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Turizm sektöründe üst üste yaşanan sıkıntılara rağmen, sayıları geçtiğimiz yıllara 
nazaran azalsa da hem yeni otel yatırımları hem de renovasyona giren tesislere dönük çalışmalar 
devam ediyor. Turizm ve Yatırım Dergisi’nin günümüz otelciliğinde olmazsa olmaz unsurlardan biri haline 

gelen renovasyon çalışmalarına dönük, otellerdeki son durumu tespit etmek için her yıl yaptığı “Şehir Otellerinde 
Renovasyon Araştırması”nın sonuçlarına göre, 2017 yılında 76 tesis renovasyon kararı aldı. Bu tesislerden 23 tanesi 
2017 yılının ilk dört ayında yenileme çalışmalarını tamamlarken, 53 tanesi ise yenileme çalışmalarını yıl içinde yapacak. 
Araştırmanın detaylarını dosyamızdan takip edebilirsiniz.
 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi her geçen gün artan M.I.C.E. turizmi, son birkaç yılın zorlu etkileri nedeniyle 
Türkiye’de belki de en fazla zarar gören turizm çeşitlerinden biri oldu. Normal bir turistin yaptığı harcamanın üç katı 
daha fazla harcama yapan M.I.C.E. turisti açısından güvenlik konusunun önemi düşünüldüğünde, ülkemizin özellikle son 
süreçte yaşadığı sorunlar toplantı-kongre pazarında kan kaybını da beraberinde getirdi. İptal edilen, ertelenen ya da 
farklı destinasyonlara kaydırılan büyük organizasyonların yeniden kazanılabilmesi ve kaybın gelecek yıllara da sirayet 
etmemesi için sektör profesyonelleri ivedilikle güvenlik sorununun aşılması gerektiğinde hemfikirler. M.I.C.E. turizmindeki 
son gelişmeleri dergimizde bulabilirsiniz.

Turizmde dünyanın en güçlü fuarları arasında yer alan ve Türkiye açısından da büyük öneme sahip olan ITB Berlin, bu yıl 
ülkemiz ve Almanya arasında yaşanan siyasi gerilimin etkilerinin yoğun hissedildiği bir ortamda gerçekleşti. Fuara katılan 
turizmcilerden aldığımız bilgilere göre, özellikle yaşanan son olaylar sebebiyle Almanya pazarı başta olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde bu yıl son dakika satışları öne çıkacak. Öte yandan Türkiye’nin erken rezervasyondaki gücü azalsa da 
politik sorunların aşılması halinde toparlanışın gelebileceği de öngörülüyor. ITB Berlin fuarı ve Almanya pazarındaki son 
durum dosyamızda...

Otellerin en önemli giderleri arasında yer alan enerji harcamalarının minimuma indirilebilmesi için turizm sektöründeki 
en etkin ve verimli çözümlerden bir tanesi güneş enerjisi olarak öne çıkıyor. Gider kalemlerini düşürmek isteyen oteller, 
en önemli masraflarından biri olan enerji harcamalarını minimum seviyede tutmak için alternatif enerji kaynaklarını 
tercih ederken, özellikle güneş enerjisinden elde edilen elektriği kullanan tesisler, sadece kısa vadede değil uzun vadede 
de karlılıklarını artırıyor. Türkiye’de hızlı bir gelişim gösteren alternatif enerji sistemleri özellikle yılın büyük bir bölümünde 
güneş alan Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Tasarrufun yanı sıra otelleri çevre dostu bir kimlik ile 
öne çıkaran güneş enerjisinin kullanımıyla ilgili ülkemizde gelinen noktayı dergimizin ilgili sayfalarından okuyabilirsiniz.

Turizm ve Yatırım Dergisi’nin 57. sayısında, Hilton’un “Hilton Garden Inn” markasıyla Türkiye’deki 15. oteli olarak 
Safranbolu’da hizmete giren Hilton Garden Inn Safranbolu özel ekini de sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca Golden Tulip 
markasının Türkiye’deki ilk oteli olma özelliğine sahip, 5 yıldızlı Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın tüm yönleriyle ele 
alındığı özel bölümümüzü de dergimizden takip edebilirsiniz.

Turizm ve Yatırım Dergisi
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Sektör yılın ilk çeyreğinde  
umduğunu bulamadı

 SUNUŞ 
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2017’de 76 şehir oteli 
renovasyon kararı aldı 

Turizm ve Yatırım Dergisi’nin şehir otellerindeki renovasyon 
çalışmalarına dönük düzenli olarak yaptığı araştırmalardan bir tanesi 

daha sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli 4 ve 5 
yıldızlı toplam 647 şehir otelinin baz alınarak yapıldığı araştırmaya göre, 

2017 yılında renovasyona giren ve girecek olan tesis sayısı 76 olarak 
tespit edildi. 2017’de renovasyon yapılan ve yapılacak olan tesislerin; 
22’si İstanbul’da, 7 tanesi Ankara’da bulunuyor. Bölgesel dağılımına 

bakıldığında ise Marmara 34 otel ile ilk sırada geliyor. 

Turizm sektöründeki sıkıntılara 
rağmen yeni otel yatırımlarının yanı 
sıra, sayısı azalsa da otellerdeki 

yenileme çalışmaları da devam ediyor. Yeni 
yatırımlar kadar mevcut tesislerde daha 
iyi hizmet sunabilmenin ve rekabette öne 
çıkmanın olmazsa olmaz unsurlarından 
biri haline gelen renovasyon çalışmaları, 
sektör açısından önemini koruyor. Öyle ki 
renovasyon çalışmaları global ve zincir otel 
markalarının giderek güçlendiği Türkiye’de, 
diğer tesisler tarafından geride kalmamak 
adına artık zaruri bir yatırım olarak 
görülüyor. 

Sektördeki sıkıntılara rağmen  
oteller renovasyondan vazgeçmiyor
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2017 

Turizm ve Seyahat Rekabet Endeksi’ne 
göre Türkiye 2015-2017 yılları arasında 
gösterdiği rekabet performansıyla 136 
ülke içinde 44’üncü sırada yer aldı. 
2015 yılında da dünyanın en rekabetçi 
44’üncü ülkesi konumunda bulunan 
Türkiye, aldığı 4,4 puanla ortalamanın 
üzerinde bir performans gösterirken, 
güvenlik sıralamasında ise 2015’e göre 
5 sıra gerileyerek 116. sıraya düştü. 
Öte yandan Dünya Turizm Örgütü’nün 
açıkladığı verilere göre, 2014’te en fazla 
turist alan 6. ülke konumuna kadar 
yükselen Türkiye, son birkaç yıldır 
güvenlik sorunu nedeniyle özellikle 
turizm sektöründe ciddi yaralar alırken, 
2017’de bu sıkıntılara Avrupa ülkeleriyle 
yaşanan siyasi gerilim de eklendi. Önemli 
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bir turizm destinasyonu konumuna 
gelen Türkiye açısından yaşanan son 
gelişmeler, konaklama tesislerinin 
yatırım kararlarını da doğrudan etkiler 
hale geldi. Ancak Turizm ve Yatırım 
Dergisi’nin yapmış olduğu araştırmanın 
sonuçlarına göre, gelen turist sayısı 
ve elde edilen gelirlerdeki kayıplar, 
otellerin yenileme kararlarını hayata 
geçirme noktasında zorluk yaşadıklarını 
ve bu nedenle renovasyona giren 
tesis sayısında bir gerileme olduğunu 
gösterse de 4 ve 5 yıldızlı otellerin 
tüm zorluklara rağmen yenileme 
çalışmalarından vazgeçmediğini de 
ortaya koyuyor.

2017’de renovasyona giren  
ve girecek olan tesis sayısı 76
Gerek yeni otel yatırımları gerekse 
yenileme çalışmalarına dönük 

yatırımlarda geçmiş yıllara kıyasla bir 
gerileme söz konusu olsa da Türkiye bu 
alanda yol almayı sürdürüyor. Sektördeki 
gelişmeleri yakından takip eden 
Turizm ve Yatırım Dergisi’nin yapmış 
olduğu “Renovasyona girecek şehir 
otelleri” araştırmasının sonuçları da 
bunu gözler önüne seriyor. Dergimizin, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
işletme belgeli 4 ve 5 yıldızlı toplam 
647 tesisi baz alarak yaptığı araştırma 
kapsamında, 2017’de renovasyona 
giren ve girecek olan şehir otellerinin 
sayısı 76 olarak tespit edildi. Bu 
tesislerden 23 tanesi 2017 yılının 
ocak-nisan döneminde yenilenirken, 
53 tanesinde de renovasyon 
çalışmaları yıl içinde yapılacak. 557 
tesiste ise 2017 yılında renovasyona 
gidilmeyecek. 

Renovasyona giren tesis  
sayısında İstanbul açık ara önde
2017 yılında renovasyona girecek 
şehir otellerinin iller bazındaki 
dağılımına bakıldığında, İstanbul 22 
tesis ile başı çekerken, onu 7 tesisle 
Ankara takip ediyor. Toplam 36 ilin 
şehir otellerinin renovasyona gireceği 
tespit edilen araştırmada tesislerin 
bölgesel dağılımına bakıldığında, 
Marmara Bölgesinin 34 otel ile ilk 

sırada olduğu görülüyor. İstanbul 
ve Ankara’dan sonra; Bursa 4, İzmir 
3, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, 
Kocaeli, Manisa, Mersin, Nevşehir 
ve Tekirdağ 2’şer, Adana, Adıyaman, 
Amasya, Afyon, Artvin, Aydın, Bilecik, 
Bolu, Burdur, Çorum, Denizli, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Giresun, Kırşehir, 
Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Yozgat 
ise 1’er otel ile listede yer alıyor. 

2017'de illere göre renovasyona 
girecek olan şehir otelleri

Adana 1
Adıyaman 1
Amasya 1
Ankara 4
Aydın 1
Bolu 1
Bursa 4
Çanakkale 2
Çorum 1
Denizli 1
Elazığ 1
Erzincan 1
Erzurum 1
Gaziantep 1
Giresun 1
İstanbul 17
İzmir 2
Kocaeli 1
Manisa 2
Mersin 1
Nevşehir 1
Ordu 1
Samsun 1
Sivas 1
Şırnak 1
Tekirdağ 1
Trabzon 1
Yozgat 1
TOPLAM 53

2017'de illere göre renovasyona 
giren şehir otelleri

Afyon 1
Ankara 3
Artvin 1
Bilecik 1
Burdur 1
Eskişehir 2
Gaziantep 1
İstanbul 5
İzmir 1
Kırşehir 1
Kocaeli 1
Mersin 1
Nevşehir 1
Sakarya 1
Şanlıurfa 1
Tekirdağ 1
TOPLAM 23
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SEYHAN OTELİ ADANA 5 Yıldızlı
BALKAN OTEL ADIYAMAN 4 Yıldızlı

THE APPLE PALACE AMASYA 4 Yıldızlı

FIRST ANGORA OTEL ANKARA 4 Yıldızlı

HOTEL BEST ANKARA 4 Yıldızlı

DİVAN OTEL ANKARA 4 Yıldızlı

SWISS OTEL ANKARA ANKARA 5 Yıldızlı
ANEMON AYDIN AYDIN 4 Yıldızlı
KORU PELİT HOTEL BOLU 4 Yıldızlı
HOLIDAY INN BURSA BURSA 4 Yıldızlı
KARİNNA OTELİ BURSA 4 Yıldızlı
KAYA ULUDAĞ BURSA 4 Yıldızlı
GRAND SWISS-BELHOTEL  
ÇELİK PALAS BURSA 5 Yıldızlı

ASSOS EDEN GARDENS ÇANAKKALE 4 Yıldızlı
ASSOS DOVE HOTEL RESORT ÇANAKKALE 4 Yıldızlı
DALGIÇLAR HOTELS ÇORUM 4 Yıldızlı
ZAFİR HOTELS DENİZLİ 4 Yıldızlı
ELAZIĞ MARATHON HOTEL ELAZIĞ 4 Yıldızlı
GRAND SİMAY HOTEL ERZİNCAN 4 Yıldızlı
PALAN OTEL ERZURUM 4 Yıldızlı
MET GOLD OTEL GAZİANTEP 4 Yıldızlı
OTEL NEW JASMİN GİRESUN 4 Yıldızlı
QUA HOTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı
HİLTON PARKSA  OTELİ İSTANBUL 4 Yıldızlı
BİLEK OTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı

EURO PLAZA HOTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı

GOLDEN AGE OTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı

GRAND YAVUZ OTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı

EMEX OTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı
COURTYARD MARRIOTT 
İSTANBUL INTERNATIONAL 
AIRPORT HOTEL

İSTANBUL 4 Yıldızlı

İSTANBUL DORA HOTEL İSTANBUL 4 Yıldızlı
BADE OTEL ŞİŞLİ İSTANBUL 4 Yıldızlı
CLARION HOTEL&SUITES İSTANBUL 4 Yıldızlı
ORTAKÖY PRINCESS OTEL İSTANBUL 5 Yıldızlı

FOUR SEASONS BOSPHORUS İSTANBUL 5 Yıldızlı

LAZZONİ OTEL İSTANBUL 5 Yıldızlı
RAMADA PLAZA İSTANBUL 
TEKSTİLKENT İSTANBUL 5 Yıldızlı

THE RİTZ CARLTON   İSTANBUL 5 Yıldızlı
KORDON OTEL İZMİR 4 Yıldızlı
WYNDHAM GRAND İZMİR  
ÖZDİLEK İZMİR 5 Yıldızlı

THE NESS TERMAL&SPA-
CONVENTION CENTRE KOCAELİ 4 Yıldızlı

SPILOS HOTEL MANİSA 4 Yıldızlı
RAMADA SOMA MANİSA 4 Yıldızlı
MERSİN OTELİ MERSİN 4 Yıldızlı
BÜYÜK AVANOS OTEL  NEVŞEHİR 4 Yıldızlı
GRAND AYZEK HOTEL ORDU 4 Yıldızlı
ANCERE TERMAL OTEL SAMSUN 4 Yıldızlı
BÜYÜK SİVAS OTEL SİVAS 4 Yıldızlı
GRAND OTEL SİLOPİ ŞIRNAK 4 Yıldızlı

DİVAN ÇORLU OTEL TEKİRDAĞ 4 Yıldızlı

TRABZON NOVOTEL TRABZON 4 Yıldızlı

GRAND SER HOTEL YOZGAT 4 Yıldızlı

2017 YILINDA RENOVASYONA GİRECEK ŞEHİR OTELLERİ
TESİS ADI İL TESİS SINIFI TESİS ADI İL TESİS SINIFI
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2017 YILINDA RENOVASYONA GİREN ŞEHİR OTELLERİ
TESİS ADI İL TESİS SINIFI
MCG ÇAKMAK HOTEL AFYON 5 Yıldızlı
MİDAS OTEL ANKARA 4 Yıldızlı
ANKARA HİLTONSA ANKARA 5 Yıldızlı
RAMADA PLAZA ANTALYA OTEL ANTALYA 5 Yıldızlı
KEMALPAŞA SARP OTEL ARTVİN 4 Yıldızlı
GRAND ÇALI OTEL BİLECİK 4 Yıldızlı
SAGALASSOS  LODGE BURDUR 4 Yıldızlı
THE MERLOT HOTEL ESKİŞEHİR 4 Yıldızlı
MODERNITY HOTEL ESKİŞEHİR 4 Yıldızlı
PLAZA HOTEL GAZİANTEP 4 Yıldızlı
HOLIDAY INN İSTANBUL AIRPORT İSTANBUL 5 Yıldızlı
İSTANBUL GÖNEN OTEL İSTANBUL 5 Yıldızlı
İSTANBUL POLAT RENAISSANCE OTEL İSTANBUL 5 Yıldızlı
THE GREEN PARK BOSTANCI İSTANBUL 5 Yıldızlı
MIRACLE İSTANBUL ASIA HOTEL İSTANBUL 5 Yıldızlı
HOTEL İSMİRA İZMİR 4 Yıldızlı
GRAND TERME OTEL KIRŞEHİR 4 Yıldızlı
EMEX OTEL KOCAELİ KOCAELİ 5 Yıldızlı
MERSİN HİLTONSA MERSİN 5 Yıldızlı
PERİSSİA HOTEL NEVŞEHİR 5 Yıldızlı
LİMAPARK OTEL SAKARYA 4 Yıldızlı
EL-RUHA OTEL ŞANLIURFA 5 Yıldızlı
BUSINESS HOTEL TEKİRDAĞ 4 Yıldızlı
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2016’ya göre renovasyon sayısındaki  
düşüş oranı yaklaşık yüzde 16,5
Şehir otellerindeki renovasyon çalışmaları yıllara göre 
kıyaslandığında, 2017’de geçen senelere göre bir gerilemenin 
olduğu göze çarpıyor. Turizm ve Yatırım Dergisi’nin yaptığı 
araştırmaların sonuçlarına göre, 2015 yılında 124 şehir oteli 
renovasyona girmişken, 2016’da bu sayı 91 olarak kaydedilmişti. 
2017’de ise renovasyona giren şehir otellerinin sayısı 76’ya 
geriledi. Buna göre 2017 yılındaki düşüş oranı 2016’ya göre 
yaklaşık yüzde 16,5 olurken, 2015’e göre ise düşüş yaklaşık 
yüzde 39 olarak gerçekleşti. 

 

Sektördeki ekonomik sıkıntılar  
renovasyon kararlarına da yansıyor
Dünyanın en gözde tatil destinasyonları arasında yer alan 
Türkiye, son birkaç yılda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle hem 
gelen turist sayısında hem de elde edilen turizm gelirlerinde 
ciddi kayıplar yaşadı. 2016’nın zorlu etkilerinin yanı sıra bu sene 
de art arda yaşanan sıkıntılar, otellerin planlarında değişiklik 
yapmasını beraberinde getirirken, özellikle renovasyon 
kararlarının ertelenmesine veya iptal edilmesine neden oldu. 
Büyük ve marka otellerde plan dahilindeki yenilemeler hayata 
geçirilirken, birçok tesiste yenileme yatırımları rafa kaldırıldı. 
Turizm ve Yatırım Dergisi’nin yaptığı araştırma sürecinde kimi 
tesislerde ekonomik olarak bir toparlanış olması durumunda 
yenileme yapılabileceği, kimi tesislerde ise yaşanan süreç 
nedeniyle plan yapmakta zorlanıldığı ve yapılmak istenen 
yeniliklerin hayata geçirilip geçirilemeyeceği konusunda henüz 
bir netlik olmadığı bilgisi alındı. Bununla birlikte renovasyon 
yapılan ya da yapılacak olan kimi otellerdeki yenilemenin 
büyüklüğü de yaşanılan süreçten etkileniyor. Örneğin 
renovasyonun yapılacağı otelde ihtiyaç dahilinde daha fazla 
alanda çalışma yapılması gerekiyorken, sektördeki ekonomik 
gidişat sebebiyle yenilemenin kapsamı daraltılabiliyor.

Renovasyon çalışmaları; oda, toplantı  
salonu, banyo ve lobide yoğunlaşıyor
Turizm ve Yatırım Dergisi’nin şehir otellerindeki renovasyon 
eğiliminin hangi alanlarda yoğunlaştığını da ortaya koyan 
araştırmasına göre, 4 ve 5 yıldızlı şehir otellerinde ağırlıklı 
olarak; odalar, toplantı salonları, banyo ve lobide yenilemeler 
yapılıyor. Odalarda; banyo yenilemeleri, yatak, mobilya, 

mefruşat, halı, TV değişiminin yanı sıra boya ve duvar kağıdı 
değişimi de ön plana çıkıyor. Otelin farklı alanlarındaki 
kapasite artırımından ek oda yatırımına, restoran, cafe, 
teras yenilemelerinden teknolojik yatırımlara, SPA ve havuz 
yenilemelerinden aquapark yapımına, su tesisatından dış cephe 
mantolamaya, elektronik kartlı kilit sistemlerine kadar çok geniş 
bir yelpazede yenilemeler hayata geçiriliyor. 

Kıyı otellerindeki  
durum neydi

Turizm ve Yatırım Dergisi’nin, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli 
4 ve 5 yıldızlı 738 kıyı otelini baz 
alarak yapmış olduğu “Kıyı Otellerinde 
Renovasyon” araştırmasına göre, 
2016-2017 kış döneminde 44 kıyı 
otelinde yenileme yapılmıştı. Öte 
yandan 2015-2016 kış döneminde 
102 otel renovasyona girerken, bu sayı 
2014-2015 kış döneminde 132 olmuş; 
2016-2017 kış dönemindeki düşüş 
bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 57 
oranında gerçekleşmişti. Renovasyona 
giren tesis sayısındaki bu düşüşte, 
turizm sektöründeki krizin etkilerinin 
devam ediyor olmasının ve buna bağlı 
olarak tesislerin yenileme kararlarını 
iptal etmesinin ya da ertelemesinin 
büyük payı olduğu belirtiliyor. 

?
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Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017’nin Şubat ayında 11’i yeni 
yatırım, 5’i ise modernizasyon projesi için olmak üzere 16 

firmaya yatırım teşviği verildi. Toplamda 531.328.833 liraya ulaşan 
teşviklerin illere göre dağılımında, 2 komple yeni yatırım ve bir 
modernizasyon ile Antalya ilk sırada yer aldı. İstanbul ve Trabzon, 
birer yeni yatırım ve birer modernizasyon olmak üzere 2’şer teşvikle 
Antalya’yı izledi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Rize, Sivas 
ve Tunceli yeni yatırım için birer teşvik alan iller oldu. Kocaeli’de 
ve Samsun’da ise birer firma modernizasyon için teşvik aldı. 
Teşvik alan tesislerin türlerine bakıldığında ise; 3’ü yeni yatırım 1’i 
modernizasyon olmak üzere 4 adet 5 yıldızlı; 4’ü yeni yatırım 2’si 
modernizasyon olmak üzere 6 adet 4 yıldızlı; 4’ü yeni yatırım 2’si 
modernizasyon olmak üzere 6 adet 3 yıldızlı otel olduğu görüldü. 
Daha önce teşvik alan 7 firmanın belgeleri ise iptal edildi.

Şubat ayında 16 turizm projesine teşvik verildi

TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (ŞUBAT 2017)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (�)

Ankara Eserler İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd. şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 160 5.362.183

Antalya Pınarlar Dayanıklı Tüketim Maddeleri Turzm Emlak ve  
İnş. San. Tic. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 5 1092 96.500.000

Antalya Tığlı Denizcilik Taşımacılık Emlak Turizm İnşaat  
San. ve  Tic. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 3 50 3.400.000

Balıkesir Eren Turizm Zeytin ve Zeytinyağı Gıda Nakliyat  
İnşaat Taahüt Tarım İthalat KOMPLE YENİ YATIRIM 4 128 9.640.000

Bursa Samtaşlar Emlak İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 198 15.830.000
Gaziantep Acar Dayanıklı Ev Aletleri İth. İhr. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 110 6.400.000
İstanbul PIT İstanbul Otel İşletmeciliği A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 5 360 320.000.000
Rize Çatu Turizm İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 3 60 4.800.000
Sivas İbrahim Akın Yerliyurt KOMPLE YENİ YATIRIM 3 100 3.324.350
Trabzon Gürler İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 5 408 45.900.000
Tunceli Handan Ersoy KOMPLE YENİ YATIRIM 3 40 1.900.000

TOPLAM 2.706 513.056.533

                               MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR  (ŞUBAT 2017)
Antalya OMC Turizm Otelcilik Danışmanlık Tic. İn. A.Ş. MODERNİZASYON 4 276 3.500.000
İstanbul Polat Turizm Otelcilik Tic. ve San. A.Ş. MODERNİZASYON 5 828 5.500.000
Kocaeli Obay Group kuyumculuk Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. MODERNİZASYON 4 176 5.450.000
Samsun Nazenin Turizm inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. MODERNİZASYON 3 39 3.072.300
Trabzon Detay-ı İnşaat San. ve tic. Ltd. Şti. MODERNİZASYON 3 38 750.000

TOPLAM 1.357 18.272.300

                               TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR  (ŞUBAT 2017)
Çorum Mergaz Sanayi Gazları San. ve Tic. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 212 19.999.100
Rize Yılmaz Ayder Yatırım Proje Tur. İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM Yayla Evleri 80 3.770.735
Çanakkale Çan Belediye Başkanlığı KOMPLE YENİ YATIRIM 4-Termal 110 1.661.700

Bursa Özen Turizm Seyahat Otelcilik ve Turistik Tesis işl. Tic. ve  
San. Ltd. Şti. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 248 14.504.357

Trabzon Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. San. Tic. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 5 408 37.747.017
Kahramanmaraş Pay Yapı Gayrimenkul İnş. Dan. A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 166 7.500.000  
Muğla Peska Turizm Yatırım A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 5 488 69.800.000 

2017 Şubat ayında teşvik belgesi alan ve belgesi iptal edilen firmalar:



1504’2017 ǀ turizm&yatırım ǀ



 YATIRIMLAR     HABERLER

216 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017216 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

TYD’nin yeni başkanı Oya Narin oldu 

Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) 14. 
Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan 

seçimde, Oya Narin başkanlığı kazanan isim 
oldu. 90 üyenin oy kullandığı genel kurul 
seçiminde Oya Narin 49 oyla başkan olurken, 
diğer aday Kaya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Burak Kaya ise 40 oy aldı. Seçimde bir 
oy geçersiz sayıldı. 

Narin: “TYD, ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaya, turizmde vizyon ve strateji 
geliştirmeye devam edecektir”
28 yıldır turizm sektörü yatırımcılarına 

hizmet veren TYD’nin yeni dönem 
Başkanlığına seçilen Martı Otelleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Seçimlerimizi 
sonuçlandırdık, bundan sonra birlik ve 
beraberlik içerisinde hep birlikte çalışacağız. 
TYD olarak biz, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasında sahip olduğu potansiyeli 
en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla 
bir araya gelmiş geniş bir aileyiz. Bugün 
dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte 
olduğu kritik dönemde bu birliktelik daha 
da önem kazanmaktadır. 24 milyar dolarlık 
yatırım portföyüne sahip TYD bu dönemde 
de misyonu doğrultusunda çalışmaya, ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaya, turizmde 

vizyon ve strateji geliştirmeye devam 
edecektir. Dünyada hızla gelişen yeni turizm 
hareketlerini yakından takip ederek, özellikle 
dijital ortamda kendini gösteren yenilikleri, 
trendleri yakalamayı, turizmi ve turizm 
yatırımcılarının ihtiyaçlarını geliştirecek, 
çağdaş yatırım projeleri üretmeyi, bu dönüşüm 
için gerekli atılımları hızla hayata geçirmeyi, 
uygulamayı ve yeni yollar bulmayı bir gereklilik 
olarak görüyoruz. Tüm TYD üyelerinin 
ihtiyaçlarını gözeten bir bakış açısı ve ortak 
akıl ile hareket etmek, sektörde iyileştirmeler 
yapmak için diğer meslek örgütleri ile de 
işbirliği içinde çalışarak, Türk turizmini daha 
yüksek düzeylere çıkartacağımıza inancımız ve 
heyecanımız tamdır.”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)’nin 14. Olağan Genel 
Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına Oya Narin seçildi. 
Derneğin 29 Mart 2017 Çarşamba günü toplanan 14. Genel 
Kurulunda TYD üyeleri, yeni dönem başkanını, yönetim kurulunu, 
denetim ve disiplin kurulunu da belirledi. 

Katar Turizm Otoritesi (QTA)’nin verdiği bilgilere göre Katar’da 
2017’de 3 yeni otel açılacak. Önümüzdeki günlerde açılacak olan 

Mondrian Hotel Doha, orijinal Hollywood Mondrian’ın yoğun enerjisini 
ve Sunset Bulvarı heyecanını Doha’nın West Bay bölgesine getirecek. 
Mondrian Doha, 270 oda ve süitin yanı sıra hem bölgesel hem de 
uluslararası yemekler sunan 8 yenilikçi bar ve restoranı, bir kapalı 
ve bir açık havuzu, ultra modern toplantı ve konferans salonları ve 
birinci sınıf Spa merkeziyle Doha’da hizmete girecek. Düğün veya özel 
etkinliklerin adresi Mondrian Balo Salonu, 1.500 kişi kapasiteli olup 
2.000 metrekarelik bir alana sahip. Mondrian’da ayrıca, toplantılar ve 
özel etkinlikler için 500 metrekarelik esnek bir alana sahip 7 toplantı 
salonu bulunuyor. 2017’nin üçüncü çeyreğinde açılacak olan Centara 
Grand Hotel’de 96 apartın yanı sıra 261 oda ve süit, Spa merkezi ve 
Suan Bua restoranı yer alıyor. Holiday Inn Doha ise 307 oda, çatı 
katındaki havuz, bar ve üç restoranıyla misafirlerini ağırlayacak.

Birleşik İnşaat, Özelleştirme İdaresi’nden 370 milyon lira 
karşılığında satın aldığı Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki 400 

dönüm arsaya otel, konut ve marina yapacak. Projenin mimarisi 
için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Birleşik Gayrimenkul 
Geliştirme ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, inşaat 
çalışmalarına ekim ayında başlayacaklarını belirtti. Hürriyet’ten 
Gülistan Alagöz’ün haberine göre, Çepni şunları söyledi: “İnşaat 
çalışmaları 1,5-2 yıl sürer. 200 bin metrekare inşaat olacak. Lüks 
konut, otel ve marina hayata geçireceğiz. Uluslararası lüks bir otel 
zinciri projeye dahil olacak” dedi. Proje kapsamında küçük bir de 
marina yapacaklarını belirten Çepni, “Bölgede ikinci bir marinaya 
ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. O nedenle projemizde büyük bir 
marina planlamıyoruz. Projeden ev sahibi olanlara ‘tekneni bağla, 
evine geç’ demek için küçük bir marina yapacağız” diye konuştu. 
Proje tamamlandığında değeri 500 milyon Euro olacak. 

Katar’da bu yıl 3 yeni  
otel hizmete girecek

Bodrum Tilkicik Koyu’nda 
500 milyon Euro’luk proje 
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İstanbul merkezli Okan Grup, Miami’de bulunan 
tarihi Merkez Baptist Kilisesi’nin yanındaki 

park alanının bir bölümünü 18,1 milyon dolar 
karşılığında satın aldı. Okan Grup; ofis, mağaza, 
otel ve daire alanı için imar imkânı bulunan 37 bin 
500 metrekare büyüklüğündeki alana çok amaçlı bir 
inşaat yapacak. Hürriyet’in haberine göre satışta 
Okan Grup’u Engin Yergin ve Common Capital 
Partners’tan Steven Brodsky temsil etti. Florida 
Business Journal’e konuşan Yergin, lokasyonun 
geleceğin merkez üssü olarak değerlendirildiğini ve 
11 hektar büyüklüğündeki Miami Worldcenter’ın 
hemen güneyinde olduğunu belirtti. 1972’den beri 
Okan Holding’in çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 
Okan İnşaat, dış ticaret, gıda, tekstil, turizm 
sektörlerinde yatırımlar yapıyor.

Okan Grup, Miami’ye 
turizm yatırımı yapıyor

Rezidor, İstanbul’da Park Inn by Radisson’u açıyor

Carlson Rezidor Hotel Group bünyesinde 
yer alan The Rezidor Hotel Group, 

Türkiye’de açılacak yeni Park Inn by Radisson 
Asia Istanbul Kavacık Oteli için anlaşma 
imzaladı. Otelin açılmasıyla Rezidor’un 
Türkiye portföyünde bulunan halen inşaat 
halinde ve faaliyetteki otellerinin sayısı 24’e 
yükselecek. Rezidor’un Park Inn by Radisson 
markasının İstanbul’daki 5’inci oteli olacak 
Park Inn by Radisson Asia Istanbul Kavacık 
Oteli’nin 2017’nin ikinci çeyreğinde açılması 
planlanıyor. 110 oda ve süitin yer alacağı 
otelin uluslararası mutfaklı restoranı ve 

barı gün boyu açık olacak. Balo salonu dahil 
çeşitli etkinlik ve toplantı mekanlarının yanı 
sıra otelde bir spor salonuyla hamam ve 
bakım odaları içeren bir Spa da yer alacak. 

“Türkiye’nin uzun vadeli  
potansiyeline inanıyoruz”
The Rezidor Hotel Group Başkan Yardımcısı 
ve Geliştirmeden Sorumlu Üst Yöneticisi 
Elie Younes, yaptığı açıklamada “Radisson 
Blu, İstanbul’daki lüks oteller arasında üst 
segmentin en büyük markası olmaya devam 
ediyor. Park Inn by Radisson markamızla 
pazarın orta segmentinde büyümek için 
bu ivmeden yararlanmayı hedefliyoruz. 
Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline 
inanıyoruz ve hem mevcut, hem de yeni iş 
ortaklarımızı dünya klasmanındaki markalar 
portföyümüzle ülke çapında otellere ve 

resortlere yatırım yaparak bizimle birlikte 
büyümeye davet ediyoruz” dedi.

“The Rezidor Hotel Group ile  
işbirliğine girmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz”
Pusula Ticari Yatırım ve Otelcilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Keçeli ise şunları 
söyledi; “İstanbul’daki en büyük uluslararası 
otel işletmecilerinden The Rezidor Hotel 
Group ile işbirliğine girmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Park Inn by 
Radisson markasının gerek Türkiye’de, 
gerekse yurt dışında kurumsal pazara 
hitap edeceğine inanıyoruz. Dünyanın 
en önemli finansal merkezlerinden biri 
haline gelecek olan İstanbul Uluslararası 
Ticaret Merkezine (IIFC) yakın konumu, otel 
açısından çok avantajlı olacak.”

“Park Inn by Radisson” markasıyla İstanbul Kavacık’ta açılacak 
yeni otel için anlaşma imzalayan Rezidor, İstanbul’daki büyümesini 
sürdürüyor. Markanın 5’inci oteli Park Inn by Radisson Asia Istanbul 
Kavacık, 2017’nin ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılın 
ilk arazi tahsis ihalesini ilan etti. Bu 

kapsamda Bakanlık, 7 bölgede 13 yer için 
arazi tahsis ihalesi açıyor. İhale şartnamesi 
17 Nisan 2017’den sonra Bakanlıktan 
edinilebilecek. İhaleye teklif vermek için 
son tarih ise 17 Mayıs. Tahsis edilecek 13 
arazinin 12’i hazine, 2’si orman arazisi. 
Tahsis edilecek yerlerden 5’i termal tesis 
amaçlı, 1’i günübirlik tesis, 8’i otel ve tatil 
köyü yatırımı amaçlı. Tahsislerin 3’ü Afyon, 
1’i Antalya Belek, 1’i Aydın Kuşadası, 2’si 
Eskişehir, 3’ü İzmir Selçuk-Pamucak, 2’si 
Kayseri, 1’i ise Marmaris’te olacak.

7 bölgede arazi  
tahsis ihalesi  
açılıyor

Balıkesir’in ilk 5 yıldızlı oteli 
olacak DoubleTree By Hilton 
Hotel Balıkesir’in temeli, 
Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu ve bölge 
milletvekillerinin de katıldığı 
törende atıldı. KGM Group 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Karakaya, KGM İnşaat tarafından 
yapımına başlanan otelin, 167 
oda, 350 yatak kapasitesine 
sahip olacağını ve bir yılda 
tamamlanacağını belirtti. 

Balıkesir’in ilk 5 
yıldızlı otelinin 
temeli atıldı
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Elite World Hotels Yönetim Kurulu 
Başkanı Coşkun Elik, Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama 
Direktörü Emel Elik Bezaroğlu ve Genel 
Müdür Ünsal Şınık, grubun en yeni 
oteli Elite World Europe’da düzenlenen 
basın toplantısında tesisi tanıtıp yeni 
yatırımlarıyla ilgili bilgi verdiler. 

“Krizler iş geliştirme  
için fırsat olabiliyor”
Yeni yatırımlara ilişkin açıklama yapan 
Coşkun Elik, İstanbul Maltepe’de E-5 
kenarında bulunan araziye otel yapmak 
üzere inşaata başladıklarını kaydetti. 
Oteli 2018’de açacaklarını belirten 
Elik, Maltepe’de otelin yapıldığı araziyi 
2008’de yine ekonominin krizde olduğu 
bir dönemde satın aldıklarını hatırlatarak, 

“Krizler iş geliştirme için fırsat olabiliyor. Bu 
krizde nasıl yeni otel yapıyorsunuz diyorlar, 
oysa geçmiş bir krizde aldığımız araziyi 
şimdi değerlendiriyoruz” dedi. Sapanca’da 
ise eski İtalyan Kampı mevkideki araziyi 
satın aldıklarını belirten Elik, oteli 2019’a 
yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade 
etti. Elik, Sapanca’daki otelin yatırım 
maliyetinin ise 150 milyon dolar olacağını 
öngördüklerini aktardı. Rusya’dan sonra 
hedef Avrupa Rusya’nın St. Petersburg 
şehrinde de otel yapmak üzere iki araziyi 
satın aldıklarını ve inşaata başladıklarını 
dile getiren Elik, Rusya ile yaşanan kriz 
nedeniyle projeleri beklemeye aldıklarını 
ama vazgeçmediklerini vurguladı. 
Rusya’dan sonra Avrupa’da yeni otel 
yatırımları planladıklarını da belirten Elik,  
“Önceliğimiz İngiltere, Almanya ve İspanya. 
Elite Hotels zincirindeki otellerin sayısını 
8’e tamamladıktan sonra yurt dışına 
açılacağız. Avrupa’da açacağımız otelleri de 

arazi satın alarak kendimiz inşa edeceğiz” 
dedi.

“B to H: Business to Hapiness 
ile sektöre büyük bir farklılık ve 
farkındalık kazandıracağız”
Elite World Hotels Genel Müdürü Ünsal 
Şınık, toplantıda, Elite World Europe 
Hotel hakkında bilgi verdi. Şınık, 401 oda, 
802 yatak kapasiteli tesisin 120 milyon 
dolarlık yatırımla zincirin en büyük oteli 
olduğunu vurguladı. Elite World Europe 
Hotel’de iş dünyasına hitap eden özel bir 
konsept kurguladıklarını aktaran Şınık, “İş 
dünyası bugüne kadar B to B ve B to C iş 
modellerini konuştu. Yeni nesil toplantı 
konsepti olarak tanımladığımız ‘B to H: 
Business to Hapiness’ ile sektöre büyük bir 
farklılık ve farkındalık kazandıracağız” dedi. 
Elite World Hotels markası için franchise 
verme planları olduğunu ifade eden 
Şınık, 7-8 otele ulaştıktan sonra bu işe 
odaklanabileceklerini belirtti.

Elite World Hotels, iki yeni otel açmaya hazırlanıyor
Yerli otel zincirlerinden Elite World Hotels, biri İstanbul 
Maltepe’de diğeri ise Sapanca’da olmak üzere iki yeni otel açmaya 
hazırlanıyor. Projesi tamamlanan bu iki otelin yanı sıra Rusya’da 
da gruba ait iki yeni otelin inşaatı devam ediyor. 

Kaliforniya merkezli Paramount 
Licensing Inc. şirketinin resmi 

lisansörü PHR FZ-LLC ve Target 
Investment Turizm İşletmeleri A.Ş., 
dünyadaki Paramount Hotels & 
Resorts markalı ilk otelini Bodrum’da, 
açıyor. Paramount Hotels & Resorts’ün 
Dubaili Jumeirah Group’dan devralarak 
hayata geçireceği yatırım, 6 Mayıs 

2017’de kapılarını açacak. Yaklaşık 100 
dönümlük arazi üzerinde konumlanan 
THE BODRUM by Paramount Hotels & 
Resorts, Milas-Bodrum Havaalanına 
25 km, Bodrum merkeze ise 10 dakika 
mesafede yer alıyor. Resort, yatlara özel 
erişim imkânı da sunuyor.

Otel, markanın dünyadaki  
‘prömiyeri’ olacak 
Konu hakkında açıklama yapan 
Paramount Hotels & Resorts CEO’su 
Thomas Van Vliet, Türkiye’deki ilk 
otellerini Bodrum’da açmaktan heyecan 
duyduğunu ifade ederek, şunları 
söyledi; “THE BODRUM by Paramount 
Hotels & Resorts, Paramount Hotels 
& Resorts markasının dünyadaki 
‘Prömiyeri’ olacak. Türkiye’nin dünyaca 
ünlü misafirperverliğini, yaratıcı, enerjik 

konseptlerimiz ve duyulara hitap eden 
deneyimlerimizle tamamlayarak lüks 
otelcilikte farkı yaratan yeni bir standart 
oluşturuyoruz. İç pazara ek olarak, Türki 
Cumhuriyetler, Körfez ülkeleri, Hindistan 
ve Avrupa ülkelerinden de misafir 
ağırlamayı hedefliyoruz.”

“Otelimiz, bölge ve ülke turizminin 
gelişimine önemli katkı sağlayacak”
Target Investment Turizm İşletmeleri 
A.Ş sözcüsü Yury Kuzmin ise, 
“Paramount markasıyla anılmak bizi 
çok heyecanlandırıyor. Markanın 
Bodrum Torba Koyu’nda hizmet vermeye 
başlamasının artan sayıda lüks gezgini 
bu destinasyona çekeceğine, bölge 
ve ülke turizm sektörünün gelişimine 
önemli katkı sağlayacağına yürekten 
inanıyorum” dedi.

Paramount Hotels & Resorts’ün  
dünyadaki ilk oteli Bodrum’da açılıyor





M.I.C.E. sektöründe 2017 yılı 
da kolay olmayacak

Turizm sektörü açısından çok büyük bir potansiyel taşıyan, ancak 
son birkaç yıldır art arda yaşanan olumsuzluklardan en fazla yara 

alan alanlardan biri olan M.I.C.E.’ta bu yıl da pek iç açıcı görünmüyor. 
Öyle ki 2016’da iptal edilen kongre ve toplantıların yanı sıra katılımcı 

sayılarında da ciddi kayıpların olması sektörü daha zor bir sürece soktu. 
Güvenlik sorunu nedeniyle kimi organizasyonlar farklı destinasyonlara 
kaydırılırken, bu yıl ve önümüzdeki döneme yönelik talepler de azaldı. 

Sektör temsilcilerine göre, güvenlik sorunu aşılır ve Batı ülkeleriyle 
gerilen politik ilişkilerde normalleşme sürecine girilirse, Türkiye 

M.I.C.E.’ta kaybettiği gücü yeniden kazanabilir. 

OT
EL
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Geçtiğimiz yıl turizm sektörünün 
içinde bulunduğu kriz ortamı, tüm 
seyahat endüstrisi gibi M.I.C.E.’ı da 

etkiledi. Diğer turizm çeşitlerine nazaran 
ziyaretçi bazında 3 kat gelir bırakan M.I.C.E. 
sektörü, 2016’ya kadar önemli ölçüde 
katkı sağlamışken, özellikle son bir yılda 
yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’nin bu 
alandan elde ettiği pay oldukça geriledi. 
2015 yılında 211 kongreye ev sahipliği 
yapan ve dünya sıralamasında 18’inci sırada 
bulunan Türkiye’de 2016’da gerçekleşmesi 
planlanan 69 kongre iptal edildi. Gerçekleşen 
kongrelerin ise katılımcı sayısı düştü. 
M.I.C.E.’ın önemli bir ayağını oluşturan 

uluslararası kongrelerin birkaç yıl önceden 
organize edilmeye başlandığı göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’nin yaşadığı 
kaybın önümüzdeki yıllara da taşınacağı  
öngörülüyor.

Sektörün daralmasındaki en  
büyük etken; güvenlik algısı
Türkiye’nin 2016’nın başından beri çeşitli 
terör olaylarına sahne olması, yaşanan 
darbe girişimi vb. olaylar batıdaki Türkiye 
algısını oldukça olumsuz etkiledi. Buna 
bağlı olarak turistlerin güvensiz olduğunu 
düşündükleri bir ülkeyi ziyaret etmeyi 
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tercih etmemesi, turizmdeki tüm 
alanları olduğu gibi M.I.C.E. sektörünü 
de ciddi oranda geriletti. Oda doluluk 
oranlarındaki kayıp, toplantı ve kongre 
ağırlıklı çalışan tesislerin organizasyon 
salonlarına da yansırken, yaşanan 
iptaller sektör profesyonellerinin 
işini daha da zorlaştırdı. Turizmde 
Türkiye’nin bu yıla kadar büyük pay 
aldığı M.I.C.E sektörünün eski günlerine 
dönebilmesi için sektör temsilcilerinin 
ortak görüşü; yurt dışındaki Türkiye 
algısının toparlanması, bozulan 
imajın düzelmesi ve  güvenli bir ülke 
olduğumuza batının ikna edilmesi 
gerektiği yönünde. 

Ekonomik koşullar,  
iç pazarı da olumsuz etkiledi
Güvenliğin yanı sıra yaklaşan 
referandum süreci ve sene boyunca 
döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, 
iç pazarın M.I.C.E’taki etkinliğine de 
yansıdı. Şirketler kendi içlerindeki küçük 
ölçekli toplantılarına devam ederken, 
büyük çaplı organizasyonlarda etkin 
olamadı. Birçok etkinlik ertelendi veya 
iptal edildi. M.I.C.E sektörü temsilcileri, 
ülke genelinde yaşanan ekonomik 
sıkıntıların ve döviz kurlarındaki 
aşırı yükselişin iç pazarı da olumsuz 
etkilediğini belirtiyor. Ekonomide olduğu 

kadar politikada da belirsizliğin hakim 
olduğu şu günlerde, şirketlerin etkinlik 
ve organizasyonlar için referandum 
sonucunu beklediği görüşü de hakim.

M.I.C.E.’taki daralma  
birçok iş alanına yansıdı
M.I.C.E. sektöründeki küçülmeden 
oteller ve kongre merkezleri kadar 
acenteler ve organizasyon firmaları da 
etkilendi. M.I.C.E.’ın etkileşim halinde 
olduğu iş alanlarında faaliyet gösteren 
firmalar, 2016 yılını en az kayıpla 
kapatmak için ellerinden gelen gayreti 
gösterdiler. Genel olarak 2016’nın 
tedbir alınarak geçirilen bir yıl olduğunu 
ifade eden sektör temsilcileri, geçmiş 
yıllarda yapılan çalışma ve yatırımlar 
ile olumsuz gidişattan korunmaya 
çalıştıklarının altını çiziyor. 

Sektör, devlet desteği bekliyor
M.I.C.E. sektörü temsilcileri 
ekonomik durum ve özellikle güvenlik 
sorununa vurgu yapıyor. Bu noktada 
toparlanma sağlanması için özel 
sektörün çabalarının yetersiz kaldığı, 
güvenlik algısının yükseltilmesinde 
devletin yapacağı çalışmaların 
elzem olduğu görüşü devreye giriyor. 
Sektör temsilcilerine göre, yurt 
dışından ülkemize gelecek kongre 

ve organizasyon sayısının artması 
için etkili bir tanıtım faaliyeti ve imaj 
çalışması yapılması büyük önem taşıyor. 
Öte yandan iç pazarın canlanması 
için de devlet eliyle verilen teşviklerin 
daha geniş bir alana yayılması ve daha 
işlevsel şekilde sunulması gerektiği 
görüşü hakim. Sektörün bir kısmı, 2017 
yılında da geçen seneye benzer bir 
durum yaşanacağını belirtirken, 2018’e 
dair umutlarını koruduklarını ifade 
ediyor. Bu bağlamda devlet-özel sektör 
iş birliğine vurgu yapan M.I.C.E. sektörü 
temsilcileri, el ele vererek çabalamaya 
devam etmenin önemine dikkat çekiyor.

Turizmde Türkiye’nin 
bu yıla kadar büyük pay 

aldığı M.I.C.E sektörünün 
eski günlerine 

dönebilmesi için sektör 
temsilcilerinin ortak 

görüşü; yurt dışındaki 
Türkiye algısının 

toparlanması, bozulan 
imajın düzelmesi 

ve  güvenli bir ülke 
olduğumuza batının 

ikna edilmesi gerektiği 
yönünde. 
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M.I.C.E. sektörüne yönelik  
işlevsel teşvikler verilmeli

Farklı destinasyonlarda tanıtım  
seferberliğine girilmeli

I-MICE, üye ve paydaşlar arasında yeni işbirlikleri başlatmak, var olan ilişkileri güçlendirmek, 
sektörün gelişimine yönelik projeler üretmek, eğitim olanakları yaratmak, etik çerçevede 

işbirliklerinin devam etmesini korumak, üye ve paydaşların yaşadığı veya yaşayacağı sorunlara 
çözüm bulabilmek adına yola çıktı. Sektörümüz 2016 yılında güvenlik endişeleri ve ekonomik 
piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle zor günler geçirdi. Güvenlik endişeleri ve ekonomik 
piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle sektörde kayıplar yaşandı. Derneğimizin en büyük amacı 
bu zor günlerde birlik ve beraberliği sağlayarak sorunlara çözüm üretmek. M.I.C.E.sektörü 
çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek bizim görevimiz. Çok kısa 
sürede tüm sorunların çözüleceğine inanıyoruz. 2017 yılını sektörümüz açısından toparlanma 
yılı olarak görüyoruz. Alınacak önlemler sayesinde güvenlik endişeleri azalacak ve ülkemizde 
daha fazla organizasyon gerçekleştirilecektir. Ülke imajının düzeltilmesi için tanıtım faaliyetleri 
arttırılmalı, dünyada ses getirecek uluslararası organizasyonların ülkemizde gerçekleştirilmesi 
sağlanmalı. M.I.C.E. sektörüne yönelik işlevsel teşvikler verilmeli. Sektör profesyonelleri birlikte 
hareket ederek sorunların çözülmesini sağlamalı.

2016 yılında ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklar M.I.C.E. sektörünü çok etkiledi. 
Uluslararası talepler azaldı, katılımcı sayıları düştü. Resmin bütününe baktığımızda 

sektör olukça büyük yara aldı… Bazı organizasyonlar yurt dışına taşınmak zorunda kaldı, 
2017 ve sonraki yıllar için rezervasyon talepleri azaldı. İstanbul Kongre Merkezi özelinde 
2016 yılı doluluk anlamında oldukça verimli geçti. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, BM Dünya 
İnsani Zirvesi, Dünya Enerji Kongresi ve UNESCO gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği 
yaptık. Hedeflerimize ulaşmakla birlikte, 2016’da gerçekleştireceğimiz altı uluslararası 
organizasyonumuz iptal oldu. Yurt dışındaki ülke algımızı yükseltmek için farklı 
destinasyonlarda tanıtım seferberliğine girilmeli ve bu uluslararası bir ajans marifetiyle 
yapılmalı. Ülkede güven sorununu çözmek gerekir. Uluslararası organizasyonlar için KDV 
istinası getirilerek fiyat avantajı sağlanmalı. Devlet ve özel sektör işbirliği arttırılmalı. 2017 
yılı da M.I.C.E. açısından kolay bir yıl olmayacaktır. 

Serdar Söyler / Uluslararası MICE 
Derneği (i-MICE) Başkanı

Pervin Zeydanlı Yalazan / İstanbul 
Kongre Merkezi Genel Müdürü

2015 yılı itibariyle dünya  
sıralamasında 8’inciyiz
Ülkemizde 2016 yılı turizm sektörü için genel olarak sancılı geçti. M.I.C.E. sektörüne, tüm turizm 

sektöründe olduğu gibi bu sürecin getirdiği sonuçlar hızlı şekilde yansıdı. ICCA (Uluslararası 
Kongre ve Konvansiyonlar Derneği) tarafından yapılan Kongre İstatistik Raporu’na göre İstanbul, 
dünya kongre şehirleri arasında 2000’li yıllarda 40. sırada yer alırken geçtiğimiz yıllarda 500 delege 
üzeri kongrelerde dünya 1’incisi oldu. Ancak 2015 yılı itibariyle dünya sıralamasında 8’inci sırada 
yer alıyoruz. İstanbul Lütfi Kırdar, kuruluşundan beri yıllık ortalama 10-15 uluslararası kongreye 
ev sahipliği yaparken bu sayı, 2016 yılında 4’e düştü. İptal olmayan kongrelerin ise katılımcı 
sayıları azaldı. Önümüzdeki yıllarda tüm hazırlıkları tamamlanan uluslararası kongreler iptal 
edilip alternatif ülkelere kaydırıldı. Lokal organizasyonlarda da iptaller ve ucu açık ertelemeler 
oldu. Yerel yönetimler ve sektör paydaşları olarak ortak bir tanıtım planı ile pazar payımızı 
artırmayı hedeflemeliyiz. Bu noktada biz M.I.C.E. sektörü oyuncularına düşen görev, Türkiye’yi 
lokasyon olarak tek elden kolektif bir anlayış içinde ön planda tutarak ve profesyonel destek alarak 
pazarlamaya devam etmek olacaktır.

Güniz Atıs Azrak / İstanbul Lütfi  
Kırdar Genel Koordinatörü





 OTELLER  GÖRÜŞLER

226 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

Güven ortamının sağlanması, etkinliklerin yeniden 
İstanbul’a kazandırılması açısından önemli

2016 yılı turizm sektörü açısından zor bir yıldı ve bu sebeple hedeflenen doluluk oranları ve gelirler 
açısından istenilen seviyelere ulaşılamadı. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da meydana 

gelen olumsuzluklar nedeniyle 2016 yılında yabancı pazarlardan iş alma noktasında sıkıntı yaşadık. 
Konfirme olan işlerimizde ise ne yazık ki yabancı katılımcı sayılarında azalmalar görüldü. Terör, 
global bir sorun. Ülkemizde ve yurt dışında meydana gelen olaylar sebebiyle yaşamış olduğumuz 
sıkıntılı süreç devam ediyor. Turizmin teröre karşı duyarlılığı nedeniyle sektörümüz bütün 
unsurlarıyla olumsuz etkileniyor. Yabancı pazarlar için süreç aynı şekilde devam ediyor. Planlamamız 
lokal pazar üzerine olacak. Otel olarak faaliyetlerimizin yaklaşık yüzde 30’u toplantı ve kongrelere 
ayrılmış durumda. Ulusal ve uluslararası birçok firmanın bulunduğu bir lokasyondayız. Bu anlamda 
bölgemiz firmalarına konaklama, toplantı ve özel organizasyonlar kapsamında hizmet vermeye 
devam edeceğiz. Fuarlar, sektörümüz açısından en önemli gelir kaynaklarından biri. Özellikle M.I.C.E. 
organizasyonlarında uzun araştırmalar ve görüşmeler sonrasında kararların alındığı düşünülürse 
güven ortamının sağlanması, 2018 yılı ve sonrasında gerçekleşecek etkinliklerin yeniden İstanbul’a 
kazandırılması açısından önem arz ediyor. İstanbul’un marka bilinirliğinin korunarak en kısa 
zamanda tercih edilen destinasyonların başında geleceğine inanıyoruz.

Berna Burçin Çakır / WOW İstanbul 
Hotels & Convention Center Genel 
Müdür Yard. - Satış & Halkla İlişkiler

Otellerle Türk Lirası üzerinden 
çalışmak istikrar getirecektir
Uluslararası alanda güvenlik ve algı nedeniyle 2016 yılında gerçekleştireceğimiz iki uluslararası 

kongremiz iptal oldu. Ulusal işlerimiz ise hem ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan hem 
de döviz kurlarındaki belirsizlikten etkilendi. Birçok şirket toplantı organizasyonlarını iptal etmeyi, 
ertelemeyi veya küçülterek kendi içinde yapmayı tercih etti. Dolayısıyla 2015 yılında başlayan 
belirsizlik 2016 yılında da devam etti ve iki kötü yılı üst üste yaşamış olduk. 2017 yılına aslında çok 
umutlu başlamıştık ve hala daha da umudumuzu koruyoruz. Şirket toplantıları, ulusal kongreler 
kendine has sorunları ile devam ediyor. Tabii bu arada uluslararası kongreleri ve toplantıları 
ülkemize getirme çalışmalarımızı tamamen durdurduk. M.I.C.E. alanında faaliyet gösteren bizler, 
ulusal firmalarla gerçekleştirdiğimiz işlerde, otellerle Türk Lirası ile çalışmak istiyoruz. Bu en azından 
istikrar getirecektir. Tabii ki ülkemizin huzurlu günlere kavuşmasını arzu ediyoruz. Uluslararası 
alanda biraz algı üzerine bir tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç var diye düşünüyorum.

İbrahim Keskin /  
SymCon MICE Genel Müdürü

Doğru pazarlama, doğru lobi ve PR  
faaliyetleriyle ters giden algı pozitife çevrilebilir
Son yıllarda yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi, Suriye mülteci krizi, Rusya ile yaşanan uçak 

krizi, Beşiktaş, Sultanahmet ve Reina saldırıları nedeniyle Türkiye’de toplantı, etkinlik sektörü de 
turizm de çok ciddi bir darbe aldı. Gelen turist sayısında da kongre ve delege sayısında da ciddi bir 
azalma var. Ancak buna rağmen ACE of M.I.C.E. fuarı kendi gücünü koruyor. Bu yıl fuarımıza 220 
firma stant ile katılım gösterdi. ACE of M.I.C.E. Exhibition, Türkiye M.I.C.E. sektörünü bir araya getiren, 
bu alandaki ticari hacmi artıran, Türkiye M.I.C.E. sektörünü global dünyada tanıtan ve büyümeye 
devam eden bir fuar. Sektördeki durumu analiz edebilmek için geçen yılın başında Türkiye’nin önde 
gelen 400 kongre organizatörü ile bir anket gerçekleştirdik. Sonucunda da yaşanan olaylar nedeniyle 
geçen yıl 1.380 teşvik toplantısının ve 69 uluslararası büyük kongrenin iptal edildiğini gördük. 
Sektörümüz açısından ülkedeki güvenlik algısı, siyasal istikrar ve söylemler çok önemli. Bu konularda 
sıkıntı yaşamazsak M.I.C.E.açısından çok değerli bir destinasyon olan ülkemiz, önemli adımlar 
atacaktır. Doğru pazarlama, doğru lobi ve doğru PR faaliyetleri yürütüldüğünde ters giden algı pozitife 
çevrilebilir ve ülkemiz bu alanda yine güçlü bir oyuncu haline gelebilir. Devlet büyüklerimiz bir çaba 
içindeler, mücadele ediyorlar, ancak daha stratejik ve uzun vadeli bir planlama yapılabilir.

Volkan Ataman /  
Turizm Medya Grubu Başkanı 





 OTELLER  GÖRÜŞLER

228 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

2804’2017 ǀ turizm&yatırım ǀ

Döviz kurlarının yüksekliği  
firmaların satın alımlarını etkiliyor

Bazı bölgelerin fiyat kırması  
tüm piyasaya zarar verdi

2016, kongre ve toplantılar açısından kan kaybettiğimiz yıllardan biriydi. Turizmin içinde 
bulunduğu krizden tek çıkma yolunu fiyatları kırmak olarak gören bazı bölgelerin tüm 

piyasaya verdikleri zarar en önemli etkenlerden biri oldu. İkinci en büyük etken, bölgemize 
yapılan tarifeli uçuşların az ve çok yüksek fiyatlı olmasıydı. Bizim bölgemizde özellikle yurt 
içi uçak fiyatlarının bazı dönemlerde rakibimiz Antalya’nın 2-3 katına ulaşması en büyük 
dezavantajımız. 2017’nin 2016’dan çok farklı olacağını zannetmiyorum. Yine 2016 gibi fiyat 
mücadelelerinin bolca verileceği, zor bir yıl olacak. Faaliyetlerimizin yüzde 10’u kongre ve 
toplantı gruplarından geliyor. Bu sene için en büyük değişikliğimiz, 2017 sonunda inşaatına 
başlayacağımız, mevcut kapasitemize ek 1.500 metrekare büyüklüğünde öngördüğümüz 
toplantı ve kongre salonumuz. İşlerimizi geliştirmenin iki ana şartına yani hizmet ve kaliteye 
yatırım ile pazarlamaya ne koşulda olursa olsun sarılıyoruz. Öncelikle bölgemize gelen 
uçuşların en azından Antalya bandına yaklaşır maliyetlerde olması ve haftalık iç pazar uçuş 
sayısının artırılması gerekir diye düşünüyorum. 

Tunç Batum / Hilton Dalaman  
Resort & Spa Genel Müdürü

Maxx Royal olarak toplantı grupları anlamında 2016’da çok büyük bir kayıp yaşamadık. 
Bunun yanında ülkenin yaşadığı sıkıntılardan doğal olarak biz de etkileniyoruz. Biz 

M.I.C.E. tarafı olarak otelin destekçisi konumundayız. Genel yoğunluğumuz tatil misafirlerine 
yönelik. Kış döneminde; aralık, ocak, şubat, mart aylarında toplantı gruplarının ağrılığı söz 
konusu oluyor. 2016’da hedeflerimize ulaştık diyemem ama yaklaştık. 2017, şu an için 
güzel görünüyor. Beklediğimiz ve alışkın olduğumuz misafir ve toplantı sayısına ulaşmayı 
hedefliyoruz. Sektörün toparlanması için piyasanın biraz sakinleşmesi lazım… Döviz kurlarının 
yüksekliği firmaların satın alımlarını etkiliyor. Özellikle bizim gibi daha yüksek segmente hitap 
eden tesislerde bir toplantı organizasyonu gerçekleştirmek firmalar için daha zor ve külfetli 
hale geliyor. Bu nedenle toplantı grupları bazen ne kadar gelmek istese de bütçeye takılıp 
gelemeyebiliyor. Bu çalkalanma düzelir, raylar yerine oturursa eminim tüm turizmciler olarak 
çok daha iyi bir sezon geçireceğiz. 

Engin Keskin / Maxx Royal 
M.I.C.E. Satış Müdür Yardımcısı

Tüm sektörün birbirine destek olması gerekiyor 
Otelimiz açısından 2016 iyi bir yıl oldu. Otelimiz, açıldığı 2007 yılı itibariyle her yıl yükselen bir 

ivmeye sahip oldu. 2016’da yine yükselme yaşadık. Şartlar ne kadar zor olsa da kalitemizden 
ve hizmetimizden ödün vermeden 2016 yılını arzu ettiğimiz doluluklar ve cirolarla tamamladık. 
Hedeflediğimiz rakamlara ulaştık ama bunun üstüne çıkamadık. Geçtiğimiz yıl 300’e yakın 
toplantı düzenlendi. Otelimizin doluluklarının yüzde 65’ini toplantı gruplarıyla sağlıyoruz. 
2016’yı birçok işletmeye göre iyi tamamlamamızın sebebi İstanbul’un içerisinde değil, ona 
yakın lokasyonda yer almamız. İstanbul’da özellikle terör olaylarından dolayı organizasyonunu 
gerçekleştirmeyen global firmaların birçoğu yakın çevreyi tercih etti. Bu lokasyonda da kısıtlı 
adresler var. O adreslerden biri olduğumuz için 2016’yı iyi geçirdik. İstanbul ve Türkiye’deki 
sıkıntıların sebepleri terör olayları başta olmak üzere özellikle Avrupa ile ve Orta Doğu haricindeki 
yakın komşularla siyasi ilişkilerin kötü olması… Turist akışı önemli ölçüde etkilenmiş durumda. 
Her ne kadar 2016’yı iyi tamamladık desek de aslında Avrupa’dan almış olduğumuz pazar 
payını tamamen kaybettik. M.I.C.E. etkinliklerini kullanarak bu açığı kapatabildik. 2017’nin ikinci 
çeyreğinde her şey şu ankinden çok daha iyi bir şekilde devam edecek. Bunun için otellerin, 
acentelerin, event firmalarının yani tüm sektörün birbirine destek olması gerekiyor. Sadece bütçe 
odaklı gidersek işletmelerin karlılık oranını aşağı çekeriz. 

Nihat Yıldırım / Best Western  
Şile Gardens Hotel Satış ve  
Pazarlama Müdürü
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Teşviklerin, sektörle organik bağı olan  
tüm tedarik zincirini desteklemesi gerekiyor

Geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli şehirlerde yaşanan olumsuz olaylar M.I.C.E. pastasını genel olarak 
küçülttü. Bu dönem boyunca daha önce hem iş planı hem de finansal açıdan ciddi bir strateji 

üretmiş ve riskini çeşitli ürünler ile pazarlara dağıtmış otel ve acentelerin daha başarılı olduğunu 
gördük. JW Marriott Ankara olarak 2016’da global, ulusal ve yerel toplantılar olmak üzere 150’nin 
üzerinde kongre ve büyük etkinliğe ev sahipliği yaptık. Toplam faaliyetlerimiz içerisinde toplantı ve 
kongre turizminin payı yüzde 25’ten fazla. Ankara özelinde, M.I.C.E. sektöründeki sorunların daha çok 
yabancı misafirlerin ülkemiz ile ilgili güven ortamı algısından kaynaklandığını düşünüyoruz. 2017’nin 
ilk yarısında hem referandum hem de Ramazan ayı sebebiyle talepler ve faaliyetlerde geçmiş senelere 
oranla bir trend farklılığı görülüyor. 2017 yılına pozitif bakıyoruz ve hem toplantı hem de kongre 
turizminde geçmiş seneye oranla daha başarılı bir sene olacağını düşünüyoruz. Toparlanma için 
verilmesi planlanan teşviklerin ülke genelinde verilmesi ve sadece otel veya organizasyon şirketlerini 
değil, bu sektöre organik olarak bağlı tüm tedarik zincirini desteklemesi gerekiyor. Ülkemizin hem 
global gelişmeleri takip eden bir pazarı olduğunu, hem de bunu yerel kültürle harmanlayabildiğini 
anlatabilmek ve bunun en güzel örneklerini gösterebilmek en etkili iletişim olacaktır. 

Mustafa Bulmuş / JW Marriott 
Hotel Ankara Satış ve  
Pazarlama Direktörü

2013 yılından bu yana, Türkiye kongre  
kısmında büyük sıkıntılar çekiyor

Setur olarak tüm faaliyet alanlarımızda 2016 yılını tedbirli geçirdik. M.I.C.E faaliyetlerimiz 
kapsamında 2016 yılında 700 organizasyonu başarıyla tamamladık. 2017’de de yüzde 20’nin 

üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Setur olarak M.I.C.E. kavramının ortaya çıkışından itibaren bu 
işin içindeyiz ve Seturmice markamız, bu alanda verilebilecek tüm hizmetleri çatısı altında topluyor. 
Çok güçlü bir ekibimiz var ve organizasyon yeteneğimiz oldukça yüksek. Türkiye turizminde son 20 
yılda büyük bir gelişme kaydederek Türkiye’yi bölgesinde kongre, zirve, toplantı gibi alanlarda önemli 
bir buluşma noktasına taşıyan M.I.C.E faaliyetleri, ne yazık ki son yıllardaki olumsuz gelişmeler 
nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşamakta. 2013 yılından bu yana, güven eksikliği nedeniyle Türkiye 
M.I.C.E’ın C’sinde yani kongre kısmında büyük sıkıntılar çekiyor. 2016 yılı da peş peşe yaşanan terör 
olayları nedeniyle oldukça zorlu geçti. Yaşanan olumsuzlukların gündemimizden uzun zamandır 
düşmemesi, sadece turizmcilerin ve sektör oyuncularının çabasıyla toparlanmayı imkansız kılıyor. 
Güvenlik konusundaki iyileşme devletimizin en üst ve yetkili organları tarafından sağlanabildiği 
takdirde sektör de bu mesajı yurt dışına taşıyabilecek ve başta İstanbul ile Antalya olmak üzere 
M.I.C.E açısından önemli şehirlerin kaybetmiş olduğu ivmenin tekrar yakalaması sağlanabilecektir.Oktay Temeller /  

Setur Turizm Müdürü

Algı düzelir, uluslararası kongreler  
gelirse toparlanma yaşanabilir

2016, yılın başında iyiydi ama ortalarında düşüşler başladı ve etkileri halen devam 
ediyor. Nisan itibariyle sezon başlayacak, güzel beklentilerimiz var. Kasım ayı bizim 

için beklediğimizden daha iyi geçti. Daha düşük olması gerekirken son dakika gelen işlerle 
hareket kazandı. Seneyi iyi kapattık ama ocak itibariyle biraz düşüşteyiz. Faaliyetlerimiz 
içinde toplantılar yüzde 50’lik bir paya sahip. Türkiye algısı, yaşanan terör olaylarından 
dolayı oldukça kötü etkilendi. Bu nedenle M.I.C.E. alanında da kayıplar yaşandı. Bu algı 
düzelir, ülkemizde daha güzel şeyler yaşanır ve uluslararası kongreler gelirse toparlanma 
yaşanabilir. Bazı turizm ortaklarımız 2017’yi şu an pek de iyi görmeseler de biz daha 
olumlu bakıyoruz. Nisan itibariyle sektör hareketlenecek diye düşünüyoruz. 

Melisa Duman / DoubleTree by Hilton 
Piyalepaşa Acenta Satış Yetkilisi
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Incoming’in kapanması, bu işin sadece  
M.I.C.E.’a bakar hale gelmesi demektir
Geçtiğimiz yıl bizim açımızdan iyi geçti ama elbette daha iyi olabilirdi. M.I.C.E. sektöründe 

acenteler ve firmalar genelde 15 Temmuz ve ülkemizde gerçekleşen olaylar nedeniyle işlerini 
erteleme yoluna gittiler. Bu işlerin çoğu da ertelendikten sonra iptal oldu. Büyük, küçük acenteler 
incoming departmanlarını kapattılar. Incoming departmanının kapanması, bu işin sadece M.I.C.E.’a 
bakar hale gelmesi demektir. M.I.C.E. kontrat işi değil. Kontrat olsa neyi, ne kadara, ne zaman 
sattığınızı bilirsiniz. Fakat M.I.C.E. alanında böyle bir durum yoktur. İşin sizde gerçekleşeceği bir 
gün öncesinden belli olur, bütçenizi hiçbir zaman ona göre ayarlayamazsınız. Çoğu iş referandum 
sonrasına atıldı. Sonrasında sejour dönem başlıyor. Her şey bir anda nisan-mayıs arasına 
sıkışacak. O arada toplantılarda bir yükselme olursa en azından insanlar bütçelerini toparlamış 
olurlar. Bizim bu yılı iyi kapatmamızın sebebi otellerimizde spor gruplarını da ağırlamamız. 
Basketbol, futbol, öğrenci, kamu grupları bizi çok destekledi. Sejour operasyonumuzu dört 
otelimizde de yüzde 100 ile kapattık. Limak’ın ismi ve otellerin 12 ay açık olması büyük avantaj.  
Tur operatörleri de acenteler de sizi kolaylıkla satabiliyor.

Özkan Gökçe / Limak Antalya  
Otelleri İstanbul Satış Müdürü

Son 30 yılın en zor dönemini geçiriyoruz
Tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar, bölgesel ve siyasi krizlerin yol açtığı ekonomik yaptırımlar, 

göçmen krizleri, terör olayları insanların seyahat isteklerini azalttı. Dolayısıyla sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada seyahat endüstrisi olumsuz etkilendi. Bizim coğrafyamız çok daha hareketli. Bu 
nedenle son 30 yılın en zor dönemini geçiriyoruz. Bu olumsuz tablo içerisinde 2016’da hedeflerimize 
çok uzak kaldığımızı söyleyebilirim. 2017 yılı da benzer geçecektir ama 2018 yılına dair ümitlerimizi 
saklı tutuyoruz. M.I.C.E.’taki düşüşte bugünkü koşullarda en önemli gerekçe güvenlik. Öncelikle yurt 
dışındaki imajımızı düzeltmeliyiz. M.I.C.E. işlerinin en büyük kaynağı Batı ülkeleridir. Bu ülkelerle 
iletişimimizin, uluslararası imajımızın düzene girmesi gerekiyor. Turist potansiyeli beklediğimiz 
ülkelerde kamuoyunun bizi nasıl görüp algıladığını iyi analiz edip yol haritamızı çizmeliyiz. Kriz 
dönemleri fırsat dönemleridir. Aynı zamanda kendi öz değerlendirmenizi yapabilmeniz için yeterince 
zamanınız vardır. Çok ağır bir gündemin içinde yaşıyoruz. O nedenle suların durulduğu güne kadar 
geçen zamanı her işletme kendine çeki düzen vermek için kullanmalı. Biz Elite World Hotels olarak 
bu zamanı markalaşmaya ayırdık. Aynı zamanda yeni yatırım olanaklarının incelemesine devam 
ediyoruz. Bugün itibariyle toplantı-kongre organizasyon gelirleri Elite World Otelleri’nin toplam 
gelirinin yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor.

Emel Elik Bezaroğlu / Elite World  
Hotels Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’nin en büyük convention  
center’ı tesisimizde yer alıyor
Alanya’daki tesisimizde convention fazla ön planda değildi. Belek’te yeni açtığımız 

tesisimizde ise oldukça ön planda. Ana salonumuz 3.111 metrekare, diğer salonumuz 
ise 2.274 metrekare. Şu an Türkiye’nin en büyük convention center’ı tesisimizde yer alıyor. 
Ne kadar toplantı grubu ağırlayacağımızı bu sene göreceğiz. Geçen yıl ile  karşılaştırma 
yapamıyoruz ama genel bütçemizin yüzde 30’unu M.I.C.E.’tan karşılamayı hedefliyoruz. Bu 
bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülke imajı açısından sıkıntılar vardı. Bir 
darbe girişimi, patlamalar yaşadık. Özellikle İstanbul’da turizm çok etkilendi. Avrupa’da da terör 
saldırıları yaşandı ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilir ama Avrupa pazarının şu an 
ekside gitmesinin sebebi biraz da algı operasyonu. 2017’de bunların olmayacağını umuyoruz. 
Granada Luxury Hotels olarak 2016’yı az bir kayıpla kapattık. Turizmde öncelikle Rusların 
gelmemesiyle büyük bir açık oldu. Birçok tesis açılamadı. Zor bir sezonu geride bıraktık.  
Bizleri yine pek kolay bir sezon beklemiyor.

Öznur Beyat / Granada Luxury  
Hotels Satış ve Pazarlama Müdürü
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M.I.C.E.’daki kayıpların en büyük sebebi uluslararası 
iletişim ve tanıtım çalışmalarının yetersiz kalması

2017 ilk çeyrekte yurt dışı taleplerinde  
önemli bir düşüş söz konusu

Kapadokya bölgesinin zengin doğa harikaları, yöresel güzellikleri, Perissia Otel’imizin kongre 
ve toplantı etkinliklerine her konuda hizmet verebilecek potansiyele sahip olması gibi 

etkenlerle tesisimize organizasyon talepleri geldi ve değerlendirdik. Güzel bir yıldı ama daha iyi 
olabilirdi. 2016, turizm sektörü için zor bir yıl oldu. Faaliyetlerimizin yüzde 70’lik kısmını toplantı 
ve kongreye ayırıyoruz. Yılın başlarında 2017 için konfirmeli olan 3 uluslararası kongremiz iptal 
edildi. Uluslararası toplantı ve kongreler hemen hemen hiç olmuyor diyebiliriz, gerçekleşecek olsa 
bile katılımcı sayısı çok az. M.I.C.E. alanında yaşanan kayıpların en büyük sebebi uluslararası 
iletişim ve tanıtım çalışmalarının yetersiz kalması. 2017 yılından beklentimiz; 2016’ya göre daha 
çok toplantı ve kongre organizasyonlarına ev sahipliği yapmak. Ülke genelinde 2017 yılında 
uluslararası kongrelerin sayısının çok az olduğunu görüyoruz, Türkiye kongre turizminden daha 
fazla pay alabilir. Ülkemiz misafirperverliği ile ünlüdür. İyi ve verimli bir yıl olması için dış ilişkilerde 
ılımlı bir yaklaşımla Türkiye’nin daha güzel yönleri dünyaya tanıtılmalı diye düşünüyoruz.

Nebil Tahincioğlu / NT Group  
Yönetim Kurulu Başkanı

2016 tüm turizmciler gibi bizim için de oldukça zor bir yıldı. M.I.C.E. alanında yerli ve yabancı 
birçok proje ertelendi ya da iptal edildi. Bu durum hedeflerimizin gerisinde kalmamıza neden 

oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu politik durum ve yaşanan terör olayları nedeniyle yabancı 
şirketler toplantılarını yurt dışında yapmaya karar verdiler. Komşularımızdan Yunanistan ve 
Ermenistan gibi ülkelerin konaklama ve toplantı organizasyonlarındaki düşük fiyat politikaları 
da etkili oldu. Yerel firmalar ise ekonomik sebeplerden küçük çaplı organizasyonlarını kendi 
bünyelerinde yaparken, büyük operasyonları için daha düşük fiyat veren Antalya, Bodrum, İzmir gibi 
destinasyonları tercih etti. Son yıllarda aynı bölgede ihtiyaçtan fazla otelin açılması da rekabetin 
artmasına ve pastadan düşen payın küçülmesine sebep oldu. 2017 ilk çeyrekte özellikle yurt 
dışı taleplerinde önemli bir düşüş söz konusu. Nisan ayından sonra fuarlar ile ivme kazanmayı 
arzuluyoruz. Otel olarak her hafta düzenli olarak M.I.C.E. acente ziyaretlerinde bulunuyoruz ve 
fuarlara katılıyoruz. 2017’nin daha iyi bir yıl olması için öncelikle ülke olarak politik ve ekonomik 
dengelerin korunmasına ihtiyacımız var. Yurt dışında oluşan negatif imajımızın pozitife dönmesi 
için reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaştırılması turizm sektörüne yardımcı olacaktır.

Fercan Başkan / Radisson Blu 
Conference & Airport Hotel  
İstanbul Genel Müdürü

Yaşanan düşüşün ilk sebebi, Türkiye’de  
üst üste gerçekleşen terör olayları

M.I.C.E. faaliyetleri kapsamında 2016’da beklediğim cironun yaklaşık yarım milyon Euro 
üzerine çıkabildik. Bunun çalışmasını 2015’te yaptığım için bu sonuca ulaşabildik. 

Geçtiğimiz yıl çok büyük üç adet yurt dışı işimizin iptal olması nedeniyle yaklaşık 2 milyon Euro 
gibi bir rakam kaybettik. M.I.C.E., Calista’nın yıllık cirosunun yüzde 9 ila 12’sini oluşturuyor.
Sejour misafirimiz öncelikli olmak üzere M.I.C.E. gruplarına da aynı kalitede hizmet sunuyoruz. 
Kriz olup olmaması sergilediğimiz ürün gamını değiştirmiyor. Toplantı ve Incentive özelinde 
konuşursak, markayı doğru müşteriyle buluşturduğunuz zaman krizi bir şekilde bertaraf 
edebiliyorsunuz. M.I.C.E. pazarında bu yıl 2016’ya göre kayıp olacaktır çünkü önümüzde 
bir referandum var, insanlar bunun sonucunu bekliyor. Politik alanda Türkiye’nin duruşunu 
görmek istiyorlar. M.I.C.E.’ta ve turizmin genelindeki düşüşün ilk sebebi, Türkiye’de üst üste 
yaşanan terör olayları. Öncelikle insanların toplantı ve kongre veya tatil için gidecekleri ülkenin 
güvenli bir ülke olduğunun ispatlanması gerekiyor. Türkiye’nin aslında bir terör ülkesi olmadığı 
noktasında gerekli tanıtımların doğru adreslerle yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Eren Sakinç / Calista Luxury Resort 
M.I.C.E. Satış & Pazarlama Müdürü
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Çözüm odaklı kalarak sektörü  
toparlamak için çabalamalıyız

Hükümet ne kadar çalışırsa turizmin  
durumu da o kadar iyi olur
Açıldığımız yıldan bu zamana kadar birçok kamu kurumuna ev sahipliği yaptık. 

Otelimizde biri büyük kongre salonu olmak üzere 10 adet toplantı salonu 
bulunuyor. 2016 yılında kongrelere fazla ağırlık vermedik. Bu sene beklenmedik 
satışlarımız oldu. Bu nedenle de toplantılara ağırlık vermeyip genel turistler üzerinden 
ilerledik. 2016, M.I.C.E. açısından normal geçti diyebiliriz. Bu senenin nasıl olacağına 
dair ise henüz bir çalışmamız, planımız yok. M.I.C.E. ve diğer turizm etkinlikleri, 
faaliyet alanımızda dönemsel olarak yarı yarıya yer kaplıyor. Türkiye’de yaşanan terör, 
OHAL gibi gelişmelerden de elbette etkilendik. Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıların 
aşılabilmesi için sektörden ziyade hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor. Hükümet ne 
kadar çalışırsa turizmin durumu da o kadar iyi olur.

Gökhan Kocaman / Sandıklı Thermal  
Park Resort Spa & Convention CenterAcenta 
ve Kurumsal Satış Sorumlusu 

Hamit Topaloğlu / Akrones Thermal  
Spa Convention Hotel Genel Müdürü

Özellikle terör olayları nedeniyle 2016’da turizmin önemli bir kolu olan M.I.C.E. alanında biz de 
olumsuz etkilendik. Ülkemizde kongre, büyük toplantı gibi etkinlikler düzenleyen şirketler 

planlarını iptal etti veya değiştirdi. Yurt içi M.I.C.E. organizasyonları dibe indi. Özellikle yurt dışı 
kongrelerinin güvenlik gerekçesiyle toplantılarını iptal etmeleri veya ertelemeleri hepimizi ciddi 
olarak olumsuz etkiledi. Otelimizin yeni bir tesis olması sebebi ile şu anda toplam gelirimizin yüzde 
20’lik kısmını M.I.C.E. faaliyetlerinden elde ediyoruz. Öte yandan gerek İstanbul’da gerekse Anadolu 
içerisinde yapılacak bir toplantı için ulaşım ağları henüz yeterli değil. Akrones Hotel olarak uluslararası 
2.000 kişilik kongrelere ev sahipliği yapabilecek düzeye gelmemize rağmen uluslararası bir kongreyi 
alma şansımız yok. Bunun sebebi hem hava yolu hem de demiryolu ulaşım ağının yetersiz kalması. 
2017’de 2016’nın yaralarının sarılacağına, büyük krizden ciddi dersler çıkarılacağına ve güncellenen 
stratejilerle çok daha verimli bir yıl geçirileceğine inanıyoruz. Otel olarak pazarlama stratejimizi ona 
göre yapıyoruz ve bu doğrultuda hedefimizi yüzde 40’a çıkarmayı istiyoruz. Öncelikle bakış açımızı 
değiştirmeli, çözüm odaklı kalarak sektörü nasıl toparlayabiliriz diye düşünüp çabalamalıyız.  

M.I.C.E. organizasyonlarında insanlar  
seyahati aktiviteyle harmanlıyor 

M.I.C.E., turizm sektörünün omurlarından birini temsil ediyor. Bu alanda da farklılaşmak gerekiyor. 
M.I.C.E. amacıyla seyahat eden insanlar, konakladıkları otelde önce sabah sporunda buluşuyor. 

Çünkü yapılacak toplantı veya kongrede geçmiş değil, gelecek konuşuluyor. Dolayısıyla fit, sağlıklı ve zinde 
olmak adına bu aktivitelere katılmak önemli hale geliyor. Wellness ve fitness artık otellerin içerisinde 
çok önemli bir yerde. M.I.C.E. organizasyonlarında insanlar seyahati aktiviteyle harmanlıyor. Biz de 
bunun avantajlarını görüyoruz. Wellness’ın ilgi çekici paketler şeklinde sunulmasının da Türkiye’nin 
yıldızını parlatmak, yine insanların Türkiye’ye gelmesini sağlamak için bir araç olarak görüyorum. Biz bu 
işin fiziksel egzersiz, hareket ve fitness ekipmanları ile hizmet kısmını temsil ediyoruz. Bunda da gerek 
ekipmanlarımıza gerekse teknolojiye yaptığımız yatırımlarla alternatif bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyoruz. 
M.I.C.E. organizasyonunda iddialı otellerin birçoğunda Technogym var. Bu oteller önemli fitness yatırımları 
yapıyorlar. Bir toplantı odası daha yapmak yerine fitness’a alan ayırıyorlar. Geçen sene turizmde ve 
M.I.C.E.’ta yaşanan sıkıntıların bize de ister istemez yansıması oldu. Yatırımlar ve yenilemeler yavaşladı 
ama biz üzerimize düşeni yapmaya, bu zor dönemde müşterilerimizin yanında durmaya çalışıyoruz. Düzlüğe 
çıkmak adına iyi markalar bir araya gelmeli ve doğru yatırımlar yapılmalı. Güç birliğinden çıkan portre en iyi 
şekilde potansiyel müşterilere gösterilmeli ve onların buraya gelmesi için çalışmaya devam edilmeli. 

Vittorio Zagaia / Technogym 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Turizmcilerin farklı pazarlar ve  
ürünler geliştirmesi faydalı olacaktır

Elde ettiğimiz başarı, M.I.C.E. alanına  
yaptığımız yatırımların meyvesidir
Jolly Tur, kuruluş yıllarında M.I.C.E. alanında Türkiye’ye çok fazla yenilik getiren, esas kuruluş 

amaçlarının başında M.I.C.E. yapılanması olan bir şirket. Pek çok alanda ilk kongreyi biz yaptık. 
2012 yılında aldığımız kararla Jolly M.I.C.E. adı altında yeni bir yapılanmaya gittik. Bu alanda 40 kişilik 
bir ekibimiz var. Sektörde lider olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
daralmaya rağmen M.I.C.E.’ta yüzde 170 oranında büyüdük ve 200’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. 
2017’de yüzde 30 büyüme hedefliyoruz fakat büyük bir sorun yaşanmazsa yüzde 100 büyümeye 
ulaşabiliriz. 2017, Jolly Tur olarak baştan sona yenilendiğimiz bir yıl olacak. Jolly M.I.C.E., ayrı bir 
tur operatörü gibi çalışıyor. İç pazar için ayrı, yurt dışı için ayrı ekiplerimiz var. Hizmet verdiğimiz 
firmaların tüm etkinliklerini, dünyanın neresinde olursa olsun yapıyoruz. M.I.C.E. alanı şu an 
ciromuzun yüzde 10’unu oluşturuyor. Bunu yüzde 15’lere çıkarmaya çalışıyoruz. Jolly M.I.C.E. olarak 
2016’da oldukça önemli bir büyüme elde etsek de, toplantı ve kongre sektörünün kayıp yaşadığını ve 
genel anlamda yüzde 60 oranında küçüldüğünü biliyoruz. Bu kadar kötü bir yılda elde ettiğimiz başarı, 
hem Jolly Tur’un marka gücünün hem de M.I.C.E. alanına yaptığımız yatırımların meyvesidir.

Mete Vardar /  Jolly Tur Yönetim 
Kurulu Başkanı

Fatih Kocagüzel / Dedeman Konya 
Hotel & Convention Center Satış ve 
Pazarlama Direktörü

Her ne kadar zor bir yıl olsa da 2016’ da hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. 2016 yılında yaşanan 
terör olayları, ülkemize kongre turizmi için gelen turistlerin sayısında ciddi derecede düşüşe sebep 

oldu. Önümüzdeki dönemde olayların sakinleşmesi ve terörün durması halinde turist sayısının artacağını 
öngörüyoruz. Açıldığı günden bu yana 3.500’e yakın organizasyona ev sahipliği yapan Dedeman Konya’da 
yılda ortalama 25 ulusal ve uluslararası kongre ile sempozyum gerçekleştiriliyor. Yıllık otel bütçemizin 
yaklaşık yüzde 30’luk kısmını toplantı ve kongreler teşkil ediyor. 2016’nın son çeyreği ve 2017’nin ilk 
çeyreğinde ülke gündemindeki siyasi, ekonomik ve terörle ilgili olumsuz gelişmeler M.I.C.E. alanında da 
ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Resmi kurumlar, özel sektör ve münferit organizasyonlarda erteleme 
ve iptaller yaşandı. Tüm bu olumsuzluklara ilave, pazardaki farklı fiyat politikaları da M.I.C.E. sektörünün 
daralmasında etken oldu. 2017’nin kalan kısmında ve gelecek yıllarda, öncelikle ülkemizdeki güvenlik ve 
huzur ortamının tahsisi, şehrimizde yapılacak yeni yatırımlar ve daha akılcı fiyat politikalarıyla daha iyi 
bir tablo ile karşılaşmayı umut ediyoruz. Turizmcilerin bu zorlu dönemde farklı pazarlar ve farklı ürünler 
geliştirmesi, yerli turistlere yönelik paketler oluşturması gibi çalışmalar faydalı olacaktır.” 

2017 yılının daha iyi olması için  
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var

Genel anlamda 2016 gerçekten zor bir yıl oldu, piyasalarda bekle ve gör düşüncesi ile hareket edildiği için 
gerek toplantı gerekse organizasyon anlamında önceki yıllara nazaran gözle görülür düşüşler yaşandı. 

Hilton Garden Inn Sivas otelimiz 30 Aralık 2016 tarihinde faaliyet göstermeye başladı, açıldığımızdan 
beri iş anlamında gayet olumlu geri dönüşler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Genel olarak 
değerlendirdiğimizde toplantı ve benzeri etkinliklerimiz beklentilerimiz ölçüsünde gerçekleşiyor diyebilirim.  
Ülkemiz genelinde yaşanan her türlü olay ve gelişme öncelikli olarak turizm sektörünü etkiliyor. Bunun 
neticesinde yapılması planlanan toplantı gibi organizasyonlar değişik tarihlere ertelenebiliyor ya da iptal 
edilebiliyor. 2017 yılı için oldukça umutlu olduğumuzu belirtmek isterim, gerek konaklama gerekse toplantı 
ve organizasyonlar açısından otelimizin açılması ilimizde mevcut olan büyük bir boşluğu doldurdu. 
Zaman içerisinde bilinirliğimizin artmasının da katkısıyla birçok organizasyona ev sahipliği yapacağımıza 
inanıyorum.  2017 yılının daha iyi olması için her konuda olumlu düşünmeye, birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız var. Dünya haritasına bakarsanız ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha görmüş 
olursunuz. Değerlerimize sahip çıkıp ülkemizin güzelliklerini her zaman ön planda tutmalıyız.

İnan Doğan / Hilton Garden  
Inn Sivas Genel Müdürü
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Yurt dışından gelmesi beklenen  
organizasyonlarda ciddi ölçüde iptaller yaşandı 

Sektöre yılın ikinci yarısında giren bir oyuncu olarak 2016, toplantı organizasyonları açısından 
beklentilerin altında kalan bir yıl oldu. Türk markalı bir otel olarak pazarda yeni tanınmaya 

başladığımızı ve pazarın durumunu göz önünde bulundurduğumuzda planladığımız hedefler 
doğrultusunda kısmen de olsa olumsuz olarak etkilendik diyebiliriz. Bütçe hedeflerimizi 
planlarken kongre ve seminer için yaklaşık yüzde 35’lik pay ayırıyoruz. Tarafımıza gelen 
her talebi değerlendirmek ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak arzusundayız. 
Ülkemizde ne yazık ki yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle yurt dışından gelmesi beklenen 
organizasyonlarda ciddi ölçüde iptaller yaşandı. Bu sürecin geçici olduğuna inanıyoruz ve 
önümüzdeki günlerde pazarın hareketlenmesini bekliyoruz. İlk çeyreği değerlendirecek 
olursak, sektörün toparlanma içerisinde olduğunu görüyoruz. Ertelenen 2016 organizasyonları 
2017’nin ilk çeyreğinde yapılmaya başlandı. Bu durumun, durgun geçmesi beklenen ilk çeyreği 
hareketlendirdiğine şahit olduk. Ülkemizin iç dinamikleri bu anlamda ciddi bir potansiyele sahip, 
biz de Wish More Hotel olarak bu potansiyelden beklentilerimizi karşılamayı hedefliyoruz. 
Bu dönemde hem ülke hem de marka olarak pazarlama ve lobi faaliyetlerimizi artırmaya 
odaklanmalı, bölgesel olarak reklam çalışmaları yapmalıyız.

Erkan Akkurt / Wish More  
Hotel Istanbul Genel Müdürü

Hepimizin şahit olduğu üzücü terör olayları ve dış siyasette yaşanan gerginlikler sebebiyle 
2016 yılının maalesef ülkemiz, turizmimiz ve otelimiz açısından iyi geçtiğini söylemek pek 

mümkün değil. Karalama politikası dahilinde hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın 
son 25 yıldır ilk defa vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısı yaptığı bir sene oldu. Bunların 
doğal sonucu olarak yabancı turistler ülkemiz yerine başta Yunanistan, Dubai ve İspanya’da 
yatak kapasitelerini doldurdular.  Oluşan ortamın kaçınılmaz sonucu olarak organizasyon 
firmaları alternatif lokasyonlara yöneldi. Toplantı ve kongreler özellikle şehir otelciliğinin olmazsa 
olmaz bir parçasıdır. Otel doluluklarını bir piramit gibi ele alırsak, tabanı doldurup üstlere koyarak 
ilerlemek en doğru şekildir. Böylelikle önünüzü görür, tedbir, plan, program ve istihdamınızı ona 
göre ayarlarsınız. Biz de bu sebeplerden ötürü faaliyetlerimizin kayda değer bir kısmını kongre 
ve seminerlere ayırıyoruz. 2017 turizm sektörünün eskisinden de iyi duruma geleceği yılların 
başlangıcı olur diye umuyoruz. Bunun için ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle, bunlara yönelik 
farklı iletişim stratejileriyle mesafe alacağımızı görüyor ve ümit ediyoruz. Tüm turizmciler olarak 
ümidi ve heyecanı kaybetmeden; yeni proje, fikir ve pazarlarla, dingin bir ortamda devletimizin de 
desteğiyle çok çalışarak bu günleri atlatabileceğimizi düşünüyorum.  

Cüneyt Sunay / Wyndham Grand  
Kalamış Hotel Genel Müdür Yardımcısı 

Toplantı ve kongreler özellikle şehir  
otelciliğinin olmazsa olmaz bir parçası

Global kriz her sektör gibi otelciliğe de büyük ölçüde yansıdı
Kongre ve toplantı bakımından 2016 beklentinin altında geçmesine rağmen otelimizin konumu ve 

yapısı itibariyle tüm toplantı salonları M.I.C.E. alanında oldukça yoğun kullanıldı. Otel doluluklarının 
yüzde 20’lik kısmını konaklamalı M.I.C.E. misafirlerine ayırıyoruz. M.I.C.E. alanında hizmet sunan 
işletmelerin kapasite yetersizliği, talepleri karşılayamaması, toplantı salonlarının ergonomik yapısı, 
ekonomik şartlar, siyaset ve terör olayları M.I.C.E. sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Global kriz her 
sektör gibi otelciliğe de büyük ölçüde yansıdı. Bizler sektörün minimum düzeyde etkilenmesi için yurt 
dışında otellerimizi en iyi şekilde temsil etmeli, PR ve marketing planlamalarımızı bu etkenlere göre 
şekillendirmeliyiz. 2017’nin ilk çeyreğini M.I.C.E. alanında hedeflerin üzerinde tamamladık, konaklama 
sayısı ile eventlerdeki katılımcı sayısı 2017 hedeflerimizin üzerinde devam etmekte. Samsun’un marka 
değeri yüksek yeni bir destinasyon olması ve ulaşımının kolaylığı talepleri arttırdı. Otellerin arz talep 
dengesini sağlaması hizmet kalitesini arttırması gereklidir.

Savaş Türkay / Sheraton Grand 
Samsun Hotel Genel Müdür
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■	Öncelikle sizi kısaca  tanıyabilir miyiz?
Yüksek öğrenimimi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek 
Okulu’nda tamamladım. 2000 yılından itibaren termal ve 
sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Afyonkarahisar 
bölgesindeki otellerin kuruluş ve açılış çalışmalarında yer aldım. 
Hâlihazırda Korel Thermal Hotel’in genel müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim. 

■	Oda, yatak kapasitesi ve sunduğu hizmet çeşitliliği başta 
olmak üzere, Korel Thermal Resort Clinic&Spa hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Korel Thermal Resort Clinic & Spa; Ankara, İzmir, İstanbul ve 
Antalya illerinin kesişme noktasında, Afyon şehir merkezine 
13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 120 bin metrekare açık 

alan, 50 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekte olup; 
Zafer Havalimanına 45 kilometre mesafede konumlanıyor. 
Tesisimiz 329 oda 658 yatak kapasitesine sahip. Spa 
merkezimizde masaj, cilt bakımları, vücut bakımları, 
hamam bakımları, çamur bakımı, el ayak bakımları, kuaför, 
bitki banyoları, kaplıca kürleri için termal havuzlar, yüzme 
havuzları, sauna, jakuzi, ozon kabini, buhar banyoları 
ve zayıflama üniteleri hizmet veriyor. Ayrıca otelimizin 
kendi bünyesinde SGK ile anlaşmalı Özel Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon C tipi tıp merkezi bulunuyor. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi işbirliği ile hizmete açılan aromaterapi 
merkezimizde ev yapımı doğal ürünler ve soğuk sıkım 
yağlar kullanılarak cilt bakımı, vücut bakımı, bitki banyosu 
ve masaj uygulamaları yapılıyor. Korel Thermal Resort Clinic 
& Spa, sağlık turizmine hizmet veren ve Afyon bölgesinde 

”Rekabetin her zaman kaliteyi  
geliştirdiğine inanıyoruz”

Ümit Uysal / Korel Thermal Resort Clinic & Spa Genel Müdürü:

Şifalı kaplıca sularıyla son yıllarda sağlık turizminde parlayan lokasyonlardan biri olan 
ve popülaritesi her yıl artan Afyonkarahisar bölgesinde yer alan Korel Thermal Resort 

Clinic & Spa, sağlık ve bakım uygulamalarıyla öne çıkıyor. Tesisin Spa merkezinde termal 
suyun yanı sıra masaj, cilt ve vücut bakımları, bitki banyoları, sauna, jakuzi, ozon kabini, 
buhar banyoları ve zayıflama üniteleri gibi imkanlar da bulunuyor. Bünyesindeki fizyoterapi 
merkezinden ana restorandaki organik yiyeceklere kadar her alanda sağlıklı bir konaklama 
deneyimi sunmayı hedefleyen otele dair tüm sorularımızı Korel Thermal Resort Clinic & 
Spa’nın genel müdürü Ümit Uysal yanıtladı.
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turizm otelcilik işletmeciliği alanında 
ismini marka değer üzerinden 
kanıtlamış, kaliteli hizmet anlayışıyla 
misafir memnuniyeti odaklı bir 
konaklama hizmeti sunuyor.

■	Dinlenme alanları ve genel 
ortamlarına bakıldığında Korel 
Thermal Resort Clinic & Spa, ferah 
ve geniş bir yapı sergiliyor. Isı ve ses 
yatılımı dahil olmak üzere mimari 
tasarımı yapılırken hangi unsurları 
gözeterek oteli inşa ettiniz?
Tesisimiz geniş alanları, toplantı ve 
aktivite salonları ile beraber 1 kilometre 
yürüyüş yapılabilecek bahçe ortamıyla 
ferah bir yapıya sahip. Kış mevsimin 
yoğun hissedildiği Afyon bölgesinde ısı 
yalıtımı ve enerji tasarrufu ön planda 
tutulmakta. Bu anlamda otelimiz 
Turizm Bakanlığından Yeşil Yıldız 
belgesi almaya hak kazanmıştır.

■	Bulunduğunuz lokasyondaki 
otellerin yanı sıra birçok yeni tesis de 
devreye giriyor. Korel Thermal Resort 
Clinic & Spa olarak, hangi unsurlarla 
rakipleriniz arasında öne çıkıyorsunuz? 
Korel Thermal Hotel’in açıldığı yıl 
bölgemizde 3 adet beş yıldızlı otel 
mevcuttu. Şimdi ise bölgede 8 tane beş 
yıldızlı otel bulunuyor. Rekabetin her 
zaman kaliteyi geliştirdiğine inanıyoruz. 
Korel Thermal’in rakiplerine göre 
ortaya koyduğu hizmet farklılığı burada 
göze çarpıyor. Misafirlerimiz dinlenip 

yenilenme, eğlenme, termal sularda 
şifa bulmanın yanında fizik tedavi 
ve rehabilitasyon merkezimizden de 
faydalanarak sağlığına kavuşuyor. Tatil 
amaçlı seyahat eden misafirlerimizin 
dışında toplantı ve seminerler için 
ağırladığımız misafirlerimiz de yılın 
tüm yorgunluğunu termal sularımızda 
atma fırsatı yakalıyor. Aşçılarımızın 
hazırladığı Türk mutfağının 
geleneksel yemekleri büyük övgüler 
alıyor. Mutfağımızda pişen sebzeler 
otelimizin serasında yetiştiriliyor, 
etler ise çiftliğimizde üretiliyor. 
Yemeklerimizde organik ürünler 
kullanılması mutfağımızı lezzet 
konusunda ön plana çıkarıyor.  

■	Misafir profiliniz hakkında bilgi verir 
misiniz? Daha çok hangi pazarlara / 
segmente hitap ediyorsunuz?
Afyon bölgesinin yurt dışı misafir 
profilini çoğunlukla; Belçika, Almanya, 
İsveç, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan 
Türkler oluşturuyor. Malum, güneşin 
az olduğu bu bölgelerde yaşamak 
demek kas-iskelet sistemi ve 
romatizmal rahatsızlıkları beraberinde 
getiriyor. İşte bu noktada devreye biz 
giriyoruz. Fizik tedavi ve rahabilitasyon 
kliniği ile birlikte termal sulardan 
faydalanan misafirlerimiz ülkelerine 
yenilenmiş olarak dönüyor.

■	Turizmde zorlu bir yıl olan 2016 
senesi Korel Thermal Resort Clinic & 
Spa açısından nasıl geçti? Bu dönemde 
nasıl bir yol haritası izlediniz?
2016 yılı, Afyon bölgesi otelciliği 
açısından genel anlamda iç pazara 
hitap etmesi nedeniyle dış pazara 
yönelik çalışan tesislere göre daha 
avantajlı geçti. Umarım böyle zorlu 
dönemler hem iç pazar hem dış pazar 
için bir daha yaşanmaz.

■	2017 yılına dair beklentileriniz, 
hedefleriniz ve öngörüleriniz nelerdir?
2017 yılının ilk çeyreği beklentilerimizi 
karşılayacak şekilde seyretmişti. 
Bundan sonraki dönemi de iyi bir 
şekilde geçirmeyi hedefliyoruz.

Korel Thermal Resort 
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inanıyoruz. Korel Thermal’in 
rakiplerine göre ortaya 

koyduğu hizmet farklılığı 
burada göze çarpıyor. 
Misafirlerimiz dinlenip 
yenilenme, eğlenme, 
termal sularda şifa 

bulmanın yanında fizik 
tedavi ve rehabilitasyon 

merkezimizden de 
faydalanarak sağlığına 

kavuşuyor. Tatil 
amaçlı seyahat eden 

konuklarımızın dışında 
toplantı ve seminerler için 

ağırladığımız misafirlerimiz 
de yılın tüm yorgunluğunu 

termal sularımızda 
atma fırsatı yakalıyor. 

Aşçılarımızın hazırladığı 
Türk mutfağının geleneksel 

yemekleri büyük  
övgüler alıyor.
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Uluslararası MICE Derneği, danışma kuruluyla bir araya geldi

I-MICE Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
konuşan Serdar Söyler, güvenlik gibi 

nedenlerle organizasyon sayısının 
oldukça düştüğünü söyledi. Söyler; 
“M.I.C.E.’ın ciddi bir potansiyeli 
var, bu potansiyel de ülkemizde 
birçok uluslararası organizasyonun 
gerçekleşmesini sağladı. Biz de ‘bu 
potansiyeli yüceltmeye gönüllüyüz’ 
diyerek yola çıktık, I-MICE derneğini 
kurduk. Danışmamız gereken birçok 
konu olduğu için de danışma kurulunu 
bir araya getirdik” dedi. I-MICE Yönetim 
Kurulu Üyesi Ertuğrul İstanbullu’nun 
danışma kurulunu tanıtmasının ardından, 
I-MICE 2. Başkanı Hüseyin Kurt, derneğin 
hedeflerini aktardı. Kurt, “Derneğimiz; 
üye ve paydaşlar arasında yeni işbirlikleri 
başlatmak, var olan ilişkileri güçlendirmek, 
üyelerine yurt içi veya yurt dışında 
üyelik avantajları sağlamak, sektörün 
gelişimine yönelik projeler üretmek, eğitim 
olanakları yaratmak, üye ve paydaşların 
yaşayabileceği sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla yola çıktı” dedi. I-MICE Genel 
Sekreteri Evren Bölek ise, derneğin web 
sayfasının 75 günde 95 bin ziyaretle önemli 

bir başarı gösterdiğini, daha fazla ziyaretçi 
alarak Alexa’daki sıralarını yükseltmeyi 
hedeflediklerini ifade etti. Derneğin, 
Dünya M.I.C.E. Zirvesi 2018’i düzenlemeyi 
hedeflediklerini aktaran yönetim kurulu 
üyeleri, I-MICE’ı global hale getirmeyi 
amaçladıklarını belirtti.

Yücel: “Türkiye’nin gerçek değerlerini 
ortaya koyan etkinliklerle  
gündeme gelmeliyiz”
Turizm Eski Bakanı ve TURAD Başkanı 
Bahattin Yücel moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen oturumda danışma 
kurulunun her bir üyesi sektöre ilişkin görüş 
ve önerilerini dile getirdi. Oturum, kendisi de 
danışma kurulu üyelerinden olan Yücel’in 
konuşmasıyla başladı. Türkiye’nin sorunlu 
bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Yücel, 
son dönemde yaşanan olumsuzlukların, 
ülkemizin yurt dışında negatif tanınmasına 
yol açtığını söyledi. Türkiye’nin maruz kaldığı 
haksız değerlendirmenin düzeltilmesi 
gerektiğini belirten Yücel, “Bu aşamada 
Türkiye’nin tanıtıma ihtiyacı yok. Olumsuz 
algıyı değiştirecek, yeni etkinlik tasarımı 

planlamasına ihtiyacımız var. Türkiye’nin 
gerçek değerlerini ortaya koyan etkinliklerle 
gündeme gelmeliyiz. Ülkedeki olumlu 
gelişmeleri dünyanın gündemine taşıyacak 
iletişim planları hazırlamalıyız” dedi. 
Acente temsilcileri, akademisyenler, kanaat 
önderleri, yeme-içme sektörü temsilcileri, 
STK temsilcileri, gazeteciler ve diğer 
sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 
oluşturulan danışma kurulunun üyeleri, 
yaptıkları konuşmalarda M.I.C.E. sektörünü 
kendi çalışma alanları kapsamında 
değerlendirdi. Danışma kurulundan öne 
çıkan görüşler ise; ülkede güven ve refah 
ortamı oluşturulmalı, Türkiye ile ilgili algı 
değiştirilmeli, turizm çeşitlendirilmeli, 
sektör paydaşları arasındaki görüş 
alışverişini daimi kılacak girişimler 
başlatılmalı, dünyada üne sahip sanatçı 
veya kanaat önderlerini davet edip onlarla 
yapacağımız videolar sosyal medyadan 
dünyaya yayılmalı, tanıtımlarda farklı 
medeniyetten miras kalan tarihi ve kültürel 
değerlerimiz ön plana çıkarılmalı, orta ve 
uzun dönemde neler yapılması gerektiği 
şimdiden planlanmalı ve dernek yönetimi 
profesyonel hale getirilmeli şeklinde oldu. 

Tüm toplantı-kongre-etkinlik 
sektörü profesyonellerini bir araya 
getirmek amacıyla kurulan I-MICE 
(Uluslararası MICE Derneği), danışma 
kurulu ile bir araya geldi. Toplantının 
açılışında konuşan, derneğin 
yönetim kurulu başkanı Serdar 
Söyler, I-MICE ve sektörün güncel 
durumuna yönelik bilgiler verdi. 

Eşsiz deniz ve doğa manzarasına hâkim konumda bulunan 
Batum’da, 29 bin metrekarelik alana kurulmuş olan Leogrand 

Hotel, şehri ziyaret edenlerin her türlü ihtiyacına hitap ediyor. 
Batum Uluslararası Hava Limanı’na 15, şehir merkezine ise 5 
dakikalık yürüme mesafesinde bulunan 180 odalı Leogrand Hotel, 
Batum’un en büyük Spa ve Fitness salonu, Batum manzaralı club’ı, 
Gürcü ve Türk mutfağından lezzetler sunan Luna Restaurant’ı ile 
misafirlerine keyifli bir konaklama deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, 
otele 5 dakika yürüme mesafesinde olan plajda Leogrand Hotel 
müşterilerine ayrılmış bir kısım bulunuyor. Leogrand Hotel’in 1.500 
metrekarelik terası ise düğün ve davetlere de ev sahipliği yapıyor.

Leogrand Hotel, Batum turistlerine 
keyifli bir konaklama vaat ediyor
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Best Western Hotels & Resorts, 2017’ye 
ilişkin strateji ve planlamalarını paylaştı

Best Western Hotels & Resorts, her yıl düzenlenen üye toplantısını 
bu sene 22 Mart günü Best Western Plus The President Otel’de 

gerçekleştirdi. Toplantıya Best Western Hotels & Resorts Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Suzi Yoder, Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya Bölge 
Başkanı Baran Türkel, uluslararası operasyon departmanı yöneticileri, 
Türkiye destek ofisi ve Best Western Hotels & Resorts’un Türkiye’deki 
15 üye oteli katıldı. Markaya yönelik 2016 değerlendirmesinin 
yapıldığı toplantıda 2017 yılına ilişkin strateji ve planlamalar da 
paylaşıldı. Toplantıda, Best Western Hotels & Resorts tarafından üye 
oteller için yürütülen E-Ticaret, Satış Pazarlama ve Gelirler Yönetimi 

faaliyetleri kapsamında; bestwestern.com web sitesinin yenilenmesi, 
ödüllü Best Western Rewards sadakat kulübü ayrıcalıkları, logo ve 
kurumsal kimlik güncellemeleri, uluslararası anlaşmalar, kurumsal 
ortaklıklar ve büyüme alanlarındaki gelişmeler hakkında sunumlar 
yapıldı. Best Western üst düzey marka yöneticileri tarafından üye 
otellere çağdaş gelir yönetimi ve optimizasyon stratejileri üzerine 
kapsamlı bilgiler verildi. Markanın 2017’de Türkiye’deki otelleri için 
planlanan stratejileri ve iş planı doğrultusunda, üye değerlerini 
ve ayrıcalıklarını daha da yukarıya taşıyacak destek hizmetleri ve 
yatırım çalışmalarına etkin şekilde devam edileceği ve markanın 
genişletilmesi yönündeki faaliyetlere odaklanılacağı belirtildi.

Best Western üyelerinin ödülleri dağıtıldı
Toplantıda ayrıca uluslararası ve yerel düzeyde birçok ödüle hak 
kazanan Best Western ödül töreni de düzenlendi. Best Western 
Citadel Otel “2016 Misafir Memnuniyeti Mükemmellik Ödülü” alırken; 
Best Western Plus The President Otel, Best Western Hotel 2000 
ve Best Western Plus Khan Otel “Türkiye Best Western Otellerinin 
En İyileri” ödüllerini aldı. Yeni açılan üye oteller Vib Antalya, Best 
Western Premier Cappadocia ve Best Western Premier Sakarya Otel 
ise mevcut üye otel yöneticileri ile tanıştırıldı.

Veri ve analiz şirketi STR Global’in Türkiye 
Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Şubat 

2017 Ülke Performans Raporu açıklandı. TÜROB 
tarafından değerlendirilen raporun sonuçlarına 
göre, Türkiye’nin Şubat 2017 otel dolulukları, 
2016’nın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak yüzde 
50,5 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde az da 
olsa artış görülürken, İstanbul’daki doluluklar 
düşmeye devam etti. İstanbul’un Şubat 2016’da 
yüzde 47,6 olan doluluk oranı, Şubat 2017’de 
yüzde 0,7 düşerek yüzde 47,2 oldu. İstanbul’da 
fiyatlardaki düşüş ise ciddi boyuta ulaştı. Şubat 
2017’de İstanbul’da ortalama günlük satılan oda 

bedeli yüzde 19,3 düşüşle 70,3 Euro’ya geriledi. 
Şubat 2016’da bu rakam 87,1 Euro olmuştu. 
Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen 
gelirler ise yüzde 19,9 gerilemeyle 33,2 Euro 
olarak ölçüldü. Şubat 2016’da bu rakam 41,4 
Euro idi. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda 
bedeli iki aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 
68,1 Euro, odabaşı elde edilen gelir ise yüzde 
28,5 gerilemeyle 31,5 Euro’ya düştü. İstanbul 
bu oran ile Şubat 2017’de Avrupa’da en büyük 
düşüşü yaşayan destinasyon oldu. İstanbul 
aynı zamanda, Şubat 2017’de ortalama günlük 
satılan oda bedelindeki yüzde 25,3 ve odabaşı 
elde edilen gelirlerde yüzde 28,3’lük düşüşle 
en büyük gelir kaybı yaşayan şehir olarak 
kaydedildi. Konuyla ilgili Türkiye Otelciler Birliği 
(TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, İstanbul’un 
artık turizmde özel uygulamalarla ele alınması 
gerektiğini belirtti. Aksi halde 2017 yılının da 
kayıp olacağını ifade eden Bayındır, “Fiyatlar 
bu kadar düşerken konaklamada fazla kapasite 
sorunu da sektörü olumsuz etkiliyor. Özellikle 
İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir 
almak gerekiyor” dedi. 

İstanbul, Avrupa’da en büyük gelir  
kaybını yaşayan destinasyon oldu

Hampton by Hilton 
Bolu’nun genel 

müdürlük görevine Ömer 
Songur getirildi. Hilton 
Ankara’da çalışma hayatına 
başlayan Songur, Dedeman 
Otel, Sürmeli Otel ve 
Kıbrıs Cratos Otel’de F&B 
müdürlüğü görevinin yanı 
sıra Amerika ve İngiltere’de 
de turizm sektörünün farklı 
alanlarında çalıştı. Songur, 
yeni görevinden önce 
Ankara’daki Çam Termal 
Otel Kızılcahamam’ın genel 
müdürlüğü yapmıştı.

Hampton by 
Hilton Bolu’ya 
yeni genel müdür
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Mövenpick Hotel Istanbul Golden 
Horn yeni projelere odaklandı

İki yıl önce Mövenpick markasını Haliç’e taşıyan ve Mövenpick Hotel 
Istanbul Golden Horn’da doluluk oranlarını yüzde 80’e çıkaran Akgel 

Gayrimenkul, yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Mövenpick 
Hotel İstanbul Golden Horn’un ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle 
basın mensuplarıyla bir araya gelen Akgel Gayrimenkul Yönetim 
Kurulu Başkanı Volkan Öngel ve Mövenpick Hotel İstanbul Golden 
Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan, otelin yakaladığı başarı başta 
olmak üzere bölgeye dönük yeni projeleri hakkında bilgi verdiler. 
Mövenpick Hotels& Resorts markasının Türkiye’deki dördüncü 
oteli için Haliç bölgesinin seçildiğini vurgulayan Mövenpick Hotel 
Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan, 40 milyon dolarlık 
yatırımla Haliç’in en iddialı otellerinden birine hayat vermekten büyük 
memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Doluluk oranları hızla yükseliyor”
Turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılı dönemlerde bile otelin doluluk 
oranlarının 2016’ya göre hızla yükseldiğine dikkat çeken Arslan, 
bu oranlara ulaşmaları konusundaki çalışmaları ve edindikleri 
sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Mövenpick Hotel Istanbul 

Golden Horn’un ağırladığı turist profilinde Avrupa’nın yanı sıra 
Ortadoğu’dan gelen turistler de önemli bir yer tutuyor. Yaşanan 
olumsuzluklar, Avrupalı turist sayısında tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Haliç’te de düşüşler yaratmış olsa da, Mövenpick markasının ve 
stratejilerimizin etkisiyle otelimizde böyle bir durum söz konusu 
olmadı. Ayrıca, toplam misafir sayımızda yerli turist profili de yine 
önemli bir unsur. Çalışmalarımızın bir sonucu olarak bugün İstanbul 
için bile yeni sayılabilecek turist profili olan Güney Amerika’yı 
hem bölgeye hem de otelimize kazandırdık. ” Arslan, Ulusal ve 
uluslararası platformlardaki tanıtım çalışmalarının yanı sıra özel 
hizmetleriyle 2 yıl içinde sadık bir misafir profili yarattıklarına ve 
bu profili giderek genişleteceklerine dikkat çekti. Mövenpick Hotel 
Istanbul Golden Horn olarak hayat verdikleri www.enjoygoldenhorn.
com online platformuna da vurgu yapan Arslan, online site 
vasıtasıyla Haliç’in tanıtımını sadece ulusal değil, uluslararası 
çapta da gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Bölgeyi daha ulaşılabilir 
kılmak için geliştirilen Unkapanı-Haliç Tüp Geçit projesinin önemine 
değinen Arslan, projeyle Haliç’in daha ulaşılabilir hale geleceğini 
belirtirken, 2015’te kurulan Haliç Platformu’na Movenpick Hotel 
Istanbul Golden Horn’un yanı sıra, çevre oteller ile Haliç Kongre 
Merkezi’nin de destek verdiğini söyledi.  

Akgel Gayrimenkul, butik bir otel yatırımı planlıyor
Akgel Gayrimenkul’ün yeni turizm yatırım planlarına da işaret 
eden Ahmet Arslan, şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı 
Ferruh Akgün ve yönetici ortağı Volkan Öngel’in İstanbul ve yakın 
çevresindeki coğrafyalar için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 
İstanbul’a artık 5 yıldızlı yatırım yapılmaması gerektiğini söyleyen 
Akgel Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Öngel, 2019’da 
hayata geçirmek istediklerini butik bir otel projeleri bulunduğunu 
ve proje için şu an arazi arayışı içinde olduklarını ifade etti.

III. LuxinTurkey Zirvesi, lüks turizmin temsilcilerini ağırladı

Üçüncü  LuxinTurkey Zirvesi, 29 Mart-3 Nisan tarihlerinde 
AIDA Turizm tarafından Çırağan Palace Kempinski’de 

gerçekleştirildi. Zirveye dünyanın çeşitli ülkelerinden lüks 
turizmine yön veren, dünyanın ünlü multi-milyarderleri, devlet 
başkanları, üst düzey protokol, krallar, prensler ve prenseslerin 

tatil programlarını yapan 100’e yakın turizm acentesi sahibi ve 
üst düzey yetkilisi katıldı. LuxinTurkey Başkanı Adviye Bergemann 
yapmış olduğu konuşmasında, “AIDA Turizm olarak ülkemizin lüks 
destinasyon algısını yerleştirmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. 
Maalesef Türk turizmi açısından zor bir dönemden geçmekteyiz. 
Ülkemize gelen ziyaretçi sayılarının düştüğü, birçok kimsenin 
gelmekten bile çekindiği böyle bir dönemde, yerinde tanıtım 
faaliyetleri çok daha önem kazanmaktadır” dedi. Ülkelerinde 
otorite sahibi, kanaat önderi olan kişilerin zirveye davet edildiğini 
ifade eden Bergemann, davetlilerin Türkiye’nin turizm elçisi 
olarak çalışacaklarını söylemelerini ve müşterilerine bu yönde 
tavsiyede bulunacaklarını belirtmelerini zirvenin başarısı olarak 
değerlendirdi. Türkiye’nin tanıtım ve imaj faaliyetleri için yola 
devam edeceklerini de açıklayan Bergemann, “LuxinTurkey 
oluşumuyla bir araya geldiğimiz otelci arkadaşlarımız ve Turizm ve 
Kültür Bakanlığımız ile ülkemizin değerlerini acentelere tanıtarak 
bu kötü günleri hep birlikte aşacağız” dedi. 

Volkan Öngel Ahmet Arslan
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Uluslararası Turizm Borsası - ITB 
Berlin Turizm Fuarı, bu yıl 8-12 
Mart 2017 tarihleri arasında 51’inci 

kez Almanya’nın başkenti Berlin’de 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin en önemli turizm 
pazarı olan Almanya’da erken rezervasyon 
talebinin düşük seyrettiği görüşünün hakim 
olduğu fuarda, Türk turizmciler yoğun 
temaslarda bulundular. ITB Berlin’deki Türk 
standının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile birlikte yaparken, Bakan Avcı, Türkiye’nin 
ITB fuarında her yıl daha güçlü şekilde temsil 
edildiğini belirtti. 26 salonda 1.092 standın yer 
aldığı ITB Berlin fuarı 160 bin metrekare alan 
üzerinde kuruldu. Türkiye, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın 3.079 metrekarelik standı ile 
fuarın öne çıkan stantları arasındaydı.

Almanya pazarında 2017 için  
son dakika satışlarına bel bağlandı
Türkiye turizminin en önemli kaynak pazarı olan 
Almanya’dan gelen turist sayısında son birkaç 
senedir muhtelif sebepler nedeniyle düşüşler 
yaşansa da 2017’de özellikle siyasi alanda 
yaşanan gelişmeler nedeniyle ibre düşüşün 
devam edeceğini gösteriyor. Son üç senede 
Almanya’dan 14 milyon 720 binin üzerinde turist 
ağırlayan Türkiye, 2016’da art arda yaşanan terör 
olaylarının yarattığı güvenlik kaygısı nedeniyle 
bu pazarda gerilerken, 2017’ye dair beklenti 
ve hedefleri de son dönemde yaşanan siyasi 
gerginlikler sebebiyle sekteye uğradı. Türkiye, 
erken rezervasyon döneminde Almanların 
en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri 
konumundayken, şu an pazarda son dakika 
satışlarına bel bağlamış durumda.

 ACENTELER     DOSYA

Türkiye, Avrupa pazarlarında 
erken rezervasyon 

potansiyelini kaybediyor
Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin, bu yıl da 
sektördeki gelişmelerin yakından takip edildiği bir organizasyon oldu. 
Öte yandan Almanya ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan siyasi 
gerilimle artan tansiyonun etkileri fuara da yansıdı. Turizmcilerin büyük 
bir kısmı erken rezervasyonda eli zayıflayan Türkiye’nin, Almanya 
ve birçok Avrupa pazarında son dakika satışlarıyla bir hareketlilik 
yakalayabileceğini belirtirken, bir kısmı da politik sorunların aşılması 
halinde hızlı bir toparlanışın gelebileceği görüşünde... 
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Türkiye’ye gelen Alman turist  
sayısı gerilemeye devam ediyor
2014 yılında 5 milyon 250 bin 36 Alman 
turistin geldiği Türkiye, bu sayıyı 2015’te 
artırarak 5 milyon 580 bin 792’ye çıkardı. 
Ancak son iki yılda gerek yurt içinde 
gerekse bulunduğu bölgede yaşanan politik 
gelişmeler ve terör olayları Almanya başta 
olmak üzere birçok pazarda Türkiye’ye 
dönük talebin gerilemesine neden oldu. 
Türkiye, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 
30’un üzerinde gerilediği Almanya’dan 3 
milyon 890 bin 74 ziyaretçi ağırladı.
Son üç yılda Almanya’dan  
gelen ziyaretçi sayıları

2014 5.250.036
2015 5.580.792
2016 3.890.074

TOPLAM 14.720.902
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı   

 
Türkiye’ye dönük güvenlik kaygısına 
politik sorunlar da eklendi
Almanya ve Türkiye arasında yükselen politik 
gerilimin ITB Berlin’e denk gelmesi nedeniyle 
fuarın bu yıl Almanya pazarının gerçek 
göstergelerini yansıtmaktan uzak olduğunu 
söyleyen kimi turizmcilere göre, 2017’de 
ülkemiz açısından Avrupa pazarlarındaki 
gidişatın ne yönde olacağı, 16 Nisan 
referandumunun ardından görülebilecek. 
Referandum sonrasındaki sürecin sakin 
geçmesi halinde turizmde de bir hareketlilik 
olabileceğini aktaran sektör profesyonelleri, 
önümüzdeki sürecin getireceği sonuçların 
önemine vurgu yapıyorlar. 

Türkiye açısından ITB Berlin,  
siyasi gerilimin gölgesinde kaldı
Büyük umutlarla gidilen ITB Berlin 
fuarında, iki ülke arasındaki siyasi 
gerilimin yoğun şekilde hissedildiğini 
aktaran sektör profesyonelleri, bu 
nedenle Türkiye’ye dönük ilginin 
azaldığını, birçok tur operatörünün 
Türkiye’yi portföyünden çıkardığını ve çok 
sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtiyorlar.

Toparlanış için Avrupa ile Türkiye 
arasındaki siyasi gerilim son bulmalı
Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi 
gerilimin tüketici kararlarını etkilediğini 
ve ülkemizin Alman pazarı için özellikle 
son iki senede son dakika rezervasyon 
destinasyonuna dönüştüğünü ifade 
eden turizmciler, Türkiye’ye yönelik 
erken rezervasyon talebinin önceki 

yılların gerisinde olduğunu aktardılar. 
Birçok pazarda vazgeçilmez bir 
destinasyon olarak anılsa da son süreçte 
yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı tur 
operatörlerinin kataloglarında Türkiye’ye 
yer vermediklerini söyleyen turizmciler, 
erken rezervasyonda yaşanan kayıpların 
son dakika satışlarıyla telafi edilmesini 
umduklarını dile getirdiler. Öte yandan 
kimi turizmciler ise tur operatörleriyle 
yaptıkları görüşmelerde, Avrupa’dan 
Türkiye’ye yönelik ön rezervasyonlarda 
geçmişe oranla eksiler olsa da uçak 
ve operasyon planlamalarında bir 
değişiklik söz konusu olmadığını, son 
dakika satışlarının yoğun olacağını ve bu 
satışlarla 2016 rakamlarını yakalamayı 
hedeflediklerini vurguladılar.  
Bunun sağlanabilmesinin yolunun 
Türkiye ve Avrupa arasındaki siyasi 
gerilimin son bulmasından geçtiğini 
kaydeden turizmciler, politika ve 
güvenlikle ilgili sorunların aşılmasının 
bu noktada kilit rol üstlendiğinin altını 
çizdiler. 

Alman turistin tercihinde,  
İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz  
ve Yunanistan öne çıkıyor
TÜRSAB’ın, 2017 ITB Berlin fuar 
sonuç raporuna göre, 2016 yılında 
144,3 milyon seyahat gerçekleştiren 
Almanların 5 günden uzun süreli yurt 
dışı seyahatlerinde en çok tercih ettikleri 
bölge yüzde 36,5 ile Akdeniz’e kıyısı olan 
ülkeler olarak öne çıktı. Yüzde 11,9’luk 
kesim tatil için Batı Avrupa’yı, yüzde 
6,8’lik kesim ise Doğu Avrupa’yı tercih etti. 
Turizmcilerin, ITB Berlin’deki izlenimlerine 
göre, Almanlar başta İspanya ve İtalya 
olmak üzere Fransa, Portekiz, Avusturya, 
Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a 
yöneliyorlar. Ayrıca Tunus ve Mısır da 
Alman turistin tatil destinasyonları 
arasında öne çıkıyor.

Alman turist ortalama  
13,2 gece konaklıyor
Alman Seyahat Birliği DRV tarafından 
açıklanan istatistiklere göre, Almanların 
ortalama tatil süresi 2016 yılında 13,2 gün 
oldu. 2016 yılında ülke içi ve ülke dışında 
gerçekleştirdikleri tatil sayısı bir önceki yıla 
nazaran azalsa da Alman tüketicilerin tatile 
ayırdıkları bütçede artış söz konusu. DRV’nin, 
Alman Merkez Bankası verilerini esas alarak 
açıkladığı istatistiklere göre, 2016’da Alman 
turistlerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 
harcamaların toplamı 72 milyar Avro’ya ulaştı. 

Turizmcilere göre Alman pazarında 
2017’nin nasıl geçeceğini kestirmek güç
Alman pazarındaki rezervasyonların ve 
elde edilen gelirlerin azaldığını söyleyen 
kimi turizmcilere göre 2017’de Batı Avrupa 
genelindeki kayıp yüzde 70’i bulabilir. 
Tur operatörü ve acenteler, Almanya 
pazarından bu yıl getirecekleri turist 
sayısı konusunda ise bir öngörüye sahip 
olmanın çok güç olduğunu ifade ediyorlar. 
Bir kısım turizmci düşüşün 2017’de de 
devam edeceğini beklediklerini aktarırken, 
bir kısmı ise bu yıl Rusya, Ukrayna ve 
yeni açılan destinasyonlar ile iç pazarın 
yaşanan kayıpları telafi noktasında etkili 
olacağını kaydediyor. Terör olaylarının son 
bulduğu, güvenlik sorunun aşıldığı, siyasi 
gerilimlerden uzak bir iklim yaratılabilirse 
geçen yılın rakamlarında bir seyrin 
görülebileceğini ifade eden kimi sektör 
profesyonellerinin yanında, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu bu zorlu süreçten ancak 
2018 itibariyle çıkabileceğini beklediklerini 
söyleyen turizmciler de var. Son dönemde 
yaşanan olumsuzlukların yanı sıra 
özellikle Avrupa medyasında Türkiye 
aleyhine yapılan haberlerin, var olan 
algıyı daha da olumsuz hale getirdiğini 
belirten turizmciler, güçlü bir kamu-
sektör işbirliğine ve bu alanda sürekliliğin 
sağlanmasının önemine vurgu yapıyorlar. 
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Son dönemde yaşanan olaylar sebebiyle ITB, Alman pazarının gerçek göstergesi olmaktan 
çıktı. Çünkü fuarda siyasi gerilimin etkisi vardı. Dolayısıyla gerçekçi bir değerlendirme 

yapmak çok mümkün değil. Halbuki bu siyasi gerilim başlayana kadar Alman pazarında 
geçen seneye göre toplam satışlar açısından bir gerileme yaşansa da günlük bazda bir 
canlanma olmuş ve geçen yılın üstüne çıkmaya başlamıştı. Bu sayede önümüzdeki bir, 
bir buçuk aylık erken rezervasyon döneminde farkı kapatıp belki geçen senenin üstüne 
çıkma ihtimalini bile öngörebiliyorduk. Şu an iptal yaşamıyoruz ama siyasi gerilimle beraber 
satışların neredeyse hepsi durma noktasına geldi. Öte yandan Almanya pazarında 2017’ye 
dair bir görüşte bulunabilmek için önce 16 Nisan’ı görmemiz gerekiyor. Referandum sürecinin 
nasıl yaşanacağı ve süreçten sonraki dönem önemli. Referandumdan çıkan sonuçlar toplum 
tarafından özümsenir, herhangi bir şekilde gerilime neden olmazsa mayıs ayı ortasından 
itibaren Almanya pazarında bir canlılık olabilir. Çünkü bizim fiyat olarak da kalite olarak da 
rekabetçi bir ürünümüz var. Türkiye’nin sadık bir müşteri kitlesi var. Onun için ciddi bir geri 
dönüş olabilir, ancak bunların hepsi önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğine bağlı.  

Önümüzdeki dönem sakin geçerse mayıs  
ortasından itibaren canlılık olabilir

2017’de sayısal anlamda 2016’nın  
üzerine çıkacağımıza inanıyorum

Osman Ayık / Türkiye Otelciler 
Federasyonu Başkanı

Burhan Sili / ALTİD Başkanı ve  
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 

Erkan Yağcı / AKTOB Genel Başkanı

2017’nin turizmde büyüme yılı olması gerekiyor
ITB fuarında Türkiye mevcudiyetini çok iyi hissettirdi. Hem bakanlığın hem sektörün tüm 

birimleri ve ilgilileriyle yer aldığı, çok başarılı bir fuar geçirdik. Tabi siyasi gelişmeler ve 
bölgemizde yaşanan olaylar nedeniyle sıkıntılar söz konusu. Bunun etkilerini fuarda biraz 
hissettik. Ancak Alman pazarıyla 40 yılı aşan bir birlikteliğimiz var. Almanya’dan 2014’te beş 
buçuk milyona yakın turist ağırladık. 2016’daki sorunlar nedeniyle yılı pazarda yüzde 30’a yakın 
bir düşüşle kapattık. Bu seneki hedefimiz 2016 rakamlarını yakalayıp, ilerleyen yıllarda tekrar 
2014-2015 seviyelerine ulaşmak... Şu an Alman pazarında da son dakikaya dönen bir talep 
yapısı görülüyor. Öte yandan bölgemizde oluşan politik ve siyasi gelişmeleri de takip etmemiz 
gerekecek, ancak 2017’nin turizmde büyüme yılı olması gerekiyor. Türkiye turizmi 2 yıl üst üste 
düşen bir yapı göstermemişti. 2017’nin mutlaka turizmde tekrar büyüme yılı olması lazım. 
Sektörün politik ve siyasi gelişmelerden bağımsız olarak yakın zamanda tekrar eski gücüne 
gelebilmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını alırız. 

Türkiye, ITB Berlin fuarına sektörün tüm bileşenleriyle oldukça geniş bir alanda katılım 
gösterdi. Profesyonel katılımcı sayısı çok daha yüksekti. 2016’nın Türkiye ve bölgemiz 

açısından eksilerle kapanan bir yıl olması, katılımın artmasına ve 2017’ye yönelik çalışmaların  
yoğunluk kazanmasına vesile oldu. Tur operatörleriyle görüşmelerimizde Avrupa’dan 
Türkiye’ye ve bölgemize yönelik  ön rezervasyonlarda geçmişe oranla eksiler olduğunu 
ancak uçak ve operasyon planlamalarında bir değişiklik olmadığını, son dakika satışların 
yoğun olacağını ve bu satışlar neticesinde 2016 rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini 
tespit ettik. Bunun için Avrupa ile yaşanan siyasi gerilimin son bulması gerektiğini belirttiler. 
Almanya ile diğer Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde yaşanan talep gerilemesinin; global terör, 
coğrafyamızın Ortadoğu’ya yakınlığı ve Türkiye’de yaşanan terör olayları ile Avrupa’daki 
algımızın olumsuz yönde etkilenmesine bağlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda kamu-sektör 
işbirliği ile yoğun çaba göstermemiz gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarında 
temennimiz 2016 rakamlarının yakalanması ancak gelişmelere bağlı olarak bunun kolay 
olmayacağının da bilincindeyiz. Kötü senaryo ise Avrupa rakamlarının 2015’e göre yüzde 
50 civarında gerilemesi. 2017’de Rusya’nın da devreye girmesiyle birlikte sayısal anlamda 
2016’nın üzerine çıkacağımıza inanıyorum.

Sektör profesyonellerinden ITB Fuarı ve Almanya pazarı değerlendirmesi
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Türkiye’den yoğun katılım ile gerçekleştirilen ITB Berlin fuarına, Kültür ve Turizm 
Bakanımız Nabi Avcı ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da katılım gösterdiler. 

Fuar süresince Almanya pazarındaki kaybın telafisi amacıyla yaptığımız görüşmelerde, 
Alman tur operatörleri için Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu, ancak artan siyasi gerilim 
nedeniyle son tüketicinin ülkemize yönelik ilgisinde düşüş yaşandığı görüşü öne çıktı. 
Almanya pazarında erken rezervasyonda en önemli aktörlerden biri olan Türkiye’nin 
maalesef ki son iki yıllık süreçte son dakika rezervasyon destinasyonuna dönüştüğünü 
gözlemledik. Türk ve Alman turizmcilerin temennisi erken rezervasyonda yaşanan kaybın 
son dakika satışlarıyla telafi edilmesi yönündeydi. Alman pazarında yaşanan gerilemenin 
en temel nedenini, bulunduğumuz coğrafi konumdan kaynaklanan riskler oluşturdu. 
Alman kamuoyu, mülteci sorununa Türkiye bağlamında bakmaya başladı. Yaşanan 
terör saldırıları ve hain darbe girişimi de Alman medyasında geniş şekilde işlendi. Bu da 
tüketicinin Türkiye’ye ilişkin algısını olumsuz etkiledi. Son olarak artan siyasi gerilim ve bu 
gerilimin Alman medyasında yer alış biçimi de bu olumsuz algıyı destekledi. Avrupa’dan 
Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarda geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 civarında düşüş 
yaşandığını söyleyebiliriz. Talepteki düşüş Almanya ve Hollanda’da biraz daha yüksekken 
İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde daha az. 

Yaşanan süreç ortada, bir şey yokken sadece politik nedenlerden ötürü Avrupa’dan 
Türkiye’ye turist gelmemeye başladı. Umarım bu politik nedenler bir an önce aşılır ve 

turizm sektörü eski yerine gelir. Avrupa pazarı yeniden canlanırsa doluluklar artar, fiyatlar 
yükselir, istihdam imkanı sağlanır ve herkesin yüzü güler. Avrupalı turist, Türkiye’den daha 
güzel bir tatil destinasyonu olmadığını ve buradaki fiyatları başka yerde bulamayacağını 
bildiği için ülkemize gelmek istiyor. O nedenle politik sorunlar aşılırsa pazar anında toparlar. 
Rusya ile iki sene önce kriz vardı şimdiyse toparlandı, bu da öyle olur. Bazı ülkelerin 
çıkarlarına dokunulduğu ve kimi medya kanallarında Türkiye kötü şekilde yansıtıldığı için 
bu durum ortaya çıkıyor. Yoksa bizim, hükümetimizin Avrupa ile bir sorunu yok. 2017 yılı 
açısından şu an Rusya ve iç pazarımız daha hareketli. Yeni açılan destinasyonlar, Ukrayna, 
Rusya ve iç pazarın desteği sayesinde açığı kapatacağımızı düşünüyorum.

Türkiye, Almanya için son dakika  
rezervasyon destinasyonuna dönüştü

Politik sorunlar aşılırsa pazar anında toparlar

Başaran Ulusoy / Türkiye Seyahat 
Acentaları (TÜRSAB) Başkanı

Mehmet Aygün / Titanic Hotels  
Yönetim Kurulu Başkanı

On günde bir çıkan krizler bütçe yapmaya fırsat vermiyor

Kadir Uğur /Bentour Reisen  
Yönetim Kurulu Başkanı

ITB Berlin, Türkiye açısından çok sönük bir havada geçti. Referandum toplantılarıyla 
ilgili yaşanan politik gerginlik ve bunun sonucunda bilhassa Almanya ve Hollanda 

halkının aldığı boykot tavrı da bizleri negatif etkiledi. Fuarda Türkiye’ye dönük ilgi, geçen 
yıllar ile kıyasladığında azdı. Almanya’da son birkaç yıldır yaşanan gerilemenin öncelikli 
nedeni politiktir. Bizim provokasyona cevap vermemiz turizmimizi etkiler hale geldi. 
Hele hele basında çıkan haklı haksız yazılara yanıt vermememiz, suçlamaları havada 
bırakmamız, buradaki insanların inanmasına neden oluyor. Alman turistlerin yurt dışı 
tatil tercihlerinde İspanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan tekrar öne çıkıyor. İptal yok, 
yeni rezervasyon yüzde 40 daha az, elde edilen kişi başı gelir ise 2015’e kıyasla yüzde 
65 düştü. Almanya pazarında bu yıl kaç kişiye ulaşacağımızı bilemiyoruz. Her 10 günde 
bir çıkan krizler bize bir bütçe yapmaya fırsat vermiyor. Böyle uzun soluklu bir kriz 
yaşamadım, şimdi yaşıyorum. Bu konuda bir tecrübem yok. 
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ITB Berlin bizim için bu yıl da yoğun geçen bir fuar oldu. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle 
Türkiye’ye olan ilgi daha azdı. Buradaki problem; Türkiye, Türk insanı ya da tatile 

gelecekleri bölgelerdeki fiyat, uçak koltuğu, otel, servis kalitesi değil, tamamen yurt 
dışında izlediğimiz politikayla ve yurt içinde yaşanan terör olayları/patlayan bombalar ile 
alakalı… Alman pazarı bizim faaliyetlerimizin yüzde 60’ını oluşturuyor. 2016’yı yaklaşık 
yarım milyon kişiye servis vererek kapattık. 2017’de ise ufak bir artış bekliyoruz. Ama tabi 
ki burada önemli olan 16 Nisan referandum sürecinin sonucunun getirebileceği olaylar. 
Eğer 16 Nisan’dan sonra bir problem yaşanmazsa son dakika satışları artacaktır. 2017, 
politik etkileri bir kenara bırakacak olursak 2015 ile 2016 arasında bir noktaya oturacaktır. 
Yani 2016 kadar kötü değil, 2015 kadar iyi değil ama arada bir noktada olacaktır. Eğer 
politik bir problem yaşanırsa bu rakam ister istemez düşecektir. Türk turizminin 
paydaşları elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada politika ve güvenlik ile ilgili sorunların 
aşılması gerekiyor. Bu emeklerin sonucunda bir şeyler gelecektir diye umuyoruz. 

Umutlu bir şekilde gittiğimiz ITB, son dakika ortaya çıkan politik gelişmelerden 
sonra maalesef bizim için pek olumlu geçmedi. Avrupa pazarı için gene son 

dakika satışlarına odaklanmak zorunda kaldık. Ancak en büyük endişemiz son 
dakika satışları için uçak kalmaması riskidir. Türkiye’ye dönük talep Avrupa pazarları 
açısından maalesef çok olumlu değildi. Bu sıkıntı bizi yeni pazar arayışlarına 
yönlendirdi. Almanya’da son birkaç yıldır yaşanan gerilemenin nedenleri; terör, 
politik ve siyasi ilişkiler... Çalıştığımız Orta Avrupa pazarı, Alman pazarıyla neredeyse 
aynı oranda gidiyor. Şu an öncelikli destinasyonlar Tunus ve Mısır oldu. Harcama 
ortalaması daha yüksek müşteriler ise İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan’a 
yöneldi. 2017’de hiçbir terör olayı olmaması ve yeni siyasi gerginlik yaşanmaması 
durumunda geçen yılı yakalama hedefimiz var. Bu durum aynı şekilde rakip ülkelerdeki 
terör olayları ve doluluklarla alakalı olarak da değişim gösterecektir. Partner tur 
operatörlerimizin neredeyse tümü uçak anlaşmalarını opsiyonlu yaptılar. Herhangi bir 
terör olayı, siyasi olay veya beklentinin altında satış olması durumunda uçakları çok 
kolay iptal edebilecekler. Bu da net konuşabilmemiz konusunda bizi engelliyor.

Referandumdan sonra problem  
yaşanmazsa son dakika satışları artar

Türkiye’ye dönük talep Avrupa  
pazarları açısından çok olumlu değildi

Deniz Karakaya /  
MTS Globe Ürün Direktörü

Serdar Demirkan /  Akdem Travel  
Akdeniz Bölge Müdürü

Dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin’e bu yıl 187 ülkeden 10 
bin firma katıldı. Fuara özellikle Türk turizmcilerin ilgisi yüksek oldu. Ülkemiz 3.079 

metrekarede, 116 stant ve 127 katılımcıyla temsil edildi. Ancak yaşanan siyasi gerilim fuara 
da yansıdı ve Almanların ülkemize olan ilgisi oldukça düşüktü. Sektör temsilcileri olarak bu 
olumsuz tutumu pozitife çevirmek için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemiz turizminde Almanya 
oldukça önemli bir paya sahip. 2015’te Almanya’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 5 milyon 
580 bin 792 iken 2016’da bu rakam 3 milyon 890 bin 74’e geriledi. İki ülke arasında yaşanan 
siyasi sorunlar fuara da yansıdı ve Almanların ülkemize olan ilgisi beklenenin altında 
kaldı. Bunu fırsata çevirmek isteyen özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan daha çok turist 
çekmek amacıyla yoğun çaba gösterdi. 2016’da düşüşe geçen rakamların 2017’de de artış 
göstermeyeceği öngörülmekte. Bize düşen görev sıkıntıları hızlıca atlatmak için doğrudan 
ziyaretçilerle ve aracı acentelerle yakın temas kurmak. Yine de Türkiye aşığı turistlerin 
bizleri yalnız bırakmayacağı inancındayız.

Almanya ile yaşanan siyasi sorunlar fuara da yansıdı 

Ümit Uysal / Korel Thermal Resort 
Clinic & Spa Genel Müdürü
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ITB Berlin fuarı, bu yıl yaşanan son siyasi gelişmelerin gölgesinde ve çok 
ilgisiz geçti. Fuarda Türkiye’ye dönük talebe bakıldığında yüzde 90’lara 

varan negatif bir değişim söz konusuydu. Türkiye’nin kaynak pazarlarından 
Almanya’da son birkaç yıldır yaşanan gerilemenin temelinde siyasi olaylar ve 
terör yer alıyor. Son üç yılda Alman pazarından yaklaşık 100 bin kişi getirdik… 
Beklentinin gerisinde kalmış bir sezon olan 2016 yılı rakamlarından yüzde 
60 daha gerideyiz. Son günlerde var olan rezervasyonlarda da yüzde 40 iptal 
var. Hedefimiz artık geri planda kalmış durumda. Şu anki amacımız, Türkiye 
ürünlerinin hala satışta aktif olarak kalmasını sağlamak. Sanırım tüm sektör 
benzer bir durumda. Zira birçok operatör bu sene Türkiye’yi portföyünden 
çıkarıyor ve uçuşları iptal ediyor. 2017’de kanımca Batı Avrupa genelindeki 
kaybımız 2016’ya kıyasla yüzde 70 boyutunda olacaktır.

Batı Avrupa genelindeki kaybımız  
2016’ya kıyasla yüzde 70 olacaktır

Murat Çoban /  
Deha Turizm Şirket Ortağı

Ercan Taşdelen / Novanta Turizm  
Antalya Bölge Müdürü

ITB Berlin’e bu sene otellerimizi daha geniş bir kitleye tanıtabilmek amacıyla stant 
ile katıldık. Almanya ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle geçmiş yıllardaki gibi 

bir hareketlilik yoktu ve Türkiye’ye karşı tepkiler sıcağı sıcağına hissediliyordu. Yeni 
partnerlere ulaşabilmek için diğer ülke stantlarına da ziyaretlerde bulunduk, ancak 
üzerimizdeki kara bulutların dağılması 2018’i bulacak gibi görünüyor. Güvenlik 
endişesi ve siyasi tepkiler ziyaretçilerin gözündeki Türkiye imajını zedelediği için 
tanıtım faaliyetleri de arka planda kalıyor. 2017’de de Avrupa pazarlarındaki talep 
diğer ülkelere kaymış durumda. Bu yıl Ortadoğu pazarı haricinde bir artış olacağını 
düşünmüyorum. Yine de inancımızı kaybetmeyip Avrupa pazarından ümidimizi 
kesmiyoruz. Komşunu da al gel kampanyasına destek veriyoruz. Ayrıca her fuara 
katılım göstermeye devam ediyoruz. 

Avrupa pazarlarındaki talep  
diğer ülkelere kaymış durumda

Merve Şanlı Saral / Best Western Plus The 
President Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü

Almanya pazarındaki güvenlik  
konusuna bu yıl politik sorunlar da eklendi

ITB’de, İspanya ve Uzakdoğu başta olmak üzere bazı destinasyonlara ciddi ilgi varken, 
Türkiye salonuna maalesef yoktu. Kendi yerel firmalarımızın yaptığı toplu görüşmeler ve 

birkaç tur operatörüyle yapılan görüşmenin dışında çok da verimli bir fuar yaşayamadık. 
Türkiye’ye karşı pazarda mesafeli bir yaklaşım hissettik. Türkiye’ye dönük talep geçen 
yıllar ile kıyaslandığında negatif yöndeydi. Almanya pazarında geçen yıl güvenlikle 
ilgili konular ön plana çıkarken, bu yıl bir de politik sorunlar eklendi. Mülteci sorunu 
konusunda da Avrupa’nın son yıllarda bize karşı negatif bir tavrı olduğunu biliyoruz... 
Son üç yılda Almanya pazarından toplam 1 milyon 75 bin kişi getirdik. Bu yıl ise pazarda 
250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Biz, çalıştığımız tur operatörlerinde yüzde 10-20 
arasında bir artış ön görmüştük. Bu hedefi yakalayabilmek için çalışmalarımıza aralıksız 
devam ediyoruz. 2015’den 2016’ya geçerken, getirdiğimiz turist sayısındaki yüksek 
düşüş, ana tur operatörümüz Alltours ile yolları ayırmamız nedeniyledir. 2016’dan 
2017’ye geçerken hedeflenen sayının beklenen artıştan yüksek olması ise ilave olarak 
Bentour Reisen ile işbirliğimizin başlıyor olmasından kaynaklıdır.
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ITB Berlin’de keyifli bir fuar dönemi geçirildiği söylenemez. Tur operatörü ve 
seyahat acenteleri, tüketicinin Türkiye’ye gitmek istemediğini ve başta İspanya 

ile İtalya olmak üzere Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’ı tercih 
ettiklerini, dolayısıyla azalttıkları koltuk kapasitelerini bu ülkelere yönlendirdiklerini 
söylediler. Fuardaki katılımcıların ifadelerinden yola çıkarsak, kişi sayısında 2016’ya 
göre yüzde 25-30 arasında bir gerileme olacağı görülüyor. Almanya’da son birkaç 
yıldır yaşanan düşüşe bakıldığında tüketicinin siyasi nedenlerle tutucu davrandığı 
görülüyor. 2017’de, Orta ve Batı Avrupa ile İskandinav ve Benelüks ülkelerinde 
yüzde 30’luk bir daralma, Doğu Avrupa ülkeleri içinse 2015’e göre yüzde 20-30 
gerileme ya da 2016’ya göre yüzde 50 artış olabilir. Örneğin Slovakya 2016’da 
2015’e göre yüzde 90 dolaylarında gerilemişken, 2017’de, 2016’ya göre yüzde 50-60 
büyüyebilir, ancak her halükarda 2017 rakamları 2015’in altında kalır. 

Bu yıl ITB fuarında, özellikle İspanya ve Yunanistan, en çok takip edilen 
salonlar oldu. Türkiye açısından çok kritik bir döneme denk gelen fuarın ilk 

gününde, gerilen siyasi ortam ve karşılıklı söylemler gündemi belirledi. Özellikle 
Alman medyasında yayılan taraflı haberler turizmcileri zor durumda bıraktı. 
Yabancı dostlarımızın kafasında turizmden çok siyasi konular ve sorular vardı… 
Reiseanalyse Fur’un raporuna göre Türkiye, 2015 itibariyle Almanya pazarında 
yüzde 7,3’lük pay ile İspanya ve İtalya’nın ardından üçüncü sıradaydı. 2016’da 
üçüncülüğü korumakla birlikte yüzde 5,6 oranına geriledi. 2017’ye dair öngörüler ise 
bu oranın yarıya düşeceği yönünde. Bundan sonra yaşanabilecek kayıplar Almanya 
ile aramızdaki siyasi gerginlikten etkilenebilir. Kış döneminde emeklilere kültür 
turları yapan bir acente olarak son iki yılda 282.483 Alman turist getirdik. Avrupa 
ülkelerinde gerileme çok uzak bir ihtimal değil. Daha önce yaşadıklarımızdan 
çok farklı bir krizle yani siyasi bir konuyla karşı karşıyayız ve herhangi bir yorum 
yapmak falcılıktan öteye gitmez.

2017 her halükarda 2015’in altında kalır

Alman medyasındaki taraflı haberler  
fuarda turizmcileri zor durumda bıraktı

Serdar Akaydın / aQuasun  
Turizm A.Ş. Genel Müdürü

Recep Yavuz /  
NBK Touristic Genel Müdürü

Geçen sene yaşanan terör eylemleri Almanya pazarındaki talebi yüzde 
30 düşürdü. 2017 için Avrupa (Almanya) ile yaşanan siyasi gerginlik ve 

Nazi suçlamasının yarattığı ciddi tepkileri hissediyoruz. ITB fuarında da bu 
ortam vardı ve talep geçen senenin altındaydı. Genel anlamda fuar tanıtımı 
için harcanan para ve emek karşılığını pek görmedi. Son üç yılda Almanya 
pazarından 1 milyon 600 binin üzerinde Alman turist getirdik. Almanya 
pazarında bu yıl 650 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Siyasi kriz yaşanmamış 
olsaydı da 2017 yılında geçen seneki sayılara ancak ulaşılırdı, iyi ihtimalle 
de küçük artılar kaydedilirdi. Fakat krizin etkisi çabuk geçmeyecek gibi. Şu 
an Almanya pazarı geçen yılın yüzde 30-35 gerisinde. 2017 bu pazarda belki 
yüzde 10-15 eksi ile kapanır. 

Almanya pazarı şu an geçen yılın 
yüzde 30-35 gerisinde

Kamil Özil /  
Meeting Point Türkiye CEO’su
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Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi başladı
Başbakan Binali Yıldırım, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile düzenlediği 

basın toplantısında, Türkiye ve Ukrayna arasında, kimlikle seyahat dönemi 
anlaşmasının resmen imzalandığını açıkladı. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de 
bulunan Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’ı, Çankaya Köşkü’nde ağırlayan 
Yıldırım, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerine dair ise şunları söyledi; “Ukrayna ile 
turizm alanındaki durumumuz iyiye gidiyor. Geçen yıl Ukrayna’dan 1 milyonun 
üzerinde ziyaretçimiz oldu. Yeni muafiyet rejimiyle bu rakamın hem Türkiye’den 
Ukrayna’ya hem de Ukrayna’dan Türkiye’ye gidiş gelişleri daha da arttıracağını 
göreceğiz. Buna inanıyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için hava ulaşımında gelişmelere, 
yeni seferlere ihtiyaç var. Yetkililerimiz karşılıklı olarak bunları da planlayacaktır.”

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı 
Oleg Safonov, mayıs ayında başlatılması 

planlanan Karadeniz’deki gemi güzergahının Türkiye 
ve Bulgaristan’a kadar uzatılması için çalıştıklarını 
söyledi. Gazetem.ru’da yer alan habere göre Safonov, 
Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Mayıs ayı 
başında Soçi’den başlayacak, daha sonra Novorossiysk 
ve Kırım limanlarına gidecek cruise hattı başlatacağız. 
Ülkemizde bu hattın uzatılması yönünde ciddi talep 
ve ilgi var. Türkiye’deki meslektaşlarımızla çalışmalar 
yürütülüyor, birkaç gün önce Bulgaristan’ın yeni 
Turizm Bakanı ile bir araya geldim. Bulgaristan’daki 
meslektaşlarımız bu konuyu düşünecekler, bize en 
kısa zamanda cevap vermelerini ve bu cevabın olumlu 
olmasını umuyorum” dedi.

Global Liman İşletmeleri (GLİ), küresel pazardaki potansiyel 
doğrultusunda büyüme rotasını Karayipler ve Güneydoğu 

Asya’ya çevirdi. Akdeniz’deki genişlemenin ardından batıda 
Karayipler ve doğuda Asya’ya çıkarma yapacaklarını söyleyen 
GLİ CEO’su Emre Sayın, Karayipler’de aralarında Küba 
(Havana) ve Bahamalar ile Cayman Adaları’nın da bulunduğu 
20’ye yakın kruvaziyer limanı ile ilgilendiklerini açıkladı. 
Dünya Gazetesi’nden Talip Aktaş’ın haberine göre, kruvaziyer 
turizmindeki hızlı büyümeden Türkiye’nin pay alamadığına, 
aksine gerileme yaşadığına işaret eden Sayın, son dönemde 
bozulan negatif ülke algısının bir an önce tersine çevrilmesi 
ve İstanbul’un kısa sürede bir ana kruvaziyer limanına 
kavuşturulması gerektiğini belirtti. 

Rosturizm, gemi turlarını 
Türkiye ve Bulgaristan’a 
kadar genişletmeyi hedefliyor

Global Liman’ın  
hedefinde  
Karayipler  
ve Asya var

Çavuşoğlu: “Rus vatandaşların Türkiye’ye  
pasaportsuz girebilmesi için çalışıyoruz”

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde özel bir okulda düzenlenen toplantıda 
Antalya’da yaşayan Ruslarla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesi için çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. Sputnik’in haberine göre, Rusya ile yaşanan krize gönderme 
yapan Çavuşoğlu, “Bu üzücü hadise olmadan önce pasaportsuz, kimlikle geliş-
gidişleri sağlamak için epeyce görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi ilişkilerimiz 
normalleştiğine göre, bu konuda da müzakerelere devam edebiliriz. Biz en 
azından Rusya vatandaşlarının pasaportu bile olmadan kimlikle gelebilmesi için 
görüşmelere başlayacağız. Bunun için havalimanında kimliklerinin okunabileceği 
cihazlar da kuruyoruz” dedi. 

Mevlüt Çavuşoğlu

Emre Sayın
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TAV’ın 15. havalimanı Yanbu
TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi Grubu’yla birlikte Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde 

bulunan havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık 
İdaresi’yle (GACA) anlaşmaya vardı. TAV, Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz 
Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminalini yapacak ve havalimanını 30 sene süreyle 
işletecek. Yanbu, Medine’nin ardından TAV’ın Suudi Arabistan’da işletmesini üstlendiği 
ikinci havalimanı oldu. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak 
havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu alanda tüm 
dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Dünyanın en rekabetçi coğrafyası haline 
gelen Körfez Bölgesi’nde altı ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Suudi 
Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle ülkenin batısında yer alan Yanbu Havalimanı’nın 
geliştirilmesi ve işletmesi için anlaşmaya varmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
İyi bir ülke temsilciği yapmak ve Yanbu Havalimanı’nın potansiyelini tam olarak 
gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi. 2017’de toplam 1,2 milyon yolcuya hizmet vermesi 
beklenen Yanbu Havalimanı, TAV’ın yapacağı yeni terminalle birlikte projenin ilk fazında 
yıllık yaklaşık üç milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 

Pegasus CEO’su Mehmet T. Nane:  
”2018’de büyüme beklentimiz var”
2016 yılı performansını değerlendiren ve gelecek döneme ait hedeflerini açıklayan 

Pegasus Hava Yolları, taşıdığı misafir sayısını yüzde 8,1 artırarak 24,14 milyona 
cirosunu ise yüzde 6,2 yükselterek 3,7 milyar TL’ye çıkardı.  Pegasus CEO’su Mehmet T. 
Nane, havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olmasını, asıl büyümenin 
2018 itibarıyla gelmesini beklediklerini ifade etti. Düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Mehmet T. Nane, şunları söyledi; “2016 sektörümüz için oldukça zorlayıcı 
oldu. Yıl boyunca hava trafiğini olumsuz etkileyen pek çok engelle karşılaştık, bu 
engellerin en büyüğünü 15 Temmuz sürecinde yaşadık. Buna rağmen misafir sayımızı 
ve gelirlerimizi artırmak için çok yoğun çalışırken, diğer yandan akıllı ve zaman 
zaman zihni sinir projelerle masraflarımızı kontrol altında tuttuk. Yıl sonu itibarıyla 
iç hatlarda 15,29 dış hatlarda ise 8,85 olmak üzere toplam 24,14 milyon misafirimize 
hizmet verdik. İstanbul Sabiha Gökçen’de toplam pazar iç hatlarda yüzde 5,8 büyürken 
Pegasus olarak biz misafir sayımızı yüzde 10,7 artırmayı başardık. Aynı şekilde pazar 
dış hatlarda yüzde 15,5 oranında daralırken biz yüzde 3,9 büyümeyi başardık.” 2017’de 
Pegasus’un taşıyacağı misafir sayısını yüzde 5 ile 7 arasında artırmayı hedeflediklerini 
açıklayan Nane, “İçinde olduğumuz yılı, 2016 krizi öncesindeki rakamlarımızı yeniden 
yakalama dönemi ilan ettik. Ancak Türk ekonomisine ve turizm potansiyeline 
inancımız yüksek. Bu nedenle 2017’yi bir yenilenme dönemi olarak görmekle beraber, 
asıl büyümenin 2018 ve sonrasında gelmesini bekliyoruz” dedi. 

Anadolu Jet, 3 Mayıs 2017 tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen - İzmir 
Adnan Menderes uçuşlarına başlayacağını duyurdu. 3 Mayıs’tan itibaren 

karşılıklı haftada 5 uçuş olarak başlatılacak seferler, 18 Haziran 2017 tarihinden 
itibaren haftada 6 uçuş olarak sürdürülecek. 

Anadolu Jet’in  
Sabiha Gökçen-İzmir uçuşları  
mayıs ayında başlıyor

Sani Şener
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Türkiye faaliyetleri durdurulan  
Booking.com’dan açıklama geldi 

Online rezervasyon portalı Booking.
com’un Türkiye’deki faaliyetleri 

mahkeme tarafından geçici olarak 
durduruldu. Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik 

üyesi seyahat acentelerine karşı 
gerçekleştirilen haksız rekabetin 
önlenmesi amacıyla açılan davada, 
Booking.com’un, Türkiye’deki 
faaliyetlerine tedbiren durdurma 
kararı verildi. İstanbul 5. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı 
dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 
tarihli duruşmasında Booking.com 
benzeri şirketinin, Booking.com internet 
adresi üzerinden veya oluşturacakları 
başka bir adres üzerinden, Türkiye’de 
yerleşik otel, konaklama tesislerinin 
pazarlanması ve pazarlanmasına 
aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin 
durdurulmasına, bu konuda Bilgi 
Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına 
karar verildi. Booking.com’un karara 

itiraz edeceğini açıklayan şirketin 
medya departman yetkililerinin, Dünya 
gazetesine yaptıkları açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; “Biz Türkiye’de 
verilen karara katılmıyoruz. Türkiye’deki 
tüm faaliyetlerimiz Türkiye’nin 
yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu 
çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. 
Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji 
geliştirici olarak Türk müşterilerin 
tüm dünyada açık ve şeffaf şekilde 
konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve 
bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. 
Bu sürecin bizim açımızdan olumlu 
sonuçlanacağına güçlü bir biçimde 
inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın 
zamanda tüm servislerimizin keyfini 
tekrar yaşamaya başlayacak.”

Jolly Tur, lokasyon bazlı dijital pazarlama ajansı olarak Yellow 
Pages’ı seçti. Yellow Pages, gerçekleştireceği çalışmalarla Jolly Tur 

acentelerinin, müşterileri arasındaki iletişimini ve bulunabilirliğini 
dijital ortamda da güçlendirecek. Yellow Pages’ın verdiği hizmetler 
sayesinde tatilciler, kendilerine en yakın Jolly Tur acentesini online 
haritalar ve navigasyon uygulamaları üzerinde kolayca bulabilecek. 
Türkiye’nin en büyük online firma rehberi YellowPages.com.tr 
üzerinde 890 binden fazla firma bulunduran Yellow Pages, Jolly Tur’un 
125 acentesi için Süper Sayfam isimli özel sayfalar oluşturdu. Jolly 
Tur’un misafirleri, bu sayfalar üzerinden; marka ile ilgili tüm iletişim 
bilgilerine, acentelerin çalışma saatleri vb. bilgilere ulaşabiliyorlar. 
Ayrıca, markanın sosyal medya üzerindeki paylaşımları, ziyaretçi 
yorumlarını takip edebiliyorlar. 

Jolly Tur’un lokasyon bazlı 
pazarlama çalışmaları Yellow 
Pages’a emanet 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, terminal 
binasını genişletme kararı aldı. Genişletme projesi için 

başlatılan ihale süreci 21 Nisan’da sona erecek. Projenin 
tamamlanmasıyla birlikte terminalin yolcu kapasitesi yıllık 
6 milyon artacak. Yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alan 
üzerine kurulan ve 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete açılan 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yeni terminal binası, 
alınan ek yatırım kararıyla genişleyecek. İç hatlar giden 
yolcu katı iskele bloğunda yapılacak yeni alan yaklaşık 25 
bin metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bu alanda 4 adet 
yolcu köprüsü, yolcu bekleme salonları, ticari alanlar ve 
ofisler bulunacak.

Sabiha Gökçen 
Havalimanı terminal 
binası genişletiliyor
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SATINALMA BİZİM İŞİMİZ

FFE&OSE Procurement

 www.the-GAIA.com

PROJELER

Türkiye’deki ilk ve tek FFE &OSE (Otel Mobilya, 
Ekipman ve Operasyonel İhtiyaç) Satınalma 
firmasıdır. Sizi ‘GAIA’ ile çalışmanın avantajlarını 
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Otellerin en büyük gider kalemlerinden 
biri olan enerji harcamaları, turizm 
işletmecilerini elektrik ihtiyacını 

alternatif enerji kaynaklarından karşılamaya 
yönlendiriyor. Son dönemlerin öne çıkan 
alternatif enerji kaynaklarından güneş enerjisi 
de tükenmeyen, temiz bir enerji kaynağı 
olması ve ucuz işletme maliyeti nedeniyle otel 
yatırımcıları tarafından tercih ediliyor. Güneş 
enerjisi sistemleriyle elde edilen enerji sıcak 
suyun yanı sıra enerjiye ihtiyaç duyulan her 

alanda kullanılabiliyor. Güneş enerjisinden 
elektrik üretimi konusunda sektörün ortak 
görüşü, bu tür yatırımların sadece kısa 
vadede değil, uzun vadede de tesise karlılık 
sağlayacağı yönünde.

Güneş enerjisiyle üretilen elektrik,  
otellerin giderlerini düşürüyor
Güneş panellerinden alınan verim 1950’li 
yıllarda yüzde 5 iken, günümüzde bu oran TE

DA
RİK

ÇİL
ER
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Güneş enerjisine yapılan 
yatırım otellere kazandırıyor

Konaklama tesislerinin en önemli gider kalemleri arasında 
bulunan enerji harcamaları, bu alana dönük bakış açısının 
da değişmesini beraberinde getiriyor. Gider kalemleri artan 

oteller, en önemli masraflarından biri olan enerji harcamalarını 
minimum seviyede tutmak için alternatif enerji kaynaklarına 
yöneliyor. Güneş alma süresi açısından yüksek potansiyele 
sahip olan Türkiye’de güneş enerjisi, ucuz ve temiz bir enerji 

kaynağı alternatifi olarak ön plana çıkıyor. İlk yatırım maliyeti otel 
yatırımcılarına fazla gibi görünse de güneş enerjisi sistemleri, 
tesislere kısa ve uzun vadede önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. 
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Kaynak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Güneş enerjisi şu an için 
büyük ölçüde tesislerin 

sıcak su ihtiyacını 
karşılamak üzere 

kullanılıyor. Yapılan 
yatırımlarla ileride otellerin 

bütün enerji ihtiyacının 
güneşten karşılanabileceği 

öngörülüyor. 

yüzde 20’lere çıktı. Türkiye’de bugün 
metrekare başına güneşten elde 
edilecek enerji yüksek bir verime işaret 
eden, 1.300 Watt olarak hesaplanmış 
durumda. Fotovoltaik yani güneş enerjisi 
kullanılarak yapılan elektrik üretimi, 
otellere yüzde 50 ila 70 arası tasarruf 
sağlayabiliyor. Karlılık anlamında 
bakıldığında ise Akdeniz çanağında 
şebeke elektriğinin KW saat fiyatı 10 
cent iken güneş elektriğinin KW saat 
fiyatının 2 cent olduğu görülüyor. 
Özellikle inşaatların proje aşamalarında 
gerçekleştirilen güneş enerjisi yatırımı, 
elektrik üretimi açısından önemli tasarruf 
sağlıyor. Ayrıca hesaplamalara göre 
Akdeniz Bölgesindeki otellere yapılan 
güneş enerjisi yatırımı maksimum 36 ay 
gibi kısa bir sürede amorti ediliyor. 

Güneşten üretilen enerji otelin  
tüm alanlarında kullanılabiliyor
Güneşten üretilen enerjinin şebekeden 
çekilen enerjiden farkı olmaması 
nedeniyle üretilen enerji otelin 
ihtiyaç duyulan her noktasında 
kullanılabiliyor. Güneş enerjisinden 
sıklıkla tesisin iklimlendirme, sıcak su, 
hamam ve havuz sularının ısıtılması 
gibi alanlarda faydalanılıyor. Güneş 
enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda 

ise havadan suya ısı pompası ve 
şebekeden enerji tedarik etme gibi 
yöntemler uygulanabiliyor. Ayrıca 
güneşten gelen enerji otel tüketiminin 
üstündeyse kalan enerji şebekeye 
basılarak otele gelir de sağlanabiliyor. 
Güneş enerjisi şu an için büyük 
ölçüde tesislerin sıcak su ihtiyacını 
karşılamak üzere kullanılıyor. Yapılan 
yatırımlarla ileride otellerin bütün enerji 
ihtiyacının güneşten karşılanabileceği 
öngörülüyor. 

Türkiye, güneş enerjisinde  
yüksek potansiyele sahip
Güneş enerjisi sisteminin yarattığı 
pazarın büyüklüğü tam olarak 
bilinemiyor, ancak konuyla ilgili çeşitli 
tahminler mevcut. Yıl içinde bolca 
güneş alan Akdeniz Bölgesindeki 
otellerin yüzde 80’inde güneş enerjisi 
kolektörleri kullanıldığı biliniyor. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin Güneş Enerjisi 
Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre 
Türkiye; yıllık toplam 2.737 saat 
(günlük toplam 7,5 saat) güneşlenme 
süresi ve 1.527 kWh/m².yıl (günlük 
toplam 4,2 kWh/m²) yıllık toplam 
gelen güneş enerjisi süreleriyle yüksek 
güneş enerjisi potansiyeline sahip. Bu 
potansiyelin farkında olan turizmciler 

de geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisi 
yatırımlarına yönelme eğilimi gösterdi, 
fakat turizm sektörünün karşı karşıya 
kaldığı krizin de etkisiyle bu alana 
yapılan yatırımlarda yavaşlama 
görüldü. Sektör temsilcilerinin görüşü 
ise, ileriye dönük tasarruf ve karlılığı 
göz önüne alarak turizmde güneş 
enerjisi sistemlerine yatırım yapılması 
gerektiği yönünde.

Kaynak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kaynak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)
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GENSED olarak güneş enerjisi sektörünün gelişimi 
için eğitim, teknoloji takibi, bilgi paylaşımı, mevzuat 

düzenlemeleri, sektör sıkıntılarının kamuyla paylaşımı, 
toplumun bilinçlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. 
Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda mevzuatta yapılacak 
ilave düzenlemelerle “yeşil bina” sayılarının hızla artacağını 
öngörüyoruz. Sektörümüz açısından son trendler, güneş 
panellerinin binaların cephelerinde ve çatılarında kaplama 
malzemesi olarak kullanımının yaygınlaşmasıdır. Özellikle 
inşaatlarda proje aşamasından başlayarak yapılan bu tip 
uygulamalar hem yatırım maliyetlerinin azalmasında hem de 

elektrik üretimi açısından oldukça önemli tasarruflar sağlıyor. 
Güneş enerjisinden üretilen enerjiyle şebekeden çekilen enerji 
arasında herhangi bir fark yok. Bu nedenle üretilen enerji otelin 
her alanında kullanılabiliyor. Kurduğunuz sistem; kapasitesi 
ve tüketiminize göre kendini otomatik olarak dengeler. Yani 
üretiminiz tüketiminizi karşılıyorsa otelinizin tüm enerji 
ihtiyacı güneşten karşılanabilir. Karşılanamıyorsa enerjinin 
karşılamayan kısmı şebekeden çekilir. Eğer tüketim az, 
üretim fazla ise enerji şebekeye basılarak gelir elde edilebilir. 
Güneş enerji sistemlerinin gücü kurulacak alanın  (çatı veya 
otel bahçesi) büyüklüğüne göre belirlenir. Otellerde sistem 
kurulacak alanlar kısıtlı olduğundan ve farklılık gösterdiğinden 
sistem güçleri de farklılık gösterir. Güneş enerjisi kurulu 
güçleri ve tüketim değerleri farklılık gösterdiği için ne kadar 
tasarruf yaptığıyla ilgili bir genelleme yapılması teknik 
olarak pek mümkün değil. Pazar büyüklüğü konusunda bazı 
kabuller yaptığımızda; otellere 200kW güneş enerji sistemi 
kurduğumuzu ve bugünkü rakamlarla bu sistemin yaklaşık 200 
bin Euro olduğunu kabul edelim. 1.500 adet otele GES kurulacağı 
ön görüsü ile 300 milyon Euro’luk bir pazardan söz edebiliriz. 
Güneş enerjisi sektörü yatırım maliyetleri, teknolojik gelişmeler 
ve üretim kapasitelerindeki artışlardan dolayı düşüş trendinde. 
Mevzuatta destekleyici düzenlemelerin hayata geçmesiyle 
turizm sektöründe 10 yıl içinde 500MW’lık GES pazarına 
ulaşılacağı öngörülüyor.

Hakan Erkan / GENSED - Güneş Enerjisi Sanayicileri  
ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri

Güneş enerjisi yatırımı maksimum  
36 ayda amorti ediliyor
Dağsan olarak 35 yıldır güneş enerjisi ile 

su ısıtan termal kolektörler üretiyoruz. 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde üretmiş 
olduğumuz kolektörlerin 400’den fazla otele 
proje ve uygulamasını yaptık. Son 4 yıldır da 
güneş enerjisi ile elektrik üreten fotovoltaik 
pv. sistemleri projelendirip uygulamalarını 
yapıyoruz. Otellere enerji çözümü olarak 
öncelikle güneşle su ısıtan termal kolektörleri 
sunuyoruz. Akdeniz Bölgesindeki otellere 
yapılan güneş enerjisi yatırımı maksimum 
36 ayda amorti ediliyor. Yatırımcıya da bu 
yatırım ekonomik ve cazip geliyor. Güneş 
enerjisinin yetersiz olması durumunda da 
havadan suya ısı pompaları uyguluyoruz. 
Akdeniz Bölgesindeki otellerin yüzde 80’inde 
güneş enerjisi kolektörleri kullanılıyor. Otellerin 
gider kalemlerinde öncelikle personel ve 
enerji giderleri görülüyor. Akdeniz Bölgesinde 
bilindiği gibi yılın 11 ayı güneş var. Güneş, 

fatura göndermiyor. Yatırımcılar güneş enerjisi 
konusunda oldukça bilgi sahibiler. Güneş 
enerjisinden elde edilen enerji su, havuz ve 
hamam ısıtmada kullanılabiliyor. Sistemin 
kurulacağı alan bulunursa bu yatırımlar hız 
kazanacak, enerji tasarrufu sağlanacaktır. Güneş 
enerjisi kolektörleri kullanılarak 1.000 yataklı 
bir otelde yıllık 94 bin kilogram LNG enerji 
tasarrufu sağlanabiliyor. Turizm ve tatil cenneti 
olan ülkemizde turizm varsa enerjiye de ihtiyaç 
var demektir. Turizmciye ve tüketiciye, yüksek 
verimli, uzun ömürlü ve estetik görünümlü 
ürünleri kullanmalarını öneriyoruz. Tükenmeyen, 
çevreye zarar vermeyen, dışa bağımlılığı 
olmayan, temiz, bedava olan güneş enerjisinden 
mutlaka faydalanmanız gerekiyor. Akdeniz, Ege, 
İç Anadolu, Güneydoğu bölgeleri güneş enerjisi 
konusunda bilinçli ve bu bölgeler yüzde 70 
oranında güneş enerjisi sistemleri kullanıyor. Bu 
da ülke ekonomisine enerji tasarrufu sağlıyor. 

Hasan Hüseyin Dağ / Dağsansolon 
Enerji Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Turizmde 10 yıl içinde 500 MW’lık GES  
pazarına ulaşılacağı öngörülüyor



Dünyada ve  
Türkiye’de bir ilk 

otel kullanımı için 
parmak izi teknolojisi

	Seçkin işletmelerin tercihi
	5 yıl gerçek garanti
	Yurt içinde 300 den fazla işletmenin 

tercihi
	Uzak erişim desteği
	Güçlü servis ağı
	Türkiye de ilk defa ister kapı kartı ister 

parmak izi teknolojisi bir arada

Tel: +90 242 742 03 20 (Pbx) Fax: +90 242 742 03 21

	Elektronik kartlı kilit ve güvenlik sistemleri
	Oda uyarı sistemleri (DND)
	Energy saver sistemleri
	Oda içi Safe box sistemleri
	Mimari ürün grupları
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Bugün hedefimiz ‘kendi kendine  
yeten binalar’ yaratmak
Neoenerji, 2009 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında yenilenebilir kaynakları; rüzgar ve 

güneşten elektrik üretimi ile ilgili anahtar teslim mühendislik çalışmaları yapıyor. Turizm sektörü 
dönemsel tüketim alışkanlıkları itibariyle fotovoltaik (güneşten elektrik üretimi) uygulamalarına 
yatkın. Bunun dışında jeneratör ve fotovoltaik sistemlerin birlikte kullanıldığı hibrid santraller de 
oldukça revaçta. Rekabetçi dünyada kaynaklarınızı ne kadar verimli kullanırsanız, maliyetlerinizi 
o seviyede kontrol edebilir, sürdürülebilir bir iş planı ile rekabetçi bir seviyeye ulaşırsınız. Enerji 
tasarrufunda son trendlere bakarsak bugün hedefimiz ‘kendi kendine yeten binalar’ yaratmak. Yani 
tüm ihtiyaç girdisini tabiattan sağlayan, kaynaklarını sürekli dönüştürerek sıfır emisyon ile kendine 
yetebilecek binalar meydana getirmek. Yeşil binalar artık hayatın içinde, önümüzdeki on yıl gelişime 
liderlik edecek. Güneş santrallerinin performansı ise lokasyon, tasarım ve ürün gibi birçok kritere 
bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özgür Özcan / Neoenerji 

Yönetim Kurulu Üyesi

Güneş enerjisiyle otellerde yüzde  
50 ila 70 arası bir tasarruf sağlanabilir
Otellere sunduğumuz enerji çözümlerimiz; şebekeye bağlı olan güneş enerji santralleridir. 

Enerji tasarruflu ürünlere son yıllardaki eğilimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Enerji 
üretiminde dışarıya bağımlı olan bir ülke olduğumuzdan dolayı yerli enerji üretimi ile enerji 
tasarrufu en önemli konulardan biri haline geldi. Özellikle smart energy (akıllı enerji) ile tasarruf 
oranımız daha da artacak. Biraz daha ileri gidersek smart grid (akıllı şebeke) ile ülke genelinde 
tasarruf sağlamamız mümkün olacak. Güneş enerjisi otellerin her alanında kullanılabilir. Uygun 
değer koşullarda yüzde 50 ila 70 arası bir tasarruf sağlanabilir. Türkiye’de 2016 yılında 590 adet 
5 yıldızlı, 767 adet 4 yıldızlı ve 947 adet 3 yıldızlı otel olduğu bilgisi mevcut. Bu rakamlara yıldızı 
olmayan oteller dahil olmamasına rağmen toplam otel sayısının 2.304 olduğunu görebiliriz. 
Bunların yüzde 5’i 1MW’lık güneş enerji santrali kurarsa 115 MW yapar. Yüzde 20’si ortalama 
20kW’lık santral kurarsa, 9.200kW (9.2MW) yapar. Toplam yatırım değeri 500 milyon lira 
civarında olur. Özellikle artan enerji fiyatları ile turizm sektörünün şimdiden ilerisini düşünüp 
yatırım yapması gerektiğine inanıyorum.

Berkant Özcan / HSG Yenilenebilir 
Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Antalya Şirket Sahibi

Devlet yatırımları desteklerse  
güneş enerjisi yatırımları artar

Enerjiyi ve enerji tasarrufunu bilen her sektörden kurum ve kişiler enerji tasarrufuna önem veriyor ve bu alana yatırım yapıyor 
ancak yetersiz... Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yatırım maliyetleri biraz yüksek. Ülkemiz Avrupa ülkelerinin birçoğundan 

daha çok güneş alıyor. Devlet bu konudaki yatırımları desteklerse, bürokraside iyileştirme yaparsa güneş enerjisi yatırımları artar. 
Otellerin elektrik tüketimlerini karşılayacak çatı veya arazi uygulamaları yapılabilir. Bunu yaptıran oteller mevcut. Ayrıca tasarruflu 
LED armatür, LED lamba, LED projektörler tüketimi ciddi oranda düşürebiliyor. Enerji tasarrufunda LED’li ürünler kullanmak ve 
güneş enerjisine yönelmek en doğru yol. Güneş enerjisinden elektrik üretimi otellerin de tüm ihtiyacını karşılayabilir. Önemli olan 
çatı ve arazi uygunluğu ile finans. Tüm otellerin enerjisini güneşten sağlandığını düşünürsek 100 milyon doları aşkın bir pazar 
büyüklüğüne ulaşılabilir. Her sektör işlerin iyi gittiği dönemlerde türlü yatırımlara girişir. Turizm sektörü de bundan iki yıl önce 
güneş enerjisi yatırımlarına hız verdi. Otel sahiplerine güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımları için çok teklif verdik. Son 1,5-2 
yıl içinde turizmin iyi olmaması bu yatırımları da yavaşlattı ama her şeye rağmen enerji tasarrufuna, güneş enerjisinden elektrik 
üretimine, her türlü yenilenebilir enerji yatırımına yönelmemiz gerekir. 

Mehmet Ulusoy / BMD Solar Enerji Kurucusu
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Bugün hedefimiz ‘kendi kendine  
yeten binalar’ yaratmak
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Ruhi Özcan / Aquarium Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

Güneş enerjisi sistemleri, ”Yeşil Yıldız”  
kriterleri içinde önemli yer tutuyor

Sunstrip olarak termal ve fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri alanında 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde imalatçı ve sistem entegratörü olarak 

faaliyet gösteriyoruz. Güney bölgelerde bulunan otellerin sıcak su ihtiyacının 
desteklenmesinin yanı sıra soğutma, soğuk hava ve iklimlendirme ihtiyaçlarının 
karşılanabileceği, havuz sularının ısıtılabileceği endüstriyel termal güneş enerjisi 
uygulamaları da yaygınlaşmakta. Oteller yenilenebilir enerji tüketimleri ve çevreye 
duyarlı operasyonel yapıları ile Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Yeşil Yıldız” 
programına dahil olabiliyor. Termal ve fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, “Yeşil 
Yıldız” sertifikasyonu kriterleri içinde önemli yer tutuyor. Termal güneş enerjisi 
sistemleri merkezi sıcak su temininde sezonda ortalama yüzde 60, yaz aylarında ise 
yüzde 100 güneş enerjisi katkısı sağlayabiliyor. Bu yatırımlar temiz enerji kredileriyle 
desteklenirse 3 ila 5 yıl aralığında yatırımın geri dönüşü mümkün. Ülkemizin her 
bölgesinin ışınım şiddetlerinin uygun olduğu göz önüne alınırsa güneş enerjisi 
sistemlerinin katkılarından faydalanmak için gerekli stratejilerin geliştirilmesi çok 
önemli. Turizm sektöründeki uygulamalar proaktif olarak teşvik edilmeli, otellerin 
ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuzdan arındırılmış su, havalandırma, soğutma gibi 
birçok kritik ihtiyaçları güneş enerjisi sistemleri kullanılarak hayata geçirilmelidir.  

Bartu Bugatur / Sunstrip Güneş 
Enerjisi Sistemleri Genel Müdürü

Enerji tedariğinde tek kaynağa bağlı kalınmamalı, 
kaynak belli bir karışım içinde kullanılmalı
Tesisimizde enerji giderlerimizin önemli kısmı, havuz makine dairesi ile derin soğutucu odası, buzdolapları gibi motorlu makinelere ait. Bu 
ihtiyacın bir kısmını toprak ısı pompasından bir kısmını solar termal ve solar fotovoltaik sistemlerden karşılıyoruz. Turizm sektöründe hizmet 
kalitesinin bir standardı olmalı ve tesis sahipleri en ufak bir istisna olmadan aynı servis kalitesini yıllar boyunca misafirlerine sunmalı. Bu 
servis kalitesini sürdürmek için doğru teçhizat ve sürdürülebilir bir enerji yönetiminin benimsenmesi şart. Önemli olan iktisadi fayda kadar, 
kaynak kullanımının çeşitlenmesi... Enerji tedariğinde de tek kaynağa bağlı kalmamanız gerekir; şebeke enerjisi, rüzgar, güneş enerjisi, 
topraktan gelen enerji ya da çöpten gelen enerji… Kaynakları belli bir karışım içinde ne kadar çok kullanırsanız riskinizi o kadar dağıtmış 
olursunuz. Güneşten su ısıtma eskiden beri kullanılıyordu, şimdi güneşten elektrik üretiliyor. Her yeniliğin oturması zaman alır lakin içinde 
bulunduğumuz çağ çok hızlı gelişiyor ki, biz bunları konuşurken bazı şehirlerde insansız elektrikli araçlar kullanılıyor. Gelişmenin önü hep açık 
olmalı ki iş modellerimiz sürdürülebilir olsun, maliyetlerimizi daha iyi kontrol edip operasyon karlılığımızı kalıcı olarak artırabilelim.

Güneş enerjisi, tesisimizde LNG  
giderlerinin yüzde 50’sini karşılayabiliyor

Turizm tesislerinde toplam enerji giderleri genel giderler içinde yüzde 10’un üzerinde 
bir paya sahip. Bu anlamda özellikle içinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde hizmet 

kalitesini düşürmeden giderleri kontrol etmemiz zorunlu hale geldi. Tam da bu dönemlerde 
alternatif ucuz enerji kaynaklarına yönelmemiz kadar doğal bir durum olamaz. Bildiğimiz 
en ucuz enerji türü güneş enerjisi olduğu için otelimizde bu sistemi tercih ettik. Tesisimizde 
güneş enerjisi dışında elektrik, LNG gibi enerji türevleri kullanılıyor. Güneş enerjisini 
şimdilik tesisin sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz. İlerleyen dönemlerde 
elektrik üretimine başlama konusunda da Ar-Ge çalışmalarımız ve güneş enerji santrali 
araştırmalarımız devam ediyor. Toplam enerji giderlerimizin büyük kısmını elektrik ve 
LNG (Sıvılaştırışmış Doğalgaz) giderleri oluşturuyor. Güneş enerjisi, tesisimizde LNG 
giderlerinin minimum yüzde 50’sini karşılayabiliyor. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak, 
turizmde rakip ülkelerle rekabet edebilmek için enerji giderlerimizi çok daha ucuz ve doğal 
kaynaklara yönelerek aşağı seviyelere çekmek, hem kendi giderlerimizi azaltmak hem ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız.

Yusuf Ünal / The Lumos Deluxe 
Resort Hotel & Spa Genel Müdürü
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BUSİD’den buklet 
ürünlerine  
yönelik sağlık uyarısı

BUSİD (Buklet Ürünleri Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği), konaklama hizmeti veren otel, 

misafirhane, öğretmenevi gibi işletmelerde 
müşterilere sunulan tek kullanımlık buklet ürünleri 
hakkında sağlık uyarısında bulundu. İçerisinde 
sabun, şampuan, saç kremi gibi kozmetik ürünlerin 
ağırlıklı yer tuttuğu buklet ürünlerinin kalitesine 
önem verilmesi gerektiğini ifade eden BUSİD Genel 
Koordinatörü Erol Türker, “Otellerde, misafirhanelerde, 
termal tesislerde kısaca konaklama hizmeti verilen 
yer neresi olursa olsun, başta kozmetik ürünler olmak 
üzere hepsinin kaliteli ve sağlıklı olması gerekiyor. 
Tesislerin elbette kaliteli, bilinen üreticilerin ürünlerini 
tercih etmesi gerekir ama bunun takibinde tüketicinin 
de rolü büyük” dedi. İthal ürünlerin kaliteli olduğu 
anlamına gelmediğini ifade eden Türker, ürünlerin kim 
tarafından ve nasıl imal edildiğinin önemli olduğuna 
dikkat çekti. Türker, “Yurt içinde de yurt dışında 
da ucuz olsun diye sağlıksız kimyasallarla üretim 
yapılabiliyor. Merdiven altı, sağlıksız, mevzuat dışı 
üretim tesislerinden çıkan ürünlerle halkın sağlığı 
tehdit edilmemeli. Endüstri olarak bu konuda elimizi 
taşın altına koymakta kararlıyız” şeklinde konuştu. 

Buklet ürünleri Sağlık Bakanlığı’nın  
mevzuatına tabi olacak
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu tarafından yayınlanan “Hizmet Sunumunda 
Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz – Sürüm 
2.0” adlı rehberde ise bukletlerin içinde bulunan 
kozmetik ürünlerin genel kozmetik ürün mevzuatına 
uyumlu olması gerektiği belirtildi. Rehbere göre, 
buklet ürünlerden kozmetik nitelikli olanlar da diğer 
perakende kozmetik ürünleri gibi üreticisi, üretim yeri 
ve içeriği hakkında üzerinde bilgi taşımak zorunda. Bu 
kapsamda buklet firmaları tarafından piyasaya arz 
edilen kozmetik ürünlerinin, kişisel temizlik ve bakım 
ürünlerinin, hediyeler ve numuneler dâhil olmak üzere 
kozmetik ürün kapsamına giren ürünlerin üretim 
yerleri de ilgili mevzuata tabi olacak.

Türk inşaat sektöründe 1987 yılından bu yana yenilikçi ürünleriyle yer 
alan Gelişim Teknik A.Ş., 4 Mart 2017 günü Antalya’da düzenlediği 

seminerde distribütörlüğünü yaptığı ürünleri uygulamalı olarak tanıttı. 
Seminerde aquatherm tesisat sistemleri, WavinAS Sessiz Boru®, HL 
marka süzgeçler, sifonlar ve pis su çekvalfleri ile uygulamalı sıcak kaynak 
yapımını katılımcılara anlatıldı. 

Gelişim Teknik, ürünlerinin detaylarını aktardı
Gelişim Teknik İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu Ramazan Bıdı’nın konuşmacı 
olarak yer aldığı seminerde, firmanın distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin 
özellikleri detaylarıyla katılımcılara aktarıldı. Seminerde tanıtılan 
ürünlerden aquatherm firmasının ürettiği ürünleri özel kılan fusiolen® 
hammaddesi, borunun taşıdığı malzemeyle teması sonucunda ortaya 
çıkabilecek zayıflamayı ve korozyonu önlüyor olmasıyla öne çıktı. Bu 
özelliğiyle sıhhi tesisat sistemleri (green pipe), ısıtma-soğutma (fan coil), 
yerden ısıtma sistemleri (orange system, grey pipe), duvardan, tavandan, 
yerden ısıtma ve geri dönüşüm suyu sistemleri gibi farklı alanlarda 
kullanılabilen aquatherm tesisat sistemlerinin darbelere dayanıklı 
oluşuna, boru ve ek parçalarda tehlikeli kimyasal madde oluşumuna izin 
vermediğine dikkat çekildi. Seminerde ayrıca dünyada en güvenli ve en 
dayanıklı bağlantı yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sıcak kaynak 
tekniğinin uygulaması yapıldı. Tamamıyla aynı iki plastik malzemenin 
ısıtılıp, birleştirilip, orta derece sıcaklıkta soğutulmalarını içeren yönteme 
kimyasal seviyede kaynama özelliği olan Polipropilen ve aquatherm tesisat 
sistemlerinin uygunluğu vurgulandı. Seminerde tanıtılan diğer bir ürün ise 
astolan hammaddesinden üretilen Wavin AS Sessiz Boru® oldu. Hastane 
ve laboratuvarların tesisat sistemlerinde sorunsuzca kullanılabileceği 
aktarılan Wavin AS Sessiz Boru®’nun 95 dereceye kadar kimyasal ve 
yağ atıklarına karşı dayanıklı olduğuna, kolay ve güvenli montaj imkanı 
sunduğuna ve sağlamlığına dikkat çekildi. Hutterer&Lechner (HL) Firması 
tarafından Avusturya’da üretilen HL sifon, süzgeç ve çekvalfleri seminerde 
tanıtılan diğer ürün grubu oldu. Yer süzgeçlerinin içinde bulunan yapı 
koruması, süzgeç başlığının deforme olmaması için kullanılan koruyucu 
kapağı ve bunun içine gömülmüş servis anahtarı gibi detayların HL 
ürünlerine “Düzgün Akış” garantisi kazandırmada yardımcı olduğu aktarıldı. 

Gelişim Teknik, ürünlerini 
düzenlediği seminerde tanıttı



7504’2017 ǀ turizm&yatırım ǀ

YILDIZ YAPI GRUP
GSM 0532 355 54 80 

TEL 0256 81 1 54 64

EFELER MAH. 1433. SOK. NO. 2/101 CUMHURİYET İŞHANI  DİDİM -AYDIN

Projelere 
özel optimum 
çözümlerimizle

FARK
YARATIYORUZ
www.yildizyapigrup.com



 TEDARİKÇİLER    HABERLER

276 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

Jumbo, Gourmet 
serisi ile üstün 
pişirme deneyimi 
sunuyor

Jumbo Gourmet pişirme 
serisi, Petek dokulu 

yenilikçi iç tasarımıyla üstün 
pişirme deneyimi vaat ediyor. 
İndüksiyonlu ocaklara uygun 
olarak üretilen Gourmet pişirme 
serisi, 3 katlı paslanmaz çelik 
ve alüminyum gövdeden oluşan 
yanmaz ve yapışmaz özelliğiyle 
öne çıkıyor. Gourmet, 2,6 mm 
gövde kalınlığı ile ısıyı mükemmel 
şekilde dağıtırken 4 mm temperli 
camdan oluşan kapağıyla güvenli 
ve üstün pişirme deneyimi 
sunuyor. Şık ve zarif tasarımıyla 
sağlam ve dayanıklı Gourmet 
pişirme serisi, 3 farklı boyda 
tava, wok tavası ve karnıyarık 
tenceresinden oluşuyor.

Öztiryakiler, endüstriyel mutfak gereçlerinin temizliği, bakımı ve kullanıcısının 
sağlığı için Temizlik ve Hijyen Ekipmanlarını fabrika satış mağazaları ve yetkili 

bayileri aracılığı ile piyasaya sunmaya devam ediyor. İçerisinde bulaşık makinesi 
deterjanından kireç sökücüye, ızgara ve fırın temizleyiciden sıvı el sabununa 
kadar pek çok temizlik ve hijyen ürünü bulunan Öztiryakiler Temizlik ve Hijyen 
Ekipmanları, çevre dostu olmalarıyla dikkat çekiyor. Öztiryakiler Temizlik ve Hijyen  
Ekipmanları ile temizlik kimyasalları alanında yaptığı yeni oluşum doğrultusunda 
Öztiryakiler; otel, cafe, restoran zincirleri, hastaneler, eğitim kurumları, kamu 
kuruluşları, catering firmaları ve temizlik şirketleri arasındaki müşteri portföyünü 
genişletti. Housekeeping bölümlerinde de hizmet veren Öztiryakiler Temizlik ve 
Hijyen  Ekipmanları ürünleri arasında; genel temizlik ürünleri, banyo ve wc temizlik 
ürünleri, zemin temizleme  ve cila bakım ürünleri, mutfak hijyen ürünleri ile kişisel 
temizlik ürünleri yer alıyor. 

POWER T-9 ve POWER INOX ile üst düzey mutfak temizliği
Öztiryakiler Temizlik ve Hijyen  Ekipmanları arasında yer alan Yanmış Yağ ve 
Fırın Temizleyici (POWER T-9), özellikle ocak ve fırınlarda başarılı sonuçlar elde 
edilmesine yardımcı oluyor. POWER T-9 ayrıca sprey üniteli şişesi  ile kullanım 
kolaylığı sağlıyor. Özellikle mutfaklara ve paslanmaz yüzeylere ışıltı kazandıran 
Paslanmaz Yüzey Parlatıcı (POWER INOX) ise yüzeylere parlaklık sağlamanın yanı 
sıra bakım da yapıyor.  
 
Çevreye duyarlı POWER MATIC PRO,   
bulaşık temizliğinde üstün hijyen sağlıyor
Çevreyle dost üretim süreciyle öne çıkan Öztiryakiler Temizlik ve Hijyen  
Ekipmanları grubunda yer alan ürünlerden Bulaşık Makinesi Deterjanı (POWER 
MATIC PRO), sert su şartlarında donmuş yağ ve kirleri çözerken, yıkanan 
malzemeye zarar vermeden hijyen sağlıyor. Su sertliğinde kaynaklanan zararlı 
etkileri yok eden ve kireç birikimini önleyen ürün, geri dönüşümlü plastik 
ambalajlarda satışa sunuluyor. Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (POWER RİNSE PRO) 
ise yıkanan cam, metal, porselen malzemelerin yüzeyinde deterjan kalıntısı 
kalmasını önleyerek ürünlerin makineden leke ve çizik olmadan kuru ve parlak 
çıkmasını sağlıyor. 

Öztiryakiler Temizlik ve Hijyen   
Ekipmanları hijyene davet ediyor
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Finansal servisler platformu olma vizyonuyla 2012 yılında kurulan 
ve geçtiğimiz yıl çoğunluk hissesi Up Group iştiraklerinden Multinet 

Up tarafından satın alınan ininal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’ndan (BDDK) elektronik para lisansını aldı. Bireysel kullanıcılara 
sunduğu ön ödemeli MasterCard ve mobil cüzdan servisleriyle 1 
milyonu aşkın müşterisi bulunan ininal’ın aldığı bu lisans, 29 Mart 
2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla resmi olarak da 
duyuruldu. BDDK’nın 6493 sayılı kanununun yürürlüğe girmesinden 
önce faaliyetlerine başlayan ininal, bu sayede ödeme hizmetleri ve 
elektronik para lisansı sahibi olan şirketler arasındaki yerini aldı. 

Julien Anglade: “Türkiye’deki yatırımlarımızın  
yüksek geri dönüşleri oldu”
ininal’ın bağlı bulunduğu Fransız kökenli uluslararası Up Group Bölge 
Başkanı ve ininal Yönetim Kurulu Başkanı Julien Anglade konuyla 
ilgili şunları söyledi; “Türkiye’deki yatırımlarımız bizim için yüksek 
geri dönüşleri olan ve Group içerisinde başarılara önderlik eden 
yatırımlar oldu. Türkiye’de sektör lideri Multinet Up ile 2010’dan bu 
yana yarattığımız sinerjiyi ve belirlenen ortak inovatif vizyonu, e-para 
lisansının da alınmasıyla birlikte iştirakimiz ininal üzerinden Avrupa’ya 
ihraç edeceğiz.” Anglade, ön ödemeli sistemleri kullanmaya alışkın 
olan kitlelere ininal üzerinden sunulacak olan yenilikçi çözümlerle 
Avrupa arenasında da fark yaratacaklarının altını çizdi. 

ininal hesaplarının ve kartlarının özelliklerinde  
de pek çok yenilik ve geliştirme yapılacak
ininal adına konuşan ininal Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Suner ise, 
bugüne kadar bankacılık sisteminin dışında kalan yüzbinlerce insanı 
kartlandırdıklarını ve farklı sektörlerden pek çok şirkete finansal alt 
yapı çözümlerini sunduklarını ifade etti. Suner, “Türkiye’deki nüfusun 
yüzde 42’sinin halen bankasız ya da banka hizmetlerine erişiminin 
limitli olduğu tahmin ediliyor. Biz ininal olarak bu büyük kitleyi temel 
bankacılık ürünlerinin sunduğu finansal ekosisteme ulaşabilir hale 
getiriyor, düşük maliyetlerle ve kullanımı son derece kolay ürünler 
olarak hizmetlerine sunuyoruz” şeklinde konuştu. Lisans sürecinin 
sonuçlanmasıyla birlikte ininal hesaplarının ve kartlarının özelliklerinde 
de pek çok yenilik ve geliştirme yapılacağını bildiren Suner, “API’lerimiz 
sayesinde şirketlerin kendi ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler, 
ortak markalı kartlar sayesinde de markaların sadakat programlarını 
geliştirebilmelerini sağlamamız kabiliyetlerimizden sadece birkaçı. 
Önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni işbirliklerimizin farklı 
sektörlerden pek çok markanın dikkatini çekeceğini düşünüyoruz” dedi. 

ininal, BDDK’dan 
elektronik para lisansı aldı

Balkanlar’ın en yüksek 
binası, On Otomasyon’un 
çözümlerini tercih etti

Cevahir Holding tarafından Makedonya Üsküp’te 
hayata geçirilen, Balkanlar’ın en yüksek projesi 

Sky City’nin mekanik sistemlerde tercihi On 
Otomasyon oldu. UU Serisi programlanabilir kontrol 
panellerinin tercih edildiği projede ürün yelpazesi 
olarak minimum 9, maksimum 26 I/O sayısına 
sahip olan ürünlerden A ve B Blokta yaklaşık 110 
adet kontrol paneli kullanıldı. Kullanıcı ihtiyaçlarına 
göre otomasyon sisteminin yanı sıra yazılım da 
geliştiren On Otomasyon’un Ar-Ge departmanı, Sky 
City’nin ihtiyaç duyduğu faturalandırma yazılımını 
hayata geçirdi. Geliştirilen yazılım, VRF Sisteminde 
harcanan elektrik tüketiminin gece ve gündüz 
tarifelerine göre dairelere faturalandırılmasıyla sıcak 
su tüketimlerinin ve şebeke suyu tüketimlerinin 
dairelere faturalandırılmasını sağlıyor. Konut ve alış 
veriş merkeziyle karma proje olarak hayata geçirilen 
Sky City, 40 katlı 4 kule ve sosyal yaşam alanlarından 
oluşuyor.

On Otomasyon, 2012’den beri üretim de yapıyor
Mekanik sistemler otomasyon yönetim sistemi 
sektöründe 2006’dan beri faaliyet gösteren On 
Otomasyon; tasarım, danışmanlık, projelendirme, 
malzeme temini, devreye alma, validasyon ve 
dokümantasyon, montaj, servis-bakım, teknolojik 
ürün ve sistemler konusunda sunduğu hizmetlere 
2012’de üretimi de ekledi. Aynı yıl itibariyle UU 
Serisi programlanabilir kontrol panelleriyle çözüm 
sağlayan On Otomasyon’un UU Serisi’nin en küçük 
modeli, 3 Analog Input, 2 Dijital Input, 2 Analog 
Output, 2 Dijital Output; en büyük modeli ise, 6 
Analog Input,8 Dijital Input, 4  Analog Output, 8 
Dijital Outputtur.
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Electrolux Profesyonel, ecostoreHP Tezgah Tipi Soğutucu serisi ile 
üst düzey soğutma kolaylığı, verimlilik ve saklama kapasitesine 
ulaştı. Tezgah tipi soğutucu, A sınıfı enerji verimliliğiyle yılda 
480 Euro’ya kadar tasarruf edilmesini sağlayabiliyor. Electrolux 
Profesyonel’in yeni web tabanlı konfigüratörü, yatırımcının binlerce 
olası konfigüratör arasından seçim yaparak ecostoreHP tezgah tipi 
soğutucusunu kendi istediği gibi oluşturmasına olanak tanıyor.
 

Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi ile  
çok daha fazla tasarruf imkanı
Electrolux Profesyonel, yüksek verimlilik, yüksek performans ve tam 
rahatlık sağlamak için yiyecek-içecek hizmeti sunan çeşitli firmalara 
yardımcı olabilecek, green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesini 
piyasaya sürdü. Bir basket dolusu bulaşığı sadece bir bardak su 
ile temizleyebilen green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi, 
pazardaki en düşük çalışma maliyetine sahip ürün olmasıyla öne 
çıkıyor. Konveyörlü bulaşık makinesi, yılda 3.240 Euro’ya kadar 
tasarruf sağlayabiliyor.
 

Electrolux Profesyonel’in son teknolojisi  
ile daha hızlı pişirme deneyimi
Electrolux Profesyonel, SpeeDelight ile Hızlı Servis Restoranlarından 
pub, bar, kahve dükkanl gibi birçok yiyecek servis noktası için pişirme 
çözümü sunuyor. Cihaz, ısıtıcı plakaları, infrared ve mikrodalga 
teknolojileriyle birleştirerek yiyeceklerin bir dakikadan daha az 
sürede pişmelerini ve çıtır olmalarını sağlıyor. Enerji Tasarruf Modu 
ile enerji sarfiyatını yüzde 60 oranında azaltılırken, yılda 500 Euro’ya 
varan tasarruf imkanı sunuyor.
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Aileye yönelik eğlence alanında dünyanın ikinci en 
büyük ziyaretçi etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin 

Entertainments, 23 ülkede ve 4 kıtada 111 eğlence merkezi, 12 
otel ve 4 tatil köyü işletiyor. Merlin’in eğlence merkezlerinden 
SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® ise eğlence 
arayışında olanlar için İstanbul’da farklı alternatifler sunuyor. 

LEGOLAND® Discovery Centre’da  
çocuklar için eğlence ve yaratıcılık bir arada
Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’nin içerisinde 3 bin metrekarelik 
bir alanda hizmet veren LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 
çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynleri 
ağırlıyor. Merkezin eğlenceli etkinlikleri arasında LEGO® 
parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® fabrika turu, model 
yapım uzmanı tarafından yönetilen atölye çalışmaları, temalı 
oyun alanları ve 4 boyutlu sinema salonu yer alıyor. 

Ünlü isimler Madame Tussauds’da 
250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip, dünyanın en ünlü balmumu 
müzesi Madame Tussauds, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan 
Grand Pera binasının ilk iki katında 2 bin metrekarelik bir alanda 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Madame Tussauds İstanbul’da; tarih, 
kültür sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında 55 ünlü yerli ve 
uluslararası ünlü ismin balmumu figürleri bulunuyor. 

SEA LIFE İstanbul,  
okyanus hayatını şehre getiriyor
Dünyanın en büyük 5’inci akvaryumu olan SEA LIFE İstanbul, 
şehrin orta yerinde okyanusu keşfetme imkanı sunuyor. 
İçerisinde 51 adet sergi tankının yer aldığı SEA LIFE 
İstanbul’da yaklaşık 15 bin deniz canlısı bulunuyor. SEA LIFE 
Akvaryum ayrıca Avrupa’nın en büyük köpekbalığı kolonisini 
de barındırıyor. Akvaryum’un 8 bin metrekarelik alanında 83 
metrelik su altı okyanus tüneli de mevcut. 

Merlin Entertainment, 
İstanbul’daki üç merkezinde 
eğlence alternatifleri sunuyor

Electrolux Profesyonel’den 
yeni ürünler
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Fark yaratan teknolojisi ve yenilikçi 
ürünleri sayesinde fuarda en 

fazla ilgi çeken şirketlerden biri 
olan İnoksan’ın standı, Romanya 
Macaristan Gastronomi Fuar 
Federasyonu tarafından da büyük 
beğeni toplayarak, madalya ile 
ödüllendirildi. Fuar kapsamında 
görüşlerini açıklayan İnoksan Yönetim 
Kurulu Başkanı Vehbi Varlık şunları 
söyledi; “İnoksan olarak, endüstriyel 
mutfak ihtiyaçlarını A’dan Z’ye eksiksiz 
karşıladığımız ürünlerimiz ile dünya 
markası olma yolunda ilerliyoruz. 
Gastropan Fuarı’nda sergilediğimiz 
ürünlerimizle de ileri teknolojimizin 
ve üretim üstünlüğümüzün yanı sıra 
gücümüzü, tecrübemizi ve kalitemizi 
her zaman olduğu gibi tekrar gözler 
önüne serdik. Bu yıl da fark yaratan 
teknolojimiz ve yenilikçi ürünlerimiz 
sayesinde fuarda en fazla ilgi çeken 
şirket ve stantlardan biri olduk.”  

İnoksan, SAP sistemine  
geçmeye hazırlanıyor
Teknoloji yatırımlarına hız kesmeden 
devam eden ve SAP sistemine geçiş 
çalışmalarını başlatan İnoksan, 
sürdürülebilir büyümenin yanı sıra 
sektörün değişen rekabet şartlarına 

yönelik yeni ihtiyaçlara daha hızlı ve 
esnek cevap vermeyi, iş süreçlerini 
uluslararası standartlara uygun hale 
getirmeyi ve verimliliğini artırmayı 
hedefliyor. İnoksan Yönetim Kurulu 
Başkanı Vehbi Varlık, sektöre ilkleri 
yaşatan, yenilikçi vizyona sahip 
bir marka olarak faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirterek, Ar-Ge 
yaklaşımıyla desteklediğimiz üretim 
üstünlüğümüzün yanı sıra gücümüz, 
tecrübemiz ve kalitemiz ile sektörde 
fark yaratıyoruz. Bu doğrultuda yıl 
içinde Ar-Ge merkezi, bilgi teknolojileri, 
insan kaynakları, makine ve ekipman 
başta olmak üzere çeşitli alanlara 
yaklaşık 7,5 milyon TL civarında bir 
yatırım yapacağız. Verimliliğin bilgiyi 
doğru yönetmekle sağlandığına ve 
kurumsal hafızanın önemine inanan 
bir firma olarak, SAP çözümlerini 
kullanıp, gelecek yıllara sektörel 
deneyimini ve bilgi birikimini taşımayı, 
ileri teknolojilere geçmeyi, standart 
çözümlerle gelişmeyi hedefliyoruz. 
Bu amaçla SAP sistemine geçiş 
çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Monoblok, işletmelerin  
her ihtiyacına cevap veriyor
İnoksan, yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği 
Monoblok’u sektör ile tanıştırdı. Aynı ya 
da farklı ürün ailelerinin tam ve yarım 
modül olarak kullanıcısının tercihine 
göre yerleşimine imkan sunan Monoblok, 
her ölçekte işletmenin farklı ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Monoblok; üst tablasında 
genel olarak 700 seri pişirici cihazlarının 
kapasitesine denk gelen ürünleri ve 
salamander mekanizmasını, alt grubunda 
ise 4 tepsili konveksiyonel fırınları, 4 
kapılı soğutma grubunu, tünel tipi dolap, 
çekmeceli dolap gibi ürünleri kullanıma 
sunuyor. Monoblok, birçok ürün grubunu 
tek bir cihazda toplamasının dışında 
yüksek çalışma güvenliği, ergonomi, hijyen 
ve kullanım senaryoları analizlerinden 
elde edilen sonuçların modern bir 
çizgiyle birleştiği tasarımının yanı sıra 
bütün yüzeylerde AISI 304 SB kalite sac 
kullanımı ve 360° etrafında çalışabilme 
imkanıyla profesyonel mutfaklara çözüm 
oluyor. Yeni ürün, çok yönlü kullanım 
avantajı ile restoran, lokanta ve otellerin 
banket mutfakları dışında orta ölçekteki 
mutfaklarda da tercih ediliyor.

İnoksan, yenilikçi ürünlerini Gastropan Fuarı’nda sergiledi

Vehbi Varlık

İnoksan, Romanya’nın Sibiu kentinde gerçekleştirilen  
Gastropan Fuarı’nda sergilediği yenilikleri ile büyük ilgi gördü. 
23-25 Mart tarihlerinde gerçekleşen organizasyona 
katılan İnoksan, İnosmart kombi fırının yanı sıra yeni 
pişirici serisini de ziyaretçilerle buluşturdu.
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Sağlık turizmi dernekleri  
tek çatı altında birleşti

Türkiye turizminde önemli yer tutan ve son 
yıllardaki turizm gelirlerinin başında gelen 

sağlık turizmi konusunda birçok ilde kurulan 
sivil toplum kuruluşları federasyon çatısı 
altında birleşti. Aralarında Erzurum, Adana, 
Samsun, Trabzon, İzmir, Bursa, Antalya’nın 
olduğu illerin kuruculuğunu üstlendiği Türkiye 
Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TUSAF) 
resmen hayata geçirildi. Federasyonun Genel 
Başkanlığını Dr. Tevfik Yazan üstlenirken, 
TUSAF Genel Başkan Yardımcılığı için Prof. 
Dr. Sedat Demir ve Dr. Halis Bayrak, yönetim 
kurulu üyeleri olarak ise Sadi Ergin, Ümit Veli 
Kaman ve Bülent Cinel oy birliğiyle seçildi. 

Konu hakkında açıklama yapan TUSAF Başkanı 
Dr. Tevfik Yazan, “Coğrafi konumumuzu ve 
artılarımızı kullanarak ülkemizin tercih edilen 
bir yer haline getirilmesini sağlamalıyız. Sağlık 
turizminin sorunu ne, çözümü neler? Bunları hep 
birlikte paylaşıp devlet büyüklerimize iletip yol 
haritasının çizilmesinde katkımız olsun” dedi. 
TUSAF Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Demir 
ise, Türkiye’nin medikal ve termal yatırım ve 
kaynaklarının Avrupa ve dünya çapında olduğunu 
söyledi. Demir, “Türkiye sağlık turizmi alanında 
kısa zamanda oldukça büyük mesafeler kat etti. 
Özellikle medikal sağlık alanında yüksek sağlık 
teknolojilerinin yanı sıra kaliteli sağlık hizmetini 
diğer ülkelere nazaran daha uygun maliyetlerle 
daha kaliteli hizmetler verebilir konuma 
geldi. Federasyon olarak en büyük amacımız, 
Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelini, 
medikal sağlık turizmindeki teknolojik ve kaliteli 
hizmet anlayışını, kış, doğa, inanç, kültür turizmi 
çeşitleriyle sinerji oluşturacak alternatif turizm 
alanlarını tanıtmak ve dünya genelinde sağlık 
nedeniyle tercih edilen bir ülke olmaktır” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından iki yılda bir hazırlanan 
Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Raporuna göre Türkiye, turizm 

güvenliği alanında 139 ülke arasında 116’ncı oldu. Finlandiya’nın en 
güvenli ülke olarak belirlendiği raporda Peru, İsrail, Madagaskar, Tanzanya, 
Gabon, Arnavutluk ve Fas da Türkiye’den daha üst sıralarda yer aldı. Ayrıca 
Türkiye, 2015-2016 yıllarını kapsayan dönemdeki performansı ile dünyanın 
en büyük 44’üncü turizm ülkesi oldu. Sözcü Gazetesinden Sayime Başçı’nın haberine göre bu yıl, 
Rusya ve Malta gibi ülkeler başarı sıralamasında Türkiye’yi geride bırakırken, Türkiye’nin en önemli 
rakipleri İspanya, Fransa ve Almanya ilk üç sırada yer aldı. Aynı zamanda Türkiye yatırım yapmak 
için en uygun 63’üncü ülke olarak belirlendi. Bir önceki raporda ise Türkiye, 139 ülke arasında 
59’uncu sıradaydı. Türkiye’nin turizmde en güçlü olduğu alan; pist uygunluğu ve havalimanlarının 
kapasitesinin gelişmesi doğrultusunda havalimanı altyapısı olarak açıklandı. Türkiye, dünyada 
havacılık koşullarının en uygun olduğu 14’üncü ülke olarak belirlendi. 

Türkiye, güvenli ülkeler 
raporunda 116’ncı sırada

Elektronik cihazlara kabin yasağı geldi
Amerika ve Birleşik Krallık, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden, ülkelerine 

yapılan uçuşlarda güvenlik gerekçesiyle yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik 
cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Bu uçuşlarda artık tablet, kamera ve bilgisayarlar 
uçakların bagaj bölümüne teslim edilecek. Akıllı telefon ve medikal cihazların kapsam 
dışında kaldığı söz konusu yasak, İstanbul’un da içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika 
ülkelerindeki 17 şehrinden kalkan ve varış noktaları New York, Chicago, Detroit ve Montreal 
olan uçuşları kapsıyor. 
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Mardin mutfağının zenginliği turizme güç katacak

Mardin’deki kalkınma projelerine öncülük eden Mardin Valiliği ve 
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin’in zengin kültürel, ekonomik 
ve gastronomik potansiyeli ilgili çalışmaları tüm hızıyla 
hayata geçiriyor. Mardin Valiliği ve DİKA’nın bölge turizmini 
ve ekonomisini canlandırmaya yönelik çalışmalarıyla birlikte 
Mardin bulgurunun da coğrafi işaret alarak markalaşması 
sonucunda, şehrin en gözde gastronomi ve kültür turizmi 

destinasyonlarından biri olması hedefleniyor. Farklı dinlerin, 
kültürlerin ve mutfak zenginliklerinin bir arada yaşadığı Mardin, 
sahip olduğu çok özel lezzetlerle de gastronomi turizmi açısından 
farklı bir deneyim sunuyor. Sürdürülen projeler ile kısa zamanda 
şehrin bu alanlarda bir marka haline gelmesini ve bölge turizmine 
güç katmayı hedeflediklerini belirten Mardin Valisi Mustafa 
Yaman şöyle konuştu: “Özellikle DİKA’yla beraber yaptığımız 
önemli projeler mevcut. Gelişmeler ışığında Mardin’in hem 
tarımsal üretimi hem de turizm anlamındaki rakipsiz zenginlikleri 
ile bölgenin lokomotif gücü olacağına eminiz.” Yapılan bölgesel 
kalkınma çalışmalarıyla birlikte Mardin’in yatırımcılar için çok 
cazip bir lokasyon haline geldiğini vurgulayan Dicle Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, “Mardin’imiz çok 
kültürlülüğün, hoşgörünün ve medeniyetlerin merkezi. DİKA olarak 
Mardin’in farklı alanlarda kalkınmasına yönelik birçok çalışmaya 
öncülük ediyoruz. Tüm yatırımcıları Mardin’e bekliyoruz. Mardin’in 
turizmiyle, tarımsal ürünleriyle ve misafirperver halkıyla bölgede 
yükselen kent olması hedefimiz” şeklinde konuştu.

Gelecek Turizmde projesinden  
“10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye” kitabı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 

Anadolu Efes ortaklığında sürdürülebilir 
turizm projeleriyle yerel kalkınmaya 
destek olan Gelecek Turizmde projesinin 
10’uncu yılı anısına yayınlanan “10 Yıl, 
10 Şehir, 10 Hikaye” kitabı okurlarla 
buluştu. Kitaptaki hikayeler; aralarında 
Sunay Akın, Refika Birgül, Mutlu Tönbekici, 

Saffet Emre Tonguç, Mete Horozoğlu ve 
Ayşe Arman’ın da bulunduğu tanınmış 
isimler tarafından kaleme alındı. Konu 
hakkında açıklama yapan Anadolu 
Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge 
Balaban, “2007 yılında, Kültür Bakanlığı 
ve UNDP ortaklığı ile başlattığımız 
Gelecek Turizmde adlı sosyal sorumluluk 
projemizin 10’uncu yılına ulaşmasından 
büyük mutluluk duyuyoruz. 10 yıllık 
serüvenimizde, sadece sürdürülebilir 
turizm projelerini desteklemekle 
kalmadık, aynı zamanda birçok hayata 
da dokunduk” dedi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı/Grup 
Sorumlusu Beril Yamaner, ülke genelinde 
turizm potansiyeline sahip alanlarda 
var olan potansiyelin değerlendirilmesi 
ve turizme kazandırılabilmesi amacıyla 
çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: 

“Gelecek Turizmde, sürdürülebilir turizme 
önemli katkılar sağlayan bir proje. 
Güçlü işbirliğimiz sayesinde 10 yılda 10 
farklı deneyim yaşadık. Ortak çalışma 
sürecimizin hedeflere ulaşmada sağladığı 
başarı göz önünde bulundurulduğunda; 
daha da güçlendirilerek sürdürülmesi, 
kültürel ürünlerin ve değerlerin 
tanınması, korunması ve gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlayacaktır” şeklinde 
konuştu. Turizmi yerel kalkınmada önemli 
bir araç olarak gördüklerini aktaran UNDP 
Yerel Sosyo-Ekonomik Kalkınma Sektör 
Yöneticisi Bülent Açıkgöz ise, “Gelecek 
Turizmde’nin temelinde de ‘topluma 
rağmen’ değil ‘toplumla beraber’ felsefesi 
yatıyor. Hiç şüphesiz Gelecek Turizmde 
mevcut ve yeni başarı hikâyeleriyle 
adından söz ettirmeye devam  
edecektir” dedi.

Türkiye, dünya turizm pazarında yüzde 3,5’lik paya sahip
Ajans Press’in Dünya Turizm Örgütü’nden derlediği verilere göre, Türkiye dünya turizm pazarında yüzde 3,5’lik, Avrupa turizm pazarında ise 
yüzde 6,8’lik payla önemli turizm noktaları arasında yer aldı. Dünyadaki uluslararası ziyaretçi sayısı yüzde 4,6 oranında artarak 1 milyon 
186 bin kişiye ulaştı. Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi Fransa olurken onu sırasıyla ABD, İspanya, Çin, İtalya ve Türkiye takip etti. Ajans 
Press’in incelemesine göre Türkiye’nin turizm gelirleri 2016 yılında yüzde 29,7 oranında azaldı. Medyaya yansıyan haberlere göre geçtiğimiz 
yılın turizm açısından iyi geçmemesinin en büyük nedeni olarak terör ve dış ülkelerle yaşanan siyasi krizler olarak gösterildi. 2017 yılı için 
yapılan turizm eylem planları, Rusya ile yaşanan siyasi krizin sona ermesi ve İranlı turistlerin Türkiye’ye akın edeceği haberleri ise yılın 
iyi geçeceğine dair umutların yeşermesini sağladı. Türkiye’nin son yıllardaki turizm karnesine bakıldığında; 2010 ve 2016 yılları arasında 
Türkiye’yi 225 milyon 215 bin yabancı vatandaş ziyaret etti. Dünyanın en çok ziyaret edilen 6’ncı ülkesi konumunda yer alan Türkiye, bu yıllar 
içerisinde neredeyse kendi nüfusu kadar yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Ocak-Şubat 2017 verilerine 

göre Türkiye’ye gelen yabancı 
ziyaretçi sayısındaki düşüş geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
8,12 olarak gerçekleşti. Yılın 
ilk iki ayında Türkiye’ye gelen 
yabancıların sayısı 2 milyon 215 bin 
307 olurken bu sayı geçen yılın aynı 
döneminde 2 milyon 410 bin 966 
olarak kaydedilmişti. Ocak-Şubat 
2017 döneminde Almanya’dan 
Türkiye’ye gelenlerin sayısında 
yüzde 30,50 düşüş görülürken, 
Rusya pazarında ise yüzde 88’in 
üzerinde bir yükselme olduğu tespit 
edildi. İngiltere, Hollanda, Fransa, 
Danimarka, Belçika, A.B.D., İtalya 
ve Avusturya gibi birçok pazarda 
düşüş devam ederken, Gürcistan, 
İran, Ukrayna, Azerbaycan, 
Kazakistan, Çin, Cezayir, 
Türkmenistan, Suudi Arabistan ve 
Kuveyt’te artış kaydedildi.

ANTALYA’YA GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI  

(OCAK-MART 2017)
MİLLİYET 2016 2017 DEĞİŞİM (%)
ALMANYA 202.687 92.656 -54
UKRAYNA 3.194 4.047 27
İNGİLTERE 25.641 14.811 -42
HOLLANDA 16.902 9.427 -44
DANİMARKA 11.717 7.906 -33
İSVEÇ 4.636 1.979 -57
BELÇİKA 13.635 5.849 -57
İSRAİL 16.057 13.165 -18
İRAN 38.386 29.949 -22
NORVEÇ 10.271 7.049 -31
POLONYA 2.340 1.247 -47
AVUSTURYA 7.577 3.223 -57
RUSYA 6.802 52.491 672
İSVİÇRE 5.640 2.064 -63
FİNLANDİYA 3.716 219 -94
BEYAZ RUSYA 305 786 158
FRANSA 2.148 1.877 -13
ÇEK CUM. 1.025 1.041 2
SLOVAKYA 947 835 -12
MACARİSTAN 950 270 -72
K.K.T.C. 2.407 2.685 12
İTALYA 906 647 -29
SLOVENYA 748 345 -54
DİĞER 15.748 17.172 9
TOPLAM 394.385 271.740 -31

MUĞLA’YA GELEN YABANCI  
ZİYARETÇİ SAYISI   

(OCAK-MART 2017)
MİLLİYET 2016 2017 DEĞİŞİM (%)
İNGİLTERE 8.292 4.877 -41,18
ALMANYA 6.455 1.052 -83,70
HOLLANDA 1.264 188 -85,12
UKRAYNA 69 180 160,86
BELÇİKA 61 367 501,64
DANİMARKA 2.316 44 -98,10
JAPONYA 20 9 -55,00
POLONYA 44 40 -9,10
FRANSA 135 670 396,30
İSVEÇ 2.131 52 -97,56
LÜBNAN 9 7 -22,22
A.B.D. 124 164 32,26
YUNANİSTAN 1.443 1.124 -22,11
LİTVANYA 43 30 -30,23
İRLANDA 64 73 14,06
AZERBAYCAN 14 14 0,00
NORVEÇ 476 133 -72,06
FİNLANDİYA 58 19 -67,24
İTALYA 156 132 -15,38
İSVİÇRE 451 90 -80,04
ÜRDÜN 25 110 340,00
İSRAİL 454 818 80,17
ROMANYA 39 76 94,87
AVUSTURYA 64 74 15,62
AVUSTRALYA 38 34 -10,53
BULGARİSTAN 71 88 23,94
ÇEK CUM. 3 25 733,33
KANADA 38 189 397,36
RUSYA 62 94 51,61
İRAN 13 287 2107,69
BEYAZRUSYA 11 7 -36,36
İSPANYA 34 45 32,35
YENİ ZELANDA 14 18 28,57
MACARİSTAN 16 11 -31,25
LETONYA 4 7 42,85
PORTEKİZ 5 15 200,00
G.AFRİKA 14 23 64,28
DİĞERLERİ 530 653 23,20
TOPLAM 25.060 11.839 -52,75

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
açıkladığı verilere göre, 2017’nin ilk üç ayında 
kente gelen turist sayısındaki kayıp geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla 13 bin 221 kişi 
eskildi. Oran bazındaki düşüş yüzde 53’e 
yaklaşırken, 2017 Ocak-Mart döneminde 
Muğla’ya gelenlerin sayısı 11 bin 839 oldu. 
Muğla’nın ana pazarı olan İngiltere’deki 
kayıp yüzde 41,18 olurken Almanya’daki sert 
düşüş de devam etti. Yüzde 83’ün üzerinde 
kaybın yaşandığı Almanya pazarının yanı 
sıra Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç, 
Lübnan, Yunanistan, Litvanya, Norveç, İtalya, 
İsviçre gibi ülkelerde de düşüş devam etti. Öte 
yandan Ukrayna, Rusya ve İran artış gösteren 
pazarların başında gelirken, Belçika, Fransa, 
A.B.D., İrlanda, Ürdün, İsrail, Çek Cumhuriyeti, 
Kanada, İspanya, Portekiz, Yeni Zelanda gibi 
birçok ülke de oransal bazda artış kaydetti.

Türkiye’ye gelen 
yabancıların 
sayısındaki 
düşüş sürüyor

Gelen turist sayısında büyük 
kayıp yaşanan Antalya’daki 

düşüş yılın ilk üç ayında da devam 
etti. Ocak-Mart 2017 döneminde 
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 31 olurken, bu dönemde 
gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 271 
bin 740 olarak kaydedildi. 2016’nın 
aynı döneminde 394 bin 385 kişinin 
geldiği kentin Almanya pazarındaki 
kaybı yüzde 54, İngiltere’de ise yüzde 
42 oldu. Birçok Avrupa ülkesinde 
gerileyen Antalya, Rusya pazarında 
ise yüzde 672’lik artış gösterdi. 
Kentin yükselişe geçtiği diğer 
pazarlar arasında; Ukrayna, Beyaz 
Rusya, K.K.T.C. ve Çek Cumhuriyeti 
bulunuyor.

Antalya’daki kayıp  
yüzde 30’un  
üzerinde

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI  

(OCAK-ŞUBAT 2017)
MİLLİYET 2016 2017 DEĞİŞİM  (%)
ALMANYA 252.546 175.525 -30,50
GÜRCİSTAN 265.747 281.451 5,91
İRAN 217.222 232.232 6,91
BULGARİSTAN 208.332 183.905 -11,73
İNGİLTERE 68.373 53.878 -21,20
UKRAYNA 55.955 57.060 1,97
HOLLANDA 56.858 43.564 -23,38
JAPONYA 8.387 5.434 -35,21
YUNANİSTAN 75.777 66.601 -12,11
A.B.D. 50.836 34.080 -32,96
AZERBAYCAN 64.258 80.644 25,50
FRANSA 55.768 42.596 -23,62
RUSYA FED. 42.180 79.385 88,21
S.ARABİSTAN 40.052 40.280 0,57
ROMANYA 33.212 28.333 -14,69
IRAK 89.892 76.398 -15,01
İSVEÇ 20.816 16.180 -22,27
BELÇİKA 24.084 20.508 -14,85
DANİMARKA 17.599 11.488 -34,72
İTALYA 33.654 23.133 -31,26
AVUSTURYA 25.630 20.383 -20,47
K.K.T.C. 32.348 30.019 -7,20
İSRAİL 21.474 20.214 -5,87
İSVİÇRE 18.272 12.999 -28,86
KAZAKİSTAN 14.974 18.377 22,73
ÇİN HALK CUM. 24.899 28.158 13,09
POLONYA 11.217 8.538 -23,88
CEZAYİR 16.196 18.611 14,91
TÜRKMENİSTAN 22.496 26.311 16,96
LÜBNAN 18.675 14.293 -23,46
KUVEYT 24.716 27.684 12,01
FİNLANDİYA 6.529 4.240 -35,06
G. KORE 25.172 18.219 -27,62
İSPANYA 15.160 10.481 -30,86
AVUSTRALYA 6.425 4.702 -26,82
MISIR 15.444 12.388 -19,79
LİBYA 11.141 11.213 0,65
DİĞERLERİ 418.650 375.802 -10,23
TOPLAM 2.410.966 2.215.307 -8,12

Muğla’nın ilk üç 
aydaki kaybı 13 
bin kişiden fazla



GOLDEN TULIP 
İSTANBUL  

BAYRAMPAŞA

Yüksek Standartlarıyla

Özel Bölüm
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  OTEL PROFİLİ

GOLDEN TULIP İSTANBUL 
BAYRAMPAŞA

İstanbul’un iş hayatıyla hareketlenen ve son dönemde otel yatırımlarıyla dikkat çeken bölgesi 
Bayrampaşa’da 19 Haziran 2017’de hizmete girecek olan Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa; 
169 odası, 3 toplantı ve bir balo salonu ile konuklarını ağırlayacak. Konumu itibariyle şehrin iş 

merkezleri ve turistik bölgelerine ulaşım kolaylığı bulunan otel; iş seyahatlerinin yanı sıra bireysel 
ve aileyle yapılan özel seyahatlerde de konforlu bir konaklama deneyimi sunacak.

Konum ve Ulaşım

İstanbul Avrupa Yakası’nın son dönemde artan iş ve alışveriş merkezleriyle öne çıkan ilçesi Bayrampaşa, 
Golden Tulip otel zincirinin Türkiye’deki ilk halkasına ev sahipliği yapacak. Zincirin Türkiye’deki ilk oteli 
olan Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa; iş merkezlerine, toplu ulaşım ağlarına ve havalimanına ulaşım 
kolaylığı bulunan bir bölgede konumlanacak. Atatürk Havalimanı’na 12 kilometre, İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’ne 10 kilometre, CNR Fuar Merkezi’ne 12 kilometre, tarihi yarımadaya ise 9 kilometre 
mesafede konumlanan otelden Taksim’e ücretsiz shuttle servisi de bulunacak. 

Adres&İletişim
Yenidoğan Mahallesi  
Cicoz Yolu Caddesi 
No: 13 Bayrampaşa-

İstanbul
0212 647 00 00 

www.goldentulip.com
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Toplantı ve Davet Salonları

Son teknoloji ekipmanlar ile donatılmış, 
tamamen gün ışığı alan 3 adet toplantı salonu, 
profesyonel ekiplerin desteğiyle başarılı ve 
verimli geçecek toplantı organizasyonları 
vadediyor. Lanata salonu 35 metrekarelik, 
Carinata salonu 60 metrekarelik, Negrita salonu 
ise 170 metrekarelik alanlarda toplantıları 
gerçekleştirme imkanı sunacak. Angelique Balo 
salonu ise 500 metrekarelik alanda 400 kişi 
kapasitesi, modern ve ferah dekorasyonu ve 
her türlü talebi karşılayacak personeliyle düğün 
ve diğer özel davetler için en uygun ortamı 
sağlayacak. 

Odalar

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, ferah ve şık odalarında 
misafirlerine kendilerini evlerinde hissettirecek huzuru ve konforu 
bir arada sunacak. Otelde 25 metrekarelik 144 superior oda, 30 
metrekarelik 15 executive oda ve 50 metrekarelik 10 suite olmak 
üzere toplam 169 oda yer alacak. 5 yıldızlı otelin tüm odalarında 
doğal tekstil ürünlerinden yapılmış ortopedik yatak ve yastıklar, 
modern yağmur duşlu banyo, çift yönlü elektronik klima sistemi, 
43 inç LCD TV, zengin mini bar, çay kahve ekipmanları ile kettle, 
laptop boyutlarında elektronik kasa ve yüksek hızda kablosuz 
internet imkanı mevcut olacak.

Sağlık ve Fitness İmkanları
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, sıcak 
suyun ve buharın iyileştirici etkisini Relaxium 
Health Club’da misafirleri ile buluşturacak. 
Türk hamamı, sauna, kapalı havuz ve 
çocuk havuzu, konuklara dinlenirken keyifli 
zaman geçirecekleri bir ortam sunacak.  
Uzman masörler ise günün stresini atmaya 
yardımcı olacak. Donanımlı bir fitness 
salonuna da sahip Relaxium Health Club, son 
teknoloji ekipmanlarıyla zinde bir tatil süreci  
vaat ediyor.

Yiyecek-İçecek
Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin sunulacağı 
Montana Restaurant’ta tüm öğünler için hem açık büfe 
hem A la Carte menü seçenekleri mevcut olacak. Nezih 
ve keyifli ortamıyla özel kutlamalar ve iş yemekleri için de 
güzel bir ortam oluşturacak olan Montana Restaurant, 150 
kişilik kapasitesi ve kış bahçesiyle misafirlerine benzersiz 
bir hizmet sunacak. Şık ve modern bir dekorasyona sahip 
Lobby Lounge ise iş ve özel görüşmelere leziz kahve ve 
kurabiyeleriyle ev sahipliği yapacak.
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  YATIRIMCI 

■	Öncelikle sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? 

İnşaat sektöründe 1997 yılından bu yana Birlik İnşaat 
firması ile faaliyet gösteriyorum. Önceliğim her zaman 
müşteri memnuniyeti, doğayı korumak ve kaliteli yaşam 
alanları inşa etmek oldu. Bu ilkeler doğrultusunda sosyal 
sorumluluk projelerinde çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine 
verdiğim önemle sektördeki faaliyetlerimi genişleterek 
devam ediyorum. Birlik İnşaat, sanayi ve konutta kentsel 
döşümü ilk gerçekleştiren firma olarak sektöre öncülük 
etmiştir. Bayrampaşa ilçesinde uluslararası markalarla 
anlaşarak imza attığımız iki büyük otel projesi ile hizmet 
sektöründe de olduğumuzu kanıtladık.

■	Firma olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? 
Turizm sektörüne ne zaman girdiniz? Varsa diğer tesisiniz 
hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Firma olarak öncelikle konut inşaatı projelerinde yatırımlarımız 
bulunuyor. Bunun yanında çeşitli ahşap yer kaplamaları ve 
diğer tamamlayıcı ahşap ürünleri üzerine yurt dışında fabrika 

yatırımlarımız var. Turizm sektöründe 2017 yılı itibari ile yer 
almayı planlıyoruz. 169 odalı Golden Tulip Hotel’in yanı sıra yine 
Bayrampaşa’nın merkezinde 320 oda kapasiteli başka bir otel 
yatırımımız daha var. 

■	Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa projesi nasıl 
başladı? Hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Ülkemizde turizmin daha iyi yerlere geleceğini öngörmekteyim. 
Buradan yola çıkarak dünyanın en merkezi şehirlerinde biri 
olan İstanbul’un otel ve kalite konusunda diğer ülkelere kıyasla 
daha iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. Ülkemizin markası olan 
İstanbul’a kaliteli bir eser bırakmayı düşündük ve Golden Tulip 
Hotel’i yapmaya karar verdik.

■	Yatırım öncesi nasıl bir tesis hayal etmiştiniz? Proje 
tamamlandığında hayal ettiğiniz türde bir otel ortaya 
çıktı mı?

Otelin konumu itibariyle iş dünyasına ve turistik amaçlı 
seyahatlere yönelik bir tesis hayal etmiştik. Golden Tulip 

  Emin Sönmez / Birlik İnşaat Firma Sahibi

İnşaat sektöründe 1997 yılından bu 
yana faaliyet gösteren, aynı zamanda 

yurt dışındaki fabrikasında çeşitli ahşap 
ürünlerin imalatını gerçekleştiren Birlik 
İnşaat, turizmdeki ilk yatırımını Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa ile yaptı. Turizm 
sektöründeki yatırımlarına devam etmeyi 
hedefleyen firmanın, Bayrampaşa’da 
320 odalı bir otel yatırımı daha mevcut. 
Turizm sektörünün Türkiye’de daha iyi 
yerlere geleceğini öngördüğünü belirterek, 
İstanbul’a kaliteli bir tesis bırakmak 
için hem iş hem turistik amaçlı seyahat 
edenlere yönelik bir otel hayal ettiklerini 
ve hayata geçirdiklerini ifade eden Birlik 
İnşaat firma sahibi Emin Sönmez ile 
turizmdeki ilk yatırımlarını ve sektöre 
yönelik planlarını konuştuk. 

“İstanbul’a kaliteli bir eser bırakmak 
amacıyla Golden Tulip Bayrampaşa’yı 
yapmaya karar verdik”
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İstanbul Bayrampaşa hayalimizin 
eseri oldu. Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’yı; kalite, güler yüzlü hizmet 
ve profesyonel kadro ile özetleyebiliriz.

■	Bayrampaşa otel yatırımları 
açısından gelişme kaydeden bir 
bölge. Otelin bulunduğu lokasyonun 
seçiminde sizin açınızdan neler etkili 
oldu? 

Otelimiz, İstanbul Avrupa Yakası’nın tam 
ortasında, lokasyon olarak çok uygun bir 
yerde bulunuyor. İstanbul’a gelecek olan 
misafirlerimiz için havaalanı, otogar ve 
şehir içi toplu taşıma (metro, tramvay, 
metrobüs vs.) gibi araçlara kolay ulaşım 
sağlanabilir bir noktadayız. Bu unsurlar 
da lokasyon seçimini yaparken etkili oldu. 

■	Günümüzde şehir otelciliğinde 
farklı segmentler ön plana çıkıyor. 
Bu noktada siz hangi segmentlere 
yöneleceksiniz? 

Otelimiz birçok müşteri segmentine hitap 
ediyor. İş amaçlı veya İstanbul’u gezmeye 
gelen misafirler olabilir. Herhangi bir 
segmente bağlı kalmayacağız.

■	Turizm sektörü bir krizden geçiyor. 
Sizin krize ilişkin değerlendirmeniz 
ve alacağınız önlemler neler? Bu 
süreçte gerek fiyat gerek doluluk 
anlamında beklentileriniz nedir? 
İlk yıl için doluluk oranı hedefinizi 
öğrenebilir miyiz? 

Türk turizmi, son 30 yılda yaptığı 
ataklarla dünya turizm pastasından 
büyük pay alır hale geldi. 1980’lerin 
başında turizmde Türkiye’nin adından 
söz edilmezken, günümüzde dünyanın 
en çok turist kabul eden 6’ncı ülkesi 
konumuna ulaştı. Ülkemiz, devletimizin 
verdiği büyük destek ve özel sektörün 
bu işe olan inancıyla bu günlere geldi. 
Türkiye’nin gelecekte Akdeniz’e gelen 
turist sayısındaki artıştan büyük bir 
pay alacağına dikkat çekiliyor. Dünya 
turizm örgütünün rakamlarına göre, 
2020’de dünyadaki turist sayısı 1.6 
milyar olacak. Bunun yüzde 4.1’inin 
Akdeniz’de olması bekleniyor. Türkiye 
de bu yüzde 4.1’den büyük bir pay 
alacak. Türkiye’nin 2023 hedefi ise 50 

milyon turist, 50 milyar dolar gelir. 
Ancak bu öngörü, Türkiye’nin çevresinde 
yaşanan sorunlar yokken yapılmıştı. 
Şimdi her bir tarafımızda sorun var. 
Ülkemizin şu an yurt dışındaki imajı çok 
kötü... Sürekli terör olaylarının olduğu, 
savaşın içinde ve güvenli olmayan bir 
ülke olarak biliniyor. Bu yetmezmiş 
gibi rakiplerimiz daha fazla turist 
çekmek için her türlü imkanı kullanıyor. 
Rakiplerimizin hükümetleri turistin 
gelmesi için her türlü desteği verdiği 
gibi sorunların çözüm noktasında 
da varlar. Turizmde belli bir noktaya 
geldik. Her yıl büyüyoruz. Sorunların 
çokluğuna rağmen bu büyüme devam 
ediyor, fakat bu nereye kadar sürer 
bilinmez. Ülkelerin turizmi, devlet 
desteği olmadan büyüyemez. Ancak 
bu noktada Türkiye’deki turizmciler 
devleti yanlarında göremediklerinden 
yakınıyorlar. Turizmde vahşi bir rekabet 
var. Bu vahşi rekabet gelecekte çok 
daha hırçın hale gelecek. Dünyanın en 
büyük 6’ncı turizm ülkesi haline gelen 
Türkiye gelecekte bu büyüklüğünü 
korumak ve daha büyük olmak istiyorsa, 
başta devlet yetkilileri olmak üzere 
herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 
Devlet, turizmin bir yerinde yoksa 
gelecekte olmaz. Çünkü turizmci 
turisti getirme, misafir etme ve onu 

memnun etme noktasında üzerine 
düşeni rahatlıkla yapabilir. Turizmde 
geleceğimiz olsun istiyorsak devlet 
millet el ele olmalı... Tüm bu olumsuz 
şartlara rağmen turizmciler olarak 
gelecek umutlarımızı yitirmeden 
devletimizle birlikte çalışıp gerekli 
tanıtım ve pazarlama aksiyonlarını 
alarak bu olumsuz tabloyu ortadan 
kaldıracak güce ve inanca sahip 
olmalıyız. Ülkemizde turizm 
yatırımlarının hız kesmeden devam 
etmesi için de devletimizin yatırımcılara 
olan desteğini ve teşviklerini daha 
cazip hale getiren önlemleri alması 
gerekmektedir. Tüm bu inançla 
da hedeflerimize emin adımlarla 
yürümeliyiz.

■	Yatırımcı gözüyle, 2017 yılına 
bir projeksiyon yapsaydınız neler 
söylemek istersiniz?

2017 yılının ilk çeyreğini değerlendirirken 
dünya genelinde ekonomik bir krizin 
mevcut olduğunu görüyoruz. Yatırımcı 
olarak 2017’nin geriye kalan kısımda 
turizmin ve iş dünyasının daha iyi yerlere 
geleceğini düşünüyorum.

Ülkemizde turizmin daha 
iyi yerlere geleceğini 

öngörmekteyim. Buradan 
yola çıkarak dünyanın 

en merkezi şehirlerinde 
biri olan İstanbul’un otel 

ve kalite konusunda 
diğer ülkelere kıyasla 

daha iyi yerlere geldiğini 
düşünüyorum. Bu nedenle 

ülkemizin markası olan 
İstanbul’a kaliteli bir eser 
bırakmayı düşündük ve 

Golden Tulip Hotel’i yapmaya 
karar verdik.



292 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

  GENEL MÜDÜR / RÖPORTAJ

“Standartlarımız ve hizmet odaklı  
anlayışımızla bölgeye yeni bir hava getireceğiz”

  Uğur Ofluoğlu / Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa Genel Müdürü

■	Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? Golden Tulip bünyesine nasıl 
ve ne zaman katıldınız?

1969 yılında İstanbul’da doğdum. 
Evli ve bir kız çocuk babasıyım. 25 
yıldır turizm sektöründeyim. Ege 
Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
turizm sektöründe resort otellerde ön 
büro departmanında görev almaya 
başladım. Daha sonra 2000’li yılların 
başında sektördeki çalışma hayatıma 
şehir otellerinde departman yöneticisi 
olarak devam ettim. Yaklaşık 15 
yıldan beri de çeşitli otellerde açılış ve 
işletme genel müdürlüğü görevlerinde 
bulundum. 2015 yılının temmuz 
ayından itibaren Mes-Birlik Otelcilik 
ve Turizm Yatırımları A.Ş. bünyesinde 
genel koordinatörlük görevini 
yürütmekteyim.

■	Golden Tulip İstanbul  
Bayrampaşa nasıl bir tesis 
olacak? Otelin özelliklerini sizden 
dinleyebilir miyiz? 

Otelimizde Marmara Denizi’nin 
engin maviliklerini ve İstanbul’un renkli 

şehir manzarasını konuklarımızla 
buluşturan modern, şık ve konforlu 
169 odamız, son teknoloji ekipmanlarla 
donatılmış ve tamamen gün ışığı 
alan 3 adet toplantı salonumuzun 
dışında 400 kişilik kapasitesi ve 
modern, ferah dekorasyonu ile balo 
salonumuz da bulunacak. Türk ve 
dünya mutfağından seçkin lezzetlerin 
sunulacağı restoranımızın yanı sıra 
günün stresinden arınmak, bedenini 
ve ruhunu dinlendirmek isteyenler 
için 1.200 metrekare alana kurulmuş 

sağlık kulübümüz de misafirlerimizin 
hizmetinde olacak. 

■	Otel işletmecisi gözüyle 
baktığınızda; mimari tasarım, 
fonksiyonellik, dekorasyon ve 
konfor açısından Golden Tulip 
İstanbul Bayrampaşa’yı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, 
mimari tasarım ve fonksiyonellik 
açısından değerlendirildiğinde 
misafirlerimizin otelin içinde yaşadıkça 
keyif duyacakları, son derece zarif, 
modern çizgiler ve renklerle insanın 
içine huzur veren bir ev ortamına 
sahip olacak. Bu anlamda Golden Tulip 
İstanbul Bayrampaşa otelimiz şehir 
otelciliğine yeni bir soluk getirecektir.

■	Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’nın konsepti  
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tesisimiz, hem şirket hem de acente 
misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarına yönelik 
tasarlanmış, 5 yıldızlı, uluslararası zincir 
bir şehir otelidir. 

Günümüzde turizm  
sektöründe yaşanan 

olumsuzluklara rağmen 
otelimizdeki üstün hizmet 

anlayışı ile çok geniş bir misafir 
profiline hizmet vereceğiz. 

Özellikle şirket misafirlerimizin 
vazgeçilmez bir adresi 

olarak Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa çok kısa zamanda 

hak ettiği yere gelecektir.

Golden Tulip Hotels’in Türkiye’deki ilk oteli 
olan Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, şık 

ve konforlu odaları, son teknolojiyle donatılmış 
toplantı salonları, 1.200 metrekarelik sağlık 
kulübü ve lezzetli sunumlara ev sahipliği yapacak 
restoranı ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 
Tesis, havalimanına ve İstanbul’un tarihi-turistik 
mekanlarının yanı sıra Bayrampaşa’nın gelişen 
çevrelerine de yakın bir noktada konumlanacak. 
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın detaylarına 
ilişkin tüm sorularımızı otelin genel müdürü Uğur 
Ofluoğlu yanıtladı.
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Otelde; kongre-toplantı, SPA, 
Wellness, gastronomi vb. öne 
çıkaracağınız birimler olacak mı?

Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’da son teknoloji ses, ışık 
ve görüntü sistemleri ile donatılmış 
3 adet toplantı salonu ile toplantı 
ve düğün organizasyonlarına ev 
sahipliği yapacak 400 kişilik balo 
salonu yer alacak. Bunun yanında 
bay ve bayanların isterlerse ayrı 
olarak da hizmet alabileceği 1.200 
metrekarelik alanda VIP masaj odaları, 
saunalar, buhar odaları, hamamlar 
ve fitness merkezi ile birlikte kapalı 
yüzme havuzu bulunacak. Aynı 
zamanda üyelik sistemiyle beraber 
Bayrampaşa ve çevre ilçelerde yaşayan 
misafirlerimiz, Spa hizmetinden de 
ayrıcalıklı olarak faydalanabilecek.

■	Bayrampaşa, yeni otel yatırımları 
açısından giderek hareketlenen bir 
bölge. Arz/talep dengesi açısından 
baktığınızda bölgeyi öne çıkaran 
unsurlar size göre nelerdir?

Bayrampaşa lokasyonu İstanbul’un 
en eski yerleşim yerlerinden. Ayrıca 
havalimanına, iş merkezlerine ve Tarihi 
Yarımada’ya olan yakınlığı ve ulaşım 
kolaylığı ile Türk ve yabancı misafirlerin 
son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği bir 
turizm bölgesi olarak ön plana çıkıyor.

■	Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa, rekabette hangi 
unsurlarla öne çıkacak? 
Bulunduğunuz lokasyondaki diğer 
oteller ile kıyasladığınızda ne tür 
farklılıklarınız olacak?

Golden Tulip Bayrampaşa’nın, 
bulunduğu lokasyonda ilk uluslararası 
5 yıldızlı otel olması yönünden 
standartları ve kaliteden ödün vermeyen 
hizmet odaklı anlayışıyla bölgeye yeni bir 
hava getireceğine inanıyorum.

■	Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’da hangi pazarlara 
hitap etmeyi planlıyorsunuz? 
Misafir profiliniz nasıl bir dağılım 
gösterecek?

Günümüzde turizm sektöründe 

yaşanan olumsuzluklara rağmen 
otelimizdeki üstün hizmet anlayışı 
ile çok geniş bir misafir profiline 
hizmet vereceğiz. Özellikle şirket 
misafirlerimizin vazgeçilmez bir 
adresi olarak Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa çok kısa zamanda hak 
ettiği yere gelecektir.

■	Otelde ilk yıl doluluk oranlarınız 
ve hedefleriniz nedir? Nasıl bir fiyat 
politikası ile yol alacaksınız? 

Otelimizde ilk sene sonu için 

hedefimiz; yüzde 50 doluluğun altına 
düşmeden, uygun fiyat politikaları ile 
kaliteyi kısa zamanda tüm misafir 
profillerine ulaştırmak.

■	Otellerde yerel ve farklı mutfaklar 
dikkat çekiyor. Siz hangi mutfakları 
öne çıkaracaksınız?

Otelimizde özellikle şirket 
misafirlerimizin rağbet ettiği 
zengin açık büfe Türk kahvaltısı, 
toplantılı gruplar için öğle ve akşam 
yemeklerinde dünya mutfağından 
örneklerin yanında yerel tatları da 
sunmayı hedefliyoruz.

■	Günümüzde otellerde nitelikli 
personel konusu giderek önem 
kazanıyor. Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’da kaç personel istihdam 
edeceksiniz? Personel eğitimleri için 
bir çalışmanız olacak mı?

Uluslararası bir otel zinciri olarak 
grubumuzun öngördüğü sayı ve 
standartlar ile otelimizde yaklaşık 
60 personel istihdam edilecek. İnsan 
kaynakları departmanımızın yanı sıra 
dışarıdan da profesyonel destekle 
personelimizin gerekli eğitimleri 
almasını sağlayacağız.

Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa, 

mimari tasarım ve 
fonksiyonellik açısından 

değerlendirildiğinde 
misafirlerimizin otelin içinde 
yaşadıkça keyif duyacakları, 

son derece zarif, modern 
çizgiler ve renklerle insanın 

içine huzur veren bir ev 
ortamına sahip olacak.
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“Standartları en yüksek Golden 
Tulip’lerden biri hayata geçirildi”

  Cenk Ercins / Cenk Ercins Hotel Development Consultancy Firma Sahibi

■	Cenk Ercins Hotel Development 
Consultancy olarak Louvre Hotels 
Group’un Türkiye temsilciliğini 
yapıyorsunuz. Bu bağlamda da 
grubun ana markası olan Golden 
Tulip’in Bayrampaşa’da hayata 
geçirilen projesi için danışmanlık 
sağladınız. Öncelikle bu iş birliği 
hakkında bilgi verir misiniz?

Mes-Birlik turizm sektörüne ilk defa 
adım atıyor. Her ne kadar inşaat, 
grubun önemli işlerinden olsa da otel 
işindeki tedarik çeşitliliği ve farklı kalite 
seviyelerinde önce biraz zorlandılar 
ama sonra alıştılar. Yatırıma başlama 
tarihi ile bitim tarihi arasında sadece 
turizm açısından değil, ekonomik ve 
siyasi açılardan da devasa farklılıklar 
olan bir süreç geçirdik. Buna rağmen 
yatırıma devam edip bitirdikleri için 
kendilerini tebrik etmek gerekir. Mes-
Birlik ve grubun turizm koordinatörü 
Uğur Ofluoğlu, tüm zincir markalar ile 
görüşerek şartları masaya yatırdılar. 
Türkiye’de bu güne kadar uygulanmış 
en avantajlı oranı, yatırımcının istediği 

franchise sözleşme süresini ve şartlarını, 
en fazla serbestiyi, en az marka 
dayatmasını ve markanın alışık olmadığı 
fakat Mes-Birlik’in istediği alkolsüz 
otel konseptini Golden Tulip sağlamış 
olacak ki temsil ettiğim markayı tercih 
ettiler. Uyumlu, birbirimizi destekleyen, 
karşılıklı anlayış ile geçen bir süreç 
oldu. Elimden geldiğince önlerini açtım. 
Mimari, teknik ve dekorasyon olarak 
yatırımcı isteklerini ve tercihlerini 
markaya kabul ettirerek üzerime 
düşen görevi tamamlamaya çalıştım. 
Yatırımcı ve Uğur Bey buna karşılık 
belki de standartları en yüksek Golden 
Tulip’lerden birini, büyük olasılıkla da 
en yükseğini yarattılar. Misafirlerini her 

açıdan memnun edecek bir oteli hayata 
geçirmeye hazırlanıyorlar. Marka ve 
şahsım adına kendilerine teşekkürü borç 
bilirim. Bundan sonra dünya genelinde 
yapılacak Golden Tulip’lere örnek teşkil 
edebilecek bir otel oldu. Ülkemize de 
hayırlı olsun.

■	Golden Tulip Bayrampaşa projesi 
için MES-Birlik A.Ş. ile nasıl bir 
çalışma modeli geliştirerek yol 
aldınız? Sizinle çalışmak yatırımcı 
firmaya ne tür kolaylıklar sağladı?

Bildiğiniz üzere zincirlerin yatırımcıyı 
en çok sıkıntıya soktuğu durumlar 
standartlar ve tedarik markalarıdır. 
Ben standartları karşılaması şartıyla 
her markayı ve imalatı onayladım ve 
merkeze kabul ettirdim. Dolayısıyla 
marka dayatması olmadığından 
pazarlıklarda yatırımcı büyük avantajlar 
sağladı. Ayrıca onay kısımlarında çok 
çabuk ve anlayışlı bir süreç izledik. 
İstedikleri destekleri vererek, kol kola 
girip daha rahat çalışmalarını ve 
kendilerini daha serbest hissetmelerini 
sağladık. Buna karşılık Uğur Bey’in yol 
göstermesiyle Mes-Birlik, gerçekten çok 
üst segment bir otel yaptı. İstedikleri 
zaman toplantılara katkı sağladım 
ve önemli tedarikçilerin pazarlık 
süreçlerinde bulundum. Her hafta aynı 

Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa ile misafirleri 

her açıdan memnun 
edecek bir otel hayata 
geçirildi. Bundan sonra 

dünya genelinde yapılacak 
Golden Tulip’lere örnek 

teşkil edebilecek  
bir tesis oldu. 

İstanbul Bayrampaşa’da hizmete girecek olan ve Golden 
Tulip markasının Türkiye’deki ilk oteli olma özelliğine sahip 
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, konumlandığı bölgeye 
markanın standartları ile yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 
Golden Tulip markası ile franchise anlaşma yapan yatırımcı 
Mes-Birlik’e, projenin ilk aşamasından itibaren danışmanlık 
sağlayan Cenk Ercins Hotel Development Consultancy’nin 
sahibi Cenk Ercins, Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın 
yatırım sürecinde izlenen yolu ve projeye yönelik sundukları 
hizmetlere dair sorularımızı yanıtladı.
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gün otele gelerek Uğur Bey ile geçmiş 
haftayı değerlendirip bir sonraki hafta 
ile ilgili sorularını cevaplamaya çalıştım. 
Tedarikçi alternatiflendirmede yardımcı 
oldum. Ticari sözleşme ile başladığımız 
işbirliğinde, ömür boyu sürecek 
dostluklar kazandım.

■	Mes-Birlik A.Ş.’nin, Golden 
Tulip markasını seçmesinde hangi 
kriterler etkili oldu?

Öncelikle isim hakkı oranının, 
sağladığımız serbestilerin, sözleşme 
süresi tercihlerinin, alkolsüz otel 
konseptinin kabulünün ana kriterler 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
Türkiye’nin ilk Golden Tulip oteli 
olması vasfıyla gözbebeği olacağının 
bilinmesi de sanırım önemliydi. Diğer 
rakip zincirlerin uyguladığı her semte 
bir otel, marka içinde de bir rekabet 
mantığını biz yatırımcıyı korumak 
amaçlı uygulamıyoruz. Bu da önemli 
bir faktör. Ayrıca Türkiye’ye gelen Çinli 
turistin önemli bir kısmını, zincirin en 
tepesi olan Jin Jiang Hotels grubuna ait 
tur operatörlerinin getirmesi, bu grubun 
dünyada 6.000 otelinin bulunması, diğer 
rakip zincirlerin bazılarının da önemli 
oranlarda hissedarı olması ve çok daha 
büyük global stratejilerin bulunması da 
diğer kriterler arasında. Biz 3 yıl içinde 
dünyanın beşinci büyük zinciri olmuş bir 
grubuz ve 2 yıl içinde de üçüncü sıraya 
çıkmayı hedefliyoruz. 2017 otel açılış 
sayımız 142 ile 145 arasında olacak. Şu 
an Avrupa’nın en büyük ikinci, Körfez’in 
ve Afrika’nın en büyük dördüncü 
zinciriyiz.

■	Otel için Mes-Birlik A.Ş.  
ve Golden Tulip arasında  
franchise mı yoksa management 
olarak mı anlaşma yapıldı?

Anlaşmamız franchise olarak 
yapılmıştır. Açıkçası management 
anlaşmalarını eğer bana sorarlarsa 
tercih etmemelerini salık veriyorum. 
Management, hem personel açısından 
hantal bir yapı yaratıyor hem de isim 
hakkı oranları bir anda katlanıyor. Ayrıca 
riski yatırımcıya ait işi, ülke dinamiklerini 
bilmeyen yabancı bir yapı neden idare 
etsin ki? Zaten Türkiye’de zincir oteli 
idare edecek nitelikte ekipler de var.

■	Louvre Hotels açısından 
Türkiye, otel yatırımlarında nasıl 
bir potansiyel taşıyor? Grubun 
İstanbul’a ve Türkiye’nin farklı 
şehirlerine dönük başka  
projeleri var mı?

Türkiye son iki yılda biraz gerilese 
de çok önemli bir turizm ve ticaret 
merkezidir. Kim Türkiye’de olmak 
istemez ki? Louvre Hotels Group 
ve Jin Jiang Hotels de ülkemizdeki 
potansiyeli görüyor, biliyor ve bu 
potansiyele inanıyor. Ayrıca bazı 
şehirlerde olmak artık zincirler için bir 
prestij konusu. İstanbul da bu şehirlerin 
başında geliyor bence. İhtiyaç olan 
şehirlerde olmak istiyoruz, olacağız da. 
Fakat olmak için rastgele her projeyi 
değerlendirmiyorum. Anadolu’da 
şehirde tek, büyük şehirlerde 2 uç 
olabilir. Mevcutta inşa aşamasında 
2, ruhsat aşamasında 1, siyasi ve 
ekonomik konularda netleşmeyi 
bekleyen fakat kontratı imzalanmış 
3 tane olmak üzere 6 otelimiz sırada. 
Amacımız yatırımcılarımız ile birlikte 
kazanmak.

■	Uzman gözüyle 
değerlendirdiğinizde sizce  
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, 
İstanbul turizmine nasıl bir  
katkı sağlayacak?

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa, tarihi 
yarımadaya ve sanayi kuruluşlarına 
yakınlığı, Spa’sı ve yüksek standartları ile 
çok çeşitli pazarlara hitap eden bir otel 

olacak. Otobüs ve hafta sonu gruplarına 
çok uygun. Büyük, çok amaçlı salon ve 
değişik ebatlardaki toplantı salonları 
ile seminer, toplantı, eğitim, lansman, 
düğün, kına gibi çeşitli faaliyetlere 
layıkıyla cevap verecek bir yapıya sahip. 
Önemli misafirlerin konaklayabileceği, 
özel VIP toplantılarını yapabileceği oda 
ve mekanlara sahip olacak. Yüksek 
standartlı Spa’sı ile hem rahatlamanın 
hem de turizm faaliyetlerinin 
yapılabileceği bir tesis olacak. Çok 
yönlülük Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’nın en önemli karakteri.

■	Eklemek istedikleriniz…

Mes-Birlik’e beklentilerinin 
gerçekleşmesini ve hayırlı kazançlar, 
Uğur Ofluoğlu’na ve ekibine de başarı 
ve şans dilerim. Bilmelerini isterim ki 
Louvre Hotels Group dışarıdan, ben 
ise içeriden Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’nın başarısı için 
elimizden geleni ve bizden isteneni 
her zaman yapacağız. 

Louvre Hotels Group ve Jin 
Jiang Hotels de ülkemizdeki 

potansiyeli görüyor ve bu 
potansiyele inanıyor. Ayrıca 
bazı şehirlerde olmak artık 

zincirler için bir prestij 
konusu. İstanbul da bu 

şehirlerin başında geliyor. 
İhtiyaç olan şehirlerde olmak 

istiyoruz, olacağız da. 
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Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’da 
kültürel ve modern çizgiler bir arada

Yaklaşık 23 yıldır mimari ve iç 
mimari alanlarında çalışmalar 
yapan Arkea Mimarlık’tan 

Mehmet Ufuk Akgün’ün turizm 
sektörüne olan ilgisi üniversite 
yıllarında, yaz aylarını rehber/tur 
lideri olarak değerlendirdiği dönemde 
başladı. Mezuniyet sonrası otel projeleri 
konusunda uzman bürolarda mimari 
ve iç mimari çalışmalarda sorumluluk 
alma şansı olduğunu belirten Akgün, 
yaklaşık 10 yıldır kendi bürolarında 
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
etti. Akgün, son yıllarda özellikle otel, 
konut ve ofis mimarisi ile iç mimarisi 
üzerine yoğunlaşmalarının yanı sıra 4 
yıldır kentsel dönüşüm ile müteahhitlik 
hizmeti de verdiklerini, bu anlamda 
Arkea Mimarlık olarak geniş bir alanda 
faaliyet gösterdiklerini sözlerine ekledi.

“Özellikle şehir otellerinde minimize 
edilmiş, ‘affordable kalite’ye 
yönelme söz konusu”

Şehir otellerindeki güncel mimari 
trendlere değinen Mehmet Ufuk 
Akgün, “Özellikle şehir otellerinde 
minimize edilmiş, ‘affordable kalite’ye 
yönelme söz konusu. Bunun dünyadaki 
ekonomik çizgi ve şehir merkezi 
maliyetlerinin yükselmesiyle ilintili 
olduğunu düşünüyorum. Daha küçük, 
iyi çözülmüş detaylarla oluşturulmuş 
minimal ortak alanlar, ‘gereksiz’den 
kaçınma, özetle ilk yatırımı daha makul 
hale getirme yönünde bir eğilim söz 
konusu” dedi. Akgün, resort otellerin ise 
bu trendden etkilense dahi projelerdeki 

kaçınılmaz gereklilikler sebebiyle 
şehir otellerinden biraz daha farklı bir 
noktada olduğunu sözlerine ekledi. 
Arkea Mimarlık’ın çözüm ortağı olduğu 
projelere örnek veren Akgün; Mövenpick 
Ankara, Radisson Blu Batum, Radisson 
Blu Ortaköy ek odalar bloğu, Dedeman 
Otel Zonguldak çalışmalarını sıraladı.

“Projede kendi kültürümüzden 
 izler olmasını istedik”

Mehmet Ufuk Akgün, Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa projesi 
için yapılan çalışmaların detaylarına 
ilişkin ise şunları aktardı; “Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa için ilk 
görüşmemizi otel müdürü Uğur Bey 
ve yatırımcılar ile 2015 yılı ortalarına 
doğru yaptık ve iç mimari müellif 
olarak çalışmaya başladık. Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa’da ilk 
olarak daha minimize edilmiş bir 
dekorasyon düşünüyorduk. Otelimizin 
sunacağı konfor seviyesini ve 5 
yıldızlı rakipleri ile rekabetini de 

göz önüne alan yatırımcımızdan 
gelen talep doğrultusunda çizgimizi 
biraz daha yoğunlaştırdık. Genelde 
kendi kültürümüzden izler olmasını 
sağlamak istedik ama bunu mümkün 
olduğunca stilize edilmiş modern 
bir dille yapmaya çalıştık. Otelin 
mevcut mimari yapısını mümkün 
olduğunca iyi kullanmaya çalıştık. 
Bir takım avantajlarımız olduğu gibi 
dezavantajlar da mevcuttu.” İnşaat 
sürecinde Türkiye ve çevre ülkelerde 
yaşanan gelişmelerin kendilerini de 
etkilediğini dile getiren Akgün, hedefine 
ulaşan bir otel ortaya çıkardıklarını 
ifade etti. 

Mehmet Ufuk Akgün’ün kurucularından olduğu Arkea Mimarlık, 
yaklaşık 10 yıldır mimari ile iç mimari faaliyetler üzerine 
çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda otel, konut ve ofis 
projelerine ağırlık veren mimarlık ofisinin yer aldığı otel projeleri 
arasında; Mövenpick Ankara, Radisson Blu Batum, Radisson Blu 
Ortaköy ek odalar bloğu, Dedeman Otel Zonguldak bulunuyor. 
Son olarak Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa projesini 
tamamlayan Arkea Mimarlık, otelin mimarisinde kültürümüze ait 
izleri, modern bir dil ile yorumladı.

  Mehmet Ufuk Akgün /  
 Arkea Mimarlık



9704’2017 ǀ turizm&yatırım ǀ



298 ǀ turizm&yatırım ǀ 04’2017

  GÖRÜŞLER

Kendi üretimleri dışında yurt dışı 
ortaklıkları da bulunan Yatsan, 
1974 yılından bu yana yatak, 

baza ve uyku ürünleri alanında faaliyet 
gösteriyor. Yatsan; Tempur, Serta, 
King Koil, Sealy ve Stearn&Foster 
markalarının Türkiye partneri 
konumunda bulunuyor. Yatak ve baza 
dışında, tasarımları Yatsan’a ait olan 
yatak başlıkları da firmanın satışa 
sunulan ürünleri arasında yer alıyor. 
Bunların yanı sıra Yatsan, kişiye özel 
butik yatak, baza ve başlık üretimiyle 
de dikkat çekiyor. Turizm sektöründeki 
faaliyetlerine 2000’li yılların başında 
Çeşme’nin ilk beş yıldızlı otellerinden 
olan Çeşme Sheraton Hotel projesiyle 
başlayan Yatsan’ın yıllardır devam 
eden Ar-Ge çalışmalarıyla sadece 
oteller için tasarlanan birçok farklı 
ürünü bulunuyor. Bugüne dek yaklaşık 
bin adet otel projesinde ürünleri 
kullanılan Yatsan’ın otellere sunduğu 
çözümler arasında her ihtiyacı 
karşılamak için tasarlanan uyku 
ürünleri bulunuyor.

“Yatsan, yatak sektöründeki lider 
konumunu Golden Tulip gibi değerli 
partnerler ile daha yukarıya taşıyor”

Yatsan cirosunun önemli 
bölümünü kurumsal satışların 
oluşturduğunu ifade eden Yatsan 
Marmara Bölge Kurumsal Satış 
Yöneticisi Eda Coşar Şahin, yer 
aldıkları turizm projeleri arasında 
Hilton Otelleri’nin önemli yer 
tuttuğunu ve yine dünyanın sayılı 
otel zincirlerinin misafirlerine hizmet 
verdiklerini ifade etti. Şahin, “2016 

yılı içerisinde Türkiye’de ilk yatırımını 
Bodrum’da gerçekleştiren Canyon 
Ranch Wellness Resort at Kaplankaya 
projesinde de bizim ürünlerimiz tercih 
edildi. Yine 2016’da açılışı yapılan 
Viceroy Princes' Islands Istanbul 
projelerini çözüm ortaklıklarımıza 
örnek gösterebiliriz. Yatsan, yatak 
sektöründeki lider konumunu 
Golden Tulip gibi değerli partnerler 
ile daha yukarıya taşıyor” şeklinde 
konuştu. Turizm sektörünün Yatsan 
markasının tanınması açısından 
oldukça önemli olduğunu dile 
getiren Şahin, “Otellerde konaklayan 
misafirler çarşafı açıp yatağın 
markasına bakacak kadar rahat 
ediyor. Bu sebeple turizm projelerinin 
perakende sektörüne de katkısı var. 
Öte yandan turizm sektörünü genel 
anlamda kötü etkileyen olaylar ister 
istemez tedarikçileri de zor durumda 
bırakıyor” dedi.  

“Kendinizi evinizde  
hissedecek kadar sıcak  
ve konforlu bir tesis oldu”

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’da 
yapılan çalışmaları aktaran ve otel 
hakkında değerlendirmede bulunan 
Eda Coşar Şahin, şöyle konuştu; 
“Yatsan olarak Türkiye’nin en değerli 
otel yatırımlarından olan Golden Tulip 
İstanbul Bayrampaşa projesinde otelin 
genel müdürü Uğur Ofluoğlu ile birlikte 
ilerledik. Misafirlerine rahatlığı ve konforu 
yaşatıp kusursuz bir uyku deneyimi 
için detaylı bir çalışma yaptık. Golden 
Tulip Bayrampaşa projesinin en önemli 
parçalarından biri olan yatak için, Yatsan 
markasının en çok tercih edilen modeli 
California serisinden ilerledik. Bunun yanı 
sıra bazalarını da bizden tedarik ettiler. 

Bu bazaları kendi seçtikleri kumaş ile 
kaplayarak devam ettik. Projenin her 
aşamasında titizlikle çalışıldı. Firma 
yöneticileri ile sıcak ve güzel bir iletişim 
kurup uyum içinde çalıştık. Golden Tulip 
İstanbul Bayrampaşa, kendinizi evinizde 
hissedecek kadar sıcak ve konforlu bir 
tesis oldu.”

FİRMA KÜNYESİ
▲	Firma Adı: Yatsan
▲	Faaliyet Konuları: Yatak, baza, 
başlık ve uyku ürünleri
▲	Mal veya Hizmet Verdiği Sektörler: 
Turizm, mağazacılık
▲	Markalar: YATSAN, Tempur, Serta, 
King Koil, Sealy, Stearns & Foster, 
Technogel
▲	Turizm Sektörüne Yönelik Özel 
Ürün veya Hizmet: Özel spect 
yataklar, özel ölçü yatak ve bazalar, 
uyku ürünleri
▲	Turizm Sektöründeki Referanslar: 
Golden Tulip, Hilton Otelleri, 
Swissotel, Güral Sapanca, Maxx Royal, 
CVK, Pullman vb. 1000'e yakın proje

Yatsan, Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa 
misafirlerini konforla buluşturuyor
Yatak, baza ve uyku ürünleri alanında uzun yıllara dayanan 
deneyime sahip olan Yatsan, otellere uykuyla ilgili her ihtiyacı 
karşılayabilen tasarımlar sunuyor. Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’da, bugüne dek bine yakın otel projesinde çözüm 
ortağı olarak yer almış olan Yatsan’ın yatak ve bazaları kullanıldı.

  Eda Coşar Şahin /  
Yatsan Marmara Bölge  
Kurumsal Satış Yöneticisi
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Spa-Wellness, estetik, medikal 
ve kozmetik sektörlerindedünya 
markalarının Türkiye distribütörü 

olarak faaliyet gösteren Spa-Edition / 
Cansu Kozmetik, ithalat, satış, eğitim 
ve teknik servis hizmetleri sağlıyor.
Yanı sıra proje danışmanlığı, salonların 
yerleşimi, tasarım, dekorasyon gibi 
hizmetler de veren firma, danışmanlığı 
mevcut ve potansiyel işyeri sahiplerine 
Wellness ve Spa tesislerini yaratma, 
geliştirme, değiştirme ve işletme 
konularında, mimarlara ise bu 
tür tesisleri inşa etme, yeniden 
yapılandırma ve yeniden dekore etme 
konularında destek sunuyor.

Cansu Kozmetik’in otel  
referansları 402’ye ulaştı

Firmaları hakkında bilgi veren 
Spa Edition / Cansu Kozmetik Firma 
Sahibi Ercan Solhan, “Hedefimiz 
sektöre daima kaliteli ve güvenilir 
ürünler sunarak, müşterimizin 

güvenini kazanmak ve mevcut 
güveni daimi kılmak. Kalite ve güven 
unsurları firmamızın öncelikli sloganı 
olmuştur” dedi. Türkiye, Azerbaycan, 
Rusya, Türkmenistan, Irak, İran ve 
Suudi Arabistan’a ekipman tedariği 
sağladıklarını aktaran Solhan; “Golden 
Tulip, Raffles, Maxx Royal, Canyon 
Ranch, Mandarin Oriental, Regnum 
Carya Golf & Spa, Marriott, Hilton, 
Titanic gibi projelerin yer aldığı güncel 
referans bilgilerimiz 402’ye ulaşmış 
durumda” dedi.

“Ekip ve ekipman kalitesine 
verdikleri önem sonucunda bizi 
projeye davet ettiler”

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa 
projesindeki çalışmaları hakkında bilgi 
veren Solhan, “Golden Tulip, marka 
değeri yüksek ve yükselişte olan bir 
otel zinciri olduğu için ekip ve ekipman 
kalitesine verdikleri önem sonucunda 
bizleri bu projeye davet ettiler. Tesise, 
Spa Wellnes alanındaki tüm ekipmanları 
tedarik ettik. Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa, çok doğru bir lokasyonda 
konumlanıyor. Proje tasarım uygulama 

alanlarında da başarılı firmalar ile 
işbirliği yaptığından dolayı marka 
değerine artı değer kattığına inanıyoruz.”

Golden Tulip Bayrampaşa’nın tüm Spa-
Wellness ürünleri Cansu Kozmetik’ten
Estetik, medikal ve kozmetik sektörlerinde dünya markalarının 
Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiren Spa-Edition / Cansu 
Kozmetik; ithalat, satış, eğitim, teknik servis proje danışmanlığı, 
salonların yerleşimi, tasarım ve dekorasyon hizmetleri ile öne 
çıkıyor. Turizm sektöründe birçok önemli markayla çalışan firma, 
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın Spa Wellnes alanındaki 
tüm ekipmanlarının tedariğini sağladı.

  Ercan Solhan /   
Spa-Edition - Cansu Kozmetik

  GÖRÜŞLER

FİRMA KÜNYESİ
▲	Firma Adı: Spa-Edition /  
Cansu Kozmetik
▲	Faaliyet Konuları:   
Spa-Wellness ekipmanları 
tedariği, ithalat, satış, eğitim, 
teknik servis hizmetleri, proje 
danışmanlığı, salonların yerleşimi, 
tasarım, dekorasyon
▲	Mal veya Hizmet Verdiği 
Sektörler: Turizm ve gayrimenkul 
projeleri, estetik, medikal ve 
kozmetik
▲	Markalar: Gharieni, 
Technodesign, Stass Doyer, 
Ultrasun
▲	Turizm Sektörüne Yönelik Özel 
Ürün veya Hizmet: VRV, soğutma 
grupları, Fan Coiller, klima santralleri, 
soğutma kuleleri, kazanlar
▲	Turizm Sektöründeki 
Referanslar: Golden Tulip, Raffles, 
MaxxRoyal, CanyonRanch, 
Mandarin Oriental, RegnumCarya 
Golf &Spa, Marriott, Hilton, Titanc 
vb. çok sayıda proje



Doğal Görünüm, Estetik Duruş,
Sağlıklı Yaşamlar için...

Tel: 0 212 563 17 49
ozkul@ozkulparke.com.tr
www.ozkulparke.com.tr
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  GÖRÜŞLER

Konuk ağırlama sektörüne yönelik 
faaliyetlerini sürdüren Protel, 
1989 yılından bu yana bilişim 

alanında hizmet veriyor. Özellikle otel 
ve restoranlara otomasyon, yazılım 
ve donanım çözümleri sağlayan firma, 
ürün ve hizmetlerini genç, dinamik 
ve girişken ekibiyle sunuyor. Protel 
COO’su Melike Karaman, “Turizm 
sektörüyle çalışmaya başlamamız ilk 
POS sistemini satmaya başladığımız 
zamana, yani 90’ların başlarına 
dayanıyor. Bizim ürünlerimiz şu 
aşamada konuk ağırlama tesisleri 
ve restoranlara yönelik. Sektör için 
otomasyon çözümleri, analiz ve 
raporlama sistemleri, kayıp önleme 

ve ölçümleme sistemleri sunuyoruz. 
Oteller için sunduğumuz PMS (Otel 
Yönetim Sistemi), Spa merkezi 
yönetim sistemi ve restoranlar için 
sunduğumuz POS sistemleri bayrak 
gemimiz diyebiliriz. Ayrıca üçüncü taraf 
bütünleme hizmetleri de veriyoruz. Yani 
üçüncü partilerin ürettiği sistemleri 
birbirine uyumlu çalışabilecek hâle 
getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Turizm sektörünün en  
büyük avantajı, kapalı  
bir ekosistem olmaması”

Protel’in bugüne kadar 700 kadar 
otel projesinde yer aldığını ifade 
eden Melike Karaman; “Bunların 
arasında tek şubeli butik otellerden 
dünya çapında markaların Türkiye 
şubelerine kadar çok çeşitli konuk 
ağırlama tesisi bulunuyor. Turizm 
sektörünün en büyük avantajı, kapalı 
bir ekosistem olmaması. Günümüzde 
sahip olduğumuz teknolojiler, 
turizmde ortaya çıkan iş ve hizmet 
modelleri turizm etkinliklerini 
eskiye kıyasla çok kolaylaştırdı” 
dedi. Turizmin bölgesel ve küresel 
gelişmelerden en çok etkilenen 
sektörlerden biri olduğunu sözlerine 
ekleyen Melike Karaman, “Belirli 
bir bölgede gelişen olaylar, turizm 
etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığı 
ülkelerle ilişkiler hatta doğal afetler 
bile turizm etkinliklerini olumsuz 
etkileyebiliyor” diye devam etti. 

Protel’in tesiste kurduğu sistemle 
insan hatası en düşük seviyeye 
indirilirken verimlilik arttırılıyor

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’ya 
sundukları çözümleri aktaran Karaman, 
şöyle konuştu; “Golden Tulip, uluslararası 
bir zincir olması sebebiyle en iyilerle 
çalışmak isteyen bir işletme. Türkiye’deki 
ilk Golden Tulip olduğu için de özel bir 
projeyi hayata geçirmek istediler ve Protel 
ile çalışma kararı aldılar. Tesiste Opera, 
Reservation Assistant, Sales & Catering, 
Portal, MICROS 3700, MC ve Portal Plus 
yazılım ve çözümlerinin kurulumunu 
yaptık ve bunları kullanacak personele 
gerekli eğitimi verdik. Kurduğumuz bu 
sistemler PMS, rezervasyon ve SPA 
merkezi yönetim sistemi, POS sistemi, 
stok kontrol ve takip sistemi ile muhasebe 
sistemleri ve bunların birbirine tümleşik 
hâle getirilmesi başlıkları altında 
toplanabilir. Kurulan tüm bu çözümler ve 
bunların birbirine bütünleşik çalışmasıyla 
otomasyon sağlanıp insan hatası en 
düşük seviyeye indirilirken verimlilik 
arttırılıyor. Ayrıca bu yazılımların birbiriyle 
konuşabilmesini sağlayarak aynı verilerin 
farklı sistemlerine girilmesi için gereken iş 
yükünü ve veri uyuşmazlığı ihtimalini de 
ortadan kaldırmış olduk. Benzer projeleri 
yıllardır birçok tesiste yaptık. Golden Tulip 
projesinde de yılların tecrübesi ile çalıştık.” 
Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın 
şehrin çekim merkezlerine rahat 
ulaşılacak bir konumda bulunmasının 
önemli bir özellik olduğunu belirten 
Karaman, “Tesis, modern, lüks ve şık 
donanımıyla Bayrampaşa’nın önemli bir 
değeri haline gelecektir” dedi.

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın Otel 
Yönetim Sistemi, Protel deneyimiyle kuruldu

Bilişim alanında faaliyet gösteren Protel, konuk ağırlama 
sektörüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 1989 yılından bu 
yana otellere PMS (otel yönetim sistemi) çözümleri sunan firma, 
bugüne dek 700’e yakın otel projesinde yer aldı. Protel, Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa’ya PMS, rezervasyon ve Spa merkezi 
yönetim sistemi, POS sistemi, stok kontrol ve takip sistemi 
ile muhasebe sistemleri ve bunların birbirine tümleşik hâle 
getirilmesi hizmetlerini sundu.

FİRMA KÜNYESİ

▲	Firma Adı: Protel
▲	Faaliyet Konuları: PMS, POS ve 
SPA Yönetim Sistemleri
▲	Mal veya Hizmet Verdiği 
Sektörler: Konuk Ağırlama
▲	Markalar: Opera, Reservation 
Assistant, Sales & Catering, Portal, 
MICROS 3700, Materials Control, 
Portal Plus
▲	Turizm Sektöründeki Referanslar: 
700’ yakın otel projesi

  Melike Karaman /  
Protel COO’su
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UNITY
FLASH DEPOLAMA

TEKNOLOJİSİNE
TERFİ EDİN

Üstün Yetenekler İçin Daha Az Ödeyin 

UnityVSA™ ile gelişmiş dosya, blok depolama ve veri yönetim 

özelliklerinden yararlanın.

 

IT Yönetiminizi Basitleştirin
Unity’nin kullanıcı dostu arayüzü ile yönetiminizi kolaylaştırın.

  

Esnek Kullanıma Uygun, Modern Mimari İle Hız Kazanın, 

Üstün SSD depolama gücü All-Flash ve Hybrid performans se-

çeneklerinden tercih fırsatı sunar.

 

Üst Seviyede Data Koruma

Data Koruma, felaket kurtarma, EMC Data Domain® ve EMC 

Data Protection Suite™ gibi uygulamalar ile  sıkı bir entegrasyon 

yeteneğine sahip olun.
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
www.vprof-it.com

info@vprof-it.com
+90 212 275 76 08
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Golden Tulip’in aydınlatma  
armatürlerinde Galata Aydınlatma imzası

Galata Elektrik Aydınlatma A.Ş., 
1995 yılında elektrik sektörünün 
kalbi Karaköy’de faaliyetlerine 

başladı. 55 yıllık bir aile şirketi olan ve 
Galata Aydınlatma’nın ortaklarından Şen 
Elektrik’in desteği ile kısa sürede birçok 
projede yer almaya başlayan firma, 
kurulduğunda Targetti, Prisma, Surya, 
Valien, Barovier ve MLE Hotel Lighting 
gibi kendi alanlarında lider firmaların 
Türkiye temsilciliğini yaparken, bugün 
Levent’te bulunan showroomunda 
20’nin üzerinde teknik ve dekoratif 
aydınlatma firmasının distribütörlüğünü 
gerçekleştiriyor. 

“Turizm sektörü tüketicilerin 
zevk, moda ve alışkanlıklarının 
kısa sürelerde değişmesi ile iş 
potansiyeli yaratır”

Galata Elektrik Aydınlatma’nın 
kuruluşundan beri turizm sektörüne 
hizmet verdiğini ifade eden Galata 
Elektrik Aydınlatma Genel Müdürü 
Niso Halfon, otel, restoran, marina 
havalimanı gibi turizm yatırımlarına 

yönelik aydınlatma ürünlerinin temini, 
imalatı, tasarımı ve montajı sırasında 
süpervizörlük yaptıklarını belirtti. Bugüne 
kadar 200’ün üzerinde otel projesinde 
yer aldıklarını sözlerine ekleyen Halfon, 
“Mandarin Bodrum, Four Seasons 
Bosphorus, Titanic Grup Otelleri, Hilton 
İstanbul Bomonti, Ritz Carlton, Taksim 
Divan, Pera Palas, Swissotel İstanbul, 
Sheraton Ataşehir, ve Wyndham Hotel 
çözüm ortağı olduğumuz projelerden 
birkaçı” dedi. Turizm sektörüne yönelik 
çalışmaları hakkında detay veren 
Niso Halfon, “Turizm sektörünün 
çalışma alanımızdaki payı yüzde 70’in 
üzerinde. Genel olarak 4 ve 5 yıldızlı otel 
projelerine yönelmiş bulunmaktayız. 
Amacımız, sektörün ihtiyacı olan 
aydınlatma elemanlarını farklı bütçe ve 
tasarımlara göre çeşitlendirmek. Turizm 
sektörü tüketicilerin zevk, moda ve 
alışkanlıklarının kısa sürelerde değişmesi 
ile iş potansiyeli yaratır. Dinamik bir 
sektör olduğu için yeniliklere açıktır. 
Örneğin LED teknolojisi aydınlatmaya 
girdiği zaman bunun ilk uygulayanlar otel 
yatırımcıları oldu. Bunun yanında turizm, 
doğası gereği ülkedeki dalgalanmadan 
çok etkilendiği için riskler barındırıyor” 
şeklinde konuştu.

“Konaklayanların kendilerini 
evlerindeki gibi rahat hissedecekleri 
mekanlar yaratıldı”

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa 
projesinde oda ve genel mekanlarda 
kullanılan teknik, dekoratif ve gizli 
aydınlatma armatürlerinin teminini 

gerçekleştirdiklerini aktaran Halfon, 
şöyle devam etti; “Golden Tulip 
İstanbul Bayrampaşa projesinde 
tüm aydınlatma armatürlerinde 
sürdürülebilir, çevreci LED teknolojisi 
kullanılarak tasarrufa önem verildi. 
Odalarda kullanılan ürünlerin ışık 
renkleri ve spotların özellikleriyle 
misafirleri için sıcak ve konforlu 
bir ortam oluşturuldu. Kısacası 
konaklayanların kendilerini evlerindeki 
gibi rahat hissedecekleri, sıcak alanlar 
yaratıldı.”

Faaliyetlerine 1995 yılında İstanbul, Karaköy’de başlayan Galata 
Aydınlatma, bugün 20’nin üzerinde teknik ve dekoratif aydınlatma 
firmasının distribütörlüğünü yapıyor. Kuruluş tarihinden itibaren 
turizm sektörüne yönelik çalışan firmanın faaliyet alanında 
turizmin payı yüzde 70’in üzerinde. Galata Aydınlatma, Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa projesinde oda ve genel mekanlarda 
kullanılan teknik, dekoratif ve gizli aydınlatma armatürlerinin 
tedariğini gerçekleştirdi.

  Niso Halfon /  
Galata Elektrik Aydınlatma A.Ş.

FİRMA KÜNYESİ
▲	Firma Adı: Galata Elektrik 
Aydınlatma Tic San A.Ş.
▲	Faaliyet Konuları: Aydınlatma
▲	Mal veya Hizmet Verdiği 
Sektörler: Hastane, ofis binaları, 
perakende mağazaları
▲	Markalar: Targetti, 
Barovier&Toso, MLE, ILED, Marset, 
Linealight, Louis Poulsen, Axo 
light, Il Fanale
▲	Turizm Sektörüne Yönelik 
Özel Ürün veya Hizmet: Otel 
aydınlatmaları
▲	Turizm Sektöründeki 
Referanslar: Mandarin Bodrum, 
Four Seasons Bosphorus, Titanic 
Grup Otelleri, Hilton İstanbul 
Bomonti, Ritz Carlton, Taksim 
Divan, Perapalas, Swiss Hotel 
İstanbul, Sheraton Ataşehir, 
Wyndham Hotel

  GÖRÜŞLER
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Ahşap sektöründeki faaliyetlerine 
1979 yılında başlayan Özkul 
Orman Ürünleri, 1989’da 

İstanbul’da üretime başladı. 2006 
yılında ise Bulgaristan’da kurulan masif 
üretim fabrikasında imalata başlayan 
ve masif işlerine ağırlık veren firma, 
laminant parke sektörünün önde gelen 
isimlerinden Çamsan ve Krono Group’un 
ana bayiliğini de sürdürüyor. 

Özkul Orman Ürünleri, 4 senedir 
turizm projelerinde yer alıyor

Özkul Orman Ürünleri’nden Engin 
Özkul, otel projelerindeki çalışmalarına 
4 sene önce başladıklarını belirterek, 
“Yer döşemeleri, balkon ve havuz kenarı 

dek döşemeleri ve ahşap merdiven 
işleri alanında faaliyet gösteriyoruz. 
En son çalıştığımız proje Bayrampaşa 
Golden Tulip Hotel. Ayrıca Öztanık 
Otelcilik (Taksim Golden Age Hotel) 
ve Salmakis Hotel Bodrum’u da 
turizm sektöründeki referanslarımız 
arasında sayabiliriz. Emek Sineması 
Beyoğlu, Avrupa Konutları Projeleri 
ve Tema İstanbul Projeleri uygulama 
yaptığımız projeler arasında yer alıyor” 
şeklinde konuştu. Turizm sektörünün 
faaliyetleri içerisinde yüzde 30 
kadarlık yer tuttuğunu belirten Özkul, 
“Turizmin daha planlı ve programlı 
çalışması sektörün artı yönü olarak 
nitelendirilebilir. Proje bazlı çalışmalar 
olduğu için fiyatlar normallerin altında 
olabiliyor, bunu turizm sektörünün eksi 
bir yönü olarak görebiliriz” dedi.  

Kullanılan malzemeler Özkul 
Orman Ürünleri’nin Bulgaristan 
fabrikasında üretildi

Özkul Orman ürünleri olarak Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa’da yaptıkları 
çalışmalara ilişkin detayları aktaran 
Engin Özkul, şöyle konuştu; “Birlik Grup 
ile uzun yıllara dayanan iş ilişkilerimiz 
bu projede yer almamızda önemli bir 
faktör oldu. Suit odalara özel renk 
plank meşe lamine uygulaması yapıldı. 
Restoran ve lobi bölümünde de aynı 
plank meşe lamine uygulandı. Ayrıca 
müdüriyet bölümünde özel marküteri 
parke döşemesiyle birlikte balo salonu 
ve yönetim merkezinde laminant parke 
uygulaması yapıldı. Odalara, restorana, 
lobi ve müdüriyet odasına uygulanan 
malzemeler kendi üretimimiz olup 
Bulgaristan fabrikamızda imal edildi. 

Bu çalışmamızın maliyeti 125 bin lira 
oldu. Kendi uygulamamız açısından 
değerlendirecek olursak gayet başarılı 
ve yerinde kararlar verilen bir model ve 
uygulama gerçekleştirdik. Bizce Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa gayet 
başarılı, şık ve zarif bir tesis oldu.”

Golden Tulip’in parke uygulamalarını  
Özkul Orman Ürünleri gerçekleştirdi
Yapı projelerine 30 yılı aşkın süredir ahşap ürünler sunan Özkul 
Orman Ürünleri, tüm ürünlerinin imalatını Bulgaristan’daki 
fabrikasında gerçekleştiriyor. Turizm sektörüyle 4 sene önce 
çalışmaya başlayan firmanın faaliyetleri içinde otel projeleri yüzde 
30’luk yer tutuyor. Özkul Orman Ürünleri, Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’nın oda, lobi, restoran, balo salonu ve müdüriyet 
kısımlarının parke uygulamalarını gerçekleştirdi.

  Engin Özkul/ Özkul  
Orman Ürünleri

FİRMA KÜNYESİ

▲	Firma Adı: Özkul  
Orman Ürünleri
▲	Faaliyet Konuları: Orman ürünleri
▲	Mal veya Hizmet Verdiği 
Sektörler: Turizm ve inşaat
▲	Turizm Sektörüne Yönelik Özel 
Ürün veya Hizmet: Tercihe dayalı 
standart malzemeden bağımsız 
özel üretim malzemeler
▲	Turizm Sektöründeki Referanslar: 
Öztanık Otelcilik, Salmakis Hotel 
Bodrum, Emek Sineması, Avrupa 
Konutları Tem Rezidans 
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  GÖRÜŞLER

2010 yılında yüzde 100 teknik 
kadroyla kurulan VPROF-IT, 
sanallaştırma, yedekleme, 

afet kurtarma, network ve güvenlik 
süreçlerinde aktif olarak faaliyet 
gösteriyor. Bir firmanın tüm bilişim 
altyapısına destek verebilen VPROF-IT, 
satış sonrası destek süreçleriyle de fark 
yaratıyor. 

“Kurulduğumuz gün itibariyle  
aktif olarak turizm sektörüne  
destek veriyoruz”

Turizm sektörüne ilişkin faaliyetlerini 
aktaran VPROF-IT firma sahibi Vural 
Köyüstü, “Kurulduğumuz gün itibariyle 
aktif olarak turizm sektörüne destek 
veriyoruz. Rixos, Çırağan, Mövenpick, 
Topkapı Mercury, Wome Hotel, Oti 
Holding (Odeon Turizm) gibi firmalarla 
çalışıyoruz. Genel olarak finans, 
ilaç ve turizm sektörlerine yönelik 

faaliyet gösteriyoruz. Turizm sektörü 
dış etkenlerden hızlıca etkilenen bir 
sektör… Güzel olduğu zamanlarda 
yan sektörlerini ciddi anlamda mutlu 
ederken, kötü sezonlarda da aynı 
şekilde olumsuz etkileyebiliyor” 
şeklinde konuştu.

“Tüm projelerimiz bizim  
için bir ilk niteliğinde”

VPROF-IT’nin, Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa projesi ile işbirliği 
hakkında detayları paylaşan Vural 
Köyüstü, şunları söyledi; “Bu proje için 
bir başka otel projesi bize referans 
oldu. Daha önceki işbirliğimizde 
gösterdiğimiz kaliteli hizmet, bu 
projeyi almamızı sağladı. Tesisteki tüm 
sunucu, storage, network ve güvenlik 
ürünlerinin temini ve kurulumu 
konusunda destek verdik. Tüm 
projelerimiz bizim için bir ilk niteliğinde. 

Emeğimizi ve kalitemizi hep ilk günkü 
gibi yansıtmaya çalışıyoruz. Biz her 
zaman duruşu net olan firmalarla 
çalışmayı seviyoruz. Golden Tulip de 
bunlar arasına girdi. Ne istediğini 
bilen bir IT yönetimi, ihtiyaçlarını 
doğru adreslemiş, farklı görüşlere 
ve tavsiyelerimize olumlu yaklaşıp 
müzakere edebilme yetenekleri 
firmanın kurumsal duruşu açısından 
önemli. Bu anlamda Golden Tulip 
ekibiyle güzel bir sinerji yakaladık.”

FİRMA KÜNYESİ
▲	Firma Adı: VPROF-IT
▲	Faaliyet Konuları: Sanallaştırma, 
Backup, DR, network ve güvenlik
▲	Mal veya Hizmet Verdiği Sektörler: 
Finans, ilaç, turizm, üretim, enerji, 
perakende
▲	Markalar: Vmware, Veeam, 
EMC, Dell, Fortinet, Sophos, 
Symantec&Bluecoat, Riverbed
▲	Turizm Sektöründeki Referanslar: 
Rixos, Çırağan, Mövenpick, Topkapı 
Mercury, Wome Hotel, Oti Holding 
(Odeon Turizm)

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın 
bilişim altyapısı VPROF-IT’ye emanet
Bilişim alanında faaliyet gösteren VPROF-IT, firmalara bilişim 
altyapısı oluşturma noktasında hizmet veriyor. 2010 yılında 
kurulan firma, ilk gününden beri turizm sektörüyle aktif olarak 
çalışıyor. VPROF-IT, Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa projesinin 
tüm sunucu, storage, network ve güvenlik ürünlerinin temini ile 
kurulumunu gerçekleştirdi.

  Vural Köyüstü / VPROF-IT

turizmyatirimdergisi.com.tr

HABERLER
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Bahar Aydınlatma, 1986 
yılından bu yana aydınlatma 
ürünleri imalatı alanında 
faaliyet gösteriyor. 
Kurulduğu yıl itibariyle turizm 
sektöründeki faaliyetlerine 
başlayan firma, bugüne dek 
400’e yakın otel projesinde 
çözüm ortağı olarak yer aldı. 
Mekanlara özel aydınlatma 
tasarımlarıyla öne çıkan 
Bahar Aydınlatma, Golden 
Tulip İstanbul Bayrampaşa’nın 
dekoratif oda aydınlatmaları 
ve dekoratif genel mekan 
aydınlatmalarının üretimini 
gerçekleştirdi.

Aydınlatma alanındaki faaliyetlerine 
1986 yılında başlayan Bahar 
Aydınlatma, kuruluşundan bugüne 

dek geçen süre içinde üretim alanını 200 
kişinin çalıştığı, 15 bin metrekarelik bir 
fabrikaya dönüştürdü. Bahar Aydınlatma 
ve Siber LED markaları ile dekoratif 
aydınlatma, LED ve teknik aydınlatma 
konularında turizm ve hizmet sektörüne 
yönelik çözümler sunan firma, projeye 

özel tasarımlarıyla öne çıkıyor.

“Bugüne dek 400’e yakın  
proje tamamladık”

Bahar Aydınlatma’nın toplam 
faaliyetlerinin büyük kısmını 
turizm sektörüne yönelik projelerin 
oluşturduğunu ifade eden Bahar 
Aydınlatma Firma Sahibi Bahri Yılmaz, 
restoran, okul, konut, sosyal alanlar, 
alışveriş merkezleri gibi alanlarda 
da çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 
Turizm projelerine ilişkin çalışmaları 
hakkında bilgi veren Yılmaz, “Aydınlatma 
sektörüne adım attığımız 1986 
yılından bu yana turizm sektörü ile 
çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne 
dek 400’e yakın proje tamamladık. 2016 
yılı içerisinde Torun Center, Quasar 
Fairmont Hotel İstanbul, Abu Dhabi 
Fairmont Otel, Mahal Ankara, Tüyap 
Otel, Park Mozaik, Accantus Cennet, Dia 
Bilkent Hastanesi, Kongo Kintele Otel, 
Aşkabat Havalimanı Lounge, Taşkent 
Hyatt Regency, Steigenber Otel Maçka 
yaptığımız projelerimizden bazıları. 
Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve inşaat 
sektörüne paralel olarak kendimizi 

sürekli yeniliyor ve dünya çapında 
projelere imza atmaya çalışıyoruz” dedi.

“Otel genelindeki yalın ve sade 
tasarım çizgisi mekana özel seçilmiş 
aydınlatma armatürlerinin ışıltısı ile 
tamamlanmış durumda”

Golden Tulip İstanbul Bayrampaşa 
projesine tesisin iç mimari tasarımını 
yapan Arkea Mimarlık kanalıyla 
dahil olduklarını ifade eden Bahri 
Yılmaz, “Arkea ile daha önce hayata 
geçirdiğimiz projeler olmuştu. Arkea 
vasıtasıyla Golden Tulip yönetimi 
ile tanışma fırsatı bulduk. Projenin 
dekoratif oda aydınlatmaları 
ve dekoratif genel mekan 
aydınlatmalarının üretimini yaptık. 
İç mekan tasarımı üst segment otel 
seviyesinde oldukça başarılı bir otel 
oldu. Balo salonu avizeleri, toplantı 
odası aydınlatmaları ve Spa alanındaki 
dekoratif ürünler oldukça dikkat çekici 
ürünler. Otel genelindeki yalın ve sade 
tasarım çizgisi mekana özel seçilmiş 
aydınlatma armatürlerinin ışıltısı ile 
tamamlanmış durumda” dedi.

FİRMA KÜNYESİ
▲	Firma Adı: Bahar Aydınlatma
▲	Faaliyet Konuları: Dekoratif 
Aydınlatma, LED Aydınlatma
▲	Mal veya Hizmet Verdiği Sektörler: 
Turizm, eğitim,  
konut, hizmet vb.
▲	Markalar: Bahar Aydınlatma, Siber 
LED
▲	Turizm Sektörüne Yönelik Özel 
Ürün veya Hizmet: Tüm dekoratif ve 
teknik aydınlatma imalatı
▲	Turizm Sektöründeki Referanslar: 
400’e yakın otel projesi

Bahar Aydınlatma, Golden Tulip İstanbul 
Bayrampaşa’nın oda ve genel mekan 
aydınlatmalarını tasarladı
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