi anlayacak
firma bizim için doğru firma ve teslimat
sonrasında bize her türlü destek vereceğini
bildiğimiz firma, karar aşamasında bize yön
veriyor. Yaşadığımız dünyada trendler sıklıkla
değişmekte, ancak biz tüm otellerimizde aynı
çizgiyi korumaya çalışıyoruz. Sık mobilya
değiştirmekten yana değiliz, hiç modası

Neşe Yılmaz
ONTUR Otelleri
Satınalma Müdürü
geçmeyecek, her dönemde her jenerasyondan
insana hitap edecek, gerçek doğal ağaç ve şık
tasarımlarla, bazen ufak ama dikkat çekici
dokunuşlarla yürümek düşüncesindeyiz. 2020
yazını pandemi sürecinde geçirdik, hiç alışık
olmadığımız önlemler ve tedbirler hayatımıza
girdi. Dış mekanlarımızı daha çok kullandık,
bahçelerimize daha çok masa attık, dışarıda
oturma gruplarımızı arttırdık. Alanlarda
mobilyalar arasında uzun aralıklar bıraktık,
özellikle Grand Ontur Otelimizde büyük
metrekarede çalıştığımız için bizim işimiz çok
zor olmadı ancak takviye mobilyalar da aldık.

MALL OF
İSTANBUL

01’2021 ǀ turizm&yatırım

ǀ

41

TEDARİKÇİLER

HABERLER

Daikin, pandemide hız kesmedi ve yatırımlarını artırdı
Daikin Türkiye, 2021’de hayat geçireceği
toplam 53 milyon dolarlık beş yatırım ile
sektördeki faaliyetlerine ivme kazandırıyor.
Pandemi sürecine rağmen açık ara sektör
liderliğindeki bayrağı taşıdıklarını söyleyen
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Daikin’in
pazar içerisindeki toplam büyüklüğü
hakkında şu bilgileri verdi; “Sektördeki en
geniş ürün gamına sahip olan şirketiz. Bu yılı
toplam ciro olarak 2 milyar 600 milyon TL
gibi bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz.
İç pazara göre ihracat tarafımız daha güçlü.
Ciromuzun yüzde 55’ini de ihracattan
gelecek olan rakamlar oluşturuyor. Pandemi
süreci başladığında yüzde 60’lık daralma
bekliyorduk ama son üç ayı geçen yılın
üzerinde bir rakamla kapatmayı başardık.
Dış ünitede 1 milyon 100 bin adet, iç ünitede
1 milyon 400 bin adet üretim kapasitemiz
vardı. Şu an 700 bin adet dış ünite kapasite
artışı sağlayacak yeni bir yatırıma girdik.

Kuracağımız yeni hat Mayıs 2021’de hayata
geçecek. Bu yatırımın bize 100 milyon
dolarlık ihracat katkısı olacak. Çünkü split
klimalarımızı ağırlıklı olarak Avrupa’ya
satıyoruz.” Türkiye’deki fabrika ve AR-GE
Merkezi için de toplam 11 Milyon Euro’luk
üç ayrı yatırım gerçekleştirdiklerinin altını
çizen Önder, “Daikin Türkiye olarak pandemi
sürecinde birçok yatırımcı pazardan çıkarken
biz Sakarya Hendek’teki fabrikamızın arsa ve
binasını da büyütmek üzere harekete geçtik.
Bunun için 6 Milyon Euro’luk bir maliyetle 30
bin metrekarelik kapalı alan yatırımı yaptık;
bu girişimimizin inşaatı halen sürüyor.
Halihazırda açık alanı 90 bin metrekare, kapalı
alanı 45 bin metrekare olan bir tesisimiz
vardı. Yeni yatırımımız ile açık alanımızı 105
bin metrekareye, kapalı alanımızı ise 75 bin
metrekareye yükseltmiş olacağız. Bunun
yanı sıra AR-GE merkezimize yaptığımız
yaklaşık 2 Milyon Euroluk bir yatırımımız

Mesa Bodrum Demirbükü’nin
çözüm ortağı Daikin oldu
Bugüne kadar fabrikadan konuta,
otelden plazaya kadar birçok önemli
projenin iklimlendirme çözümünde
yer alan Daikin, inşaat sektörünün
duayen markası Mesa’nın Bodrum
Demirbükü projesinin tercihi oldu.
200 dönümlük arazide konumlanan
projede yer alan toplam 244 adet villa ve rezidans için farklı
kapasitelerde Daikin Altherma Isı Pompası kullanılarak hem çevreci
bir çözüm üretildi hem de projenin ısıtma, soğutma ve kullanım
sıcak su eldesi Daikin kalitesi ile sağlanmış oldu. Mesa Bodrum
Demirbükü, farklı büyüklük ve tipteki 48 villa, 196 rezidans ve sosyal
tesislerden oluşan devasa bir proje. Birçok üstün özelliği barındıran
proje, doğayla uyumlu tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yurt içinde ve
yurt dışında birçok ödül kazanmış Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık’ın
imzasını taşıyan projenin konsepti alçak gönüllülükle doğal
koşullara hürmet etmek, doğanın önünde saygıyla eğilmek üzerine

Hasan Önder

daha var. Ürün testleri için kullanacağımız
ekstra laboratuvarlar geliştiriyoruz. Bir diğer
yatırımımız ise fancoil, klima santrali, kombi
gibi ürünlerimizi kapsıyor. Bu ürünlerin yeni
model kalıpları ve dijitalizasyonu için 3
Milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirdik”
dedi.

kurulmuş. Reverse osmos deniz suyu arıtma sistemiyle su ihtiyacının
karşılandığı projede, MBR arıtma sistemiyle de pis sular en son
teknikle arıtılıp, sahil peyzajında kullanılıyor. Su ve ısı izolasyonunun
en etkin biçimde yapıldığı projede tercih edilen Daikin Altherma Isı
Pompaları ise ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak su eldesini sağlıyor.
Mesa Bodrum Demirbükü projesinin iklimlendirme çözümünde
kullanılan ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen Daikin Altherma
Isı Pompası, yenilebilir enerji kullanımı ile fosil yakıtların hakimiyetine
son veren, düşük CO2 salınımı ve atık baca gazı üretmeyen çevreci
özelliklerinin yanı sıra sağladığı yüksek tasarruf ve mükemmel
konfor ile de projenin konseptiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Özellikle
doğalgazın olmadığı mahallerde mükemmel bir çözüm olarak öne
çıkan Daikin Altherma, fosil yakıtların hakimiyetine son veren bir
sistem. Birbirinden farklı, bağımsız bölümlere hitap edecek şekilde;
hem enerji verimliliği, hem ürün yelpazesinin genişliği hem de fiziki
testler sırasında verilen değerleri birebir karşılaması nedeniyle tercih
edilen Daikin Altherma Isı Pompaları, çevre dostu olması nedeniyle
de iyi bir çözüm oluşturuyor.

Highlight’ın SERIP koleksiyonu, showroomlarında sergileniyor
Tarihçesi 1960’lara dayanan, şimdilerde ise özgün ve farklı tasarımlarıyla aydınlatma dünyasında adından söz
ettiren özel bir marka olan SERIP, aydınlatmada farklılık yaratıyor. Doğadan alınan ilham ve organik formlarla
oluşturulan muhteşem harmonisi, SERIP’ı standart, simetrik ve tekdüze makineleşmiş klasik aydınlatma fikrinden
uzaklaştırarak farklı bir boyuta taşıyor. Markanın inovatif aydınlatma ve tasarım tutkusu, onu kitleselleşmiş
günümüz dekorasyon dünyasında ayrıcalıklı konuma getiriyor. Üretimde nerdeyse hiç kullanılmayan mekanik
müdahalenin yerini, hiçbiri birbiriyle aynı olmayan sihirli insan dokunuşlarına bırakarak doğal bir görsel şölene
dönüşüyor. SERIP’in tasarımdaki odak noktasını, her bir koleksiyonu tüketicisinin talep ve fikirlerine göre
uyarlayarak farklı boyut ve formla sunmak düşüncesi oluşturuyor. 10’dan fazla metal renk skalası ile 50 farklı
cam renginin en iyi zanaatkarların ellerinden geçerek nihai tüketicisine sunulduğu markanın ünlü tasarımcıları;
Ilda Pires, Bruno Matos, Daniela Ferreira, Miguel Angelo ve David Garcia eşsiz bir o kadar cesur çizgileriyle
aydınlatma dünyasının sınırlarını zorlamaya devam ediyorlar. Highlight, birçok ünlü marka ile birlikte SERIP
koleksiyon ürünlerini showroomlarında sergiliyor.
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İçişleri Bakanlığı genelgesi, iklimlendirme
sistemlerine ilişkin yeni düzenlemeleri öngörüyor
İçişleri Bakanlığı, pandemi sürecinin en başından
itibaren dönemsel olarak kamu sağlığını
yakından ilgilendiren kararlar alıyor. 15 Aralık
2020 tarihinde de bu kapsamda ek bir genelge
yayınladı. Bu genelge, koronavirüs önlemleriyle
ilgili yayınlanmış diğer genelgelerde yer alan
bazı maddelere ek maddeler getiriyor. Yeni
tedbirler alınan konulardan biri de iklimlendirme
sistemleri... İklimlendirmeyle ilgili ilk ve geçerli
genelge 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmıştı.
Ek genelde kapsamındaki yeni maddeler ise,
şartlandırılmış veya herhangi bir havalandırma
sistemi bulunmayan konaklama tesislerini
ilgilendiriyor. Konu hakkında açıklama yapan
Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı
Tunç Korun, genelge hakkında, “Genelgede yer
alan yeni kurallar özet olarak şöyle: Şartlandırılmış
havalandırma sistemi olmayan konaklama
tesislerinde
mekanik
havalandırma/klima
sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının
düzenli ve sık yapılması; havalandırma/
klima
sistemi
bulunmayan
konaklama
tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin
metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA
filtreler kullanılması, bakımlarının düzenli olarak
yapılması ve filtrelerin sık sık değiştirilmesi”
bilgilerini aktardı.
“Genelge ile önlemlerin zorunlu hale
gelmesi sektöre artı değer katacak”
Yeni uygulamanın konaklama sektörüne etkilerine
ilişkin değerlendirme yapan Korun, “Konaklama
ve turizm sektörü koronavirüs pandemisinden
en fazla yara alan sektörlerin başında geliyor.
Yaz aylarında benimsenen normalleşme
politikası, sektör önündeki engelleri kaldırmayı
hedeflediyse de pandemiden kaynaklanan genel
kaygı sebebiyle turizm sektörü adına zor bir yıl
oldu. Konaklama sektöründe faaliyet gösteren
firmalar, pandeminin dünyayı etkisi altına almaya
başladığı 2020 bahar aylarından itibaren pandemi
karşıtı önlemlerini almaya başladı. Bu önlem
kalemlerinden biri olan iklimlendirme alanında
ise, ortam havasının temiz ve güvenli olmasını
sağlayan UV-C (ultraviyole) ışıklar ve HEPA filtreler
önemli rol oynadı. Yeni yayınlanan genelgeyle
birlikte bu önlemi almakta geciken konaklama
tesisleri de aksiyon alacaklar. Genelge ile bu
önlemlerin zorunlu hale gelmesinin sektöre artı
değer katacağını düşünüyoruz. Halihazırda birçok
tesis bu önlemleri uyguluyor fakat insanlardaki
genel korku ve güvensizlik duygusu sebebiyle
bu yatırımlar maalesef yeteri kadar karşılığını
alamıyor. Genelgeyle birlikte bu önlemlerin

zorunlu olması bu tesislerde konaklayacak
müşterilerin kafasında bulunan soru işaretlerini
de yok etmiş olacak” şeklinde konuştu. Korun yeni
uygulamaların konaklama tesislerine maliyetleri
hakkında ise, “Farklı konaklama tesisleri için,
mekanın büyüklüğü, sistemlerin uygulanabilirliği,
insan trafiği, işletmenin mali imkanları gibi pek
çok parametre göz önünde bulunarak çok farklı
seçenekler söz konusu. UV-C ve HEPA filtreleri
olan mobil hava temizleme cihazları gibi çok
uygun seçeneklere ek olarak, sistemin en baştan
yapılmasına kadar geniş bir yelpazede yatırım
yapmak mümkün. Dolayısıyla oluşabilecek
maliyetler, zorunluluklar, olanaklar ve tercihler
üzerinden yürüyecek” ifadelerini kullandı.
“Ürün gamımıza Euroform Safelight
Klima tipi UV-C sistemi, NEFFES
antiviral hava temizleyici ve
HEPA Booster ürünlerini ekledik”
Pandeminin baş göstermesiyle Form’un
ürün gamına yeni eklenen ürünlerin bu
kapsamda konaklama tesislerinin ihtiyacını
karşılayabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi;
“Pandeminin ülkemiz ve tüm dünyada etkisini
göstermesine karşı hızlı aksiyon alarak ürün
gamımıza Euroform Safelight Klima tipi UVC sistemi, NEFFES antiviral hava temizleyici
ve HEPA Booster ürünlerini ekledik. En yeni
ürünümüz NEFFES antiviral hava temizleyici,
UV-C sterilizasyon teknolojisi ve HEPA filtresi ile
virüslere karşı çifte koruma sağlıyor. NEFFES, HEPA
13 filtre dahil 4’lü filtre yapısı ile kapalı ortam
havasında bulunan partikül ve mikroorganizmaları
yüzde 99,9 oranında yakalıyor. Ayrıca, UV-C ışık
sisteminin yardımıyla virüslerin ve diğer mikro
organizmaların DNA/RNA hücre yapılarını kalıcı
şekilde bozarak, Covid-19 gibi virüs kaynaklı
hastalıkların havada tutunmasını engelliyor.
Ayrıca mobil bir ünite olduğu için kullanım
esnekliği de sağlıyor. Diğer bir ürünümüz olan
Euroform Safelight, iklimlendirme sektöründe ilk
kez VRF sistemlerde kullanılabilecek klima tipi
UV-C ünitesi olmasıyla öne çıkıyor. Hava akımına
paralel olarak yerleştirilen Euroform Safelight,
virüs, bakteri, mantar ve diğer patojenleri yok
ederek kanal tipi klimaların güvenle kullanılmasını
sağlıyor. Mitsubishi Heavy kanal tipi klimalara
özel olarak geliştirilen ürün, ilk kurulum sırasında
sisteme entegre edilebildiği gibi, halihazırda
kullanılan Mitsubishi Heavy kanallı klimalara da
eklenebiliyor. Uygulama esnasında klimaya zarar
veren delme, kesme gibi işlemlere gerek olmadan
kanal tipi klimaların hava emiş kısmına monte

Tunç Korun

edilebiliyor. HEPA Booster ürünümüz ise, taze
hava bağlantı imkanı olmayan kanal tipi klima
uygulamalarına özel olarak geliştirilmiş yapısı ile
virüslerin klima iç ünitelerine bağlı yayılım riskini
engelliyor. Ayrıca cihazın markasından bağımsız
olarak sunduğumuz UV-C ışık çözümü ile
iklimlendirme cihazlarının güvenliğini arttırıyoruz.
Cihazlara yerleştirdiğimiz UV-C lambalar ile cihaz
içerisinden geçen hava yüksek oranda dezenfekte
edilerek, ortamın hava temizliği kontrol altına
alınıyor.”
“Konaklama tesislerinin yaz turizm
sezonu başlamadan her türlü önlemi
alması gerekiyor”
“Türkiye dört mevsim yaşayan iklimi nedeniyle
yıl boyunca turist ve ziyaretçi alan bir ülke. Bu
nedenle yılın farklı dönemlerine yoğunlaşan
farklı konseptte konaklama tesisleri bulunuyor,”
diyen Tunç Korun, şöyle devam etti; “Ülkemizdeki
tatil ve turizm yoğunluğuna baktığımızda yaz
aylarının en verimli aylar olduğunu görüyoruz.
Halihazırda içinde bulunduğumuz kış ayları ise
yaz turizm döneminde hizmet veren konaklama
tesisleri için bir hazırlanma süreci. Bu doğrultuda
ilgili tüm tesislerin sezon başlayana kadar,
rutin hazırlıklarının yanı sıra, yeni dönemle
birlikte pandemiye karşı misafirlerin güvenle
konaklayabileceği bir ortam oluşturmak adına
da sıkı bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Dünyanın
her tarafından aşı ve ilaçlarla ilgili güzel haberler
geliyor olsa da pandemi 2021 yazında da bu
seneki kadar olmasa bile hala gündemde olmaya
devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle
konaklama tesislerinin yaz turizm sezonu
başlamadan iklimlendirme sistemlerinin yeni
kurallara uygun şekilde revize edilmesi dahil
her türlü önlemi alması gerekiyor. Alınan her
önlem ve her yatırım turizm sezonunda tesisin
güvenirliği ve tercih edilebilirliğini arttıracaktır.”
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Mitsubishi Electric, yeni
normale uygun ileri teknolojiler
sunmaya devam ediyor
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de
enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri
teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi
Electric, 2020 yılında gerçekleştirdiği
faaliyetleri ve 2021 planlarını paylaştı.
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket
Saraçoğlu, Türkiye’de klimadan taze hava
cihazlarına, veri merkezi projelerinde
soğutma sistemlerinden izleme ve
yönetim sistemlerine, fabrika otomasyonu
sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif robot teknolojilerine kadar pek
çok farklı sektörde faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. 2021 yılında da
insana ve çevreye dost olarak yeni normale uygun ileri teknolojiler sunmayı
sürdüreceklerini aktaran Saraçoğlu, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi;
“Fabrikaların dijital dönüşümlerini gerçekleştiren e-F@ctory konseptimizle
yatırım sürecinden önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın
ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve
oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyoruz. Bu
sayede ekonominin lokomotifi olan KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicilerin
dijital dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamasına imkân tanıyoruz.
Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim
katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri
kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci
üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor.” Mitsubishi Electric’in
Türkiye’de otomasyon teknolojileriyle sadece sanayiye değil, dünyanın en
derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelere de
kontrol sistemleriyle yüksek katma değer sağladığını vurgulayan Saraçoğlu;
“Mitsubishi Electric olarak dünyanın en büyük kompakt PLC üreticisi ve sayılı
servo ve invertör sistemleri üreticilerinden biriyiz. Gelişmiş optimum uyartım
kontrolü özelliğine sahip invertörlerimiz, motorların sabit hızda çalışma
sırasında en yüksek verimliliğe ulaşmasına imkân tanırken aynı zamanda
enerji tasarrufu da sağlıyor. Sektörde hızlı bir haberleşme altyapısına
sahip az sayıdaki firmadan biri konumundayız. Kesintisiz iletişim avantajı
sağlayan çözümlerimiz, Marmaray gibi çok önemli projelerde de kullanılıyor.
Ürünlerin arıza oranını yavaşlatan akıllı PLC’ler, özellikle senkronize olarak
çalışması gereken tesislerde çok hızlı çalışarak büyük bir avantaj sağlıyor.
Marmaray projesinde aynı zamanda elektrik ve otomasyon odaları da bizim
klimalarımız tarafından soğutuluyor” dedi.
Şevket Saraçoğlu

GTower’da kaliteli Wi-Fi için
TP-Link ürünleri tercih edildi
Son dönemde kurumsal ağ
projelerinde ciddi atılım yapan
TP-Link, prestijli bir ağ projesini
daha tamamladı. Yakında
hizmete girecek olan GTower
Otel & Rezidans, Wi-Fi ağı için
TP-Link çözümlerini tercih etti.
Odalarda güçlü ve kesintisiz
Wi-Fi bağlantısı için priz
şeklinde tasarıma sahip olan
EAP225-Wall erişim noktaları
kullanıldı. TP-Link ve çözüm
ortağı Global Yapı Bilişim’in
birlikte
gerçekleştirdiği
projede,
kaliteli
Wi-Fi
çözümleri gerekiyordu. Bu
nedenle hem teknik açıdan güçlü hem kurulumu ve yönetimi kolay olan
hem de son derece şık tasarıma sahip EAP225-Wall erişim noktaları
ile GTower donatıldı. Geri planda ise TP-Link ağ anahtarları (switch)
kullanıldı. Bu ürünler sayesinde GTower’ın her yerinde kesintisiz, güçlü
ve güvenli bir Wi-Fi ağı oluşturuldu. Hem otel hem rezidans bölümlerini
kapsayan projede kullanılan EAP225-Wall erişim noktaları, duvara monte
ediliyor ve priz tasarımına sahip. Kablosuz interneti her odaya, monte
edilen her bölgeye taşımayı sağlayan bu ürünler, aynı zamanda kablo ile
bağlantı desteği de sunuyor. Her bir erişim noktasının üzerinde yer alan
üç adet Ethernet girişine örneğin oyun konsolu, yazıcı gibi kablo ile ağa
dahil olabilen cihazlar bağlanabiliyor. Farklı modelleri olan TP-Link EAP
serisi erişim noktalarının duvar tipi, priz şeklinde olanları, özellikle oteller,
yurtlar gibi yerler için ideal Wi-Fi çözümleri olarak öne çıkıyor. Estetik
açıdan avantajlarının yanı sıra teknolojik açıdan da güçlü olan GTower
projesinde kullanılan EAP225-Wall modeli, çift bant desteğine sahip ve
MU-MIMO, bant yönlendirme, beamforming (hüzmeleme) gibi gelişmiş
kablosuz ağ teknolojileriyle donatılmış. Bu sayede güçlü bir Wi-Fi ağı
sunan erişim noktaları, aynı zamanda kurumlara büyük avantaj sağlayan
yönetim kolaylığı da sunuyor. Yüzde 100 bulut destekli olan ve sadece
erişim noktalarını değil, ağ anahtarlarını da tek bir yerden yönetebilen
Omada SDN yönetim yazılımı sayesinde bu cihazları ve ağı, her yerden,
her zaman kolayca yönetmek, denetlemek ve ayarları yapmak mümkün
oluyor.

Hotelya; Katar, Kazakistan ve Sırbistan’da		
Dünyaca ünlü otel projelerine imza atan Hotelya’nın üç
yeni adresi; Katar, Kazakistan ve Sırbistan oldu. Butik
hizmet anlayışı ile her proje ve konsept için, özgün, hızlı
ve kaliteli üretim yapabilen Hotelya, bu kez de Jourı
A Murwab, Sheraton Nur-Sultan ve Viceroy Kopanik
otellerinin çözüm ortağı oldu. Otellerin ortak kullanım
alanları, balo salonları, odaları, SPA ve restoranlarına ait
hareketli mobilyalar Hotelya imzası taşıyor. Hotelya’nın
yıldızlar kervanına kattığı en son projelerden biri olan
Jourı A Murwab Hotel, akıllı tasarım ve mimari tarzı
ile dikkat çekiyor. Otel odaları ve ortak alanlar için 3
ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 750 parçadan oluşan
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özel üretim yapıldı. Her proje için butik ve özgün üretim
yapabilme kabiliyetine sahip Hotelya, devlet dairelerine,
iş alanlarına ve eğlence tesislerine yürüme mesafesinde
olan, 191 otel odası ve 100 residance dairesi bulunan
Sheraton Nur-Sultan oteli için yaklaşık 3 bin 350 parça
üretim gerçekleştirdi. Lüks deneyimler ve birinci sınıf
konukseverlik sunmak için tasarlanan Sırbistan’daki
Viceroy Kopanik Hotel’in tercihi de Hotelya oldu. Bölgenin
en büyük sıradağlarının eteğinde bulunan 119 odalı
otelin SPA’sında ve restoranında bulunan özel tasarım
yaklaşık 650 parça mobilya Hotelya tarafından üretildi.
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DOSYA

Zengin tarihi ile Ege Bölgesi,
UNESCO Dünya Mirası Listesindeki
dört mirasa ev sahipliği yapıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesinde hak ettiği yeri bulan, Ege Bölgesi’nin öne çıkan doğal, tarihi ve
kültürel alanları, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze ulaştırıyor.
Ağırlıklı olarak Helen ve Roma kültürlerinin miraslarını taşıyan Pamukkale-Hierapolis “Doğal ve
Kültürel Miras Alanı”; Bergama Çok Katmanlı Kültürel Alanı, Efes ve Afrodisias ise “Kültürel Miras
Alanı” kategorisinde olmak üzere UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.
Ege Bölgesi, ilk çağlardan bu yana pek çok medeniyet
tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış, ticaret
yollarına yakınlığının da etkisiyle stratejik olarak
kıymetli bir yerleşim yeri olan bölgelerimizden…
Üzerinde hüküm süren her medeniyetin kendi
miraslarını bıraktığı, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı
dinlere geçişe, sanat, mimarlık ve mühendislikteki

gelişmelere, yoğun ticaret ağlarına tanıklık etmiş
olan antik yerleşim yerleri de UNESCO Dünya Mirası
Listesinde yerlerini alıyor. Listeye alınma tarihlerine
göre; Pamukkale-Hierapolis, Bergama Çok Katmanlı
Kültürel Alanı, Efes ve Afrodisias; Ege Bölgesinde yer
alan UNESCO Dünya Mirası Listesi eserleri arasında
bulunuyor.

TÜM ZAMANLARIN INANÇ VE ŞIFA MERKEZI:
PAMUKKALE-HIERAPOLIS
Hierapolis Antik Kenti

Hem kültürel hem doğal miras kategorisinde
bulunan Hierapolis (Pamukkale) Antik Kenti,
Pamukkale Travertenleri ile birlikte 1988 yılında
UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildi.
Helenistik
dönemden
Hristiyanlığın
erken
dönemlerine, Bizans’tan Selçuklu’ya uzanan
Pamukkale-Hierapolis, bugün Denizli ili sınırlarında
bulunuyor.
Ülkemizdeki doğa harikalarından biri olan
Pamukkale Travertenleri, suyun içinde bulunan
kalsiyum hidrokarbonatın hava ile teması

sonrasında karbondioksit ve karbonmonoksitin
uçarak kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşmuş,
ilk etapta jel halinde olan çökelti zamanla sertleşip
ve travertenleri meydana getirmiştir. Travertenlerin
mucizevi görüntüsünün yanı sıra şifalı termal
sularıyla da Pamukkale her sene binlerce ziyaretçi
ağırlıyor.
Pamukkale, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi
geçmişiyle de büyük önem taşıyor. Travertenlerin
yanı başında kurulmuş olan Hierapolis Antik
Kenti, iki bin yıllık geçmişiyle büyük bir mirasın
izlerini taşıyor. Bergama krallarından II. Eumenes
tarafından kurulduğu, adını ise Bergama’nın
kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan aldığı
düşünülen Hierapolis, eski kaynaklara göre metal
ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile ünlü olan
bir kentti.
Hierapolis Antik Kenti, oldukça iyi biçimde korunarak
günümüze ulaşan bir yapı. Bölgenin bir

Pamukkale
Travertenleri

termal merkez
olduğu zamanlarda
sıkça ziyaret edilen
Roma Hamamı,
günümüzde
arkeoloji müzesi
olarak kullanılıyor.
Hierapolis ve yakın
çevresindeki antik
kent kazılarında ortaya çıkarılan heykeller ve diğer kalıntılar burada
sergileniyor. Antik tiyatro, tapınaklar, anıtsal çeşmeler, mezarlar,
agora, gymnasium gibi yapılar da oldukça sağlam ve iyi durumda
bulunuyor. Kent surlarının dışında ve kentin kuzey, güney ve doğu
yönünde bulunan nekropol alanları ise Güneybatı Anadolu’nun en
büyük nekropolü niteliğinde…

Hierapolis, Hristiyanlık açısından da kutsal bir yerleşim. Hz. İsa’nın 12
havarisinden birisi olan Phillippus’un burada öldürülmüş olması ve
mezarının da burada bulunması dolayısıyla önem taşıyan Hierapolis’te
Martyrium, Hristiyanlığın kutsal yapılarından. İçinde vaftiz teknesi
ve piskopos ayin mekânlarının yer aldığı 6’ncı yüzyıl katedrali ile
7’nci yüzyıla tarihlendirilen Direkli Kilise diğer önemli Hristiyanlık
yapıları. Daha küçük pek çok kilise de kentin çeşitli yerlerine dağılmış
durumda. Tüm bu yapılar Hierapolis’in Bizans Dönemi’nde önemli bir
dinsel merkez olduğunun göstergesi niteliğinde.
M.S. 7. yüzyılda yaşanan büyük depremle tahrip olan ve kent kimliğini
yitiren Hierapolis; 12. yüzyılda küçük bir kasaba haline geldi, 13.
yüzyılda Selçuklu egemenliğine geçti, 14. yüzyıldaki depremden sonra
ise terkedildi.

HELENİSTİK DÖNEMDEN OSMANLI’YA:
BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI
İzmir’de yer alan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, 2014
yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil oldu. Listeye Kültürel
Peyzaj kategorisinde alınan miras alanı, Helenistik Dönemden
günümüze erişmiş tek başkent olma özelliği taşıyor.

Pergamon Akropolü

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı; Helenistik, Roma, Doğu
Roma ve Osmanlı Dönemlerine ait katmanları bünyesinde barındırıyor.
Alan; Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas
Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe
Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşuyor. Helenistik
Pergamon Krallığının başkenti olan Kale Dağı’nın tepesindeki antik
Pergamon yerleşimi, anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem şehir
planlamacılığının en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Athena Tapınağı,
Helenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, Zeus Sunağı,
Dionysos Tapınağı, agora ve gymnasion yapıları ve yüksek basınçlı
su sistemi, bu planlama sisteminin ve dönem mimarisinin en seçkin
örneklerinden kabul ediliyor.
Tiyatro

Bergama, kültür ve bilim alanında tarihe damga vurmuş bir kent…
Ev sahipliği yaptığı, Helenistik dönemin en ünlülerinden olan
heykelcilik okulu, M.Ö. II. yüzyılda, bugün dünyanın yedi harikasından
biri olan Zeus Sunağı’nı yarattı. Daha sonra Roma İmparatorluğunun
Asya Eyaleti başkenti olan Bergama, döneminin en önemli sağlık
merkezlerinden olan ve insanlık tarihinde önemli bir aşamayı gösteren
Asklepion’a da ev sahipliği yaptı. Roma Dönemine ait seçkin eserler
döneminin mimari, planlama ve mühendisliğinin en üst seviyedeki
temsilcileri olmakla birlikte, çok katmanlı kültürel peyzajın önemli bir
parçası olan pek çok anıtsal yapı bugün hala ayakta…
Çevresindeki kültürel peyzajla birlikte, Helenistik ve Roma Dönemlerine
ait pek çok istisnai örneği içerisinde barındıran Pergamon Antik Kenti,
Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait katmanlar üzerinde yayılmış
olan Osmanlı dönemi mimarisine ait pek çok cami, han, hamam ve
ticari merkez ile de önemini koruyor.
Yapılan düzenli kazılarla büyük bölümü ortaya çıkarılmış bir ilkçağ
kenti olan Pergamon’da kurulan Bergama Müzesi, Türkiye’nin de ilk
arkeoloji müzesi. UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasıyla ziyaretçi
sayısı da önemli ölçüde artan Pergamon’daki buluntularının birçoğu
bu müzede sergileniyor.
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TICARET, KÜLTÜR VE INANCIN HARMANLANDIĞI 9 BIN YILLIK YERLEŞIM: EFES
Bugün İzmir’in Selçuk ilçesinin
yer aldığı bölgede kurulmuş olan
Efes, 2015 yılında Kültürel Miras
kategorisinde UNESCO Dünya Mirası
Listesine alındı. Efes Dünya Miras
alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi
(Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası,
İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii,
Artemision), Efes Antik Kenti ve
İsa Bey Camii
Meryem Ana Evi olmak üzere dört
bileşenden meydana geliyor. Miras
alanındaki en önemli mimari eserler
arasında ise Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Meryem Ana Evi,
Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf) ve İsa Bey Camii yer alıyor.
Yapılan
kazılarda
Neolitik
dönem, Helenistik dönem ve
Roma dönemi kalıntılarına
rastlanan bölge, üzerinde hüküm
sürmüş olan Selçuklu ve Osmanlı
döneminden de izler taşıyor.
Günümüzde her yıl ortalama 1,5
milyon kişi tarafından ziyaret
edilen Efes, M.Ö. 4000’e dek
giden tarihi boyunca uygarlık,
mimari, kültürel, sanatsal ve
dini anlamda zengin bir geçmişe
sahip oldu.

Efes Antik Tiyatro

Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı durumunda
olan Efes, öne çıkan bir liman kentiydi. Bu konumu Efes’in çağının
en önemli politika ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma
Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağladı. Büyük bir ticaret
merkezi ve başkent olmasının yanı sıra Efes, Anadolu’nun eski
Ana Tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük
tapınağına da ev sahipliği yapıyor. Bu tapınak aynı zamanda, dünyanın
yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor.

Celsus Kütüphanesi

Efes, bugün Hristiyanlık açısından da önemini koruyor. Hz. Meryem’in
Hz. İsa’nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik
Konsülün gerçekleştiği yer olan Meryem Kilisesi, Hz. İsa’nın
havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni Efes’te yazan St. John’ın
mezarı üzerine inşa edilen Bazilika gibi Erken Hristiyanlık dönemine
şahitlik eden eserlerin yanı sıra günümüzde Hristiyanlar tarafından
hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi, Efes’in zenginliğini
ortaya koyuyor.
Efes, tarihi boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları
yaklaşık 8 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. Efes’teki ilk
arkeolojik kazılar British Museum adına J.T. Wood tarafından 1869
yılında başlatıldı. Bugün Efes’te devam eden Avusturya Arkeoloji
Enstitüsü’nün çalışmalarının yanı sıra 1954 yılından itibaren Efes
Müzesinde de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kazı, restorasyon
ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.
9 bin yıl boyunca kesintisiz yerleşim görmüş olan Efes, Cumhuriyet
döneminde aldığı Selçuk ismiyle bugün halen önemli bir turizm
merkezi olarak varlık gösteriyor.

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel
ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip
çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal
değerlerin yaşatılması için gerekli iş birliğini sağlamak amacıyla toplanan UNESCO
17. Genel Konferansı, 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’yi kabul etti. 1972 Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası Komitesi
(DMK) tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi’nde Dünya Miras Alanı olarak ilan
edilen 1.121 miras yer alıyor. Bunlardan 869’u kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma
(doğal ve kültürel) miraslar... Türkiye’nin ise bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma
olmak üzere 18 miras alanı bulunuyor.
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PAGANIZMDEN HRISTIYANLIĞA UZANAN YOLCULUĞUNDA,
AFRODIT’IN KENTI AFRODISIAS
piskoposluk merkezinin kurulmasını sağladı fakat kökleri çok eskilere
dayanan pagan (çok tanrılı inanç) kültürünü yok edemedi.

Afrodisias Antik Kenti

Aphrodisias kentinin en önemli yapısı olan Aphrodithe Tapınağı’nın
yapımına, M.Ö. 1. yüzyılda Zoilos tarafından başlandı, tamamlanması
ise M.S. 130 yıllarını buldu. Tapınağın içerisinde yer alan ve yalnızca
rahiplerin girebildiği Sella denilen odada Tanrıça Aphrodithe’nin kült
heykeli bulunuyordu. Aphrodithe tapınağı paganların hac yerlerinden
biriydi ve kendisine sığınanı koruma özelliği taşıyordu. Tapınak, M.S.
5. yüzyılın sonunda, kentin Hristiyanlaşmasıyla büyük bir kiliseye
dönüştürüldü. Kilise 11. yüzyıla kadar kullanıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesine 2017 yılında, Kültürel Miras
kategorisinde dahil edilen Aphrodisias Antik Kenti, Aydın ilinin
Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesinde yer alıyor. Tanrıça Afrodit’e
adanmış birçok eski çağ kentinin ortak adı olan Afrodisias kentlerinin
en ünlüsü, yazımıza da konu olan, Aydın’dakidir… Yerleşimin geç
neolitik çağa kadar uzandığı kentte, akropolde ve Pekmez Tepe’de
yapılan kazılarla burada iki köyün varlığı kanıtlandı.
M.Ö. 2. yüzyılda Roma egemenliğinin güçlenmesiyle, kent kutsal yöre
olarak önem kazandı ve Aphrodisias ismini aldı. Tarih boyunca, içinde
bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen kentin
Antik Dönemdeki en büyük zenginlik kaynağını ise kentin kuzeyinde,
Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocakları oluşturuyordu. 1.
ve 3. yüzyıllar arası bu bölgedeki heykeltıraşlık okulunun ünü her
yere yayılarak çok uzaklardan bile kentin ziyaretçi almasını sağladı.
Salbakos’dan (Babadağ) çıkartılan mermerler, burada işlenip birçok
yerden gelen siparişleri karşılamaya çalışıyordu. Heykellerinin yanı
sıra bilim ve sanat alanında da eserler ortaya konuldu. Afrodisias, 3.
yüzyılda birçok eyaletin başkentliğini yaptı. Roma’nın bölünmesiyle
kent önce Doğu Roma’ya, ardından Bizans’a geçti. Aphrodisias,
4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasını sağlamak adına burada bir

Afrodisias Müzesi

1979 yılında açılan Aphrodisias Müzesinde ise sadece Aphrodisias’dan
kazılarla bulunmuş eserler sergileniyor. Eserlerin çoğunluğunu
heykeller oluşturuyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in
1958 yılında tesadüfen keşfettiği Aydın’daki Afrodisias Antik Kentinin
aldığı ziyaretçi sayısı her yıl artarken, 2023 için konulan ziyaretçi
hedefi 1 milyon…

UNESCO DÜNYA MIRASI GEÇICI LISTESINDEKI ALANLAR VE KAYDEDILME TARIHLERI
• Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) - 2012
• Birgi Tarihi Kenti (İzmir) - 2012

Laodikeia Arkeolojik Alanı

• Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) - 2012
• Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) - 2013
• Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) - 2013
Bodrum Kalesi

• Kaunos Antik Kenti (Muğla) - 2014
• Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) - 2015
• Bodrum Kalesi (Muğla) - 2016
• Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) - 2018
• İzmir Tarihi Liman Şehri (İzmir) – 2020
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı
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Turizm sektörünün ilk sanal fuarı 14. Travel Turkey
İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat 2021’de…
Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal
fuarı olmaya hazırlanan 14. Travel Turkey
İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat 2021
tarihleri arasında sektör profesyonellerini
buluşturacak. Pandemi nedeniyle turizm
sektöründe oluşan karamsarlığı; bünyesinde
gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve
işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel
Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de
turizm fuarları açısından yeni bir dönemi
başlatacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir
Ticaret Odası, TÜRSAB, TUROFED, İzmir Vakfı
desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK A.Ş.
tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey
İzmir Dijital Fuarı; 25-27 Şubat 2021
tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde
gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları ve
sektör talebine istinaden sanal olarak
düzenlenecek fuar, dünya çapındaki sanal
fuarlar arasındaki yerini alacak. Fuar, İZFAŞ’ın
tamamı yerli dijital alt yapısı olan “Digital
İzmir Fair” platformunda gerçekleşecek. Yeni
dönemin turizm rotası, Travel Turkey İzmir
Dijital Fuarı’nda çizilecek. Türkiye’de turizm
sektörünün ilk sanal fuarı olacak 14. Travel
Turkey İzmir Dijital’in online basın toplantısı;
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener, Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B.
Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır’ın
katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda fuara,
sektöre ve sanal fuar platformuna yönelik
bilgiler paylaşıldı.
B2B görüşmeler sanal ortamda yapılacak
Dünyanın dört bir yanından fuarı ziyaret
edecek satın almacılar, tüm katılımcılar
ile platform üzerinden randevu oluşturup
görüntülü B2B görüşmeler sağlayarak yeni iş
bağlantıları kurabilme şansına sahip olacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2020

Sağlık turizmi ekosistemi,
2021 baharına hazırlanıyor
Multiligo Ajansı Dijital Pazarlama Uzmanı

yılının Patara yılı olarak ilan edilmesi Travel
Turkey İzmir Dijital Fuarı’na da konu olacak.
Fuar, bakanlığın girişimini pekiştirerek Patara
Antik Kenti’nin uluslararası kapsamda ülke
tanıtımına önemli katkılar koyacak. 14.
Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamında
sanal
ortamda
webinar
formunda
etkinlikler düzenlenecek. Sürdürülebilir
Turizm, Seyahat Teknolojileri temaları ve
MICE sektörü (MPI-Meeting Professionals
International) çerçevesinde düzenlenecek
olan etkinlikler fuara renk katacak. Sanal
ticaret platformlarının Türkiye’deki en
gelişmiş örneği “Digital İzmir Fair”, yeni fuar
ve organizasyonlarını bir araya getirmeye
devam edecek.

Anex, yeni bir tur
operatörü kuruyor

Damla Kılıç Ülker, sağlık turizminde dijital
pazarlamanın
Türkiye’de

önemini

sağlık

değerlendirdi.

turizminin

büyümeye

devam eden ve yükselen bir değer olduğunu
belirten Ülker, “Multiligo ekibi olarak sağlık
turizmi hedefleri olan kliniklere uçtan uca
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Destek
verdiğimiz

kliniklere

yabancı

hastaları

yönlendiriyoruz. Böylece kliniklerin döviz kazanmasını sağlıyoruz” dedi. Ülker, sağlık
turizmindeki talepleri karşılamak isteyen acenteler, poliklinikler ve hastanelerin yeni bir düzene
geçmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti; “Yurt dışından hasta getirme sürecinin en
kritik noktası talep toplamaktır. Bu noktada dijital pazarlamanın sağlık turizminde en efektif
yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Multiligo ekibi olarak öncelikle kliniklerin ya da hastanelerin
hangi tedavileri uyguladığını öğreniyoruz. Daha sonra satış ekibine, ekosistemdeki uygun hedef
pazarları listeliyoruz. Ortaklaşa belirlenen dijital pazarlama planı ile satış süreci işletiyoruz.”
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Uzun bir süre dünya turizm piyasasındaki
dinamikleri değerlendiren Anex Tour, nish
markete yönelik yeni bir proje üzerinde
çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu
açıkladı. Anex Tour, nish market olarak
değerlendirilen bu alana hitaben Rusya’da
bir tur operatörü kurdu. Turizmde VIP hizmet
açığını gören Anex, müşterilerine lüks ürün
yelpazesini geniş tutarak, kendilerini seçkin
ve şımartılmış hissettirmeyi hedefliyor.

Pandemi etkisiyle daralan araç ve filo
kiralama sektörünün 2021 itibariyle
hareketlenmesi bekleniyor
Covid-19 pandemisi tüm seyahat faaliyetlerini
olumsuz yönde etkilerken, taleplerde önemli
ölçüde düşüş görülen bir diğer sektör de araç ve
filo kiralama oldu. 2020’de Türkiye pazarında
yüzde 50 civarında daralma meydana geldi. Öte
yandan, bu süreçte ayrıcalıklı seyahat arayışları ön
plana çıktı. Yzclimousin Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Yazıcı, pandeminin sektöre etkilerini
değerlendirerek, 2021 beklentilerini aktardı.
“360 derece ayrıcalıklı hizmet veren
bir ulaşım ve turizm şirketiyiz”
Yzclimousin hakkında bilgi veren Kerim Yazıcı,
şunları söyledi; “Tüm müşterilerimize profesyonel
ve deneyimli ekibimizle 360 derece ayrıcalıklı
hizmet veren, lüks taşımacılık olarak ifade
edebileceğimiz bir ulaşım ve turizm şirketiyiz.
Yüksek teknolojiye sahip son model araçlarımız
ve yacht filomuzla beklentileri karşılıyoruz. A’dan
Z’ye her ayrıntının düşünüldüğü hizmetlerimiz
arasında; havalimanı transfer hizmetleri,
kruvaziyer- liman transferi, iş gezileri hizmetleri,
restoran-club hizmetleri, araba hizmetleri, nişandüğün limuzin hizmetleri, lüks araç kiralama
gibi hizmetlerimiz var. Online rezervasyonun
çok kolay yapılabildiği web sitemiz üzerinden,
müşterilerimiz 7/24 hizmet alabiliyorlar. Ayrıca
Bursa, Kapadokya, Trabzon ve birçok şehre
gerçekleştirdiğimiz günübirlik turlar, helikopter
turu, yat turu birçok gibi konuda da talepleri
eksiksiz karşılıyoruz.” İstanbul merkezli olan
Yzclimousin, dünya çapında sahip olduğu geniş
müşteri ağının İstanbul’daki seyahat, yaşam ve
eğlence ihtiyaçlarında kılavuzluk yaparak, ulaşım
ihtiyaçlarını organize ediyor. Yabancılar için
İstanbul’da lüks araç kiralamayı son derece kolay
ve güvenli hale getirdiklerini ifade eden Yazıcı,
“Ülkemize gelen konuklarımız havalimanından
çıkar çıkmaz hizmeti başlatıyoruz. Havaalanı
transferi, şehirde alışveriş turu, iş toplantısı
veya günlük bir gezi için orta büyüklükte bir
arabadan, büyük bir sedana kadar pek çok seçim
yapabiliyorlar. Lüks araç kiralama yerel kurumsal
etkinlikler, düğünler, nişanlar, kutlamalar,
havaalanı transferleri, profesyonel şehir turları
gibi çok çeşitli etkinlik için de talep edilebiliyor”
diye ekledi.
“Filo kiralama şirketler için sunulmuş
bir hizmet gibi algılansa da şahıslar da
bu hizmetten faydalanabilir”
Araç ve filo kiralamanın kullanıcılara sunduğu
faydalar hakkında ise Kerim Yazıcı, şunları
aktardı; “Filo kiralama en basit haliyle, belirli
bir süre, kilometre ve aylık ödeme kapsamında
şirketlere ve şahıslara araç kullanımı sağlanan
avantajlı bir finansal üründür. Günümüzde büyük

ve küçük tüm işletmelerin ihtiyaçlarını gidermek
için (satış, pazarlama ve lojistik) araçlara ihtiyacı
vardır. Bu sebeple kiralama yöntemi bunlar için
en uygun çözümdür. Filo kiralama genel olarak
şirketler için sunulmuş bir hizmet gibi algılansa
da şahıslar da bu hizmetten faydalanabilir. Filo
kiralama, 12 aydan başlayan, uzun dönemli araç
kiralama hizmetidir. Kiralama süresince araç ve
araç kullanımı ile ilgili riskler (yatırım riski, ikinci
el değeri) tamamen aracın mülkiyetine sahip
olan şirkete ait olacaktır. Kiralayan müşteri ise
satın alma maliyetinden tasarruf etmenin yanı
sıra periyodik bakım hizmetleri, vergi ödemeleri,
hasar onarımları, sigorta / kasko giderleri, yedek
araç hizmeti ve lastik değişimi gibi konuları
tamamen mal sahibi şirkete devretmenin
rahatlığını yaşamaktadır.”
“Ayrıcalıklı seyahat yöntemlerinin
ön plana çıktığını gözlemliyoruz”
Pandemi sürecinin araç kiralama sektörü üzerinde
de önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Yazıcı,
“Türkiye’de yeni otomobil satışlarının yaklaşık
yüzde 8’i araç kiralama sektörü tarafından
gerçekleştirilmektedir. Covid-19, küresel çapta
ekonomileri derinden etkilemeye devam ediyor.
Türkiye’de de etkisi ağır biçimde hissedilen
ekonomik yavaşlama, tüm sektörlerin yeni
normalin şartlarına adapte olmalarını zorunlu
kılıyor. Turizm ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle
salgından en çok etkilenen sektörlerden biri
de araç kiralama sektörü olmuştur. Türkiye
pazarında da aktif daralma, tahmini olarak yüzde
50 civarında gerçekleşmiştir” dedi. “Covid-19
hava yolu ulaşımından konaklamaya, araç
kiralamadan organizasyona, tur şirketlerinden
kültürel faaliyetlere kadar turizm sektöründe
geniş bir değer zincirini ciddi şekilde etkiledi,”
diye devam eden Yazıcı, şu değerlendirmeyi yaptı;
“Turizm sektörü sadece küresel felaketlerden
değil yerel, ekonomik ve politik krizlerden de
ilk sırada etkilenmektedir. Covid-19 krizinin
yarattığı ekonomik belirsizliğin üzerine seyahat
kısıtlamaları da gelince süreç ciddi bir krize doğru
gitmeye başladı. 150’ye yakın ülkenin sınırlarını
kapatması, uçuşlarını tamamen durdurması,
seyahatin önemli ölçüde sınırlandırılmış
olması ile yakın gelecekteki rezervasyonların
neredeyse tamamı iptal oldu. Yaşanan bu
süreçler neticesinde, her kesimin kendi ekonomik
gücünün de üzerine çıkabilecek tedbirler alarak
yeni arayışlara girdiğini gözlemledik. Ayrıcalıklı
seyahat yöntemlerinin daha ön plana çıktığını;
toplu uçuşlardan özel jet kiralamaya, paket
turlardan özel turlara, shuttle transferlerden
vip transferlere evrilen tercihleri gözlemlemiş
durumdayız.”

Kerim Yazıcı

“Tahmin edilen hareketliliğin,
2021 yılı için araç ve filo kiralamada
bir sinerjiye neden olacağı öngörülüyor”
2021’de seyahatlerde görülecek hareketliliğin
araç ve filo kiralama sektörlerine de yansıyacağını
belirten Yazıcı, “Kısa dönemde talepte yaşanan
sert düşüşün uzun vadeye yayılarak süreceğini
düşünmüyorum.
Seyahat
uygulamaları
üzerinden yapılan anket bazlı araştırmalar,
insanların kısa dönemde seyahat planlarını iptal
etmelerine karşın uzun dönemde seyahatlerini
gerçekleştirmeyi planladıklarını gösteriyor. Yapılan
başka anket çalışmalarında ise katılımcıların
yüzde 80’e yakını normalleşme başlandığı anda ilk
3-6 ay içerisinde seyahate çıkacaklarını belirtiyor.
Toparlanma sürecinin ilk aşamalarında kısa
tatillere ve daha yakın rotalara daha fazla rağbet
olacağını öngörmekteyiz. Bu süreçte iş seyahatleri
bir süreliğine tatil amaçlı seyahatlerin gerisinde
kalacaktır. Tahmin edilen bu hareketliliğin 2021
yılı için araç ve filo kiralamada bir sinerjiye
neden olacağı öngörülmekte. Eski günleri
yakalamakta kısa vadede çok aceleci olmamak
gerektiğini düşünmekle beraber yeni normalin
getirmiş olduğu değişime arz ve talep dengesini
de gözeterek uyum sağlamak durumundayız”
ifadelerini kullandı. Kerim Yazıcı, Yzclimousin’in
2021 hedeflerini ise şöyle aktardı; “Sektöre
yaptığımız yatırımlarla filomuzda neredeyse her
segmentten yaklaşık 300 araç, rent a car ve ultra
lüks taşımacılık anlamında yaklaşık 40 aracımız
bulunuyor. 2021 yılı içerisinde lüks taşımacılık
şirketimiz için yaklaşık 30 milyon liralık bütçe
ayırdık ve filomuza bir tane de yacht ekledik.
Tüm bu saydıklarım kendi öz sermayemizle, yani
bütün hizmet kendi içerisinde temin ediliyor.
Yapacağımız yatırımlarla, İstanbul’a gelecek turist
kafilesine, ayrıcalıklı bir şekilde hizmet vermeyi
amaçlıyoruz. Pandemi sonrası, turizmde çok
ciddi bir patlama yaşanacağını düşünüyorum.
İstanbul’a gelecek olan cruise gemileri ve turist
akınlarını da hesap ederek, İstanbul ve kendi
kültürümüze yakışır bir izlenim bırakmayı,
seyahat profesyonellerinden oluşan özel tam
zamanlı kadromuz ile Türkiye’nin dünya çapında
en çok aranan ve memnuniyet derecesi en
yüksek olan butik tur operatörü ve araç kiralama
servislerinden birisi olmayı hedefliyoruz.”
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Tatil ile profesyonel sağlık hizmetlerini bir
arada sunan ‘sağlık otelleri’nin kurulması,
yeni mevzuat ile daha kolay hale geldi
Turizm tesislerinde tatil ile sağlık konseptini
birleştirmek üzere ülkemizin mevzuat ve
yasalarınca prosedürler kısa süre öncesine
kadar bir hayli zorlayıcı iken, yeni çıkan bir
yönetmelikle, turizm belgeli tesislerin içerisine
sağlık konseptleri ilave edilerek, sağlık otellerine
dönüştürülmeleri mümkün hale geldi. Sağlık
otellerine dönüştürülebilecek tesislerin sahip
olacağı konsept, tatil ile birleştirilmiş profesyonel
sağlık
hizmetlerinden
oluşuyor.
Bunlar
fizyoterapi, refleksoloji, geleneksel tamamlayıcı
tıp yöntemleri, detoks, zayıflama, sağlıklı
yaşlanma gibi kolay sürdürülebilir ve yüksek
getirili işlemlerden meydana geliyor. Sadece
ruhsat almanın yetersiz kaldığı bu süreçte, döviz
kazandırıcı ciddi bir gelir kaynağı olan sağlık
konsepti ile birleştirilmiş sağlık otellerine devlet
önemli teşvikler veriyor. M2 Health Travel
Consulting, danışmanlık verdiği tesislere sağlık
oteline dönüşmeleri noktasında destek oluyor.
“Covid-19’dan sonra turistlerin turizm
hareketlerinde arayacakları en önemli
unsurun, kaldıkları yerin sağlık konseptinde
bir tesis olması olacağı öngörülmekte”
Covid-19 sonrasında turistlerin konaklama
tercihlerinde sağlık konseptindeki otellerin
öne çıkacağını ifade eden M2 Health Travel
Consulting Sağlık Otelleri Ruhsatlandırma
Departman Sorumlusu Derya Aslan, “Özellikle
üçüncü yaş turizmi, engelli bireyler ve engelli
bireylerin aileleri ile birlikte tatil yapma süreci,
sağlık ve spor kampları gibi hem tatil hem de
sağlık konsepti ile birleştirilmiş sağlık otellerinde
sunulan hizmetler, sağlık otelleri hizmetleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte Covid19’dan sonra turistlerin turizm hareketlerinde
arayacakları en önemli unsurun, kaldıkları yerin
sağlık konseptinde bir tesis olması olacağı
öngörülmektedir. Halihazırda genel turizm
konsepti içerisinde böyle bir müşteri kitlesi var
iken, Covid-19 sonrasında da bu oranın çok
daha fazla artacağı öngörülmektedir. Ülkemiz
dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından
olmasına karşın, sağlık konsepti ile hizmet

verecek tesislerin sayısı yok denecek kadar az”
şeklinde konuştu.
“Sağlık otellerinin ruhsatlandırma
süreci yeni başlamış ve ülkemizde
sadece dokuz tesis ruhsatını almıştır”
Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin alt yapısını
değerlendiren ve yapılması gerekenleri aktaran
Aslan, şöyle devam etti; “Yasal mevzuatlar,
uluslararası akreditasyon, pazar yapısı gibi
birçok etkenin müşterileri doğrudan talep
edeceği süreçlerde, henüz ülkemizde böyle
bir altyapı mevcut değil. Henüz 2018 yılında
yasallaşan sağlık otellerinin ruhsatlandırma
süreci yeni başlamış ve ülkemizde sadece dokuz
tesis ruhsatını almıştır. Öncelikle tüm dünyada
geçerli olan, Sağlık Bakanlığı’ndan ve Turizm
Bakanlığı’ndan,
denetletilebilir
ruhsatların
alınarak sağlık turistlerinin taleplerine göre fiziki
alanların yapılandırılması ve sağlık turistlerini
ülkemize gönderecek kanalların belirlenip,
(sigorta şirketleri, geriatri sigortaları, sağlık sigorta
şirketleri devlet fonları ve benzeri kuruluşlarda
tanıtım ve reklamların yapılması) uluslararası
akreditasyon kuruluşlarıyla tüm dünyada geçerli
hale getirilmesi gerekmektedir.”
M2 HTC, danışmanlık verdiği
tesislerin sağlık oteline
dönüşmesine yardımcı oluyor
Sağlık turistlerini etkileyecek ve tüm dünyada
kabul görmüş sağlık otellerinin kurulması
için atılabilecek adımlar hakkında ise Aslan,
şunları söyledi; “Bu noktada altılı proses ile 5
yıldızlı otelleri ve termal tesisleri, tüm dünyada
yarışabilir ve çok büyük bir pazar kitlesine sahip
olan sağlık tesislerini, ülkemizdeki tüm prosesleri
birleştirerek yöneten danışmanlık firmamız
M2 HTC devreye giriyor. M2 HTC, yıllardır
özel sektörde uluslararası tanıtım-pazarlama
faaliyetlerinin yapılmasını, sağlık tesislerinin
ruhsatlandırılmasını, denetlenmesini ve kalite
akreditasyon sistemleri ile entegre edilmesini,
aynı zamanda sağlık turizmi ile ilgili devlet
teşviklerinden yararlandırarak bir tesisi sorunsuz

Derya Aslan

bir şekilde pazara süratle sokmayı sağlamaktadır.
Bu proseslerden kısaca bahsetmek gerekirse, M2
HTC, Türkiye’deki 5 yıldızlı termal tesislerin ve
otellerin Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat almasını
sağlıyor, uluslararası sağlık turizmi ve turistin
sağlığı kapsamındaki yönetmelik çerçevesince
“Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi”
alınmasını sağlayarak otelin ve termal tesisin,
tamamen yasal ve kanuna uygun bir şekilde
Uluslararası Sağlık Turisti kabul edebilecek bir
‘sağlık oteli’ konseptine dönüşmesini, sağlık
turizmi desteklerinden ve devlet teşviklerinden
yararlanmasını, hasta süreci yönetimini, otelin
uluslararası pazara girişini sağlıyor ve son olarak
oteli ve termal tesisi, uluslararası akreditasyon
kuruluşlarına akredite ettirerek, otelin ve termal
tesisin, uluslararası pazarda rakiplerinin önüne
geçerek sağlam bir şekilde ayakta durmasını
ve böylelikle güvenilir ve sürekli hasta akışının
elde edilmesi için altyapısını güçlendiriyor.
Bir tesis M2 HTC’den danışmanlık aldığında,
ruhsatlandırma ve bürokratik süreçlerden hızlıca
yararlanıyor. Uluslararası sağlık turizmi tesisine
dönüşerek tanıtım, pazarlama, reklam ve birçok
giderleri konusunda yüzde 70 oranında devlet
teşviklerinden yararlanabiliyor ve tüm dünyada
uluslararası sağlık tesislerini etkileyen, kıtalara
göre kategorize edilmiş ve geçerliliği kabul
edilen akreditasyon kuruluşlarından akredite
alarak hizmet kalitesini en üste çıkarıyor, müşteri
gelmesini sağlıyor. Bütün bu süreçlerde ülkemizin
ekonomisine ciddi ivme kazandıracak, turizm
sezonunu uzatacak, bazı bölgelerde 12 ay
turizmin yapılmasını sağlayacak bu süreçler için
M2 HTC şirketine başvuru yapılabilir.”

Thomas Cook, Madeira ile partnerlik anlaşması imzaladı
Thomas Cook, Portekiz’in Madeira Adası ile marka partnerliği
anlaşması imzaladı. Eylül ayında yeniden faaliyete başlayan
şirket, bu kış sezonunda sadece karantinasız destinasyonları
sunacağını ve bunların arasında en popülerinin Madeira olduğunu
açıkladı. Kampanya çerçevesinde Madeira’nın Thomas Cook’un
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web sitesinde, sosyal, dijital mecralarda ve e-posta aracılığıyla
tanıtılacağı açıklandı. Bu şekilde yeni Thomas Cook’un ilk marka
ortaklığı anlaşmasını yaptığı ve seyahatçilerin Madeira ile ilgili
daha geniş bilgiye ulaşması adına destinasyon için özel bir sayfa
oluşturduğu kaydedildi.
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Türkiye, dört ülkeden
uçuşları durdurdu
İngiltere’de görülen ve hızla
diğer ülkelere de yayılan
yeni koronavirüs mutasyonu
nedeniyle Türkiye; İngiltere,
Danimarka, Hollanda ve Güney
Afrika’ya uçuşları geçici süreyle
karşılıklı
olarak
durdurma
kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu
ifadeleri kullandı; “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş
hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere,
Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda
geçici durdurma kararı alınmıştır. İngiltere kaynaklı mutasyon riski
üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm
yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler
tam koordinasyonla yürütülmektedir.” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) ise uçuşu durdurulan ülkelere vatandaşların tahliyesinin
karşılıklı yapılacağını duyurdu.
Türkiye’ye girişlerde PCR testi zorunlu hale geldi
Öte yandan, Türkiye’ye giriş yapan tüm yolcuların son 72 saat içinde
negatif PCR test sonucu almış olması zorunlu hale getirildi. Konuyla
ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın 1
Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini belirterek, İngiltere, Güney
Afrika ve Danimarka’dan gelenlerin ise hem negatif PCR testini yanında
getireceğini hem de bu ülkelerden gelenlerin bulundukları yerlerde
karantinaya alınacağını ifade etti. Koca, 7’nci günde yapılacak PCR
testinin ardından yolcuların karantinadan çıkacağını kaydetti.

Sabiha Gökçen, Plaza Premium
Group ile iş ortaklığı yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, terminaldeki
lounge alanlarının işletmesini, hızlı geçiş, misafir karşılama ve
uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetleri 1 Ocak 2021
itibariyle Plaza Premium’a devredecek. Plaza Premium Group,
İstanbul Sabiha Gökçen’de halihazırda mevcut olan iki salona ek
olarak dış hatlar terminalinde yeni bir salon daha açacak. Havaalanı
pistinin panoramik manzarasına sahip olan lounge alanları,
ailelerin yanı sıra iş ve tatil amaçlı seyahat edenleri, özel olarak
tasarlanmış, çok çeşitli hizmet ve olanakların keyfini çıkarmaya
davet ediyor. Güvenli ve hijyenik bir ortam sunan her iki salonda,
rahat oturma alanları, kişisel konforu ve sosyal mesafeyi gözeten
çalışma alanları, misafirlerin endişesiz bir havaalanı deneyiminin
keyfini çıkarmaları için önceden paketlenmiş ve porsiyonlara
ayrılmış yiyecek ve içecek seçenekleri içeren bir yemek alanı
bulunuyor. Plaza Premium Group’un Kurucusu ve CEO’su Song
Hoi-see konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “Skytrax
ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Türkiye’de ve bölgenin önemli
havalimanı merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik
genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için
önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat
eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel
seyahati de yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur.”
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TAV İşletme Hizmetleri’nde
üst düzey atama
TAV Havalimanları Holding
şirketlerinden TAV İşletme Aylin Alpay
Hizmetleri A.Ş, pazarlama
operasyonlarını
yönetmek
üzere Aylin Alpay ile anlaştı.
Alpay, TAV İşletme Hizmetleri
A.Ş
bünyesindeki
yeni
görevinde Primeclass, TAV
Passport, Tavport, Lounge
Me, Airport Easy markalarının
entegre yönetimi ve global
platformda dijitalleşme sürecine liderlik yapacak. Marmara
Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nün ardından Harvard
Business School ve Northwestern Üniversitesi’nde dijital pazarlama
stratejileri üzerine eğitim alan Alpay, 2003-2005 yılları arasında
Beko’da Televizyon Kategorisi Yurtdışı Pazar satışlarından sorumlu
MT olarak iş hayatına başladı. 2005 yılında Samsung Electronics’te
Ürün Müdürlüğü yapan Alpay, 2009 yılında Metro Cash&Carry’de
Ev Elektroniği bölümünde Kategori Müdürü olarak görev aldı.
Aylin Alpay, 2012 yılında Sony Eurasia’da Dijital Görüntüleme
kategorisinde Grup Pazarlama ve Satış Müdürü olarak hizmet
verdikten sonra Whirlpool Corporation’da Pazarlama ve Perakende
Geliştirme Direktörü olarak stratejik planlarının oluşturulmasında
önemli bir rol oynadı. 2019’da ise aydınlatma sektörünün önde
gelen markalarından Signify Türkiye’de Pazarlama Direktörlüğü
görevini üstlenen Alpay, son olarak Vodafone’da Kıdemli Pazarlama
Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Corendon Airlines’tan “Dilediğin
Gibi Uç, İstediğin Gibi Öde”
erken rezervasyon kampanyası

Corendon Airlines, erken rezervasyon döneminde yolcularına cazip
indirimlerin yanı sıra ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği
sunuyor. Covid-19 salgını sebebiyle seyahat planlarında yaşanan
zorluklar göz önünde bulundurularak hazırlanan esnek kampanyalar,
Corendon Airlines yolcularına 2021’de yapacakları seyahatler için
diledikleri zaman ödeme yapmayı, uçuştan önce değişiklik yapabilme
hakkını ve iptal durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisini
sunuyor. 2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin
diye hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (AlphaBravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar Corendon
Airlines’ın web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak.
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SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı
gelecek misafirler için hızlı antijen testi denemeleri yapan ilk
havayoluyuz. Amacımız, uçuşlarımızda misafirlerimizin sağlığını ve
güvenliğini sağlarken onlara endişe duymadan seyahat etme deneyimi
sunmak ve gelecekte hava taşımacılığını canlandırmaya yardımcı
olacak yenilikçi süreçler oluşturmaktır. Türkiye’den Almanya’ya olan
uçuşlarda varıştan 48 saat önce yapılması zorunlu olan PCR test süreci
bir altın standart haline geldi. Türkiye’den Almanya’ya olan uçuşların
tamamında yolcular PCR testi yaptırıyor. Denemelerine başladığımız
bu antijen testi ise Almanya’dan Türkiye’ye olan uçuşlarda potansiyel
bir çözüm olabilir.”
SunExpress, Düsseldorf Havalimanı ve Malteser iş birliği ile tüm
Düsseldorf- Antalya uçuşlarında yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş
öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başladı. Yolcularının
ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak
amacıyla 15 dakikada sonuç veren hızlı antijen testi sunmaya
başlayan SunExpress, deneme sürecinin ardından gerçekleştirilecek
değerlendirmelerin sonucuna göre bu testi, Almanya’dan Türkiye’ye
olan daha fazla uçuşta uygulamayı planlıyor. SunExpress CEO’su
Max Kownatzki, konuya ilişkin şunları söyledi; “Avrupa’dan Türkiye’ye

Turizm ve seyahat sektörü
2021’den umutlu
Enuygun’un gerçekleştirdiği son
Çağlar Erol
araştırmaya göre, her 10 kişiden
9’unun 2021 yılında kişisel ya da
turistik bir seyahat planı var. Yeni
normalle birlikte alınan tedbirler
neticesinde seyahatlerde en çok
şahsi araçlar, bunun yanı sıra otobüs
ve uçak tercih ediliyor. 2020’de
ertelenen seyahatlerin 2021 yılının
ikinci yarısı itibariyle hızlı bir şekilde
gerçekleştirileceğini öngördüklerini
söyleyen Wingie Enuygun Group
CEO’su Çağlar Erol, bu süreçte teknoloji yatırımlarına hız
vererek seyahat severleri çok sayıda yenilikle buluşturmaya
devam ettiklerini belirtti. 2021’de online’a olan ilginin daha
da artacağına dikkat çeken Çağlar Erol, şunları söyledi;
“Aynı zamanda bir teknoloji şirketi olmanın avantajlarını bu
süreçte daha fazla deneyimledik. Yeni geliştirmeler yapmaya
ve kullanıcılarımıza 7/24 müşteri desteği sunmaya devam
ettik. Ayrıca, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Tüm seyahat
ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız yolda
mobil uygulamamızdaki güncellemeyle birlikte uçak ve otobüs
biletinin yanında kullanıcılarımızın otel hizmeti almasına da
imkân sağladık. Buna ek olarak kullanıcılarımız web sitemiz
ve mobil uygulamamız aracılığı ile banka ve kredi kartlarında
biriken ve yıl sonunda silinecek olan kart puanlarını dijital
puan sistemimiz ENCoin’e dönüştürerek bu puanlarla bir sene
boyunca istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin
yanında aradığı oteli de aynı anda bulabiliyor, rezervasyonlarını
yaptırabiliyor” dedi.
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Manchester-Antalya hattı
2021 sezonunda açılıyor
SunExpress, 2021 yaz sezonunda İngiltere’nin Manchester
kentinden Antalya’ya uçacağını duyurdu. Uçuşların ise 26
Mart’ta haftada iki sefer olarak başlayacağı ve 30 Mayıs itibariyle
haftada iki uçuşun gerçekleştirileceği açıklandı. SunExpress
Ticaret Müdürü Peter Glade, bir yıldır evde kalan İngiliz halkının
güneşli bir tatili hak ettiğini belirterek “İngiliz halkı hak ettikleri
tatile SunExpress’in rekabetçi fiyatlarıyla hızlı ve rahat bir şekilde
ulaşacak” dedi.

Touristica’dan tatilcilere
iade garantisi

Burak Tonbul

Yurt içi gezileri, kültür turları, Kıbrıs turları, yurt
dışı turları, gemi seyahatleri, uçak bileti ve MICE
organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteren
Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul,
2020 yılında yurt içi seyahatlerinde çok fazla düşüş
yaşanmadığını, Kıbrıs turlarında ise sezonu yüzde
70’e yakın bir düşüş ile kapattıklarını söyledi.
2021 yılında ise yurt içi gezilerinde hareketlilik
beklediklerini belirten Tonbul, “Yurt içi tatil
satışlarında 2020 yılına göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz.
Kıbrıs turlarındaysa 2019 yılına göre yüzde 75 oranında büyüme hedefimiz
var. Diğer faaliyetlerimizden de bahsedecek olursak; kültür gezilerinde yüzde
50, yurt dışı gezilerinde yüzde 30 ve diğer ürünlerimizde yüzde 10’luk bir
büyüme hedefi koyduk” şeklinde konuştu. Erken rezervasyon döneminin
başladığını ve bu kampanya ile tatilcilerin yüzde 50’ye varan indirimlerden
faydalanabildiğini söyleyen Burak Tonbul, “Ayrıca misafirlerimize ödeme
kolaylıkları sunuyoruz. Konuklarımız dilerse tatil ücretlerinin ödemelerini
satın aldıktan 4 ay sonra, 9 taksit imkânı ile yapabiliyor veya erteleme
olmadan satın alınan tarihten itibaren 18 aya kadar taksit imkânı sunuyoruz.
Yurt dışı ve Kıbrıs tatili seçeneklerinde ise, kuralların da izin verdiği üst sınır
olan 3 taksit olarak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca misafirlerimiz olası
bir problem ile karşı karşıya kalıp ileriki dönemlerde rezervasyonunu iptal
ettiğinde kesintisiz olarak iade alabiliyor. Ayrıca alınmış olan tatil paketinde
ileriki tarihlerde mevcut rezervasyondaki tutarda düşüş olduğunda aradaki
fark müşteriye geri ödeniyor. Kısaca müşterilerimiz kazanılmış haklarını
kaybetmediği gibi yeni oluşan haklardan da faydalanabiliyor. Normal
yıllarda erken rezervasyon döneminin sonlandığı mayıs ayına gelindiğinde
ortalama genel satışın yüzde 70’i gerçekleşirken, bu oranın 2021 yılında
yüzde 20 - 25 arasında kalacağını öngörmekteyiz” dedi.

Yozgat, 2022 yılında
havalimanına kavuşuyor
AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat Havalimanı
inşaatının hız kesmeden
devam ettiğini ve ilk uçuşun
2022’de
gerçekleşeceğini
söyledi. Başer, sosyal medya
hesabından havalimanı ile
ilgili şu paylaşımlarda bulundu;
“Yozgat
Havalimanının
inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
Yozgat’ımıza ve çevre illere de hizmet verecek havalimanımızın altyapı
inşaatı yüzde 65 seviyesine ulaştı. 2021 Eylül ayına kadar altyapı inşaatını
tamamlıyoruz. Üst yapı inşaatımızın projeleri hazır, ihalesini en kısa zamanda
yapacağız. 2022 yılında Yozgat’ımızı Havalimanı ile buluşturuyoruz.”

Emirates ve FlyDubai İstanbul
uçuşlarına tekrar başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai merkezli hava yolu şirketleri Emirates
ve FlyDubai, İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. 17 Aralık’ta İstanbul
uçuşlarına başlayacak olan FlyDubai’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na
uçacağı öğrenildi. 21 Aralık’ta İstanbul uçuşlarına başlayacak olan
Emirates’in ise İstanbul Havalimanı’na haftanın her günü uçuş
yapacağı açıklandı.

Pegasus, ABD’li şirkete
4 uçağını satıyor

Pegasus, ABD’li uçak leasing şirketi Air Lease Corporation ile sat-kirala
kapsamında dört adet Boeing 737 satmak, bir adet Airbus a321-200neo
kiralamak için anlaşma sağladı. Bloomberg HT’de yer alan habere
göre, Pegasus uzun vadeli kiralamanın yanı sıra sat-kirala sözleşmesi
kapsamında ABD’li şirkete dört adet Boeing 737-800 uçağını satacak.
Kaynaklara göre söz konusu işlemlerin şirkete yaklaşık 60 milyon
dolarlık katkı sunması hedefleniyor.

TUI, 2019-2020 mali yılında
3 milyar euro zarar etti
2020 yılında yaşadığı kayıpları
açıklayan TUI, 2019-2020 mali
yılında, koronavirüs nedeniyle
3 milyar euro zarar ettiğini
kaydetti. Bu dönemde şirketin
toplam cirosunun yüzde 58 düşüşle 18,9 milyar eurodan 8 milyar
euroya düştüğünü açıklayan TUI, kış sezonunda normal kapasitesinin
yalnızca yüzde 20’sini kullanacağını belirtti. TUI’nin yıllık raporunda
öne çıkan bazı noktalar ise şöyle: Haziran ayında pandemi önlemlerinin
gevşetilmesi ve seyahatlere kısıtlı olarak izin verilmesi sonrası 2 milyon
kişi TUI’den rezervasyon yaptı. Alman hükümetinden sağladığı son
1,8 milyar euroluk destekle, aldığı toplam destek tutarını 4,8 milyar
euroya çıkaran şirket, yıllık 100 milyon pound olarak belirlediği ‘maliyet
düşürme’ hedefini, 2023 yılına kadar 400 milyon pounda yükseltti.
2020-21 kış sezon satışları yüzde 82 düştü. TUI’nin kış kapasitesi de bu
düşüşe göre planlandı.”

Jet2Holidays Türkiye, İspanya ve
Portekiz programını askıya aldı

Jet2Holidays; Türkiye, İspanya ve Portekiz’in İngiltere’den uçuşlara
yasak getirmesi nedeniyle bu ülkelere dönük programını askıya aldığını
açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Jet2Holidays; Gran Canaria,
Lanzarote, Tenerife, Antalya ve Madeira uçuş ve tatil programını 5
Ocak 2021 tarihine kadar ertelediğini duyurdu. Şirket, Fuerteventura
programını ise 7 Şubat 2021’e kadar durduğunu belirtti.

Wizz Air, 4 yıl aradan sonra
Türkiye’ye uçacak

Wizz Air 2021 sezonunda İngiltere’nin Doncaster Sheffield,
Gatwick ve Luton havalimanlarından 6 noktaya uçuş başlatacağını
duyurdu. Şirket, 2 Nisan’dan itibaren haftada iki kere Gatwick’ten
Malaga’ya, Luton ve Doncaster Sheffield havalimanlarından ise
haftada ikişer kere Dalaman’a, yine Doncaster Sheffield’den
Palma, Bourgas ve Girit’e uçuş yapacak. Dört yıl aradan sonra
Türkiye’ye ilk defa uçmaya başlayacak olan şirket, İngiltere’nin 12
havalimanından 144 destinasyona ulaşım sağlayacak.
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Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin
2021 tanıtım stratejisini açıkladı

HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Bakanlığının 2021 yılı
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ersoy, “Ülke bazlı tanıtım” stratejisi
geliştirdiklerini belirterek, dünya seyahat hareketinin Türkiye’ye
yönelmesini sürekli kılmak amacıyla hedef pazar çeşitliliğine
gittiklerini söyledi. İl bazlı markalaşma ve tanıtım çalışmalarını
başlattıklarını söyleyen Bakan Ersoy, 2021’de ana hedef pazarların
yanı sıra; Orta Avrupa (Polonya, Macaristan, Sırbistan) ülkeleri, Batı
Afrika (Gana, Gine, Gambiya) ülkeleri ve Güneydoğu Asya (Malezya,
Endonezya, Singapur) ülkelerinin gündemlerinde olacağını belirti.
Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak, ürün çeşitliliğini vurgulamak ve bölgelerin turizmden hak
ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Türkiye’nin turizm platformu olan “GoTurkey” platformunu, değişen
trendlere uygun bir yapıyla, golf turizmi, müzeler, kültür rotaları, inanç turizmi, gastronomi, alışveriş gibi
50’yi aşkın başlık altında ve 81 ile özel tanıtım çerçevesinde geliştirdiklerini kaydetti.

Azerbaycan ile Türkiye’den
pasaportsuz seyahat ortaklığı
Pasaportsuz (kimlikle) seyahat
uygulaması Azerbaycan ile Türkiye
arasında hayata geçiriliyor. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye
ile Azerbaycan arasında imzalanan
protokolle, iki ülke arasında çok
yakında sadece kimlik kartıyla
seyahat edilebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Twitter’dan yaptığı paylaşımda,
“Kardeşim Azerbaycan Dışişleri
Bakanı
Ceyhun
Bayramov’la
imzaladığımız protokolle TürkiyeAzerbaycan arasında çok yakında
sadece kimlik kartımızla seyahat
edebileceğiz” dedi.

OKA’dan “Amasya Mutfağı Gastronomide
Markalaşıyor” projesine destek
Amasya Belediyesi’nin hayata geçireceği “Amasya Mutfağı Gastronomide
Markalaşıyor” adlı projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA)
hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi. Kentin gastronomi kültürünün
incelenmesi ve markalaşması hedefiyle sürecek çalışmalarda yemeklerin
analiz edilmesi, Amasya mutfağına özgü yemeklerin belirlenmesi ve yapım
tariflerinin çıkarılması amaçlanıyor. İnsanların kültür turizminin yapıldığı
tarihi ve kültürel zenginliklere sahip şehirlere yönelmeye başladığını
belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Gastronomi turizminin
geliştirilmesi ve tanıtılması şehrimize gelen turist sayısını doğrudan Mehmet Sarı
etkileyeceği gibi turizm alanında da bizleri rekabet edilemeyecek seviyelere
çıkaracaktır. Ekiplerimizle başarılı bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk
gün de belirttiğimiz gibi biz Amasya’mıza sevdalıyız. Bu sevgi doğrultusunda bu güzel Şehr-i Şirin kentimizi
turizm açısından tahmin edemeyeceğiniz kadar ilerleteceğiz. Teleferik, tramvay, Ferhat tepesi ve otel
projemizin yanı sıra bu proje ile Amasya’mızın adını geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Birbirinden lezzetli
tatları, hikayesi olan şifalı yemekleri tatmak için turistler buraya akın edecek, böylece istihdam artacak ve
ticari canlılık ortaya çıkmış olacaktır” diye konuştu.

IATA, yolculardan aşı pasaportu isteyecek
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Uluslararası Hava Taşımacılığı
Birliği (IATA) havayolu yolcuları
ile ilgili önemli bir çalışma
başlattığını duyurdu. IATA’nın
aşı pasaportu ile ilgili bir sistem
geliştirdiği ve bu sistemin
yapımında
sona
gelindiği
kaydedildi. IATA yolculardan
koronavirüs aşısı olup olmadıkları

konusunda pasaport isteneceğini
açıkladı. IATA Travel Pass olarak
adlandırılan dijital sağlık belgesi,
yolculara aşı durumları ve tıbbi
tesislerden koronavirüs test
sonuçları gibi konularda sertifika
alma ve bu bilgileri havayolları ve
sınır yetkilileriyle paylaşma yolu
sağlayacak.

Mustafa Demir:
“Doğa, spor, kültür, sanat
Samsun’da hepsi mevcut”

Samsun’un turizm potansiyeli
ve
yapılacak
yatırımlar
değerlendirildi.
Samsun’un
turizm potansiyeli noktasında
Türkiye’nin önemli şehirlerinden
biri olduğunu söyleyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Demir,
“Turizm denildiğinde aklınıza
ne geliyorsa Samsun’da hepsi
var. Doğa, spor, kültür, sanat ne
aranıyorsa Samsun’da hepsi
mevcut. Doğa turizminden tutun
denizine, kış turizminden tutun
kültür turizmine kadar şehrimizin önemli avantajları var. Tanıtımla ilgili
şehrimizin sorunlarını ve eksikliklerini dinlerken, şehrimizin tanıtımını
noktasında yapılacak çalışmaları da önemsiyoruz. Tanıtım noktasında
ajansımızın mevcut çalışmasına da bakıp, bir adım attığımızda bir
daha bu ayağı geri çekmeyecek şekilde sağlıklı belirlemelerle,
projelendirmelerle birlikte hareket etmeliyiz. Samsun’a gelip giden
misafirlerimizin memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz.
Tanıtım konusunda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize
ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Stratejisiyle, planlamasıyla, lojistik
desteği ile ne gerekiyorsa yapalım. İnsanlarımızı değerli hissettirmeli,
mutlu etmeliyiz. Bununla ilgili çok sayıda değerimiz var. Samsun
turizm noktasında gelecekte çok daha iyi noktada olacaktır” diye
konuştu.

Türk fuarcılık sektörü 200 milyon
dolarlık kayıp yaşadı

Covid-19’un en çok etkilediği sektörlerden
biri turizm ve fuarcılık sektörü oldu.
Fuarların büyük kısmı iptal edilirken,
gerçekleşen fuarlardan da yeterli
performans sağlanamadı. GL Events
Exhibitions Türkiye Genel Müdürü Gülperi
Erkanlı, 2022’de fuarcılık sektörünün tüm
dünyada ancak 2019’un yüzde 75’ini
yakalayabileceği belirterek sektörünün
geleceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
2021’in yoğun bir şekilde tüm dünyada
Gülperi
hasar kontrolü ile geçeceğini de
Erkanlı
vurgulayan Erkanlı, “Özellikle bu süreci
az zararla atlatmış ana sektörlerin tamamen uluslararası değil, kıtasal ya
da bölgesel çeşitliliğe sahip fuarlarla yavaş yavaş hareketlenebileceğini
düşünüyoruz. Çoğu uluslararası etkinliğin de geçiş döneminde daha lokal
fuarlar şeklinde devam edebileceği ya da büyük uluslararası etkinliklerin
farklı lokasyonlarda daha kompakt versiyonlarının olabileceğini öngörüyoruz.
2020 dönemi kişilerin dijital süreçleri daha fazla benimsemelerine ve
profesyonel hayatlarının önemli ve kaçınılmaz bir parçası haline getirmede
çok etkili oldu ancak yüz yüze etkileşimin yerini tamamen alması mümkün
gözükmüyor. Bu nedenle, yılın ilk yarısında dijital fuarlar, ikinci yarısında ise
Hybrid modeller devrede olacak. Kişilerin ağırlıklı olarak kapalı ortamlarda
ve dünyanın dört bir yanından bir araya gelerek gerçekleştirdiği ticari
görüşmelere ve bağlantılara imkan sağlayan uluslararası fuarlar açısından
ne yazık ki Covid-19 dönemi tam bir antitez oldu. Aşı kullanımı ve bağışıklık
gelişimine bağlı olarak, en erken 2021’in ikinci yarısı itibariyle küçük geri
dönüşler beklenebilir” dedi.

Ömer Niziplioğlu: “İstanbul daha
fazlasını hak etmiyor mu?”
Ulusal
İktisadi
Düşünce
Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer
Niziplioğlu, ülkemize gelen turistin
parasının tam karşılığını aldığını
hissetmesinin önemli olduğunu
vurgulayarak
mevcut
İstanbul
turizminin daha ileriye gidebilmesi
için bazı önerilerde bulundu.
İstanbul’un potansiyellerinin iyi
kullanılırsa dünyada en çok turist
çeken şehir olabileceğini belirten
Niziplioğlu, şunları söyledi; “Sahip
olduğu tarihi mekân, kültür
ve kutsal alanlar bakımından
İstanbul açık ara birincidir. Geçmiş
tarihlerde her zaman metropoldü,
imparatorlukların merkeziydi ama
senelik ağırladığı turist olarak
biz bu şehrin çok gerisindeyiz. İstanbul daha fazlasını hak etmiyor mu?
İstanbul Havalimanı’nın dünyada eşi benzeri yok, yüzlerce yeni yıldızlı
oteli ve mükemmel sayılabilecek hizmet ve çalışanlara sahip bunlar
düşünüldüğünde bu turist sayısına ulaşmamak için bir neden yok gibi
ayrıca ekstra 20 milyon turist ağırlayabilirsek bu bize senede milyarca dolar
getirecektir. Sadece Antalya’daki otel sayısının tüm İspanya’dakinden fazla
olduğu düşünüldüğünde oda fiyatlarının daha da aşağıya düşmemesi için
bizim de yapmamız gereken bir şeyler olmalı. Bu pandemi sürecinde en
azından yapılacak şeyleri planlamak, netleştirmek, hazırlık yapmak, gerekir
turistin gezeceği destinasyonları önceden belirleyip turistik güzergâh
oluşturmalı ve bu bölgeleri iyileştirmeli, gelen misafirin giderken mutlu
olması sağlanmalıdır. İstanbul’daki Eyüp ve Balat, İtalya’nın Floransa
şehrinden daha çok tarihi esere sahip olmasına karşın bu bölgeyi yeteri kadar
değerlendirebiliyor muyuz? Eyüp, Balat, Galata, Beyoğlu turizmin merkezi
olması için çalışılmalı eski binaların yenilenmesi için teşvik edilmelidir.
Ortodoksların ruhani merkezi Fener Rum Patrikhanesi bu bölgededir.
Vatikan’ın Roma’ya ne kadar inanç turist misafiri çektiği biliyoruz. Biz de
Ortodoks mezhebine ait misafirleri çekmek için plan ve program yapmalı,
ülkemizin ne kadar hoşgörülü olduğunu göstermeliyiz. Sadece inanç için
milyonlarca misafir ağırlayabiliriz.”

Turizm tesislerinin elektrik
tüketimi yüzde 55 geriledi
CK Enerji Akdeniz Elektrik’in
Gayrimenkulün Enerjisi Raporu
Ocak-Eylül 2020 sonuçları açıklandı.
Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya,
Isparta ve Burdur’da toplam
taşınma hareketi, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,3 gibi sınırlı
bir oranda gerilerken, üç ilde toplam
elektrik tüketimi yüzde 17,4 düştü.
Salgınla mücadele kapsamında ülkeler arasındaki giriş ve çıkışlara
getirilen sınırlamalar Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’daki tesisleri
olumsuz etkiledi. Yılın ilk üç çeyreğinde CK Enerji Akdeniz Elektrik’in
portföyünde bulunan turizm tesislerinin elektrik tüketimi geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 55 geriledi. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in
hizmet verdiği turizm tesislerinin toplam elektrik tüketimi, geçen
yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk üç çeyreğinde 511 milyon kWh
seviyesinde kaldı.
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Hatay Expo 2021, tarihi
fırsat niteliği taşıyor

Suriye Savaşı ve sınır kapılarının
kapalı olmasından dolayı kötü
durumda olan Hatay ekonomisini
tekrar canlandırmak, kentin sahip
olduğu turizm potansiyelinin
doğru pazarlanması için Expo
2021 tarihi fırsat niteliği taşıyor.
Secra Danışmanlık & Turizm
Kurucusu Fatih Kartal, 2021’de
gerçekleşecek Hatay Expo’nun
kent turizmi için önemini
anlatan bir yazı kaleme aldı.
Fatih Kartal yazısında şu ifadelere yer verdi; “Milattan önce 50004000 yıllarından itibaren bu zamana yaşam bulguları olan ve M.Ö.
300 yılında kurulan kadim Antakya kenti olimpiyat niteliğindeki ilk
festivalin yapıldığı tarihi bir kent. 15 Mart 2011 yılında başlayan
Suriye Savaşı ve son bir yılda var olan pandemiden dolayı ayakta
durmaya çalışan Antakya kenti, tarihte sahip olduğu ünü, deneyimi,
tarih, kültür, doğal zenginliklerini yüzyıllar sonra dünya insanlarına
Expo 2021 ile aktarma heyecanını yaşamaktadır. 1851 yılından beri
yaklaşık 150 yıldır ilk önce Dünya Fuarı olarak gerçekleşen ve daha
sonra Dünya Expo, ihtisas Expo, Bahçıvanlık (Bahçe Bitkileri Fuarı)
Expo ve Triennale di Milano olarak 4 farklı kategoride düzenlenmekte
olan Expolar, birçok şehrin veya ülkenin kültürlerini, güçlerini, mimari
ve teknolojik yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamıştır.
Expolar, telefon, daktilo veya asansör gibi icatların yanı sıra Eyfel
Kulesi veya Özgürlük Heykeli gibi şehirlerin marka değerlerine katkı
sağlayacak ürünlerin yaratılmasına neden olmuştur. EXPO, yenilikçi
paylaşımları ve ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini desteklemeyi
ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan, bulunduğu şehrin
altyapısını, ulaşım ağlarını geliştirerek topyekûn kalkınmayı teşvik
eden ekonomik fırsatlar yaratan, yeni iş alanları yaratarak ülkenin
küresel iş ve yatırım çevresini geliştirmesine olanak sağlar.”

2021’de seyahatlerde
PCR testi şartı

Korona virüs salgını, kış aylarıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde devam
ediyor. Salgının en çok etkilediği sektörlerden turizmde ise 2021 yılı
hesapları yapılıyor. Sektörde 2021 için ise aşıya odaklanıldı. Antalya Kent
Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, salgın sürecinde artık
günlük değil anlık reaksiyonlar ve düzenlemeler ile bulaşma riskinin en aza
indirilmeye çalışıldığını, bu tedbirlerin ülkelere göre değiştiğini kaydetti.
Sözcü’de yer alan haberde, bazı ülkelerin radikal tedbirlerle yurt dışına
tamamen kapandığını belirten Yavuz, karantinalı çözüm uygulayan ülkelere
kadar çeşitli yollar denendiğini anlattı. Herkesin aşılanmasının bu yaz pek
mümkün olmayacağını söyleyen Yavuz, “Bu durumda kısıtlı da olsa devam
edecek turizm hareketliliği 2021 yılında büyük olasılıkla PCR testleri ile
mümkün olabilecek. Ancak dünya genelinde zaten uygulandığı için bunun
turizme olumsuz bir etkisi olacağını öngörmüyorum” dedi.

Frig Vadisi’ne yabancı
turist ilgisi

Pandemi ile tatilciler tekne
turizmine yöneldi

Pandemi ile beraber değişen tüketici davranışları tekne turizmine olan
ilgiyi daha artırdı. 41 ülke ve 960 lokasyonda hizmet veren tekne kiralama
platformu viravira.co, pandemiyle şekillenen 2020’nin tekne turizmindeki
sezon verilerini yayınladı. viravira.co verilerine göre, Türkiye’deki tekne
turizminin pazar büyüklüğü 290 milyon dolara yükselirken, profesyonel
tekne turizmi araç sayısı ise 5 bin 298’e yükseldi. Tekne tatilinde Göcek,
Bozburun, Bodrum, Fethiye ve Marmaris en çok tercih edilen lokasyonlarda
başı çekerken, en çok tercih edilen tekne tipi ise yüzde 67 ile gulet oldu.
Guleti yüzde 18 ile yelkenli, yüzde 8 ile katamaran ve yüzde 7 ile motoryat
takip etti. Tekne turizminde 2020’de global pazar büyüklüğü 15,9 milyar
dolar olurken, Avrupa pazarı ise 7,9 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.
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Afyonkarahisar’ın tarihi Frig Vadisi Rusya, Ukrayna, Kazakistan,
Özbekistan’dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’ni ziyaret eden
yabancı turistler buradaki tarihi yerleşkelerde bulunan mağaraları,
kaya mezarlarını ve peribacalarını yakından görme imkanı buldular.
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, bölge
hakkında bilgi vererek, “Afyonkarahisar, yolların kavşağı olduğu kadar
medeniyetlerin ve tarihin de kavşak noktası. Afyonkarahisar bir gizemli
şehir. Frigyasıyla 3 bin yıllık bir tarihe sahip. Bütününe baktığımız
zaman, 8 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla Afyon yolların
kavşağı ve medeniyetlerin kavşağı olarak ifade edildiğinde Frigya da
bunda önemli bir yere sahip. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan
Frigyada Ayazini ayrı bir yere sahip” diye konuştu.
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Sultanahmet Köftecisi’nden pandemide turizme katkı

Türkiye’nin asırlık kuruluşlardan Sultanahmet Köftecisi, turistlerden gelen
talep üzerine, zarar ettiği halde kapılarını açık tutuyor. Ekonomik anlamda
ağır günler yaşandığını belirten Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin 3. kuşak

Katar Ulusal Turizm
Konseyi, Vodafone Katar
ile anlaştı

Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC), turizm sektöründe büyüme hedefi
kapsamında Vodafone Katar ile “Big Data” uygulamalarını kullanmak
üzere ortaklık anlaşması imzaladı. QNTC COO’su Berthold Trenkel
yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Vodafone’un Büyük Veri ve
Gelişmiş Analiz çözümü, kendi iş zekası platformumuzu tamamlayacak
olmanın yanı sıra QNTC’ye, ziyaret etme kalıpları ve milliyete ve
ziyaretçi tipine göre eğilimler dahil turistlerin davranışları hakkında
benzersiz bilgiler sağlayacaktır. Bu veriler sayesinde, ziyaretçilerin
nereleri ziyaret etmekten hoşlandıklarını, belirli bir yerde ne kadar
zaman geçirdiklerini ve tercih ettikleri seyahat programları hakkında
bilgi edinebiliriz. Bu tür verilerden yararlanarak, Katar’ı ve zengin
cazibe merkezlerini tanıtma yöntemlerimizi iyileştirme fırsatlarını
tanımlayabiliriz. Böylelikle ziyaretçi memnuniyetini artırabilir ve
turizm sektörünün tamamında büyüme sağlayabiliriz.” Vodafone
Katar COO’su Diego Camberos ise, “QNTC’nin Katar’daki Büyük Veri
ve Gelişmiş Analiz teklifimizden yararlanan ilk kuruluş olmasından
çok memnunuz. Birkaç yıl içinde oluşturduğumuz dijital yenilik
teknolojisini ve uzmanlığını paylaşarak, söz konusu teknolojik araçları
kendi başlarına geliştirmelerine kıyasla çok daha uygun maliyetle
kuruluşların bu alandaki ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz.
Bu, Vodafone Katar’ın, özel kuruluşların ve devlet kurumlarının dijital
dönüşümlerini hızlandırmak için Büyük Veri’nin sunduğu muazzam
fırsatlardan yararlanmalarına nasıl yardımcı olabileceğinin ilk örneği
olacak” şeklinde konuştu.
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patronu Mehmet Tezçakın, şunları söyledi; “Devletimizin aldığı tedbirler
kapsamında 104 yıllık tarihimizde ilk kez kapımızı kapattık. Şu anda da
sadece paket servis hizmeti verebiliyoruz. Pandemiye rağmen İstanbul’da
oldukça fazla Rus ve Arap turist var. Birçoğu ünümüzü duyduğu için
Ayasofya ya da diğer tarihi yapıları ziyaret için Sultanahmet’e geldiklerinde
köftemizi de tatmak istiyor. Biz de bu taleplere ilgisiz kalmadık. Zarar
etmemize rağmen dükkânı açık tutuyoruz. Hafta içi müşterilerimiz turistler
ve çevredeki esnaf oluyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı turistleri
kapsamadığından sadece Rus ve Arap konuklara gel-al sistemiyle ya da
otellerine paket servis göndererek hizmet veriyoruz.” Tezçakın, son yıllarda
gastronominin, turizmin önemli aktörlerinden biri haline geldiğinin altını
çizerek, şu bilgileri verdi; “İnsanlar, sadece deniz-kum-güneş ya da doğa
turları için seyahat etmiyor. Yerel mutfaklara duydukları ilgiden dolayı da
seyahat eden milyonlarca kişi var. Seyahat ederken, uluslararası seyahat
sitelerindeki puanlara ve yorumlara çok önem veriyorlar. TripAdvisor’da
4 yıldızımız var. Çin’de TripAdvisor benzeri bir kuruluştan “Türkiye’de 1
numara” belgesi gönderdiler. Kamu kuruluşlarından, ilçe belediyelerinden,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden turizme katkımızdan dolayı birçok ödül
aldık.”

Otellerde yeni pandemi
düzenlemesi

Çok sayıda sektörün evden çalışma, esnek çalışma gibi mesai düzeninde
değişikliğe gittiği koronavirüs pandemi sürecinde şehir merkezleri adeta
boşaldı. Birçok ülke, iş merkezi, ofis ve otelleri eve dönüştürmeye, evden
çalışma düzenine entegre etmeye başladı. Sabah’ta yer alan habere göre,
bu kapsamda çarpıcı değişimler yaşanıyor. Pandemi ile birlikte insanların
evlere kapanması hükümetler üzerinde konut kıtlığını gidermeleri için
baskıyı artırdı. Uzaktan çalışma birçok ofisin boşalmasına sebep oldu. Bu
da yerel yönetimleri ofisleri evlere dönüştürmek için kanuni düzenlemeler
yapmaya zorladı. Güney Kore hükûmeti, boş otel ve ofisler satın alarak kamu
konutları için 114 bin ev ekleyeceğini açıkladı. İngiltere, mağazaları eve
dönüştürmeyi kolaylaştıran ülkeler arasında. Ayrıca toplu taşıma kullanımı
birçok ülkede yüzde 70 oranında düştü. İnsanlar şehir merkezlerini terk
etmeye başladı. San Francisco’dan Sidney’e ana caddeler ve iş merkezlerinin
boşalması sonucu ortaya çıkan terk edilmiş şehir merkezlerinin kısa bir süre
içinde banliyölere dönüşmesi bekleniyor.

İSTATİSTİKLER

Türkiye, 2020’nin ilk 11 ayında
12 milyon turist ağırladı

Antalya’da yüzde 79,05’lık
düşüş gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, Türkiye’ye
2020’nin 11 ayında toplam 12 milyon 34 bin 883 turist geldi.
2019’un aynı döneminde ise bu sayı 42 milyon 910 bin 408 olarak
kaydedilmişti. Türkiye gelen ziyaretçi sayısında geçen yılın OcakKasım dönemine göre yüzde 71,95’lik düşüş yaşandı. Türkiye’nin
kaynak pazarlarından Rusya’da yüzde 70,40’lık düşüş görülürken,
bu oran Bulgaristan’da yüzde 54,09, Almanya’da yüzde 77,84,
Ukrayna’da ise yüzde 35,96 olarak kaydedildi.

Antalya, 2020’nin Ocak-Kasım döneminde toplamda 3 milyon 200
bin 68 turisti misafir etti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde
ise 15 milyon 280 bin 763 olarak kaydedilmişti. Antalya’ya gelen
yabancı turist sayısı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 79,05
düştü. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 73,59’luk düşüş
yaşanırken bu düşüş Ukrayna’da yüzde 30,82, Almanya’da ise yüzde
12,66 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
(OCAK-KASIM 2020)
MİLLİYET
RUSYA FED.
BULGARİSTAN
ALMANYA
UKRAYNA
İNGİLTERE
GÜRCİSTAN
İRAN
IRAK
FRANSA
ROMANYA
HOLLANDA
AZERBAYCAN
POLONYA
A.B.D.
YUNANİSTAN
KAZAKİSTAN
BELÇİKA
İSRAİL
İSVİÇRE
KUVEYT
AVUSTURYA
LİBYA
İSVEÇ
LÜBNAN
İTALYA
S.ARABİSTAN
MISIR
K.K.T.C.
İSPANYA
CEZAYİR
DANİMARKA
TÜRKMENİSTAN
ÇİN HALK CUM.
G. KORE
JAPONYA
AVUSTRALYA
FİNLANDİYA
DİĞERLERİ
TOPLAM

2019

2020

DEĞİŞİM (%)

6.887.136
2.484.664
4.835.626
1.507.194
2.506.246
1.831.234
1.968.122
1.282.489
833.681
732.161
1.083.763
842.057
869.229
540.255
774.338
438.562
538.474
527.678
298.511
352.415
378.121
237.312
429.959
359.289
353.442
539.786
163.629
238.816
238.296
276.084
329.139
277.605
403.739
197.937
96.033
115.037
131.518
7.010.831
42.910.408

2.038.380
1.140.739
1.071.782
965.203
803.782
399.944
352.577
351.273
287.827
257.055
254.625
220.403
140.472
136.646
134.019
129.050
128.458
123.663
121.578
117.071
104.410
96.483
86.487
81.945
68.637
67.236
62.690
56.912
51.217
49.001
42.829
42.519
37.890
36.095
18.776
14.645
13.983
1.928.581
12.034.883

-70,40
-54,09
-77,84
-35,96
-67,93
-78,16
-82,09
-72,61
-65,48
-64,89
-76,51
-73,83
-83,84
-74,71
-82,69
-70,57
-76,14
-76,56
-59,27
-66,78
-72,39
-59,34
-79,88
-77,19
-80,58
-87,54
-61,69
-76,17
-78,51
-82,25
-86,99
-84,68
-90,62
-81,76
-80,45
-87,27
-89,37
-72,49
-71,95

ANTALYA’YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
(OCAK- KASIM 2020)
MİLLİYET
RUSYA FED.
UKRAYNA
ALMANYA
İNGİLTERE
POLONYA
BELARUS
MOLDOVA
ROMANYA
HOLLANDA
İSVEÇ
BELÇİKA
DANİMARKA
NORVEÇ
İRAN
FİNLANDİYA
ÇEKYA
LİTVANYA
DİĞER
TOPLAM

2019

2020

DEĞİŞİM (%)

5.582.763
803.684
2.673.545
719.120
554.998
169.342
78.094
252.692
434.755
208.079
199.686
191.084
145.130
77.528
89.455
227.844
175.371
2.697.593
15.280.763

1.474.186
555.954
341.217
209.673
87.574
63.112
45.668
44.463
27.638
13.551
12.254
10.686
8.023
7.051
5.146
2.612
2.457
288.803
3.200.068

-73,59
-30,82
-12,66
-70,84
-84,22
-62,73
-41,52
-82,40
-93,64
-93,48
-93,86
-94,40
-94,47
-90,90
-94,24
-98,85
-98,59
-10,60
-79,05
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İstanbul’un Kasım ayı
ziyaretçi sayısı yüzde
59,6 düşüş gösterdi

Muğla’ya gelen
İngiliz turist sayısı
yüzde 27,20 düştü

İzmir’in yabancı ziyaretçi
sayısı 1 milyondan
287 bine düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere
göre, İstanbul’a Kasım 2020 döneminde gelen
turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 59,6’lık
bir düşüş gösterdi. İstanbul’a Kasım 2020
döneminde toplamda 439 bin 920 turist
geldi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde ise
1 milyon 88 bin 372 olarak kaydedilmişti.
İstanbul’a gelen turist sayısında 2020 Kasım
döneminde Rusya’da yüzde 31,1, İran’da yüzde
67,1, Ukrayna’da yüzde 17,1 düşüş yaşandı.
İstanbul’a 2020 Ocak-Kasım döneminde gelen
turist sayısı ise 4 milyon 593 bin 941 kişi
olarak tamamlandı. Bu sayı geçen yılın aynı
döneminde 13 milyon 778 bin 748 olarak
gerçekleşmişti.

Muğla 2019’un Ocak-Kasım döneminde
toplamında 3 milyon 62 bin 329 yabancı
ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, bu
rakam 2020’nin aynı döneminde 669 bin
770 olarak kaydedildi. Muğla 2020 OcakKasım döneminde ziyaretçi sayısında yüzde
21,77’lik düşüş yaşadı. İngiltere pazarından
Muğla’ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde
27,20’lik düşüş yaşanırken, bu düşüş Rusya
pazarında yüzde 70,69, Ukrayna pazarında
yüzde 36,48, Polonya pazarında ise yüzde
90,34 olarak görüldü.

Türkiye’nin önde gelen turizm şehirlerinden biri
olan İzmir de ağırladığı yabancı turist sayısında
diğer şehirler gibi düşüş yaşadı. 2019 Ocak-Kasım
döneminde toplamda 1 milyon 182 bin 982
turist ağırlayan İzmir, 2020’nin aynı döneminde
toplamda 287 bin 298 turist ağırladı. 2020’nin
son çeyreğinde kente Almanya’dan126 bin 507,
İngiltere’den 34 bin 371, Hollanda’dan 20 bin
511, Fransa’dan ise 13 bin 538 kişinin geldiği
görüldü.

MUĞLA’YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ
SAYISI (OCAK-KASIM 2020)

İZMİR’E GELEN YABANCI ZİYARETÇİ
SAYISI (OCAK-KASIM 2020)

İSTANBUL’A GELEN YABANCI
ZİYARETÇİ SAYISI (KASIM 2020)
MİLLİYET

2019

2020

DEĞİŞİM (%)

RUSYA
73.559
50.619
-31,1
FEDERASYONU
İRAN
72.187
23.737
-67,1
UKRAYNA
27.142
22.485
-17,1
ALMANYA
68.201
21.660
-68,2
FRANSA
35.453
14.522
-59,0
IRAK
37.218
14.369
-61,3
İNGİLTERE
34.883
14.285
-59,1
LİBYA
17.871
12.772
-28,5
HOLLANDA
20.161
12.422
-38,3
ÖZBEKİSTAN
20.023
12.224
-38,9
ABD
30.188
12.052
-60,0
AZERBEYCAN
20.168
11.813
-41,4
İSRAİL
27.112
11.645
-57,0
LÜBNAN
17.096
10.595
-38,0
ÜRDÜN
19.154
10.277
-46,3
KUVEYT
18.247
9.270
-49,2
KAZAKİSTAN
14.866
8.353
-43,8
MISIR
11.298
8.265
-26,8
BELÇİKA
11.216
7.709
-31,2
SURİYE
12.844
7.270
-43,4
ROMANYA
11.853
6.612
-44,2
İSVEÇ
10.508
5.750
-45,2
İSVİÇRE
8.312
4.646
-44,1
AVUSTURYA
9.890
4.471
-54,7
İTALYA
21.929
4.023
-81,6
İSPANYA
16.506
3.204
-80,5
KANADA
7.156
2.374
-66,8
DANİMARKA
5.391
1.935
-64,1
ÇİN
22.423
1.143
-94,9
YUNANİSTAN
11.911
685
-94,3
CEZAYİR
17.665
677
-96,1
KKTC
8.346
615
-92,6
TÜRKMENİSTAN
20.362
561
-97,2
GÜNEY KORE
14.883
512
-96,5
AVUSTRALYA
4.568
469
-89,7
SUUDİ
18.401
407
-97,7
ARABİSTAN
DİĞERLERİ
289.375
105.492
-63,54
TOPLAM
1.088.372
439.920
-59,6
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
(OCAK - KASIM 2020)
TOPLAM
13.778.748 4.593.941
-66,65

64

ǀ turizm&yatırım ǀ 01’2021

MİLLİYET
İNGİLTERE
RUSYA
UKRAYNA
POLONYA
ALMANYA
İRLANDA
ROMANYA
İSVİÇRE
BEYAZRUSYA
BULGARİSTAN
FRANSA
HOLLANDA
YUNANİSTAN
A.B.D.
LİTVANYA
İTALYA
İSRAİL
BELÇİKA
AVUSTRALYA
LÜBNAN
İSPANYA
LETONYA
AZERBEYCAN
AVUSTURYA
PORTEKİZ
G.AFRİKA
KANADA
YENİ ZELANDA
İSVEÇ
ÇEKYA
MACARİSTAN
İRAN
DANİMARKA
ÜRDÜN
FİNLANDİYA
NORVEÇ
JAPONYA
DİĞERLERİ
TOPLAM

2019
1.133.936
512.998
200.784
180.488
189.987
28.255
22.078
10.256
14.058
16.959
50.714
138.866
34.923
13.903
17.122
30.159
54.883
66.218
6.613
52.952
23.894
2.913
17.926
7.996
3.350
1.945
4.498
1.966
29.807
30.307
3.138
2.044
23.576
9.982
8.713
4.814
970
108.338
3.062.329

2020
309.656
150.355
127.536
17.420
16.201
6.940
3.730
3.176
3.032
2.363
1.642
1.562
1.351
1.126
1.070
1.012
971
731
626
588
563
561
559
553
474
452
382
329
311
287
285
191
174
134
128
93
43
13.163
669.770

DEĞİŞİM (%)
-27,20
-70,69
-36,48
-90,34
-91,47
-75,43
-83,10
-69,03
-78,43
-86,06
-96,76
-98,87
-96,13
-91,90
-93,75
-96,64
-1,66
-1,00
-9,36
-1,01
-2,25
-19,15
-3,01
-6,81
-14,04
-23,13
-8,39
-16,63
-943,37
-846,97
-8,98
-9,24
-638,03
-1,24
-1,36
-1,83
-95,56
-87,85
-21,77

MİLLİYET
ALMANYA
İNGİLTERE
HOLLANDA
FRANSA
UKRAYNA
İSVİÇRE
BEYAZRUSYA
BELÇİKA
AVUSTURYA
İRLANDA
BULGARİSTAN
POLONYA
AZERBEYCAN
İSVEÇ
YUNANİSTAN
A.B.D.
RUSYA
DANİMARKA
İRAN
İTALYA
ROMANYA
İSPANYA
KANADA
PORTEKİZ
LİTVANYA
AVUSTRALYA
JAPONYA
NORVEÇ
FİNLANDİYA
ÇEKYA
LETONYA
LÜBNAN
MACARİSTAN
ÜRDÜN
G.AFRİKA
İSRAİL
YENİ ZELANDA
DİĞERLERİ
TOPLAM

2019

2020

DEĞİŞİM (%)

395.329
119.495
78.528
53.461
23.196
20.497
23.062
46.133
19.423
19.260
9.748
41.542
21.132
6.704
31.429
8.964
25.848
9.476
62.333
5.701
4.655
2.619
2.743
1051
3.683
2.450
1610
3.610
2.315
9.596
847
2.273
779
7.731
319
5.453
328
109.659
1.182.982

126.507
34.371
20.511
13.538
10.300
9.564
8.700
6.336
6.185
4.156
3.658
3.042
2.990
2.441
2.244
2.209
1.828
1.685
1.543
1.521
1.160
587
450
415
402
354
345
334
227
213
212
191
180
65
57
56
46
18.675
287.298

-67,99
-71,23
-73,88
-74,67
-55,59
-53,33
-62,27
-86,26
-68,15
-78,42
-62,47
-92,67
-85,85
-63,58
-92,86
-75,35
-92,92
-82,21
-97,52
-73,32
-75,08
-22,31
-16,30
-60,51
-10,81
-14,34
-78,57
-9,15
-9,70
-2,11
-74,97
-8,30
-76,89
-740,77
-82,13
-926,95
-85,97
-82,96
-24,18

