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TURİM
LİDERLERİNİN
SEZON
STRATEJİLERİ
2018’DEN NE BEKLİYORLAR?
YENİ YATIRIM PLANLARI NEDİR?
KAÇ KİŞİYE YENİ İŞ İMKÂNI YARATACAKLAR?

LİDERLERDEN 5 KRİTİK MESAJ
1- Ülkemizin geleceğine inanıyoruz
2- Yatırımlara devam ediyoruz
3- 2018 sezonundan umutluyuz
4- Bulunduğumuz bölgeyi geliştiriyoruz
5- Yeni iş imkânları yaratıyoruz
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Türkiye’nin turizmde ciddi bir başarı
yakaladığını dost-düşman herkes
kabul ediyor. Bunda, otelcisinden
tur operatörüne, hava yolcusundan
seyahat acentasına kadar üç
sacayağında mücadele verenlerin
önemli katkısı var. Ülkemiz bu yıl
36 milyon turist ve 28 milyar dolar
gelir hedefliyor. Sektör liderleri de
bu rakamların yakalanıp gelecekte
Türkiye’nin dünya turizminin ilk 5
ülkesi arasına girebilmesi için yeni
stratejiler belirledi.
Turizm, merkezine insanın
beklentilerini alan iş kollarının
başında geliyor. Tatilciler
artık gittikleri yerde bir şeyleri
deneyimleyip oradan yeni tecrübeler
kazanarak dönmek istiyor. Bu yüzden
‘hayâl satan’lar, yenilikçi çözümleri
ve gezginlerin beklentilerini dikkate
alıyor. Görüşlerine başvurduğumuz
liderler, Türkiye’nin turizmde bir
marka haline gelip, büyümede
istikrarlı ve sürdürülebilir bir döneme
girdiğinin altını çiziyor…
Kerem KÖFTEOĞLU
k.kofteoglu@businesslife.com.tr
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iderlerden, bu yıl ülkemizin turist sayısı ve turizm gelirine dair tahminlerini
aldık. Türkiye’nin gerçek bir marka haline geldiğinde daha sürdürülebilir,
bölgesel ve uluslararası gelişmelerden daha az etkilenen, istikrarlı bir büyüme trendi
yakalayabileceğinin altını çizdiler…
Turizm alanında inanılmaz fırsatlara sahibiz. En önemlisi 70 bin Turizm Meslek Yüksek
Okulu mezunu gencimiz var. Küreselleşmenin bittiği noktada, bizim için ‘yerelleşme’ trendinin
sunduğu büyük olanaklar mevcut. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; turizm, uluslararası barışa
hizmet eden bir sektördür ve sosyal sorumluluk projesidir aslında. Sadece deniz, kum, güneş
değil, inovatif düşünerek, yeni bir dizayn, yeni bir toplu kalkınma anlayışı yaratabiliriz.

TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ / 2003-2017
YILLAR

TURİZM GELİRİ
(BİN DOLAR)

ZİYARETÇİ
SAYISI

ORTALAMA
HARCAMA ($)

13.854.866
17.076.606
20.322.112
18.593.951
20.942.500
25.415.067
25.064.482
24.930.997
28.115.692
29.007.003
32.310.424
34.305.904
31.464.777
22.107.440
26.283.656

16.302.053
20.262.640
24.124.501
23.148.669
27.214.988
30.979.979
32.006.149
33.027.943
36.151.328
36.463.921
39.226.226
41.415.070
41.617.530
31.365.330
38.620.346

850
843
842
803
770
820
783
755
778
795
824
828
756
640
578

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ZİYARETÇİ
SAYISININ TOP 10’U
Rusya Federasyonu
Almanya
İran
Gürcistan
Bulgaristan
İngiltere
Ukrayna
Irak
Hollanda
Azerbaycan

4.715.438
3.584.653
2.501.948
2.438.730
1.852.867
1.658.715
1.284.735
896.876
799.006
765.514

2017’DE YİNE OTEL YERİNE YAKINLARIMIZA GİTTİK
Seyahat amacı
Toplam

2017 Seyahat
sayısı (Bin)

33.016
10.345
202
20.664
Toplantı, konferans, kurs, seminer 1.110
Ticari ilişkiler, fuar
66
Diğer
102
526
Gezi, eğlence, tatil
Kültür
Yakınları ziyaret
Sağlık

Seyahat başına
Seyahat
harcaması (Bin TL) harcama (TL)
17.831.201
8.732.753
100.258
7.919.278
631.240
70.950
81.292
295.430

540
844
496
383
569
1.072
795
562

Kaynak: TÜİK
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‘İŞ HACMİMİZDE
ARTIŞ SAĞLAYACAĞIZ’
Yerli otel zinciri Elite World Hotels,
ülke içinde ve yurtdışındaki yatırım
ataklarıyla dikkati çekiyor. Elite World
Hotels Satış Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik
Bezaroğlu, 2018 turizm sezonuna dair
belirledikleri hedefler ve yeni dönemle ilgili beklentilerine açıklık getirdi.
120 milyon dolar ile İstanbul Anadolu yakasındaki ilk yatırımımız olan Elite World
Asia Hotel’i Eylül ayında hizmete açacağız.
Küçükyalı’daki ise Anadolu Yakası’nın en
büyük kapasiteli otellerinden birisi olacak
ve bölgenin dinamiklerini belirleyecek.
Gerek iş hacmimizde gerekse gelirlerimizde artış sağlayacağımız bir yıl olacak.

2018’İN DAHA İYİ GEÇECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM
2018 yılının geride bıraktığımız yıla göre
daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Orta
32
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Doğu ile birlikte Rusya ve Uzakdoğu’dan
gelen talepler 2018’e hızlı bir giriş yapmamızı sağladı. Ocak ayı verilerine baktığımızda turist sayısının yüzde 38 artışla 1.5
milyona ulaştığını görüyoruz. Erken rezervasyondaki artış da sevindirici düzeyde.

5 YILLIK YATIRIM AJANDASI

İşletme stratejilerimizin temelinde sürdürülebilir büyüme yer alıyor. İstanbul Basın
Ekspres yolu üzerindeki Elite World Europe Hotel ile geçtiğimiz yıl zincirimizi farklı
bir noktaya taşıdık. Şimdi sıra Küçükyalı’daki Elite World Asia Hotel’ de. Mart
2019’da ilk business & resort otelimiz olan
Elite World Sapanca Hotel’i misafirlerimizin hizmetine sunacağız. 2020 itibariyle ilk
yurtdışı yatırımımızı Rusya ile başlatacağız.
Hedeflerimiz; önümüzdeki 5 yıl içerisinde verdiğimiz hizmet, sunduğumuz kalite
ile Elite World Hotels farkını yansıtmak.
Öncelikli odağımız misafirlerimiz ile sosyal
yaşam içerisinde bağ kurmak ve memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak…

EMEL ELİK BEZAROĞLU
ELİTE WORLD HOTELS
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İSTANBUL, VAN VE MARMARİS’TE, 6 NOKTADA...
İstanbul, Van, Marmaris olmak üzere 6
noktadaki otelimiz ve yatırımlarımızla
Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli otel
zincirlerinin başında geliyoruz. Uş
turizmine konsantre olan otellerimizde
toplantı, etkinlik alanındaki iddiamızı, yeni
bir model olarak sunduğumuz ‘Business to
Happiness’ konseptiyle pekiştirdik.

MUTFAK TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Hizmet ve kalite anlayışımızı özgün
mimari ve dekorasyonumuz ile birleştiriyoruz. Ulaşımı kolay lokasyonlarda yer alan
otellerimiz ile şehrin ve sosyal yaşamın bir
parçası konumunda bulunuyoruz. Bünyemizdeki Jazz Company ile müzik severleri
buluştururken, Elite World Chefs etkinliklerimiz ile mutfak tutkunlarını bir araya
getiriyoruz. Tüm bunları yaparken nitelikli
istihdama özen gösteriyoruz. Hem hizmet
kalitemizi artırıyor hem de yerli yabancı
ayırt etmeksizin müşteri memnuniyetini
en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz.

HEDİYE GÜRAL GÜR
NG HOTELS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NG Hotels, daha niş bir alan olan welness konusunda uzmanlaşmayı tercih ediyor. NG Hotels Yönetim Kurulu
Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca
ve Afyon’da yer alan destinasyon spa
otellerinde, rakiplerinden farklılık
gösterdiklerinin altını çiziyor.
Wellnes-sağlıklı yaşam konsepti dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de yükselen bir
ivmede. Global Wellness Institute’ın 2017
raporuna göre Wellness, yıllık büyüme
hızı %8 olan, 3,7 trilyon $’lık bir mega
sektör. Global turizm endüstrisinin
%15’ini oluşturuyor ve bu sene 680 milyar $’lık bir hacme ulaşması bekleniyor.
5 yılda ise toplam turizm endüstrisinden
%50 daha hızlı büyüyeceği öngörülüyor.

DÜNYADAKİ AKIMLARI TAKİP EDİYORUZ

Büyük potansiyel arz eden bu alanın

‘AKIMLARI TAKİP
EDİYORUZ’
ülkemizde de geliştirilmesi ve dünyadaki
emsallerine denk işletmeler oluşması
lazım. Akımları takip ediyoruz. Mesela
Orman Terapisi’ni bu yıl NG Sapanca’da
uygulamaya başladık. Ağırlıkla yerli ve
Orta Doğu’lu misafirleri ağırlıyoruz. Bu
yılki iyimserlik hali bizde de var.

HER ÜRÜNDE WELLNES DOKUNUŞU

NG Afyon, termali, wellness ile birleştirerek sunan bir otel. Üst yaş grubundakiler
için değil, gençlerin ilgisini çekecek
ürünler sunuyor ve lüks termal keyfini
deneyimliyoruz. Her üründe bir wellness
dokunuşu olmasına özen gösteriyoruz.
Sapanca’da 300 odalı yeni bir otelin
inşaatına başladık. Afyon’da projemiz var.
Basın Ekspres yolundaki İstanbul Marriott West’in inşaatı devam ediyor. 400
odalı beş yıldızlı otel, rezidans ve 3200
kişi kapasiteli kongre merkezi bulunuyor.

LOKASYONUN GELİŞİMİNE KATKI…

Önemli olan destinasyona, ‘iyi otel’ deneyimi yaşayacak misafirler çekmek. Biz

bulunduğumuz lokasyonların gelişimine
katkı sağlayacak her türlü projeyi destekleyecek ya da bizzat organize edecek
bilinçle hareket ediyoruz.

İLETİŞİM VE İŞ DÜNYASINI BULUŞTURUYORUZ
Afyon Caz ve Klasik Müzik Festivali’ne
destek oluyoruz. Frig Vadisi’nde koşu ve
bisiklet maratonları düzenlenmesine de
ön ayak olduk. Türkiye Halkla İlişkiler
Derneği’nin farklı şehirlerdeki Anadolu
Buluşmaları etkinliğini Afyon’da birlikte
gerçekleştiriyoruz. NG Sapanca’da da
pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor.
Bunlardan biri Sapanca Dağ Maratonu.
Bu senekini daha anlamlı kılmayı hedefledik. İsveç’te doğan ‘Plogging’ (İsveççe
koşma ve çöp toplama kelimelerinin
birleşmesinden oluşuyor) organizasyonu,
koşuya birleştireceğiz. Katılımcılar belli
sürelerde, yerlerde gördükleri çöpleri
toplayacaklar ve bunu sosyal medyada
paylaşarak arkadaşlarını da çevreyi temiz
tutmaya davet edecekler.
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‘HEDEF, 2025’E KADAR
EN AZ 30 ÜLKEDE
100 TESİS’
Rixos Hotels, misafiri memnun
edecek, harika bir deneyimle yaşadıkları yerlere dönmelerini sağlayacak
ürünlere sahip. Rixos Hotels Yönetim
Kurulu Başkanı Fettah Tamince, yüksek miktarda para harcamaya hazır
kişilere ulaşmanın yollarını açıkladı.
Aldığımız olumlu tepkiler, gelen satışlar,
sahip olduğumuz potansiyel bize 2018’in
iyi bir yıl olacağını gösteriyor. Bu yıl
2000’li yılların başında sahip olduğumuz
büyüme temposuna tekrar ulaşırız diye
düşünüyorum. Dolayısıyla 2018’i daha
dinamik, daha başarılı geçirebilmek için
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Bunun yanında elbette ülke ve turizm yatırımcıları olarak kendimizi anlatmaya, yeni
noktalara ulaşıp pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışmaya devam etmeliyiz.

MEHMET T. NANE
PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü
Mehmet T. Nane, istikrarlı ve sağlıklı
bir şekilde büyürken, Türk sivil
havacılığının gelişimine de katkı
sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

ÇOK CİDDİ REZERVASYONLAR GELİYOR

2017 turizmde Avrupa pazarı özelinde
sıkıntılı geçti fakat 2018 için çok ciddi
rezervasyonlar geliyor. Geçen yıldan
sonra Avrupa pazarının geri gelmemesi
yönünde bir endişeye sahip değilim. Rusya, Birleşik Devletler Topluluğu ülkeleri,
Doğu Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve Körfez ülkelerinden gelen rezervasyonlarda
artış var. Bu yıl için Antalya’nın turist ve
tatilcilerle birlikte 13-14 milyon, Türkiye’nin ise tekrar 30-35 milyon rakamlarına ulaşması gerektiği fikrindeyim.

PARALI MİSAFİR İÇİN CAZİBE MERKEZLERİ…

Tatili için yüksek miktarda para harcamaya
hazır misafirlere ulaşmak için öncelikle
ülkelerin makro ekonomik dengelerine
bakmak lazım. Bu noktada tatilden beklentilerini doğru analiz etmek, uygun ürünler
sunmak, çeşitliliği artırmak ve cazibe
merkezleri oluşturmak çok önemli.
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FETTAH TAMİNCE
RIXOS HOTELS YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİYATLANDIRMAYA DİKKAT EDİLMELİ

Ülkemizde her türlü misafiri memnun
edecek, harika bir deneyimle yaşadıkları
yerlere dönmelerini sağlayacak ürünlerimiz var. Fiyatlandırma konusunda dikkat
etmemiz lazım. Turizmde sadece kişi sayısını baz almamamız, ekonomik verimliliğe
de odaklanmamız gerekiyor.

RIXOS’U DÜNYADA DA BÜYÜTÜYORUZ

Çok ciddi yatırımlarımız var. ‘Herşey dahil’
önemli bir ürün ve bunu büyütüp çeşitlendiriyoruz. The Land of Legends Theme
Park, benim gözümde 10 yıl boyunca
aralıksız bir şekilde yatırım yapılması gere-

ken bir proje. Birçok farklı konsepti içinde
bulunduran bu projeyi çok güçlü bir dünya
markası haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Rixos’u dünyada da büyütüyoruz. Dubai’de
de yeni bir tesis açtık. Gelecek sene Abu
Dabi’de dünyada çok ses getirecek bir tesis
açacağız. İstanbul’da önemli yatırımlarımız
var. Dünyada pazarlayabileceğimiz ürünler
geliştirerek büyümeye devam ediyoruz.

3 KITADA, 8 ÜLKEDE, 25 OTEL…

Halihazırda 3 kıtada 8 ülkede 25 otelimiz
var. Bizim hedefimiz 2025 yılına kadar en
az 30 ülkede 100 tesise ulaşmak. Bu tesisler
resort alanında büyük yapılar olacak.

2018’de misafir sayımızda artışın yüzde
11-13 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. İç hat doluluk oranımızın yıllık
bazda yatay kalacağını öngörüyor, dış hat
doluluk oranımızın ise yıllık bazda 1-2
puan artmasını bekliyoruz.

3. HAVALİMANI, ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE

Ülkemizin ekonomisine, sivil havacılık
ve turizm potansiyeline inancımız tam.
3’üncü havalimanının da çok önemli
bir hamle. Dünya havacılık pazarındaki
konumumuzun güçlenmesi için önemli
imkânlar sunacak. Gerek istihdam
gerekse yolcu trafiği anlamında Türkiye
ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

ÜLKEMİZİN PARLAK GELECEĞİNE İNANIYORUZ

Türk sivil havacılık sektörü son 15 yıldan
bu yana, 2003’te hükümetimizin aldığı

‘ÜLKEMİZİ EN İYİ
ŞEKİLDE TEMSİL
EDİYORUZ’
kritik kararlar ve sektörümüze verdiği
destekle hızlı bir şekilde gelişiyor ve
modernleşiyor. Yeni yatırımlarla ve
hükümetimizin destekleyici politikaları
doğrultusunda gelişmenin ve büyümenin süreceğini öngörüyoruz. Ülkemizin
parlak geleceğine ve sektörümüzün
potansiyeline yürekten inanıyoruz. Hedefimiz; şirketimizi istikrarlı ve sağlıklı
bir şekilde büyütürken, Türk sivil havacılığının gelişimine de katkı sağlamak.

1.400 KİŞİLİK İŞE ALIM PLANLIYORUZ

ÇEVRECİ MOTORLU UÇAKLARLA BÜYÜYORUZ

TURQUALITY’YE KABUL EDİLEN
İLK HAVA YOLU ŞİRKETİ OLDUK

2012’de 75’i kesin olmak üzere A320neo
ve A321neo tipi 100 uçak sipariş ettik.
2016’nın 3. çeyreği itibarıyla teslim almaya başladık. 2017’nin sonunda 25 adedine ilişkin satın alım hakkı opsiyonumuzu
da A321neo için kullanma kararı aldık.
2018’de filomuza 10 yeni uçak katılacak. Yani filomuzu yeni nesil çevreci
motorlara sahip olan yeni uçaklarımızla
adım adım büyüteceğiz. Airbus S.A.S.
üretimi ve 2019’da teslim edilecek fabrika
çıkışlı 3 adet yeni A320neo tipi uçak da
10 yıl süreyle operasyonel kira (dry-lease) yoluyla filomuza katılacak.

Teknoloji, 2018’de önceliklerimiz arasında. Misafirlerimize artı değer yaratmak
üzere hayat kolaylaştıran projelerimiz
olacak. Dünyanın ve ülkemizin en büyük
kurumlarıyla iş birliklerimiz olacak. Bir
diğer yatırım başlığımız da insan kaynağı. Sektördeki büyümenin etkisi elbette
şirketimizde de pozitif bir etki yaratıyor.
Yeni istihdam ana hedefler arasında.
Yaklaşık 1.400 kişilik işe alım planlıyoruz.

Her rekabetçi sektörde olduğu gibi, sivil
havacılıkta da global olarak markalaşmanın önemi artıyor. Dünya genelinde
bilinirliğimizi artırma ve ülkemizi en iyi
şekilde temsil etme hedefindeyiz. Büyük
bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim
ki dünyanın devlet destekli ilk ve tek
markalaşma programı Turquality’ye kabul edilen ilk hava yolu şirketi olduk. Bu
teşvik bizim için çok değerli. Bunun da
katkısıyla, ülkemiz için daha fazla katma
değer yaratma yolunda var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.
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‘TÜRK TURİZMİNİN
MARKALAŞMASI İÇİN
ÇABA SARF EDİYORUZ’

Limak Otelleri, Türkiye’de yakaladığı
başarıyı yurt dışına da taşıtı. Limak
Cyprus Deluxe Hotel, KKTC’de açıldı.
Makedonya’da inşaatına başlanan
Limak Üsküp 2019’da hizmete
girecek. Çıtayı yıllardır yukarıya nasıl
taşıdıklarını aktaran Limak Hotels
and Resorts Genel Koordinatörü
Kaan Kavaloğlu, önümüzdeki
yatırımlarından söz etti.

Demsa Group’un turizm yatırımları
arasında, Pera Palace Hotel, eski
Maçka Oteli arazisindeki The St.
Regis İstanbul var. Kardeş şirket Mediasa’nın çatısı altındaki World Travel
Channel ve Tatilsa da Demsa Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Demet
Sabancı Çetindoğan’ın gururu…
Mediasa Group bünyesindeki World
Travel Channel; belgesel, hobi, gezi
ve tartışma programlarıyla lokal
ve uluslararası turizm sektörüne
önemli katkı sağlıyor. Hedef, turizm
potansiyelimizi arttırmak. Bir başka
amaç, turistik değerlerin yurt dışında
tanıtılması. Her dilden, dinden, sosyo
ekonomik gruptan kişilere ulaşılıyor.

TURİST KALİTESİNİN YÜKSELMESİNE KATKI…

Ülkemizi deniz, kum, güneş üçlüsünden
bir başka tatil boyutuna taşıma arzusuyla
adım atılıyor. Zengin kültürümüzü öne
çıkaran birçok konu ekrana geliyor.
Mediasa, Türk turizminin markalaşmasında aktif çaba sarf ediyor. Kalitenin hizmet ve turist kalitesi olarak yükselmesine
katkıda bulunuyor. Turizmin çeşitlenmesi
ve yıl içine yayılması, TV kanalı, internet ve
mobil teknolojileriyle destekleniyor. World
Travel Channel’ı besleme gayesindeki
‘Tatilsa’ ise TÜRSAB’ın düzenlediği uluslararası A sınıfı seyahat acentası lisansına ve
IATA biletleme sertifikasına sahip…

PERA PALACE, SOSYAL BİR YATIRIM

Demet Sabancı Çetindoğan, Türk tatilcisinin aradığı güveni sağladıklarını vurguluyor. Sektöre girerken “1-2 otelimiz olsun”
diye yola çıkmadıklarına dikkati çekiyor.
Kuruluş çalışmalarına 1892’de başlanan,
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Bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüme öngörüyoruz. 2018 iyi gözüküyor
fakat 2014 rakamlarına ulaşabilmek
için en az iki seneye daha ihtiyacımız
var. Memnun edici gelişme ise Türk
bayraklı, finansal yapısı güçlü tur
operatörlerimizin Avrupa pazarına da
girmeleri...

YATIRIMLARI HER BÖLGEYE YAYMALIYIZ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMSA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
1895’te açılış balosu yapılan Pera Palace
Hotel ise bugün 126 yaşında. Pera Palace’ın
önemli bir değer olduğunun altını çizen
Çetindoğan, “Birçok ilke şahitlik eden bu
tarihî yapıya sahip çıkıyoruz. Sosyal bir
değer olarak yaklaştığımız bir yatırım. Beyoğlumuz’un eskisinden daha cazip haline
gelecek. Hepimize görev düşüyor. Çünkü
bir tane Beyoğlu var” ifadelerini kullanıyor.

SONSUZ ZARAFETİ TEMSİL EDİYOR

Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk
lüks oteli Pera Palace, İstanbul’un kalbinin
attığı Beyoğlu semtinin merkezinde sonsuz
zarafeti temsil ediyor. Demet Sabancı
Çetindoğan, “Pera Palace Hotel Jumeirah,
tarihî oteller arasında dünyanın en lüks
otelleri arasında seçildi. Bu ülkemiz adına
çok gurur verici” cümlesini kuruyor.

ATATÜRK’ÜN ODASI RESTORE EDİLDİ

Agatha Christie, Ernest Hemingway,
Greta Garbo, Mata Hari ve Sarah Bernhardt dahil, yıllar boyunca birçok ünlüye
ev sahipliği yapan Pera Palace, Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün de sıklıkla gelip
konakladığı mekân olmasıyla biliniyor.
Atatürk’ün kaldığı oda 100 yıl sonra restore
edilerek müzeye çevrildi. Bundan dolayı İstanbul’daki tek ‘müze otel’ statüsüne sahip.

MAÇKA’DA MÜZE GİBİ OTEL: THE ST. REGIS

Demsa Group bünyesindeki, İstanbul’un
en gözde noktası Nişantaşı’nda bulunan
The St. Regis İstanbul, lüks konaklama
anlayışına farklı bir boyut getiriyor.
Ayrıcalıklarıyla ‘beklentinin ötesinde’ bir
deneyim yaşatan oteli anlatan Çetindoğan,
şöyle devam ediyor: “Lokasyon olarak çok
özel bir yerde, Maçka’da. Burada 5 yıldızlı,
dünya çapında ün salmış bir yerin olması
gerekiyordu. Ressamlarımız ve heykeltraşlarımız yoğun şekilde yer alıyor. Misafirlerimiz bir müze gibi otelimizi gezdiklerini
ve çok keyif aldıklarını söylüyor. Bu açıdan
çok mutluyuz. İhtiyaçlar butler tarafından
temin ediliyor. Spago’nun (restaurant) otelimizin içinde olması da farklı bir özellik.”

Hedef, İstanbul ve Antalya dışında
ülkemizin içinde yeni turizm destinasyonları yaratarak, yeni yapılacak
yatırımları bu bölgelere yöneltmek olmalı. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz.
Spor, kongre, termal, kış turizmi gibi
alternatif turizm şekillerinin yanında
daha spesifik çeşitlendirmeye de gitmeliyiz. Engellilere ve yaşlılara yönelik
bir arz yaratmalıyız. Eğitim sektörünü
turizmle bir araya getirmeliyiz. Deniz,
kum, güneş turizmini kültür turizmiyle
birleştirdiğimizde daha büyük başarı
ortaya çıkacak.

35 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

Bu yıl turist sayısının 35 milyona
yaklaşacağını tahmin ediyoruz. İlk üç
aylık rakamlar da umut verici. Gelir
30 milyar doların üzerinde gerçekleşecek. Paketli turların sayısının artması
ve erken rezervasyonun yurt içinde
gelişmesi elimizi çok güçlendirecek. İç
pazarı sadece kriz dönemlerinde değil,
her zaman ciddi bir potansiyel olarak
değerlendirmek zorundayız.

FRANSA VE POLONYA PAZARI FAVORİLERİMİZ

Almanya ve Rusya’ya bağımlı kalmamız bu ülkelerle yaşanabilecek siyasi,

‘TURİZMDE ÇEŞİTLİLİĞİ
ESAS ALIYORUZ’
KAAN KAVALOĞLU
LİMAK HOTELS AND RESORTS
GENEL KOORDİNATÖRÜ

ekonomik olumsuz gelişmelerden çok
hızlı etkilenmemize ve büyük kayıplara yol açıyor. Avrupa’yı ve Bağımsız
Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin
potansiyelini farklı devletlere yaymalıyız. İngiltere pazarı Türkiye için Brexit
sonrası çok dev bir potansiyele sahip
olacak. Hâlâ pound fiyat uygulamamız
fırsat. İskandinavya pazarı, Hollanda
gibi geri gelecek. Fransa ve Polonya ise
yeni favorilerimiz. Ukrayna kısa bir
durgunluğa girecek ama İsrail ve Orta
Doğu güçleneceği için bunun olumsuzluklarını hissetmeyeceğiz.

inşaatına başladığımız 200 odalı Limak
Üsküp 2019’da açılacak.

KKTC’Yİ MAKEDONYA’DAKİ OTEL İZLEYECEK…

HEDEFİMİZ, DENGELİ ŞEKİLDE BÜYÜMEK

Limak International Hotels&Resorts
olarak 8 otel 6 bin 500 yatak kapasitemizle, öncü gruplardanız. Limak
Cyprus Deluxe Hotel’imizi KKTC Bafra bölgesinde Şubat 2018’de açtık.600
odalı bu tesisimiz KKTC’nin en iddialı
oteli. Yeni yatırımımız Makedonya’da

ANTALYA’DA, %75’İ YURT DIŞINDAN...

Özellikle Antalya’daki Limra, Arcadia,
Atlantis ve Lara %75 yurt dışı, yüzde
25 iç pazardan misafir ağırlıyor. Limak
Termal’de ise durum tam tersi. Misafirlerinin yüzde 80’i iç pazar geri kalanı
yurt dışından. Şehir otellerimizde
dönemsel farklılıklar oluyor. Eurasia ve
Ambassadore toplantı-seminer turizminde ididalı oldukları halde özellikle
yurt dışından gelen iş insanları tarafından çok tercih ediliyor.
Son derece dinamik ve girişimci bir
yapımız var. Fırsatları değerlendiriyoruz. Mersin’de yeni bir turizm alanı ilan
edilmişti. Burada da golf konseptinde
yeni yatırım planlarımız bulunuyor.
Amacımız turizmde tek bir pazara bağlı kalmadan dengeli şekilde büyümek.
MAYIS 2018
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ARAŞTIRMA

‘TÜRK YATIRIMCILAR
CONDO HOTEL
SİSTEMİNİ SEVDİ’

Prontotour, yurtdışı turlarına getirdiği
yeniliklerle adından söz ettiriyor.
Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Onaran’a göre; tatilin amacı farklı
bakış açıları edinmek suretiyle bir
yenilenme olmalı. Onaran, ürünleriyle
de trend yaratacaklarına inanıyor.

Otel odalarının bireysel yatırımcıya
satılması ve kiralamadan gelen gelirin
paylaşılması anlamına gelen ‘Condo
Hotel’ konsepti, büyük rağbet görüyor.
LEAD Consulting Group CEO’su ve
Heafey Group Uluslararası Pazarlama
Direktörü Emer Onur sistemi anlattı.
Amerikan Milli Emlakçılar Derneği (NAR)
Türkiye temsilcisi, LEAD Consulting Group
CEO’su ve Heafey Group Uluslararası
Pazarlama Direktörü Emel Onur, son dönemde Türk yatırımcıların Güney Florida’da
Miami ve Fort Lauderdale’ye ilgisinin arttığını söyledi. “Hem yatırım hem tatil fırsatı
sağlayan ‘Condo Hotel’ sistemi çok rağbet
görüyor” diyen Onur şunları söyledi:

OTEL, UZAKTAKİ EVLERİ GİBİ…

Condo-hotel modeli geçmiş yıllarda Miami
ağırlıklı olarak Güney Amerikalı yatırımcılarca tercih ediliyordu ancak son dönemde
Türklerin ilgisi çok arttı. Otel onların
uzaktaki evi gibi ama kendileri kullanmadıklarında yatırımlarının dünyaca ünlü
bir marka tarafından yönetiliyor olması
onlara güven veriyor. Fort Lauderdale’deki
yatırımlar sadece geçen sene %9.8 oranında
değer kazandı. Bu da doğru gayrimenkul
seçiminin yatırımdaki önemini gösteriyor.

HEM KAZANÇ HEM TATİL

Florida’ya gelen Türk yatırımcıların sayısı
katlanarak artıyor. Miami her zaman sanatçıların ve yatırımcıların gözdesiydi. Şimdi
de aralarında şirket üst düzey yöneticileri,
doktorlar, avukatların yer aldığı beyaz
yakalıların ilgisi arttı. Her şeyi bırakıp Amerika’ya taşınmayı düşünmeyen, “Bir ayağım
Florida’da olsun” diyen yatırımcılar, özellikle
‘Condo Hotel’ modeline rağbet gösteriyor.
Yatırımlarının para kazanması ve senede
1-2 ay gelip evlerinin tadını çıkartabiliyor
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2018’de %20 büyüme amacıyla yola çıkmıştık ve ilk çeyrekte buna ulaştık. Bir süre
şaşma olsa da, seçim sonrasında ötelenen
taleplerle yılı hedefimizden sapmadan kapatacağımızı düşünüyorum. Son 2 senede
kârlılık oranlarımızda yaşadığımız düşüşü,
2018’de alım gücümüzü kullanarak yukarı
çekmek amacındayız.

TURİST SAYISINDA REKOR GELEBİLİR

EMEL ONUR
LEAD CONSULTİNG GROUP CEO’SU VE
HEAFEY GROUP ULUSLARARASI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
olmaları onlara çok cazip geliyor.

DİREKT UÇUŞLAR, PAZARI OLUMLU ETKİLİYOR

Eskiden çoğunlukla büyük yatırımcılar
Miami’ye gelip yatırım yapıyordu. 500 bin
dolar ile 2 milyon dolar arasında parası
olan Türkler de artık Amerika’ya yatırım
yapmaya başladılar. 300 bin dolar ile 800
bin dolar arası parası olan yatırımcı talepleri
var. Bu para bütün hayatlarının birikimi olduğu için daha seçici davranıyorlar. Ayrıca,
İstanbul’dan Miami’ye direkt uçuşlar var, bu
da bölgedeki yatırımı etkiliyor, pazarda yeni
yatırımcı doğmasını sağlıyor.

FORT LAUDERDALE’DE OCEAN CONRAD RESORT

Fort Lauderdale, Miami’nin yarım saat
kadar kuzeyinde bir şehir. Heafy Group’un
Atlantik Okyanusu kıyısındaki oteli Ocean
Conrad Resort, Türk yatırımcılara Florida
yasam stilini sunarken aynı zamanda yatırıma para kazandırmayı amaçlıyor.
Dünyaca ünlü Fort Lauderdale plajının
tam karşısında iki binadan oluşan Ocean
Conrad Resort 24 katlı olup 6’ncı kat ile 17

katlar arası ‘Condo Hotel’ 18 ile 24’üncü
katlar arası rezidanstır. Arzu eden ev sahipleri dairelerini Hilton Conrad’ a kiralayıp
senelik % 8 brüt kira geliri garantisi elde
edebilirler. Ayrıca dairelerini senede 30 gün
Conrad’ın bütün imkânlarından yararlanarak ücretsiz kullanabilirler. Bu kapsamda
Golf ve Tenis Country club üyeliğini de
bedava kazanabiliyorlar.

HEDEF, TURİZM VE İHRACATI BİRLEŞTİRMEK

Şu andaki en büyük misyonum, Türk yatırımcıların Amerika’ya aktardıkları fonların
bir kısmını Türkiye’ye geri çekebilmek. Şu
anda Uluslararası Satış Direktorü olarak
çalıştığım Heafey Grubu Turkiye’ye; otel,
komisyon, toplantı hizmetleri, matbaa,
halkla ilişkiler hizmetleri bedeli olarak
$200,000 üstünde bir fon aktarımı yaptı.
Şimdiki hedefim mermer, çarşaf, havlu ve
benzeri Türk mallarının turizm sektöründe
kullanılmak üzere yurtdışına ihraç edilmesi.
Heafey Grubu olarak Türk üreticileri ile
görüşmeler yapmaya her zaman hazırız.

Bu yıl turist sayısında rekor bir rakama
ulaşılabilir. 40 milyona yaklaşırız diye
düşünüyorum. Turizm geliri için aynı şeyi
söylemek pek mümkün değil, ürünümüzü
halen ucuza satıyoruz. 2020 den önce de
2015 rakamlarına ulaşmamız zor.

‘YABANCIYA UCUZ,
YERLİYE PAHALI
EFSANESİNİ YIKTIK’
ALİ ONARAN
PRONTOTOUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HEM GEZİ HEM EĞLENCE…

Bu yıl yeni ürünlerimizle yine trend yaratacağımızı düşünüyorum. Çocukların, anne
babaları ile birlikte hem gezip eğlenecekleri
hem de öğrenecekleri ‘PRONTOKIDS’ adı
altında paket turlar hazırladık. Örneğin,
Londra’da Harry Potter Warner Bros
stüdyolarına gidiliyor. Ayrıca Londra’nın
muhteşem müzeleri ve tarihî mekânlarını
gezme imkânı bulunuyor. Misafirlerimiz,
Doğa Tarihi Müzesi’nde botanik, etnoloji,
mineraloji, paleontoloji ve zooloji bölümleri, Earth Galleries (Dünya Galerileri) ve
Life Galleries (Yaşam Galerileri), Human
Biology Gallery, gerçek boyuttaki mavi
balina maketi ve dinozor maketlerini
çocuklar ile birlikte keşfediyorlar. Yine Paris-Müzeler ve Disneyland, Barcelona-Müzeler ve PortAventura bu paketimizdeki
diğer rotalarımız.

52 HAFTA BOYUNCA DENİZ TATİLİ!

Bir de ‘Dünya Denizleri’ sloganı ile yeni
bir departman oluşturduk. Böylece yurtiçi
deniz tatili turlarımıza alternatif olacak,
çok uygun fiyatlarla 52 hafta boyunca yurtdışında deniz tatili seçeneklerini seyahat

severlere sunuyoruz. Bu turlarımızla hem
kışın denize girmeyi mümkün kılıyor hem
de yazın Türkiye’de deniz tatilinin yanında
kültür turu olanağı sunmuş oluyoruz.

TATİLİN AMACI SADECE DİNLENMEK DEĞİL!

Bizim bir sloganımız vardı; ‘Prontotour
Büyüdükçe Dünya Küçülüyor’. Tur
operatörleri güçlendikçe daha fazla turiste
hizmet vermeye başladıkça daha uygun
fiyatlar ve daha yüksek kalite de yanında
geliyor. Bununla birlikte alım gücünüz
artıyor ve bunu da müşterinize hizmet
olarak yansıtıyorsunuz.
Bize göre tatilin amacı sadece dinlenmek olmamalı, farklı bakış açıları
edinmek suretiyle bir yenilenme olmalı.
Tatilin bir gereksinim diğer taraftan
çok önemli kültür olayı olduğunu kabul
etmemiz gerekiyor. Dünyada birçok
gelişmiş ülke vatandaşlarını farklı kültürleri tanımaya teşvik ediyor. İnsanların ufkunu genişleten ‘gezmek’ kavramı,

bizim ülkemizde maalesef hâlâ lüks
damgasıyla karşımıza çıkıyor.

DÜNYAYI BİR BİLENE SOR!

Prontotour, 1993 yılından bugüne kadar
sürekli iş modelini geliştirip maliyetleri
düşürerek gezginlere en iyi tur imkânlarını sunmanın yollarını arıyor. Bir
yandan da hem geleneksel hem sıra dışı
tanıtım yollarını kullanarak, yeni ve sayıları bugün yılda yüzlerce farklı paket
turlarımızla seyahate çıkmayı düşünenlerle veya seyahat alışkanlığı kazandırmak üzere olası potansiyel misafirlerle
temas eden bir marka olduk.
Farklı kültür ve coğrafyaları tanıtan en
önemli unsur olduğuna inandığımız rehber kadromuzu titizlikle seçip geliştirdik ve
bu alanda fark yarattık. Bu yıl kullanmaya
başladığımız ‘Dünyayı Bir Bilene Sor’
sloganıyla ise daha önce defalarca gittiğiniz
bir destinasyon da olsa, “O yeri bir de
Prontotour farkı ile gezin” diyoruz.
MAYIS 2018
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