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25 otel kralinin
13 Obin yatagi var
Türk turizminin konaklama ayaginda hizmet veren sirketler arasindaki rekabet kizisiyor.
Birkaç yil öncesine kadar en fazla yatak kapasitesine sahip sirketler arasinda Dedeman
Grubu ilk siralarda yer aliyordu. Günümüzde ise liderlik, sahip oldugu 10 bin yatak
kapasitesiyle Öger Grubu'na geçti. ikinciligi, MNG Holding'in WOW zinciri elinde tutuyor.

:zMDE yasanan gelismeler, sek-

LARA'YA DiKKAT!
Devam eden yeni yatirimlar, yeni krallarin
ortaya çikmasina neden olacak. Yatirimlarda
Türkiye'nin amiral gemisi durumunda olan
Antalya'da 78 bin 933 yatak kapasiteli 237
tesisin insaati devam ediyor. Yeni krallar
yaratacak olan bu durum, turizmciler arasinda
arz fazlasi yaratma tartismalari na da neden
oluyor. Örnegin,

halen 10 tesis bulunan

Lara'da 16 yeni tesisin insaati son hizla
devam ediyor.
Bu durumun yaratacagi arz fazlasinin yani
sira zeminin durumu da tartisiliyor. Yerel
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rüstünüyil
ispat
ettiginekadar
isaret yerli
ediybrl
öncesine
ole~zincirinin sayisi bir elin parmaklarini geçmezken, günümüzde bu sayi
40' a ulasti.
Sayilari hizla artan yerli otel zincirleri, bunlardan hangisinin en fazla yatak kapasitesine sahip oldugu sorusunu
da beraberinde getirdi. Bu konuda bir
arastirma yaptik. Arastirmamizda söz
konusu 40 yerli otel zinciri ile Türkiye'de faaliyette olan yabanci zincirler
arasinda yatak kapasitesi en az 2 bin
500 olanlari baz aldik.

Buna göre, toplam yatak kapasitesi
2 bin 500' den baslayip, yükselen tam
25 grup bulunuyor. Bunlar 600 bin civarindaki Türkiye yatak kapasitesinin
yüzde 20'sini ellerinde bulunduruyor.
25 otelin elinde bulunan yatak kapasitesi 130 bini buluyor.
Bunlar içinde de Majesty Resorts
adiyla 10 otel isleten Öger Grubu, sahip oldugu 10 bin yataklik kapasiteyle
birinci sirada yer aldi. Öger'in en yakin
takipçisi olan WOW zincirinin sahibi
MNG Holding'in toplam yatak kapasitesi 9 bin. Üçüncü sirada yer alan Justiniano Grubu'nun da 8 bin 500 yatak

Gündem 21 Kent Konseyi Altyapi Çalisma
Grubu tarafindan hazirlanan bir rapor,
Antalya'nin zemininde sivilasma olduguna
dikkat çekiyor. Raporda su görüse yer
veriliyor:
"Özellikle Lara ve Konyaalti Bölgesi'nin
zemininde sivilasma sorunu var. Bu
bölgelerdeki binalarin temelleri de yeralti su
seviyesinin altinda kaliyor. Simdi beton, bu
suyu emiyor ve içindeki demirin asinmasina
neden oluyor."
Bu arada Lara'da yeni plaj yatirimlari
devreye giriyor. 10 milyon dolarlik bir proje
olan Antalya Lara Beach devreye girdi. 450
dönüm arazi üzerinde yer alan yeni plaja,
yilda 4 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
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Türkiye'nin yatak krallari
arastirmasinin birincisi
Öger, Majesty
Resort'larda 10 bin
yataga sahip.

sine ulasiyorken, Asya Tur'un sahip
oldugu Tropicano Otelleri 5 tesiste 3
bin 500 yatak kapasitesini yakaliyor.
Öte yandan Justiniano Grubu, Pegasos Otelleri, Joy Otelleri, Rixos
Otelleri ve Tropicano Otelleri gibi piyasanin yeni oyunculannin da yatak
kapasitelerini artirma hedefleri var.
Özellikle Joy Oteller zincirinin sahibi olan HCl Grubu 'nu son derece agresif bir büyüme trendi içinde olmasi
dikkat çekiyor. Halihazirda 10 tesislerinde toplam 6 bin 474 yatak kapasitesine sahip olan HCl Grubu yöneticileri, yil sonuna kadar 4 yeni tesisi daha
devreye sokarak toplam yatak kapasitelerini 9 bine çikarmayi hedeflediklerini söylüyor.
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mamizda, tesis sayisi az
kapasitesi bulunuyor.
Konaklama sektörünün 25 krali
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olan sirketler de bulunusitesi 7 bin 580 olarak karsimiza çikiWOW-MNG Grubu
yor. Söz konusu sirketleyor. Magic Life, en yakin takipçisi Perin bu durumu, sahip olgasos Otelleri'ne sadece 80 yataklik bir
fark atmis durumda.
duklari tesislerin büyük
olmasindan kaynaklaniDedeman geriledi
yor.
Yaptigimiz arastirmada, bu alanda
Örnegin, Kaya Grubu
altinci ve yedinci siralarda bulunan Joy
toplam alti tesiste 5 bin
Otelleri ile ETS Turizm'e ait olan Club
yatak kapasitesine ulasiVoyage zincirleiinin de dünün lideri
yorken, Ankara merkezli
Dedeman'i geçtigini belirledik. Birkaç
Limak Grubu, 3 tesisinde
yil öncesine kadar en fazla yatak kapa4 bin 350 yatak kapasitesitesine sahip olma unvanini elinde busine sahip. Buna karsin
lunduran yerli otel zinciri Dedeman,
Ten Tur Grubu'na bagli
hizmet veren Viva Otelsahip oldugu 6 bin 260 toplam yatak
leri, LO tesiste sadece 3
kapasitesiyle sekizinci sirada.
Yerli zincirlerin hemen hemen
bin 498 yatak kapasitesihepsi, önümüzdeki yillarda tesis sayisi
ne ulasiyor.
Bu konuda çarpici dive yatak kapasitelerini artirmayi hedefger bir örnegi de Pamuklediklerini belirtiyor. Örnegin Öger
kaleli girisimcilerin kurGrubu Baskan Vekili Nina Öger, kodugu PA TERO Grubu
sullarin uygun olmasi halinde, 3 yil
olusturuyor. PATERO
içinde mevcut kapasitelerini 2'ye katGrubu 7 tesiste toplayacaklanm söylüyor.
lam 2 bin 870 yatak
Yatak kapasitelerinin 9 bine ulastikapasitegina dikkat çeken WOW Otelleri Genel Müdürü Vadi Karatoprakli, 2008'e
kadar yurtiçinde 20 bin yatagi hedeflediklerini söylüyor.
En fazla yatak
kapasitesine sahip
zincir oteller arastir-
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