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TURİZM SEKTÖRÜNÜN 
YOL HARİTASI

Turizmin önde gelen liderleri ve akademisyenler  
Endüstri 4.0 stratejisini belirledi.
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TUBİSAD liderliğinde bilişim sektörü, UND 
liderliğinde lojistik sektörü, OİB liderliğinde 
otomotiv sektörü ile gerçekleştirdiğimiz 
Endüstri 4.0 Ortak Akıl Toplantılarımızın 
dördüncüsünü Türkiye’nin bacasız sanayisi 
turizm sektörüyle TTYD liderliğinde 
gerçekleştirdik. Toplantıyı üç ana başlıkta 
topladık. Önce turizm sektöründeki mevcut 
endüstri 4.0 algısını değerlendirdik. Sonrasında 
dünya pazarını da değerlendirerek Türkiye’nin 
mevcut durumunu değerlendirdik. En son 
turda ise turizm sektörü için bir yol haritası 
belirlemek için sektör duayenlerinin öneri 
ve projelerini değerlendirdik. Toplantıda 
en çok öne çıkan konulardan biri 
konvansiyonel turizmden deneyim turizmine 
giden yolculukta Türkiye kendini nasıl 
konumlandırmalı? sorusunun tartışılması 
oldu. Örneğin sağlık turizmi. İki yıllık verilere 
göre dünya çapında 100 milyar dolarlık hacmi 
olan sağlık turizminin yalnızca yüzde 1’lik 
payı Türkiye’de. Başka bir alan gayrimenkul 
sektörü. Sektör liderleri dördüncü nesil AVM 
kavramının artık Türkiye’de yerleşmesi 
gerektiğini vurguladı. Caddeleşen AVM’lere, 
AVM’leşen caddelere ihtiyaç olduğundan 
bahsedildi. Eğlence sektörü konuşulan bir diğer 
alan oldu. İnsanlar yaşadıkları tecrübelerin 

peşinden gidiyor ‘lifestyle’ olarak. Fuarcılık 
deneyim temel alınarak kurgulanması gereken 
başka bir alan olarak kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildi. Ve son olarak gastronomi ve 
yeme-içme sektörünün turizm için nasıl bir 
sıçrama yarattığına dair dünyadan örnekler 
verildi ve Türkiye’nin potansiyelini tüm 
bu alanlarda “deneyim”i merkeze koyarak 
nasıl ortaya çıkarabiliriz üzerine çok verimli 
tartışmalar yapıldı. Tüm bu tartışmaların 
iyi bir yol haritasıyla başarıya ulaşması için 
ise olmazsa olmaz üç temel şartı turizmin 
yönetilmesi ve pazarlamasının büyük veri 
analizi, veri güvenliği, kullanıcı deneyimi 
gibi konseptlerle entegrasyonu; kamu, özel 
sektör, üniversite işbirliği kurgusu ve her 
sektörde karşımıza çıkan yetişmiş insan 
kaynağına odaklanmak olarak özetlenebilir. 
Çıkan sonuçların bize gösterdiği en önemli 
şey ister sanayi ister hizmet sektörü olsun 
atılması gereken adımların ve bu adımları nasıl 
atacağımızın varsayımlarının değişmediğidir. 
Tüm bunlar ışığında yaklaşımımızın nasıl 
olması gerektiğini, turizm endüstri 4.0 
ilişkisini en çarpıcı şekliyle paylaşan kıymetli 
bir sektör liderinin bir cümlesiyle belirtmek 
isterim: Dünyanın en büyük turizm şirketi 
aslında 11,6 milyar dolar ile Google’dır. 

Doç. Dr. Burak Küntay
BAU Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı - 
Turkistime Toplantı Moderatörü  

İNSAN KAYNAĞINA ODAKLANILMALI
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Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkishtime’ın birlikte düzenlediği Ortak 
Akıl Toplantıları’nın dördüncüsünde turizm sektörü temsilcileri bir 

araya geldi. Öncelikle Endüstri 4.0’ın turizme hangi alanlarda entegre 
edilebileceğine karar verilmesi gerektiğine dikkat çekilen toplantıda 

bunun için bir master plana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
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Türkiye’nin en çok döviz getiren sektörlerinden 
biri olan turizmin liderleri, Bahçeşehir Üniversitesi ve 
Turkishtime’ın düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları’nın 
dördüncüsünde bir araya geldi. Turizmde pazarlama ve 
satış alanında Endüstri 4.0’da ileri seviyede olduklarını 
belirten sektör temsilcileri versiyon 4’ü takip etmek için 
neler yapılması gerektiğini konuştu. İnsana dokunma 
odaklı turizme teknolojinin entegre olabileceği konular 
tartışıldı. Master plan gerekliliği ve destinasyon 
pazarlama üzerine çalışmanın önemi vurgulandı. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Ben 
turizm sektörünün ekmeğiyle 
büyüdüm. Bir de mesele TTYD olunca, 
her şey çok farklı oluyor; çünkü ben 
ister istemez bir TTYD çocuğuyum. 
Bu masada bulunan hanımefendi 
ve beyefendilerin elinde büyüdüm 
dersem çok yanlış olmaz. Turizm 
sektörü toplantımızı rahmetli babamın 
bir sözüyle açmak istiyorum: “Türk 
turizmi bir gün Türk ekonomisinin 
bel kemiği olacaktır.” Bu sözün ne 
demek olduğunu anlamazdım. Babam, 
“Bacasız sanayi” lafını kullanırdı. 
Anladım ki bu söylem Türkiye için 
hem motif hem de motivasyon.  
Hem de kendine momentum 
sağlayabileceği çok önemli bir süreç. 
Bir o kadar da, bilhassa Türkiye’nin 
jeopolitik konumu itibariyle, dışarıdan 
gelecek pek çok etkiye çok açık 
bir hadise. Konu 4.0 olunca, ev 
sahibi TTYD Başkanı’ndan bir açılış 
yapmasını ve ardından bir diğer ev 
sahibimiz Prof. Dr. Şenay Yalçın’dan 
yine bir açılış rica edeceğiz.

OYA NARİN: Çok teşekkür ederim, 
benim için çok özel bir gün. Rahmetli 

babanızın sayesinde ben turizmci 
oldum. O turizm okumamı istemişti… 
Türkiye Turizmci Yatırımcıları 
Derneği adına bize bu fırsatı 
verdiğiniz için öncelikle Bahçeşehir 
Üniversitesi’ne, Turkishtime ve 
TİM’e teşekkür ediyorum. Turizm 
olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. 
Bir dönüşüm planına, versiyon 4’e 
ihtiyacımız olduğu kesin. Tabii bu 
anladığımız anlamda sanayinin 
versiyon 4’ü gibi olmayabilir. Ama çok 
ciddi bir hamle yapma ihtiyacımız 
var. Biz buna versiyon 2 de diyoruz 
kendi aramızda, turizmde dönüşüm 
de diyoruz. Bugün geldiğimiz 
noktada, sektörümüzde çok ciddi 
kayıplarımız var ve bu kayıplar 
önümüzdeki 1 - 2 senede de devam 
edecek. Sistem olarak çok büyük 
atak yapmış olan Türkiye turizminin 
gerek ana planlaması, dönüşüm 
modelinin tartışılması için çok 
önemli bir çalıştay gerçekleştireceğiz 
önümüzdeki günlerde. Çalıştay 
1 - 3 Kasım’da Cumhurbaşkanı 
Künyesi’nde, Turizm Bakanlığı’nın 
organizasyonuyla gerçekleşecek. 
O nedenle bugünkü toplantı bizim 

için ayrı bir önem arz ediyor. Burada 
çok değerli katılımcıların çalıştay 
öncesinde burada vereceği görüşler 
turizm açısından önemli olacak. Sözü 
Sayın Yalçın’a bırakıyorum. 

PROF. DR. ŞENAY YALÇIN: Hepiniz 
hoş geldiniz. Böyle seçkin bir topluluğu 
üniversitemizde ağırlamak bizler için 
büyük bir onur. Bahçeşehir Üniversitesi 
olarak önce bir miktar kendimizden 
söz etmek istiyorum. Sonra da günün 
konusuyla ilgili bazı paylaşımlarda 
da bulunacağım. Bilindiği üzere, 
üniversiteler sadece bilgi üreten ve bilgi 
aktaran yerler değildir. Üniversiteler 
aynı zamanda içinde bulunduğu 
toplumun dönüşümüne hizmet 
eden kurumlardır. Proje geliştiren 
ve eylem planlarına katkı sağlayan 
kurumlardır. Bahçeşehir Üniversitesi 
olarak yapımız diğer üniversitelerden 
farklıdır. Türk yüksek öğretiminde 
uluslararasılaşmaya öncülük eden 
bir üniversiteyiz. Bu bakımdan da 
oluşturduğumuz büyük şemsiye BAU 
Global Eğitim Ağı adı altında dünyanın 
28 farklı noktasında bulunuyoruz. Bu 
ağ içinde beş tane üniversitemiz var: 
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Bahçeşehir International University 
D.C., Berlin, Batumi ve Bahçeşehir 
Cyprus University. Onun haricinde 
bizim uydu kampüslerimiz, eğitim 
merkezlerimiz de var. Bunlar Silikon 
Vadisi’nden Toronto’ya, Köln’den 
Hong Kong’a kadar değişik yerlerde 
öğrencilerimizin vizyonlarını 
artırabilmeleri için oluşturduğumuz 
imkânlardır. Bu kampüslerimizde 
öğrencilerimiz bir ya da iki sömestr 
yerel hocalardan dersler alarak 
kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. 
Bu vizyonumuzun altında yatan 
en önemli sebep artık dünyada söz 
sahibi olmak isteyen bir Türkiye 
olmasıdır. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin 
en önemli gücü de insan kaynağıdır. 
Bahçeşehir Üniversitesi de böyle 
bir misyonu üstlenmiş durumda. 
Ayrıca bu ağ içinde dil okullarımız 
da mevcut. Böyle bir yapı içerisinde 
biz İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi 
olarak 1200’den fazla öğretim üyemiz 
ile 27 bini aşkın öğrenciye hizmet 
sunuyoruz. Bu 27 binin içerisinde 4 
bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. 
Bu öğrencilerimiz üniversitemizde 
106 farklı ülkeyi temsil ediyorlar. 
Türkiye’nin tanıtımına katkı 
sağlıyorlar. Bir öğrencinin ortalama 
eğitim ücreti ve harcaması yıllık 
25 bin dolar. Tek başına Bahçeşehir 
Üniversitesi Türkiye için 100 milyon 
dolarlık bir değer yaratıyor. İthalatı 
olmayan bir ihracat aslında bu. Bu 
sebeple biz de sizler gibi hizmet 
sektöründeyiz. Bunlar Türkiye’nin 
geleceğine yatırımlardır. Öyle ki bizim 
uluslararası öğrencilerden aldığımız 
ücret, yerli öğrencilerden aldığımız 
ücretten çok daha düşüktür. Bunun 
nedeni de Türkiye’nin geleceğine 
yatırım yapmaktır. Bizim 15-20 sene 
sonrasını düşünerek bu yatırımı 
yapmamız lazım diye inanıyoruz. 
Özellikle üniversitemizin önceden 
beri spesifik bir öneminin olmasını 
hep istedik. Kuruluşumuzdan beri 
turizm ve otelcilik yüksek okulumuz 
vardı. Ancak bir şekilde bunu faaliyete 
geçiremedik. Sık sık mütevelli heyeti 
başkanımız turizmin öneminin altını 
da çizdi. Sanıyorum günü geldi, yine 
turizm ve otelciliğin altında önemli 
yeri olan gastronomi bölümünü açtık. 
Şu anda sektörle iç içe yürüttüğümüz 
bir model geliştirdik. Umuyorum ki 

bu toplantının sonunda da sizlerle 
uygulamalı bir eğitim modeli ortaya 
koyacağız. Öğrencilerin 4 yıllık 
programın 2 yılını okulda, 2 yılını da 
sektörün içinde geçirdiği bir model 
geliştirmek isteriz. Endüstri 4.0’a 
gelince; dünya değişiyor… Son 25 
yılda şahit olduğumuz gelişmeleri 
takip ediyoruz ve bu değişikliklere 
ayak uydurmak zorundayız. 
Çünkü rekabet bu değişikliklere 
ayak uydurmada hatta değişime 
yön vermede yatıyor. Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak bu değişimi 
yakından izliyoruz. Zamanımızın 
dörtte biri yurtdışında bu işi en iyi 
yapan üniversitelerde, ülkelerde 
geçiyor. Oradan edindiğimiz bilgiyi 
Türkiye gerçekleriyle harmanlayarak 
yeni hizmet alanları açma yönünde 
gayretlerimiz var. Bunun için de 
biz Türkiye’de ilk defa Endüstri 4.0 
yüksek lisans programını kurduk. 
Bunun içerisinde hangi sektörden 
elemanlar geliyorsa o sektöre yönelik 
tezleri oluşturmaya başladık. Big 

Data Merkezi’ni açtık. Büyük veri 
analizinin önemini vurgulamadan 
olmaz. Sizin sektörünüzde inanılmaz 
bir veri var. Bu verilerin işlenmesi, 
güncellenmesi ve doğru yansıtılması 
çok önemli. Daha iki hafta önce de 
Siber Güvenlik Merkezi’ni açtık. 
Verilerin saklanmasının dışında 
güvenliği de çok önemli. Bu yenilikler 
direkt olarak turizm ile ilgili olmasa 
da dolaylı olarak sektöre hizmet 
eden yapılardır. Sizlere hizmet için 
her zaman varız. Bu bizim için çok 
önemli. Özellikle turizm sektöründe 
tanıtım ve pazarlama çok önemli. Bu 
alanda da VR laboratuvarını kurduk. 
Sanal gerçeklik, hatta artırılmış sanal 
gerçeklikle ilgili laboratuvarlarımızı 
kurduk. Artık burada arkadaşlarımızın 
ürettiği ürünlerle piyasaya açılmak 
mümkün hale geldi. Sizler tesislerinizi 
bir gözlükle en ince noktalarına 
kadar tanıtabilirsiniz. Dolayısıyla 
sizinle işbirliği yapmak bizim için 
her zaman değerlidir çünkü hepimiz 
Türkiye’nin bir adım daha ileri gitmesi 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin: “Turizm olarak önemli 
bir süreçten geçiyoruz. Bir dönüşüm planına ihtiyacımız olduğu kesin.”
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için uğraşıyoruz. Her ne kadar bazen 
kötü dönemler geçirse de Türkiye’de 
turizm sektörünün önemi büyük. 
İhracata baktığımızda bazı sektörler 
zaman zaman geçer ama örneğin 
otomotiv sektörünün yüzde 60’ından 
fazla ithalata dayalı. Böyle bir durumda 
aradakı net farka baktığımızda 
turizm sektörünü hiçbir sektörün 
yakalayamadığını görüyoruz. Böyle 
güzel bir konumu olan ülkede de 
bunun böyle olması beklenir zaten. 
Savunma Sanayi Müsteşarı ile geçen 
hafta beraberdik. Tüm yatırımlarla 
1.7 milyar dolar ihracata ulaşıldığı 
için seviniyorlar. Ülkemizde hâlâ en 
önemli sektör turizm sektörüdür. 
Bunun farkındayız ve Bahçeşehir 
Üniversitesi olarak mevcut 
imkânlarını paylaşmaya hazırız. 
Hepinize teşekkür ediyorum. “Şu 
alanda bizim projeye ihtiyacımız var” 
diyorsanız eğer, size özel çözümler 
arayabiliriz. Her sektöre özel ders 
tasarlayabiliyoruz, o dersi sistemle 
birlikte sizlerle öğrencilerimize ortak 
sunabiliyoruz. Öğrencilerimiz sektöre 
hizmet edebiliyorlar. Bu son dokuz 
senedir uyguladığımız bir model.  
El ele verirsek bir yere gidebiliriz, 
çünkü başka Türkiye yok.  

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Birinci 
bölümümüze başlayalım… Türkiye’de 
turizm sektörü ve Endüstri 4.0 algısı 
nedir? Neresindeyiz?

MERİ İSTİROTİ: Sizden farklı 
olarak sağlıkla ilgili konuları THTC 
olarak ele almak için buradayım. 
Ben sağlık dışında olanlar için çok 
kısa bir bilgi vermek istiyorum. İki 
yıl önceki verilere göre 100 milyar 
dolarlık bir sağlık turizmi pastasının 
sadece yüzde 1’ini alan Türkiye’yi 
temsil ediyoruz. Bu gelirin de 
yaklaşık yüzde 50’sini beş marka 
oluşturuyor. Burada bahsettiğim 
gelir, tıp turizmini içeriyor. Yani, 
termal ya da turist olarak buraya 
gelip hizmet almanın gelirinden 
bahsetmiyorum. Bizim verdiğimiz 
hizmetler yüzde 90 çevremizdeki 
gelişmekte olan ülkelere: Balkanlar, 
Avrasya coğrafyası, Ortadoğu ve 
şimdi yeni yeni Kuzey ve Orta Afrika. 
Biz şanslı bir sektörüz, geçen yılki 
terör ataklarından hemen sonra önce 
iki - üç hafta sekteye uğradı ancak 
daha sonra sağlığın ertelenemeyecek 
bir ihtiyaç olması nedeniyle çok 
de etkilenmedik. Batıdan çok bu 
dinamik içinde yaşayan ülkelere 
hizmet verdiğimiz için en az etkilenen 
markalardan ve sektörlerden olduk. 
Ortalama 2 bin dolar ile 150 bin dolar 
arasında faturalar kesiyoruz. Şu an 
bu vaka frekansına böldüğümüz 
zaman 8 - 10 bin dolarlık tıbbi oluşan 
gelire ek olarak bu kişilerin buraya 
gelmesinden dolayı lojistik gelirler 
söz konusu. Bir taraftan da Rusya ve 
Avrasya ülkelerindeki İsrail’e olan 
akımın önüne geçmeye çalışıyoruz. 
Düşük fiyatlı hizmet almak isteyenler 
Hindistan ve Kore’ye akarken, marka 
algısı nedeniyle Almanya’dan tedavi 
olanlar arasında Türkiye kendi 
bölgesinde pazarını oluşturmaya 
çalışıyor. Eksikliğimiz ne? Gerçekten 
biz kendi yağımızda kavruluyoruz 
sektörde ve turizm sektörüyle iç içe 
çapraz satış yapabilecek fırsatları iyi 
değerlendiremedik bugüne kadar. Bu 
tanıtım çalışmalarını yaparken destek 
almaya çalıştığımız üç bakanlık var: 
Ekonomi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı. Burada gelirimiz 
son yıllardaki yatırımlarla sadece sınır 
ötesi gelip sağlık hizmeti alanlardan 

Rekabetin değişikliklere ayak uydurmaktan hatta yön vermekten 
geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi’nin 

dönüşümü yakından izlediğinin altını çizdi.

TOPLANTI KATILIMCILARI

• Prof. Dr. Şenay Yalçın 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

• Oya Narin 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği

• Armin Zerunyan 
Hilton Türkiye Genel Müdürü

• Avi Alkaş 
JLL Türkiye Ülke Başkanı

• Çetin Gürcün 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

• Fettah Tamince 
Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

• Güniz Atis Azrak 
ICEC Genel Koordinatörü

• Hediye Güral Gür 
NG Hotel Yönetim Kurulu Başkanı

• Kaan Kavaloğlu 
Limak Otelleri Genel Koordinatörü

• Kaya Demirer 
TURYİD Başkanı

• Koray Küçükyılmaz 
Tatil Sepeti Genel Müdürü

• Meri İstiroti 
THTC İcra Kurulu Başkanı

• Mete Vardar 
Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı

• Oktay Varlıer 
Martı Otel İşletmeleri Yatırımlar ve  
İş Geliştirme Koordinatörü

• Tacettin Özden 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi
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oluşmuyor. Hasta hareketi dışında 
eğitimsel destekler, bu markaların 
oralara gidip danışmanlık yapması 
veya bugünkü teknoloji ile doku 
transferleriyle sağlık turizmin çeşitli 
boyutları var. Hekimler de iki yönlü 
hizmet verebiliyorlar. Hocamız 
artırılmış gerçeklikten bahsetti. 
Hastanın bir sonraki aşamayı 
görmesi için yeni kullanmaya 
başladığımız bir sistem. Cep 
telefonundan danışmanlık hizmeti 
almaya alışmış toplumlarız. Robotik 
cerrahi çalışmalarıyla geldiğimiz 
noktayla aslında tıp teknolojisinin 
versiyon 4’ü yakaladığını görüyoruz. 
Ancak pazarlama ve satış tarafında 
kesinlikle orada değiliz. Hala 
konvansiyonel metotlarla gidiyoruz. 
O yüzden de daha inovatif erişim 
kanalları bulmaya çalışıyoruz. 
Hizmet ve sunum şekillerimizi de 
şekillendiriyoruz. Özetle biz burada 
turizm sektörü ile bu kadar süre 
uzak kalmışken, hem bu bakanlıklar 
hem de diğer sivil toplum örgütleri 
ile sinerji yakalayıp çapraz satış 
yapacağımız her şeye açığız. Yaşam 
ömrü bütün ülkelerde uzamaya 
başladı. Biz 75’i bulmaya çalışıyoruz 
ama şu an 90’lar konuşuluyor.  
Bu alanda yaş ortalaması arttıkça 
bizim sağlayabileceğimiz çok daha 
fazla şey olacak. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Sağlık 
turizmi denince, işin sağlık kısmı 
almış başını gitmiş durumda. Hatta 
bilişim sektörünün daha ötesinde 
bir konumda şuanda. Ancak 
dediğiniz gibi pazarlama ve yönetim 
kısmına geldiğimizde ise ne kadar 
ilerleme olduğu hala muallak. Sizin 
değerlendirmeleriniz nedir?

ARMİN ZERUNYAN: Ben biraz daha 
genel olarak konuya yaklaşmak 
istiyorum. Yakın zamanda bununla 
ilgili 3’üncü şûranın hazırlık 
toplantılarında konu gündeme geldi. 
Soruya direkt olarak cevap vermek 
gerekirse Endüstri 4.0 aslında dünyada 
da tam olarak netleşmiş bir kavram 
değil. Çok genç bir kavram. Turizm 
alanında da değil, daha çok endüstri 
alanında ortaya çıktı. Fakat her şey 
gibi turizmin de buna adapte olması 
lazım. Türkiye’de neredeyiz? Henüz bir 

algı yok. Pek çok veri var ortada. Özel 
sektörün, konaklama sektörünün ve 
acentelerin giderek gelişen sistemleri 
ve verileri var. Bunlar önemli unsurları 
oluşturuyor. O yüzden algı tarafı 
mikro anlamda oldukça hayatın içinde 
zaten. Fakat makro olarak turizmin 
destinasyon pazarlaması alanında 
kullanıldığını düşünmüyorum. Bu tip 
büyük veri analizlerinin kullanılarak 
hayatın düzenlenmesi ve gelecek 
planları yapılması anlamında çalışma 
pek yok. Bununla ilgili ulusal bir birim 
ya da oluşum yok. Bunun yaratılması 
lazım. Çünkü her şeyden önce bunun 
tek bir ayağı olamaz: kamu sektörü, 
özel sektör ve üniversite ayağı 
olması lazım. Ve çok da önemli bir 
konu var: veri güvenliği. Bunun da 
sağlanması gerekiyor. Standartların 
ortaya konması ve devreye girmesi 
lazım. Şu noktadan sonra, elde 
bu kadar veri varken, verilecek 
kararlarda bunları kullanmamız 
lazım. Olanı tekrarlamak yerine, 
olmayan neyimiz var, nerede farklılık 

yaratabiliriz sorularının cevapları bu 
verilerde saklı. Fakat analiz etmek 
ayrı bir iş. Ben bununla ilgili bir 
sunum görmüştüm, Avrupa Otelciler 
Birliği’nde görmüştüm. Ele aldıkları 
iki tane ana pazar var: Almanya 
ve Çin. Alman ziyaretçiler hangi 
limanlardan, kapılardan İtalya’ya 
giriyor, Çinliler nerelerden giriyor? 
Ortak ziyaret ettikleri şehirler var, 
bazılarının daha çok tercih ettiği 
şehirler var. Mesela Almanlar Kuzey 
İtalya’yı tercih ediyorlar. Çinliler daha 
çok klasik İtalyan şehirlerini tercih 
ediyorlar: Roma, Milano ve Venedik 
gibi. Onların rotaları da inceleniyor, 
ülkeye girdikten sonra hangi rotayı 
izliyorlar, nerelerden geçerek nerelere 
gidiyorlar, nerelerde para harcıyorlar 
ve sosyal medyada neler paylaşıyorlar? 
Bunlara göre bir sonraki dönemin 
planlaması yapılıyor. Bu sadece 
küçük bir örnek. Bunun entegrasyonu 
birçok unsur gerektiriyor. Hava 
yolunu entegre edeceksiniz, çevrimiçi 
mecraları entegre edeceksiniz, 

Armin Zerunyan, “Nerede farklılık yaratabiliriz sorusunun cevabı verilerde 
saklı. Fakat analiz etmek ayrı bir iş” diyerek, çevrimiçi mecralara entegre 

edilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
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kredi kartı ve telefon bilgilerini 
entegre edeceksiniz, sosyal medyayı 
kullanacaksınız ve yerel yönetimlerin 
verilerini kullanacaksınız. Hepsinden 
çıkan veriler sonunda bir şey çıkıyor 
ortaya. Bunu analiz etmek gerekiyor. 
Kararlar artık böyle verilecek. Daha 
basit bir örnek vermek gerekirse… 
Sıcak havada insanların daha çok 
soğuk içecek tüketeceğini tahmin 
edebilirsiniz. Ama ne tür içecekler, 
hangi aromalar ve markaların 
tercih edildiği bu tip analizlerden 
çıkarılabilir. Bu veriler hem sattığınız 
ürünü kişiselleştiriyor, hem de daha 
çok para kazanabiliyorsunuz. Bu 
aşamaya gelinmesi için Türkiye’de bir 
altyapının oluşturulması gerekiyor. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Hazır 
söylediniz, müsaadenizle konuyu 
biraz daha açmak istiyorum. Değerli 
TİM bize bu teklifle geldiğinde 
biz de bir hazırlık yapıyorduk, 
rektörümüz bahsetti. Endüstri 4.0’ı 
açacağız. Dosyamızı teslim etmek 

üzere Ankara’ya gittik. Kıymetli 
bir profesör dedi ki “5.0 çıkınca ne 
yapacağız?” Ben de “6.0 yapalım, 
büyüyünce de kullanırız” dedim. 
O gün Türkiye’de Endüstri 4.0’a 
olan bakışı anlamış oldum. Bizim 
Almanya’daki üniversiteye de gittim. 
Bu iş Almanya’dan çıktığı için orada 
gözlemlemek, anlamak istedim. 
Almanya’da çok değerli bir profesör 
dedi ki “Bunun özeti şudur: üretime 
ve yaptığınız işe teknolojinin dâhili, 
işi kısaltma, kolaylaştırma ve kâr 
marjını artırmaktır.” Sektörlerle 
konuştuk, örneğin lojistik sektöründe 
duayenler dedi ki “İçeri bir kişi bile 
girmeden paketleme.” Mesele turizme 
gelince genel hatlarıyla Endüstri 
4.0 dediğimiz sanayi konseptinin 
tatilde ve hizmette, veri tabanının ve 
pazarlamasını ayrı tutarsak, neresine 
girecek tam olarak onu kafamda 
oturtamıyorum. Aslında bu işin 
turizmle uyuşup uyuşmadığını da 
bilimsel olarak merak ediyorum. Bu 
adaptasyon mümkün müdür? Biz 
bunun içine dâhil olabilmek gibi bir 
marjı yakalayabilir miyiz?

AVİ ALKAŞ: Burak Bey çok teşekkür 
ederim. Benim aslında burada var 
olma nedenim işin gayrimenkul 
ayağından ve perakende ile 
ilgili alışveriş ayağından diye 
düşünüyorum. Çünkü Endüstri 4.0’ı 
izlemeye ve anlamaya çalışırken 
turizmde bunun olabileceğini hiç 
düşünmemiştim. Giriş konuşmaları 
aslında çok enteresan fikirler verdi. 
Bir anımı anlatarak başlamak 
istiyorum… Sene 2000. İstanbul deri 
merkezi olarak tasarlanan Olivium 
AVM’yi yapacaktık. 92 yaşındaki 
Baldöktü Amca’dan çok enteresan 
bir kalite anlayışı dersi almıştım. 
“Kalite şu demek evladım: yazdığını 
yap, yaptığını yaz.” Armin Bey’in 
de çok iyi bahsettiği gibi dönem 
nesnelerin interneti ve Türkiye yapay 
zeka konusunda henüz emekleme 
aşamasında… Biz JLL olarak artık 
kendimize bir gayrimenkul şirketi 
değil ‘gayrimenkule odaklanan 
bir teknoloji şirketi’ diyoruz. 
3 hafta önce maalesef Dünya 
Uluslararası Direktörler Konferansı’nı 
Viyana’ya taşımak zorunda kaldık. 
O konferansta gördük ki ekip 

“MÜŞTERILER
AVM’LERE

GIRDIKLERINDE
ILGI DUYDUKLARI

MARKALARA
YÖNLENDIRILIYOR”

• Avi Alkaş

Avi Alkaş, Türkiye’nin imajının ve algısının her zamankinden daha fazla 
parlatılması gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor, “Bu süreçte bence her türlü 

teknolojik imkandan faydalanılmalı.”
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arkadaşlarımız kulaklıklarla binanın 
yanından geçerken binanın yaşını, 
değerini öğreneceğimiz verilerle 
iş yapmaya başlayıp; lenslerle 
gösterim yapmanın hazırlıklarına 
geçmişler. Sayın Rektörümüzün 
de söylediği gibi büyük veri her 
şeyden çok önem kazanacak. Biz 
bugün AVM’lerde ısı haritalarıyla 
mekanların nelerinde trafik var, 
nerelerden daha çok müşteri geçiyor 
gibi verilere ulaşıyoruz. Bugün Airbnb 
gerçeği var ki teknoloji olmasa asla 
yürüyemeyecek bir uygulama. 
Yine alışveriş merkezlerinde sosyal 
medya ve raporlamada işimize 
yarayan çok iyi sistemler var. Artık 
müşteriler alışveriş merkezine girdiği 
ilk anda belirli bildirimlerle ilgi 
alanlarına, ilgi duyduğu markalara 
yönlendirilebiliyor. Hepsi kalite 
anlayışına hizmet edecek yenilikler. 
Diğar yandan turizm alışverişi 
de canlandırıyor. Mesela sağlık 
turizmi acayip işimize yaradı. Zorlu 
Center’da Raffles Otel saç ektirenlerle 
dolup taşıyor. Türkiye, mobil cihaz 
kullanımında dünyada başı çeken 
ülkelerden. Türkiye’nin imajının 
ve algısının her zamankinden daha 
fazla parlatılması gerektiği bu süreçte 
bence her türlü teknolojik imkandan 
faydalanılmalı. Bu toplantıyı kimler 
akıl ettiyse aklına, beynine sağlık. Biz 
de üzerimize düşen ne varsa yapmaya 
hazır olarak buradayız. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY:   
Endüstri 4.0’ın olmazsa olmazı dijital 
ortamı kullanabilmedir. Herkesin 
bu konuyla ilgili müspet ya menfi 
bir fikri var. Booking tarzı yabancı 
sitelerin kapanması da söz konusu. Bir 
TÜRSAB var burada, Jolly Tour var, 
Tatilsepeti var. Nedir bu olay? Bunun 
önüne geçilebiliyor mu? Geçilmeli mi? 
Bizi aydınlatırsanız seviniriz.

ÇETİN GÜRCÜN: Booking.com’a 
gelmeden önce bizim seyahat 
acentaları açısından tartıştığımız bu 
konuda neredeyiz, ne yapıyoruzu 
açıklamaya çalışacağım sizlere. 
Samimi söyleyeyim, sektör, bugün 
bu masanın etrafında konuşulan 
konunun farkında değil. Eğer mesela 
dijitali kullanmaksa, çevrimiçi satış 
kanalları Türkiye’de de kullanılıyor. 

Bizim TÜRSAB’ın içinde yapılanmış 
olan mesleki ihtisas komitelerimiz 
var. E-turizm, dijital turizm ile ilgili 
ihtisas komitemiz var. Ama buralarda 
tartışılan şeye baktığımızda konu 
genel olarak buradaki karşı karşıya 
kaldıkları haksız rekabet oluyor. 
Her kurum kendi içinde bu konuda 
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama 
bizim bir gerçekliğimiz var: TÜRSAB 
yasayla kurulmuş bir meslek örgütü. 
Yani biz bir dernek değiliz. 1972 
yılında düzenlenmiş ve “Türkiye’de 
seyahat acentalığı işi yapacaksan 
TÜRSAB’a üye olacaksın, Kültür 
Turizm Bakanlığı’ndan da belge 
alacaksın” denmiş. Aslında vizyon 
da o günkü koşullara göre çok iyi. O 
zaman Türkiye turizme yeni başladığı 
için Türkiye’ye gelecek turistlere 
hizmet verecek müesseselerin, orada 
çalışacak kişilerin gelen turistlere 
doğru hizmet vermesi, turistin 
Türkiye’den memnun ayrılması 
için bir yasa. Bu yasa gereği de bu işi 
yapmak isteyen herkes buraya üye 

olup belge almak zorunda. Bugün 
baktığımızda bu yasanın tabi olduğu 
işlerden biri uçak bileti satmak. 
Türkiye’de bu gibi koşullarda 90’ların 
sonlarına kadar toplamda belki yüz 
tane uçak bileti satan acenta vardı. 
Fakat son yıllarda, hava yollarının ve 
alanlarının da artmasıyla, Anadolu’da 
bugün bizim üyemiz olmayan il, 
hatta ilçe kalmadı. Çünkü uçak 
bileti satacaksan seyahat acentası 
olmak zorundasın. Bizim sadece 
şu an yaptığımız projeksiyona göre 
sadece uçak bileti satarak geçinen 
üye sayımız 3 bin 500 civarında. 
Hava yolları dijitalin de gerektirdiği 
şekilde kendi sitelerinde farklı 
uygulamalara gidiyorlar. Baktığınızda 
bizim işimiz hâlâ daha “internetin 
yarattığı problemlerden üyelerimizi 
nasıl koruruz”dan öteye gidemiyor. 
Booking.com konusu da bunun 
bir parçası. Türkiye’de 1618 sayılı 
yasa var. Bu alanda diyor ki “Türk 
tüketicisine bir seyahat ürünü 
satacaksan Seyahat Acentası İşletme 

Çetin Gürcün, turizmde çevrimiçi satışın dünyada yüzde 40’larda, 
Türkiye’de ise hâlâ yüzde 20’ler seviyesinde olduğunu belirterek,  

“Bu, çok hızlı büyümeye devam edecek” diyor.
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Belgesi sahibi olmalısın.” Bu da 
yetmiyor, teminatlar var. 10 küsür 
de mevzuat var. Bütün bunlara dahil 
olacaksın, öyle yapacaksın. Booking.
com ilk başladığında Türkiye’deki 
şehir otellerini dünyada pazarlamayla 
başladı. Booking.com ile ilgili başta 
kimsenin sesi çıkmadı. Dünyadan 
bu tarafa satılan bir şeye müdahale 
etme şansımız yok. Ne zaman ki 
Booking.com 2010’ların başından 
itibaren Türkiye’deki sahil otellerini 
Türkiye’de pazarlama yoluna girdi, 
o zaman üyelerimiz çok ciddi zarar 
görmeye başladı. Onun yarattığı bu 
güç karşısında mücadele edemez 
hale geldiler. Bizim aşağı yukarı 300 
ile 500 arasında iç turizm yapan 
seyahat acentası üyemiz bu alandan 
çekilmek zorunda kaldı. Hal böyle 
olunca bir süre sonra Booking.com bu 
alanda çok güçlendi. Bu hakim gücü 
de pazarda kötü kullanmaya başladı. 
Booking.com ile ilk mücadelemiz 
Rekabet Kurumu’nda başladı. Biz ilk 
müracaatımızı Rekabet Kurumu’na 
Booking.com’un en iyi fiyat 
garantisi sistemi ile ilgili yaptık. Ve 
Rekabet Kurumu uzun süre yaptığı 
incelemenin sonunda rekabetin 
önlendiği kararına vardı. Rekabet 
Kurumu bunun kullanılamayacağına 
karar verip idari para cezası uyguladı. 
Fakat biz üyelerimizden büyük bir 
baskı altındaydık. Biz Booking.com ile 
defalarca oturup konuştuk. Onların iş 
modellerini anlayıp kabul ettiğimizi, 
ama dünyada bu alanda düzenleme 
yapılmış olan tek ülkenin Türkiye 
olduğunu, bizim de meslek örgütü 
olarak bu alanda görevlendirildiğimizi 
söyledik. Dolayısıyla haksız rekabetten 
dolayı dava açmak durumunda kaldık. 
Kötü bir zamanlama ile, Hollanda ile 
aramızın en kötü olduğu günlerde 
mahkeme böyle bir karar verdi. 
Aslında orada da bir ayrıntı var… 
Mahkemenin verdiği karar Türkiye’de 
booking.com’a tamamen erişimin 
engellenmesi kararıydı. Ama booking.
com ertesi gün bizimle irtibata geçti. 
“Sizin davanızın konusu üyelerinizi 
korumak ile ilgiliyse, biz sistemimizi 
Türkiye’den girilen IP’lerle Türkiye’de 
rezervasyon yapılmaması adına 
düzenleriz. Mahkemenin ara kararını 
koruyoruz” dedi. Booking.com 
tamamen kapanmadı. Dünyanın her 

başlayacağım, ne diyeceğim 
bilemiyorum. Biraz isterseniz 
şirketimizi anlatmaya çalışayım. Bu 
sene 32’inci senemiz. Her ne kadar 
şirketimizi kurumsallaştırmaya 
çalışsak da aile şirketiyiz. Amacımız 
bizim çocuklarımızın da Jolly Tour’u 
daha ileriye taşıması. Bununla ilgili 
de en önemli kısımlardan bir tanesi 
teknoloji. Biz Jolly Tour olarak 7-8 
sene evvel bu alanda çalışmalara 
başladık. Herhangi bir internet sitesi 
yapan ben teknolojiye yatırım yaptım 
diyebiliyor ama aslında çok önemli 
unsurları var. Mesela biz 6 sene önce 
47 tane yazılımcıların olduğu bir şirket 
kurduk. Bununla beraber de tüm 
müşteri verilerini, CRM’i bu yapının 
içinde topladık. Bugün müşterimizi 
daha iyi tanır hale geldik. Urfa’da 170 
kişinin çalıştığı ayrı bir call center 
kurduk. Misafirlerimizin tatil öncesi 

tarafından Türkiye’deki oteller hâlâ 
satılıyor. Türkiye’den girdiğinizden de 
yurtdışından herhangi bir otel de satın 
alabiliyorsunuz. Şu anda tek kısıtlama 
Türkiye’den girildiğinde Türkiye’de 
bulunan otellerin görülmemesi. 
Bugünkü toplantının konusu 
itibariyle şunu da söyleyeyim: tabii 
ki gelişmeleri yaşayacağımız kesin. 
Bizim sektör olarak buna kendimizi 
hazırlamamız lazım. Bizi eleştirenler 
de var: “Siz booking.com’a dava 
açtınız, niye Airbnb’ye açmadınız?” 
Ben seyahat acentalarının bu alanda 
mecburen bir dönüşüme gireceğine 
inanıyorum. Online giderek büyüyor. 
Dünyada yüzde 40’larda, Türkiye’de 
hâlâ yüzde 20’ler seviyesinde. Bu çok 
hızlı büyümeye devam edecek.

METE VARDAR: O kadar güzel 
konuşmalar var ki nereden 

Toplantının 
moderatörlüğünü 
Doçent Doktor 
Burak Küntay yaptı. 
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ve sonrası alışkanlıklarının verilerini 
topluyoruz. Bugün yüzde 83 gibi 
tekrar müşteriye sahip bir şirketiz. 
Bunun yanında pazarlama alanında 
bütçeler de büyüyor çünkü potansiyel 
de büyüyor. Turizm hareketliliği 
de değişim gösteriyor. Bunlarla 
beraber 2 sene evvel dünyanın en 
büyük fonlarından bir tanesi geldi 
ve bizimle bir ortaklık yaptı. Bu 
bence Türk turizmi için de çok 
önemliydi. Bununla ilgili özellikle 
devlet büyüklerimizden teşekkürler 
de aldık. Biz Jolly Tour markası 
olarak lokal değil, global pazarda 
da bir takım yenilikler yapmak için 
bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 
Booking’i konuşuyoruz. Bence bugün 
Booking kapandığında biz yeteri 
kadar hazır mıydık onu konuşmalıyız. 
Mesela bir kişi booking kullanırken 
neden Jolly Tour’u kullanmaz? Aslında 

aynı hizmeti veren birçok şirket var. 
Önemli olan bunun algısını doğru bir 
şekilde oluşturabilmek. İnanıyorum 
ki yakın gelecekte lokal markette 
bu endişeleri ortadan kaldırıp aynı 
hizmeti çok daha iyi şekilde verir 
noktaya geleceğiz. Kendi Booking.
com’larımızı yaratır hale geleceğiz 
diye düşünüyorum.

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Biz 
öğrencilerimize Türk Siyaset Tarihi’ni 
anlatırken şuna değiniriz: İbrahim 
Müteferrika matbaayı getirmeye 
kalktığında en büyük reaksiyonu 
hattatlardan aldı. Rahmetli babama 
sorardım, “Birinci köprüyü siz 
yaptınız, niye uzun yıllar itiraz 
geldi?” diye. Derdi ki: “Tekneciler ne 
yapacak diyorlardı.” Sonunda köprü 
de oldu, matbaa da geldi. Yani özetle; 
ne kadar direnirsen diren teknoloji 

geliyor. Biletleri THY’nin sitesinden 
alıyorum. Yemeği yemeksepeti’nden 
alıyorum. Ama öbür taraftan da 
otel ayıracağım zaman hotels.com’u 
kullanıyorum. Bundan sonra söz Jolly 
Tour ve Tatilsepeti’ni kullanacağım 
tabii ki. Ama demek ki teknoloji 
dönüşümünün önünde bazıları 
değişimi yaratırken bazıları geride 
kalabiliyor. İbrahim Müteferrika 
getiremedi matbaayı ama matbaa 
elbet geldi. Turizm sektöründe 
endüstri dönüşümünü yapıp da 
mı kurtarmak lazım bu vaziyeti? 
Görüşlerinizi merak ediyoruz.

KORAY KÜÇÜKYILMAZ: Endüstri 
4.0 aslında turizm gibi hizmet 
sektörlerine nasıl uygulanabilir diye 
tartışılabilir. Ama turizm aktivitesi 
toplam bir deneyim süreci ve bu 
süreç de belirli bir prosesi ve akışı 
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temsil ediyor. Aslında kişinin seyahat 
amacı ile evinden çıkıp tekrar evine 
geri dönene kadar geçen zaman 
toplam turizm sürecini gösteriyor. 
Seyahat deneyimi önce bir arayış 
ile başlıyor. Sonra uygun bir ürün 
bulduğunda kişi tercihini yapıyor ve 
rezervasyonu tamamlıyor. Evinden 
havaalanına gidiyor, havaalanınıda 
zaman geçiriyor. Uçuyor, uçakta 
geçen bir süreç var. İndiksonra 
gideceği otele gidiş süreci. Otelde 
geçirdiği zaman ve yine otelden 
eve kadar havalimanı ve transfer 
süreci. Döndükten sonra da yaşadığı 
deneyimi sosyal medya ve diğer 
iletişim alanlarında paylaşım süreci. 
Aslında bütün bu akışı bir fabrikanın 
üretim sürecine benzetebiliriz. 
Endüstri 4.0 temel anlamda 3 şeyi 
içeriyor. İlki üretimde insan emeğinin 
en aza indirilmesi ve insan hatalarının 
ortadan kaldırılması. İkincisi 
üretimin ileri seviyede esnekliğe 
kavuşturulması ve böylece tüketiciye 
özel ürün yapabilme imkanın elde 

edilmesi. Üçüncü olarak da üretimin 
hızlandırılması. Bu amaçların 
tamamını turizimin deneyim 
sürecine de aynen uyarlayabiliriz. 
Teknoloji seyahat endüstrisinde çok 
yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle 
seçme, kişiye özel ürün bulma ve 
ihtiyaçları algılama ve hızlı bir satin 
alam süreci endüstri 4.0’ın temel 
hedeflerinin turizm sektöründe aktif 
bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. 
Ancak tabii ki konaklama kısmında 
hizmetin özü gereği bir insan teması 
var. Bu kısmın ortadan kaldırılması 
mümkün görünmüyor. Kişiselleştirme 
konusunda ise oldukça ileriye gidilmiş 
durumda. Artık kişilerin bıraktıkları 
dijital iz bir şekilde sürekli takip 
edilebilir hale geldi. Böylece kişiyi 
profillemek ve onun beklentilerine 
göre ürün önermek ve geliştirmek 
artık mümkün. Ülkemizde ve 
sektörümüzde endüstri 4.0’ın ortak 
bir algısı yok maalesef. Sektör 
içerisindeki oyuncuların gelişmişlik 
seviyeleri birbirinden çok farklı. 
Toplam seyahat deneyimini birden 
çok hizmet sağlayıcı (Taksi, havayolu, 
hava limanı, otel, transfer şirketi, 
restaurant, belediye vb) verdiği için 
toplam deneyimin optimize edilmesi 
ve benzer hizmet seviyesinin oluşması 
mümkün görünmüyor. Bunula beraber 
kendi alanında bu konuda öncü 
şirketler var. Muhakak bir süre sonar 
bu gelişmişlik seviyesi genel anlamda 
artacaktır. Daha önce konuşulan 
bir diğer konu olan booking.
com’un Türk IP numaralarından 
Türkiye’deki otellere erişiminin 
kapanması konusunda da şöyle bir 
görüş verebilirim. Booking.com ve 
benzeri global online rezervasyon 
siteleri hizmet ettikleri pazarların 
yasal kanun ve düzenlemelerine 
uymayabiliyorlar. Yani sorun sadece 
Türkiye’nin problem değil. Bu şirketler 
aynı ihlali Almanya’da da, Fransa’da 
da aynen yapıyorlar. Türkiye’de 
erişim kapanması farklı bir açıdan, 
vergi kaybı nedeni ile açıklandı. Evet 
bu bir problemdir. Yani Türkiye’de 
yerleşik bir kişi, Türkiye’de bir 
hizmet alır ve buradan elde edilen 
komisyon gelirinden vergi Türkiye’ye 
ödenmez. Bu ciddi bir problemdir. 
Bizde olduğu gibi diğer ülkelerde 
de aynı problem söz konusudur ve 

“SEKTÖRÜMÜZDE
ENDÜSTRI 4.0’IN
ORTAK BIR ALGISI

YOK. OYUNCULARIN
GELIŞMIŞLIK
SEVIYELERI

BIRBIRINDEN ÇOK
FARKLI”

• Koray Küçükyılmaz

Kongre Merkezleri Kongresi’nde daha önce teknolojinin en çok tartışılan  
konular arasında olduğunu belirten Güniz Atis Azrak, son dönemde yiyecek  

ve içecek konusunun öne çıktığının altını çizdi.
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tartışılmaktadır. Ancak benim bakış 
açım vergiden daha ziyade yerli 
rakipler ile oluşan haksız rekabet 
açısından ciddi problem olduğu 
yönündedir. Bizim gibi Türkiye’de 
yerleşik firmalar Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın 
onlarca yasa ve yönetmeliklerine 
tabiiyiz. Seyahat acenteleri kanunu, 
tüketici hakları kanunu vb. Bu 
regülasyonlar çerçevesinde bütün 
faaliyetlerimiz denetim altında. 
Web sitemizde kişiden onayı nasıl 
alacağımızdan, müşteri ile yaptığımız 
sözleşmenin kaç punto olacağına 
kadar geniş bir spektrum ve detayda 
düzenlemeler var. Bunlar uymamanın 
faaliyetlerin durdurulmasına kadar 
ciddi yaptırımları var. Global online 
firmalar bizler ile aynı işi yaparken 
bunların hiçbirine tabii değiller. 
Tüketici açısından da ciddi farklılıklar 
var. Bir tüketici aynı ürünü bizden 
aldığında ve hizmetten herhangi bir 
neden ile memnun kalmadığında 
bizi Turizm Bakanlığı’na, TURSAB’a, 
Maliye Bakanlığı’na, Tüketici 
Mahkemelerine ve Tüketici Hakem 
Heyetlerine şikayet edebilir. Bu 
kurumlar bizim gıyabımızda resen 
karar verip tüketiciye iadeler 
yapmamıza imkan tanır. Ancak 
aynı rezervasyonu global online 
sitelerden yaptığında bu haklarının 
hiçbiri yoktur. Biz kredi kartı 
bilgilerini yasal anlamda kimse 
ile paylaşamayız. Ama mesela bu 
firmalar sizin kart bilgilerinizi otel ile 
paylaşır. O rezervasyou iptal etseniz 
dahi o bilgiler gitmediğiniz otelin 
elinde vardır. Dolayısıyla sitenin 
engellenmesine bu açıdan bakmak 
lazım. Sanırım bu durum kamuoyuna 
yeterince iyi anlatılmadı.Seyahat 
deneyimine geri dönersek, turizm 
bir ekosistem. Bu alanda kişi pekçok 
data yaratıyor. Bu datanın yasal 
çerçevede toplanabilmesi ve ürünün 
geliştirilebilmesi için kullanılması 
rekabette avantaj sağlıyor. Burada 
kurumların entegrasyonu da çok 
önemli. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. 
Hızına yetişmekte güçlük çekiyoruz. 
Bu hızda da rekabet günden güne 
zorlaşıyor. Büyüklerin çok avantajı var. 
Global anlamda bu işi yapan firmalar 
yazılım ve deneyim geliştirme 
işlerine yüzlerce, binlerce mühendis 

ayırabiliyorlar. Bizlerin kaynakları 
aynı süratta ürün geliştirmeye ve bu 
firmalar ile rekabet etmeye imkan 
tanımıyor. Rekabete ülke olarak 
ayak uydurabilmek için kamunun 
da bu işte taşın altına elini koyması 
lazım. Bizde Turizm Teşvik Yasası 
sadece bina arsa gibi yatırımları teşvik 
ediyor. Halbuki esas güç teknolojiden 
geliyor. O yüzden şirketlerin teknoloji 
konusunda yaptıkları yatırımlar da 
muhakkak teşvik kapsamına alınmalı. 
Rekabette rakiplerin de kimlikleri 
değişiyor. Bugün dünya turizminin 
en büyük şirketi aslında google’dır. 
Sektörün önemli yayın organlarından 
Skift’in geçenlerde bir makalesi 
vardı. 2016 yılında Google’ın turizm 
şirketlerinden ve işinden elde ettiği 
gelir 11,2 milyar USD.En büyük turizm 
şirketi Priceline Group’un cirosu ise 
10,5 milyar USD civarında. Bu sene 
Google’ın turizm cirosunun 14 milyar 
USD olması bekleniyor. Google kendisi 
artık otel rezervasyonu imkanı sunan 
HPA ürününü, google flight ürününü 

ve google trips ürününü de yaparak 
bu işe direk de girmiş durumda. 
Yani bugün rakip gibi görmediğiniz 
şirketler yarın rakibiniz olabiliyor. 
Bizim bu rekabete ayak uydurmamız 
için muhakkak üniversiteler ile 
işbirliği yapmamız gerekiyor. 
Üniversitelerde de yetişmiş insan gücü 
için bu konuda yeni bölümler açıp, 
kontenjanlarını artırmalı. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Şunu 
ekleyerek sormak istiyorum. 
Yine önceki toplantılarımızla bu 
toplantımızın bir farkı var mı, onu 
anlayayım. Otomotivci dostlarımız 
diyordu ki “Almanya’ya gidiyoruz, 
onlar 4.0 ise biz daha 1.0’ız.” Acaba 
bilhassa otelcilikte ve hizmet 
sektöründe, öbür sektörlerde olduğu 
gibi geride miyiz? Şahsi bir turist fikri 
olarak, biz baya baya ilerdeyiz derim. 
Böyle bir aceleye gerek var mı? Bir 
de böyle kıyaslamak lazım. Turizm 
dediğimizde bizdeki hizmeti ve 
kaliteyi yurtdışında göremiyoruz zaten. 

Destinasyon yönetimi konusunda eksikliklerin olduğunu belirten  
Fettah Tamince, teknolojinin kullanımı anlamında da gelişim ve hedef  

ihtiyacının bulunduğunu sözlerine ekledi.
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KAAN KAVALOĞLU: Bir T7 
olsaydı, mutlaka Türkiye içinde 
olurdu. Diğer sektörlere nazaran 
turizm sektörü kesinlikle etrafında 
yaşanan trajedilere rağmen, her 
şeyin globalleştiği gibi terörün de 
globalleştiği dünyada etkilenmeyen 
bir sistem. Ben bir ‘dejavu’ yaşıyorum. 
Sivil toplum kuruluşlarında yer 
alıyorum, sürekli “her şey dahil”e 
bir yönelme geliyor. Biz de her şeyi 
tüketici trendleri belirler. Tüketici 
her şey dahil isterse onu veririz. 
Ben bundan 8 ay önce Endüstri 4.0 
ile tanıştım, onu anlatayım… Bir 
medya kuruluşunun konferansında 
konuşmacıydım. Ben de orada dedim 
ki: “Kutsal üçlümüz var; deniz, kum 
ve güneş. Bu üç S’e 4’üncü S’i ilave 
etmemiz lazım. Security sert olur, 
safety olsun.” Sonra gazetede manşet 
atıldı: Turizmciler 4.0’a geçiyor. Ben 
böyle bir şey demedim. Sonra 4.0’ın 
detaylarına baktığımda anladım ki biz 
baya ilerlemişiz bu konuda. Değerli 
dostum Koray Bey çok iyi söyledi, 

yapılanlar çok fazla bilinmiyor. 
Şimdi maddi gücü yüksek olan Y ve 
Z jenerasyonları geliyor. Etrafımda 
turizm sistemlerine entegre olmuş bir 
tane IT’ci bulamazsınız. Hep alaylı 
adam almak zorundayız. Destinasyon 
ile ilgili bir site üzerinde aylardır 
çalışıyoruz, gelen herkese önce 
turizmi anlatmak zorundayız. Bilişim 
sistemcileri turizmi bilmiyorlar. En 
son Türkiye’de bir kanun çıktı; Kişisel 
Verilerin Korunma Kanunu. Artık 
aldığımız verileri paylaşamayacak 
hale geleceğiz. Oteller ciddi veriler 
toplar. Pazarlamada da etkin olarak 
kullanmayı da amaçlarlar. Bu 
verilerin korunabilmesini bir tarafa 
bırakın, pazarlamada etkin olarak 
kullanılabilmesi imkansız hale 
gelecek. Booking ile ilgili de şunu 
söylemek istiyorum: Türk milleti 
yasakları hiç sevmez. Aşılacak yol 
mutlaka bulunur. Bence kafası çalışan 
otelci Booking.com’a imkan sunarken, 
yerli acentayı korumak zorunda. 
Bunu yapmayan adamın cezasını 
yerel acenta verir. Teknoloji gelişiyor. 
Google’ın yeni bir uygulaması var... 
1.5 milyar dolarlık Booking.com 
reklam bütçesi var. Google en büyük 
rakibimiz. Tıklanma ücretiniz 40 
kuruşken belli bir sürede 80 kuruş 
olabiliyor. Yeni uygulaması da: mikro 
anlar. Y ve Z jenerasyonu 3.7 saniyede 
istediği bilgiye ulaşıyorsa kalıyor, 
kalmıyorsa da çıkıyor. Turizm ile ilgili 
araştırma da gösteriyor ki bu turizm 
10.7 saniye. Bu kadar hızın olduğu 
yerde dijital pazarlamada yenilikler 
yapmak zorundayız. Türkiye’de 
çok gerisinde değiliz bunun, Burak 
Bey ile hemfikirim. Sadece Türkiye 
4.0’ın farkında değil. Ama 4.0’ın 
pazarlamanın gerektirdiği yönününde 
sistemin dört dörtlük içinde 
bulunuyoruz. Ama bence bunun etkin 
kullanımı destinasyon yönetimi ile 
olmalı. Birlikte hareket edilen bir 
sistem olmalı.

FETTAH TAMİNCE: Ben de 
bir mutluluğumu paylaşmak 
istiyorum. Önümüzdeki günlerde 
şûra var. Dolayısıyla güzel gelişme 
olarak görüyorum bu toplantıyı. 
Matbaa örneğiyle çok güzel bir 
konuya girdiniz. Matbaayı yıllarca 
istememenin de bedelini hâlâ 

“TURIZM
SISTEMLERINE

ENTEGRE OLMUŞ
BILIŞIM SISTEMCI
BULAMAZSINIZ.

HEP ALAYLI
KIŞILER ALMAK
ZORUNDAYIZ”

• Kaan Kavaloğlu

Kaan Kavaloğlu: “Y ve Z jenerasyonu 3.7 saniyede istediği bilgiye  
ulaşıyorsa kalıyor, kalmıyorsa da çıkıyor. Turizm ile ilgili araştırmalar da  

gösteriyor ki, bu süre turizmle ilgili olarak 10.7 saniye.”
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ödediğimizi düşünüyorum. Geçen 
güzel bir söz okudum: “Şu anı unut, 
gelecek diye planladığın geçmiş oldu.” 
Yakın gelecek diye planladıklarımız 
da artık eskidi… Dolayısıyla Booking.
com, Google gibi konuları konuşmak 
için geç… Bu teknolojiler bile geçmiş 
teknoloji. Onlar şimdi yenilerini 
getiriyorlar, hatta daha bizleri 
tanıştırmadıkları da var. Bizim işimize 
bakmamız lazım. Türkiye Endüstri 
4.0’a yakın mı? Bence turizm sektörü 
Endüstri 4.0’ın ortasında, en fazla 
entegre olan sektör: uçaklarıyla, 
acentalarıyla ve satış kanallarıyla… 
Dünyadaki hiçbir rakibimizin de 
geride değiliz. Ben Dubai’deki otelimi 
nasıl yönetiyorsam ve satıyorsam 
Türkiye’dekini de aynı sistemde 
pazarlıyorum. Dolayısıyla “Teknolojiyi 
ne kadar kullanabiliyoruz, ne 
kadar teknolojinin içindeyiz” 
herkesin kendini sorgulaması 
gereken bir mevzu. Bizim en büyük 
kararlarımızdan biri şu olmalı: 
Alternatif teknolojileri geliştirebilir 
miyiz? Zor. Eğer yapamıyorsak bunları 
en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? 
Çünkü çok zengin kanallarımız 
var… Otellerimiz, hava yollarımız, 
boğazlarımız, üniversitelerimiz var. 
Bu imkanları rekabette kullanmada 
çok cimriyiz. Kendi içimizde bile 
aylardır bir tane siteyi hayata 
geçirmede muvaffak olamadık. 
İstanbul Belediyesi diyoruz; girelim 
İstanbul Belediyesi’nin bu konuyla 
ilgili sitesine… Neticede kelimeleri ne 
kadar süslü kullanırsak kullanalım 
herkesin bu platforma sunduğu oteller, 
alışveriş merkezleri var. Kim kendini 
iyi anlatıyorsa misafiri de müşteriyi 
de o alıyor. Geçen gün çok büyük 
bir otel kuruluşunun başkanı ile 
konuşuyordum. “Ben ayın bir haftasını 
Çin’de geçiriyorum” diyor. “Niye, 
Çin’de mi büyümek istiyorsunuz” 
dedim. “Yok Çin’de büyümek 
istediğimden değil, 2020’lerde 50 
milyon Çinli turist Avrupya’ya gelecek, 
ben oradan nasıl bir pay alırımın 
mücadelesi içindeyim” diyor. Neticede, 
biz buradan hayırlı bir sonuç çıksın 
istiyorsak bütün paydaşlarımızı çok 
ciddi şekilde uyarmamız lazım. Başta 
kamuyu uyarmalıyız. Bu imkanları, 
bu platformlarda en iyi şekilde 
nasıl sunarız? Bir İstanbul ürününü 

biz sunabiliyor muyuz? Bugün bir 
Çinliyi İstanbul’a istiyoruz. İstanbul 
ürününe girdiğinde ne çıkıyor? 
10 saniyede İstanbul’u seçebiliyor 
mu? Seçemiyorsa başarısızız. Biz 
teknolojiye yakınız ya da uzağız diye 
tartışmaya gerek yok. O hepimizin 
cebinde. En iyi şekilde buna kafa 
yoruyor muyuz? Yormuyoruz. 
Antalya ürününü yapabiliyor muyuz? 
Üniversite ürününü yapabiliyor 
muyuz? Güzel örnekler verdi 
rektörümüz. Ben de bu işi yapmaya 
çalışıyorum, nerede olduğumuzu 
konuşmaya gerek yok. Süslü kelimeler 
hepimizde var ama burada hepimiz 
açıktayız. Google’a rakip bir şey 
geliştirelim gibi bir zorluk da yok 
önümüzde. Binlerce dolarla yapılacak 
işler var. Ama bir araya gelmiyoruz. 
Oya Hanım başkanımız. Oya Hanım 
desin ki “TTYD olarak bu işe 50 bin 
dolar ayırdım.” Diyebiliyor musunuz? 
Diyemiyoruz. TÜRSAB desin “Ben 
bu işe 1 milyon dolar harcıyorum.” 
Harcamıyor. Neticede milyarlarca 

dolar yatırımımız var. Bu yatırımı 
günün şartlarına göre ambalajlayıp 
pazarlama becerimiz ve isteğimiz yok. 
Biz bu 4.0’ın tam göbeğindeyiz ama 
yeterince kullanmıyoruz. Yabancı bir 
arkadaşım bizleri “Ben bütün otelleri 
inceledim, bütün konsantrasyonunuz 
vermek üzerine” diye değerlendiriyor. 
Geçen gün bir istatistik okudum; 
60 yılda konvansiyonel medyayla 
ulaşabileceğimiz kitleye bugünkü 
imkanla yarım saatte ulaşıyoruz. Fakat 
kullanmıyoruz. Kullanmayınca da 
“Niye otellerimiz, restoranlarımız boş” 
diyoruz. Benim önerim destinasyon 
yönetimi sorunumuzu çözmemiz 
olur. Bu konuda iyi bir örnek var: kuş 
sürüsü uçuyor, iyi avcı hedefi belirler 
ve ateş eder. Kötü avcı da benim 
gibi hedefsiz ateş eder, kuşlardan 
birine değerse düşer… Biz turizmciler 
olarak acemi avcılarız. Bir hedefimiz, 
planımız yok. Sürekli yeni otel 
yapıyoruz. İyi de yüzde 20 kapasiteyle 
Belek’te villalar işletiyoruz. Ben 20 
tane villa yaptım, para kazandım. 

Hediye Güral Gür, turizmde Endüstri 4.0’ın uygulanabilir olmadığını düşünüyor.
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Bir döndüm 3 bin tane villa oldu, hep 
beraber kaybettik. Bunların hepsini 
bizim destinasyon yönetimi altında 
planlamamız lazım. Şimdi de Çinli 
bekliyoruz. Peki Çinli ne yer? Ne içer? 
Muhatabı kim? Ama bakın Dubai 
2017’de geçen seneye göre Çinliyi 
neredeyse yüzde 50 artırmış. 300 bin 
Çinliyi 450 bine çıkarmış. Yıl sonunda 
iki katına çıkaracak. Nasıl yapıyor? 
Hava alanındaki personelinden 
mağazadaki çalışanına kadar müthiş 
bir çalışma yapıyor. İnsanların seyahat 
eğilimlerine göre de paket sunuyor. 
Plan yapıyor, 3 gün şehir otellerinde 
kal, 4’üncü gün seni en lüks otelimde 
kaldırayım diyor. Ürünün hepsi 
Çinliye göre hazırlanıyor. En büyük 
avantajları olan pazarlama kanallarını 
kullanarak müşteriyle buluşturuyorlar. 
Bunları sağlarsak başarılı oluruz, para 
kazanırız. Ben inanıyorum ki biz beş 
hatta on katına çıkarız. Ama böyle 
giderse teknolojiyi de kullanmayız, 
yaptıklarımızdan da doğru bir 
verimlilik elde edememiş oluruz. 

ARMİN ZERUNYAN: Çok kısa bir 
yorum yapmak istiyorum. Fettah 
Bey çok iyi bir örnek verdi Dubai 
ile ilgili. Benim de takip ettiğim bir 
konu. Çinliler güneşi, sıcağı ve denizi 
sevmiyorlar. Buna rağmen o insanlara 
Dubai satılabiliyor. Bu başlı başına 
bir başarı. Bir gece otelde kaldırıyor, 
bir gece lüks otelde kaldırıyor, öbür 
gün alışverişe götürüyor… Bu insanlar 
Dubai’de 6 - 7 gün geçiriyorlar. Normal 
şartlarda bir Çinlinin gitmemesi 
lazım. Ama gidiyorlar, ve daha da çok 
gidecekler. Çünkü bir trend yaratıldı. 

KAYA DEMİRER: Size 4.0’ın 
restoranlar neresinde onu anlatacağım. 
Gastronomi biliyorsunuz çok popüler. 
Dubai’deki pazar 31 milyar dolar. 
Bunun ciddi bir oranı da yeme içme. 

TACETTİN ÖZDEN: Bir şey 
eklemek istiyorum. Biz Çin pazarını 
başlamadan öldürüyoruz. Çin’de biz 
şu an eksi bakiye ile turist getiriyoruz. 
Dünyada bunu tek yapan ülke biziz. 
Devletimizin buna bir çözüm bulması 
lazım. Türkiye’nin taban fiyat dışında 
bir de tavan fiyat belirlemesi lazım. 
Çünkü zararına Çinli getiriyoruz. 
Böyle bir pazar nasıl büyür? Bilişim 
ile ilgili bizim sektörümüz pazarlama 
ve tanıtım ayağını çözmüş durumda. 
Ama biz henüz maliyetlerimizi 
düşüremiyoruz. Şöyle bir hayalim 
var benim: insanlar rezervasyon 
yaptırırken otel dışındaki hizmetleri 
de çevrimiçi satın alabilse. 

OKTAY VARLIER: Oldukça kısa bir 
şey söyleyeceğim. Türkiye’nin bugün 
en büyük sorunu algı sorunudur. 
Türkiye, dünyada çok negatif 
algılanıyor. Ben daha kötü algılandığı 
bir dönem de hatırlamıyorum. 
Öncelikle biz burada 4.0’ı kullanıyor 
olsak da kullanamıyor olsak da bu 
algıyı ortadan kaldırmadığımız sürece 
yaptığımız bütün girişimler yetersiz 
kalacaktır. Burada nasıl bir çözüm 
olabilir? Siyasetçilerin yaklaşımları 
bizim haddimizi aşıyor… Onun dışında 
bu destinasyon yönetimi dediğimiz 
olayın üzerine çok iyi gitmemiz 
lazım. Pazarlamada Türkiye’yi değil, 
noktaları pazarlamamız lazım. 
Kemer, Belek ve İstanbul gibi… 
Dolayısıyla kullanacağımız hangi 

“VERILERI
DEĞERLENDIRECEK

BIR KURUMA
VE BIR

MASTER PLANA
IHTIYAÇ VAR”

• Oktay Varlıer

Koray Küçükyılmaz: “Turizm aktivitesi toplam bir deneyim süreci  
ve bu süreç de belirli bir prosesi ve akışı temsil ediyor.”
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teknoloji olursa olsun mutlaka olayı 
bu baza indirgememiz lazım. Bunun 
için de sektörün bütün paydaşlarının 
birlikte hareket edeceği bir platform 
oluşturmamız lazım. Yıllardan beri 
söylediğimiz bir turizm üst birliği 
kurma planı var. Bu bence olmazsa 
olmaz koşullardan biri. İkincisi, 
bu verileri toplasak bile bu verileri 
değerlendirecek bir kurum lazım. 
Bu değerlendirmeyi de üst birlik 
yapmalı. Son nokta da, Türkiye’de 
artık nerede, ne zaman, ne yapılacağı 
bazında mali, zamansal ve mekansal 
bir turizm master planına ihtiyaç 
var. 2023 turizm stratejisi belirlendi 
Turizm Bakanlığı tarafından. İyi 
de bir çalışma. Bunun ayaklarının 
yere basması lazım. Böylelikle 
ülkenin herhangi bir yöresi turizm 
açısından geliştirilmek isteniyorsa 
turizm teşvikleri o yöreye belli 
bir süre için gönderilmeli, kamu 
kurumların ödenekleri o süre için 
oraya yönlendirilmeli, pazarlama ve 
tanıtım çalışmaları da senkronize 
olarak yapılmalı. Bu yapılmadığı 
takdirde Antalya’da yaşadığımız 
sonu yaşarız. Belek’i 18 bin yatak 
olarak planladık, bugün Belek’te 
50 bin yatak var. Bütün altyapı 18 
bine göre planlanmıştı, yetmedi, 
artırmak zorunda kaldık. Bunlar 
yapılırken de kamu - özel ortak 
çalışmaları mutlaka yapılmalı. Bana 
göre Antalya’ya bir tek yatak dahi 
yapılmaması lazım. Ama Anadolu’da 
da birçok otele ihtiyaç var. Bir diğer 
konu da; Türkiye’de her şey dahil 
sistem eleştiriliyor. Bugün eğer bu 
turist sayısına ulaştıysak her şey dahil 
sistemi ile ulaştık bu sayıya. Çünkü 
bizim tesislerimiz ona göre yapıldı. 
50 dönümlük arazi üzerinde bin 
yatak… Gruplar havalanından geliyor, 
güzel bir otobüsle otele geliyorlar. 
Otel mükemmel, odalar mükemmel… 
Alışveriş yeri var… İnsanların  
otelden çıkmasına gerek kalmıyor. 
Çıktığı zaman da işportacılar, 
kandıran taksiler, kötü restoranlar… 
Tesisler beş yıldız, biz bir yıldıza 
satıyoruz. Bunları çözmediğimiz 
sürece her şey dahil sistemden 
uzaklaşamayız. Talep bu yönde zaten. 
En önem verdiğim nokta destinasyon 
yönetimi. Destinasyonu tanıtmalıyız. 
Belek’i tanıtmalıyız. 

DOÇ. DR. BURAK KÜNTAY: Üç şeyden 
bahsettiniz: negatif algı, destinasyon 
satma ve turizm üst birliği. Niye bu 
kadar yıldır bu üst birlik kurulamıyor?

OKTAY VARLIER: Bu konuda çok 
uğraştım ben. Sevgili Oya Başkan da 
uğraşıyor. Türkiye’de uzlaşma kültürü 
yok. Birlikte karar veremiyoruz. 
Bakanlık çok fazla üzerine gitmedi… 
Mutlaka ısrar etmeliyiz ve devam 
etmeliyiz. Biz algıyı düzeltmediğimiz 
sürece zaten hepsi boş. Bir tek Arap 
turistle olmaz…

KAYA DEMİRER: Konuyu 
gastronomiye getireceğim… Artık 
gelin şu yeme içmenin turizmin 
entegre bir parçası olduğunu 
konuşalım. Bir tek biz konuşmayalım. 
Biz tek başımıza konuştuğumuz 
zaman belirli bir yere kadar 
gidebiliyoruz. Halbuki dünyadaki 
en büyük rakiplerimiz turizmde 
sadece gastronomi konuşuyor veya 
özellikle gastronomi konuşuyor. 

Ürün konuşuyoruz, destinasyon 
pazarlaması konuşuyoruz… Gelin 
bulguru, kaymağı , Malatya kayısısını 
da konuşalım. Mozerallanın kendi 
ülkelerine yarattığı yaratıcı ekonomiyi 
kendi ülkemizde yiyecek içecekle 
de konuşalım. Restoranlarda asıl 
ağızdan ağıza pazarlama ile deneyim 
paylaşımı ile iş şekil buluyor. Bizde 
üretildiği yerde tüketildiği için sadece 
deneyim olarak kalıyor. Konaklama 
ve aidiyet hissi yok. Türkiye’deki 
yiyecek içecek sektöründe 
çalışanların yüzde 80’i bir sene sonra 
yoklar. 220 adet gastronomi akademisi 
olmuş Türkiye’de. Bir tarafta böyle bir 
arz geliyor, bir tarafta hizmet veren 
de diyor ki “en büyük verim sorunu 
insan kaynağında.” Nasıl bir yük, nasıl 
bir enerji kaybı… Bu dijitalleşme ile 
çok alakalı da değil. Turquality’nin 
restoranlara uygulanması kendi 
ülkesinde beş ve daha fazla şubesi 
olanlar için. Ben Fettah Bey’in 
Dubai’deki oteline bir ‘Fine Dining’ 
restoran götürüp Türkiye’nin 

Kaya Demirer, yeme içmenin turizmin entegre bir parçası olduğu  
gerçeğinin artık kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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tanıtımını Türk ürün ve personeliyle 
çok güzel yapabilirim. Fine dining de 
bir ülkeden beşten fazla olmaz,  
o zaman fine dining olmaz.

FETTAH TAMİNCE: Restoran sayısı 
ile sınırlı tutmaktansa bana göre 
cirosunu koymak daha sağlıklı. 
Bir örnek vereyim, biz geçenlerde 
İngilizlere bir yer kiraya verdik. Ciro 
hedefleri 25 milyon dolar. Otelin 
içinde bir bar. Veya Sunset önemli 
bir restoran İstanbul’da. Sunset 
tek başına Dubai’de yer arıyor, onu 
desteklemeyecek miyiz? 

KAYA DEMİRER: 20 sene önce 
Türkiye’de kurumsal anlamda yeme 
içme işi yapan çok fazla yer yoktu. Bu 
işin okumuşluğu da yoktu. Ama bakın 
İspanya’yı konuşalım. İspanya son 20 
yıldır sadece yeme içmeye yatırım 
yapıyor. Yeme içmenin turizmcilerin 
elinden tutması lazım. Kamuya 
gastronomiyi anlatamıyorum. 2008 
yılında Bakanlık tarafından çağırıldık. 

Ürün çeşitlendirmesi toplantısıydı. 
Sağlık, golf her şey var… Gastronomi 
dedim, “Kodlayın” dediler… Çok 
değil 10 sene evvel, gastronomiyi 
kodlamak zorunda kaldım. Bugün 
televizyonlarda yemek programları, 
bir festival bitiyor öbürkü başlıyor. 
Bunlar iyiye dönük haberler ama çok 
gerideyiz. Ama inanın çok büyük 
potansiyel burada. Bizim toplam 
yeme içmemiz 20 milyar dolar. 
Turizmde rekabet ettiğimiz İtalya ve 
İspanya sözleşmiş gibi aynı sayıda 
eleman çalıştırarak 120 milyar dolar. 
Amerika’da da 780 milyar dolar. 
Turistler Türk halkıyla nerede bir 
araya geleceğim, Türk yemeğini 
nerede tadacağım diyor. İşte o biziz.

GÜNİZ ATİS AZRAK: Yiyecek 
içecekten konuşulurken konuya 
girmek istedim… Çok yakın bir 
zamanda, her zaman yaptığımız 
Kongre Merkezleri Kongresi’ne 
katıldım. Bu kongrede kongre 
merkezlerinin genel olarak 
sorunlarını konuşuyoruz. Onun 
dışında da dünyada değişen trendleri 
konuşuyoruz. Enteresan bir şekilde, 
bundan iki sene önce gittiğimde 
kongre merkezlerinde olması 
gereken konuların başında teknoloji 
geliyordu; gelişen teknolojiye ayak 
uydurmak ve hatta önünde gitmek 
en önemli gündem maddesiydi. Bir 
kongre merkezine girdiğinizde bilgiye 
ulaşmak zorundasınız. Son yaptığımız 
toplantıda ise en ön planda gelen konu 
yiyecek içecekti. Bilgi – teknoloji 
- zaten kongre merkezinde olmak 
zorunda, olmazsa olmaz. Şöyle bir şey 
söyleyeyim, artık kongre merkezleri 
kendilerini kongre merkezi olarak 
adlandırmak istemiyor artık. Bizler 
birer etkinlik mekanıyız. Etkinlik 
için gereken her türlü alt yapıya da 
sahip olmalıyız. Herhangi bir toplantı 
yaptığınızı varsayalım, destinasyon 
seçildikten sonra, orada bilimsel 
bilgi zaten olmak zorunda,. Ancak en 
büyük olası şikayet yiyecek içecekten 
geliyor. Dolayısıyla son katıldığım 
toplantıda öne çıkan bir konu. 
Kendi özelliklerini,ürünlerini en iyi 
şekilde sunmak, yöresel malzeme 
ve menü kullanmak tercih edilme 
nedenlerinden bir tanesi oluyor. 
4.0’a kongre turizmi açısından 

“TÜRKIYE’NIN
YEME-IÇME SEKTÖRÜ 

20 MILYAR
DOLARKEN ITALYA
VE ISPANYA’NIN

120 MILYAR DOLAR”
• Kaya Demirer

Mete Vardar: “İnanıyorum ki, yakın gelecekte kendi  
Booking.com’larımızı yaratır hale geleceğiz.”
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baktığımız zaman, müşteri 
memnuniyeti ve kârlılığı eş zamanlı 
artırmak olarak değerlendiriyoruz. 
Kârlılığa artırmaya nereden giriyoruz? 
Akıllı binalara neden ihtiyacımız 
var? Yatırımlarımızı daha iyi 
değerlendirmek için. Sürdürebilirlik 
bu noktada önemli. Dolayısıyla, akıllı 
binalarda enerji kontrolü sağlanarak 
verimliliği artırırken, tasarruf 
sağlayabiliyoruz. Destinasyon da 
en çok konuştuğumuz konulardan 
biri. Politik nedenleri bir kenara 
koyuyorum. Destinasyon seçilirken 
merkezlerin ve şehirlerin, o şehire 
ne katacağına önem veriliyor. İleride 
bir turizm üst kurulu oluşturulursa, 
bunların konuşulması gerektiğine 
inanıyorum. Katıldığımız kongrede, 
Konuk Konuşmacılardan bir tanesi, 
kongre merkezlerini konuşurken 
şehircilik konusuna değindi ve 
belediyelerin şehre katkı payı 
getirecek neler yapılması gerektiği 
ile ilgili konuşuldu. Müşteri 
memnuniyetini de değerlendirmek 
istiyorum. Bizim gibi binalarda, 
binlerce kişiyi aynı anda 
ağırladığınızda binlerce farklı beklenti 
oluyor. Müşterilerin en çok kullandığı 
yer sosyal medya. Öyle ya da böyle 
paylaşımlarını yapıyorlar. Bunların 
platformlarının takip edilmesi 
gündemde kongre merkezlerinde. 
Örneğin, toplantıya katılan kişi 
ortamın çok sıcak olduğu ile ilgili 
paylaşım yapıyor. Biz bunu takip 
edip anında müdahale edebiliyoruz. 
4.0, hem kârlılık hem de müşteri 
memnuniyetini artırma noktasında 
gerçekten çok önemli. 

HEDİYE GÜRAL GÜR: Yaklaşık iki 
saattir çok güzel konulara değinildi. 
Ben aynı zamanda sanayinin de 
içinden gelen bir grubu temsil 
ediyorum, seramik üretiyoruz. 
Programa giriyoruz, ham maddenin 
alımından ürünün paket halinde 
çıkışına kadar Endüstri 4.0’ı 
yaşıyoruz. İşin turizm bacağına 
geldiğimiz zaman ben açıkçası 
Endüstri 4.0’ın uygulanabilir olduğunu 
düşünmüyorum. Biz sonuçta 
teknolojiyi pazarlamada, tanıtımda ve 
satışta kullanıyoruz. Ama biz sadece 
yatak satmıyoruz. Biz bir deneyim 
satıyoruz. Artık turizm dendiği zaman 

deneyim geliyor. Yeni nesil gittiği 
zaman gittiği yerlerde sosyalleşmeye 
önem veriyor. Gitmeden hangi 
restoranda yemek yiyeceğine karar 
veriyor. Dolayısıyla topladığımız 
verilerin iyi değerlendirilmesi ve 
büyük verinin doğru kullanılması 
adına teknolojinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Fakat ötesinde de 
insan faktörünün önemli olduğuna da 
değinmek istiyorum. Yemeği yerken 
şefini görmek istiyor, şarabını içecekse 
garsonundan tavsiye almak istiyor. 
Otellerde sadece yatak beklemiyor, 
aynı zamanda deneyim bekliyor. 
Çünkü yeni nesil lokal ne varsa onu 
yaşamak istiyor. 

AVİ ALKAŞ: Öneri mahiyetinde 
gastronomi alanında bir şey eklemek 
istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye’de 
alışveriş merkezleri 90’lı yılların 
başlarında başladı. Henüz 30 seneyi 
bulmadı. O zamanlar Akmerkez’de, 
1993’te yüzde 9 yeme içme alanı 
ayrılmışken artık yeni alışveriş 

merkezlerinde yeme içmeye yüzde 30 
yer ayırıyoruz. Dolayısıyla insanların 
sosyalleşme ve buluşma yeri de 
oluyor. Bizim işimiz insanlar için, 
insanlarla çalışarak mutlu zamanlar 
ve mutlu mekanlar üretmek. Ben 
kendi mesleğimi böyle tanımlıyorum. 
Müşteriyi ne kadar uzun tutabilirsek 
o kadar iyi. Her şey dahile karşı 
değilim, yeter ki her şey dahilin de 
başka sektörlerin yaşamasına engel 
olmamasını sağlayalım. Tabii ki 
müşteri ne isterse olacak. Müşteriye 
verdiğimiz deneyim her şey dahil 
içeriyorsa ona göre ilerleyeceğiz. 
Gastronomi konusunda da bir ekleme 
yapmak istiyorum. Avrupa’nın en 
önemli gayrimenkul fuarında Türkiye 
temsilciliğini yapıyoruz. Bu seneki 
konu yeme içme üzerine kurgulu. 
Bugün bir Simit Sarayı’nı dünyanın 
her yerinde görebileceğiz. Bugün 
bölgesel ürünlerin markalaşması 
suretiyle bu ürünlerin dışarı 
satılmasını artırabiliriz. Gururla 
söylemek istiyorum LCW gerçeği 

Sağlık turizminin önemini vurgulayan Meri İstiroti, “Robotik cerrahi  
çalışmalarıyla geldiğimiz noktayla aslında tıp teknolojisinin Endüstri 4.0’ı 

yakaladığını görüyoruz” dedi.
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var. 20 sene evvel ilk mağazalarını 
kiralarken 128 metrekare yer 
kiraladılar. En son Vadistanbul’da 3 
bin 300 metrekarelik mağaza verdik. 
2023 Türkiye vizyonuna gittiğimiz 
zaman, nasıl ki Türkiye’den çıkan 
perakende markalarımız olacaksa, bir 
Doğuş geliyor ki bugün yeme içmede 
dünyanın en büyük 3’üncü zinciri 
haline gelebildi. Dolayısıyla Türk 
markalarını dışarıya çıkarabilmek 
adına iç içe çalışmalıyız. Bu bakımdan 
destinasyon olmazsa olmaz. Şehirlerin 
birbirine çelme takmasını da 
önlememiz lazım. Mutlaka kongre 
turizmini çekmemiz lazım çünkü 
biz alışverişçiler için de çok önemli. 
Şu anda sadece Körfez ülkelerinden 
gelen turistlerle ilerliyoruz. Bunda da 
verilerin önemi çok.

FETTAH TAMİNCE: Kaya Bey’in 
gastronomi konusunu ben de 
gönülden destekliyorum. Farklı 
bir toplantı konusu belirleyip 
konuşabilir, ısrar edebiliriz. Ben 

eğlenceyi çok kritik görüyorum, hem 
şehirler için hem de seyahat edenler 
için önemli. 4.0 için de en önemli 
konulardan bir tanesi eğlence. Bu 
konuya ciddi anlamda eğilmemiz 
lazım. İnsanlar artık yaşadıkları 
tecrübelerin peşinden gidiyorlar. Bu 
da eğlenceyle olabiliyorlar. Bu konuda 
uluslararası deneyimleri getirme 
bir çıkış yolu. Kendi kültürümüzü 
içinde bulunduran konseptleri 
geliştirmemiz lazım. Onlar gelişirse 
ürün de satarız yiyecek de satarız. Bir 
konuda çok geriye gidiyoruz: yetişmiş 
insan. Gastronomideki sorunun 
aynısı otelcilikte de var. Maalesef 
ne gastronomiyi ne de otelciliği 
bir meslek gibi sunamıyoruz. Hâlâ 
insanımız bunun farkında değil. 
Belki de bunun en eksik tarafı halkla 
ilişkiler. Bu açıdan Nusret’i takdir 
ediyorum. İyi örneklerle sektörde 
çalışmayı teşvik etmek lazım. Bizim 
üniversitede turizm ve gastronomi 
de var. Sürekli oradan öğrenci 
gönderiyorlar bana. Ben de ısrarla 
hukukta, mühendislikte okuyanları 
istiyorum. Çünkü biz hukuk 
mezunu, mühendislik mezununu da 
istihdam edebiliriz. İlla ki fabrikada 
çalışmalarına gerek yok. Farklı 
çocukları da teşvik etmekte fayda var. 

KAYA DEMİRER: Tam burada 
bir şey söylemek istiyorum. Gelin 
sonuç çıkaralım, çözüm çıkaralım. 
Biz TURYİD olarak gastronomi 
programınıza yöneticilik programları 
yazalım. Müdür seviyesine getirmeyi 
düşündüğüm arkadaşlara ben bu 
programı koyuyorum. Mal kabulden 
başlatıyorum, muhasebeye, finans 
ve maliyet hesaplamalarına 
sokuyorum, mutfağa sokuyorum, 
karşılama, rezervasyon, servis ve bar 
ile management trainee programını 
tamamlıyorum… Donanımlı hale 
getiriyorum. Ben Özyeğin Üniversitesi 
Danışma Kurulu’ndayım. Çok 
öğrenciyle konuştum. Mezuniyet 
sonrası için büyük çoğunluğunun 
netleşmiş fikirleri yok… Halbuki 
endüstride gerçekler bizim 
işletmelerizde dönüyor. Benim 
TURYİD olarak 550 işletmem var, 
hepsi açık. Biz bunu çok konuştuk. 
Kalifiye ve sadık elemana ihtiyacımız 
var, bunu sağlamak için de eğitimin iş 

“4.0 IÇIN EN ÖNEMLI
KONULARDAN

BIR TANESI EĞLENCE. 
INSANLAR ARTIK

YAŞADIKLARI
TECRÜBELERIN

PEŞINDEN
GIDIYORLAR”

• Fettah Tamince

 Oktay Varlıer: “Pazarlamada Türkiye’yi değil, noktaları pazarlamamız lazım. 
Kemer, Belek ve İstanbul gibi... Dolayısıyla kullanacağımız hangi teknoloji olursa 

olsun mutlaka olayı bu baza indirgememiz lazım.”
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yerinde uygulamalı eğitim kısmında 
katabileceğimiz çok fazla katkı var. 
Gastronomi öğrencilerine de mezun 
olduğunuzda iş garantisi sunmamız 
lazım. Bir de otelcilere son sözüm; 
ne olur lokantalarınızı düşünürken 
bizleri alın yanınıza. Bizler paramızı 
bu sektorden kazanıyoruz otelcilerin 
f&b departmanına bakış açısındaki 
herhangi bir gelir yaratan departman 
gibi bakmıyor bu zihniyet ile 
çalışmıyoruz. Otelleri ile restaurant 
yatırımcılarının ve markalarının 
entegrasyonu bütün dünyada 
hızla ilerleyen bir evlilik çeşidi 
ama özellikle ricamız şudur ki bizi 
projeden dahil edin görüşmelere 
Bırakın bu işin uzmanları ve marka 
yaratanlar ya da sahipleri r sizin 
otellerinize marka değeri soksun. 
Avrupa da Amerika da böyle büyüyor. 
Bazı restoranlar var ki otelin odalarını 
restoran talebi sayesinde satıyor.

ARMİN ZERUNYAN: Bir Hint 
restoranına gitmiştim Dubai’de. 
Yemeklerin yarısını anlamıyorum. 
Garsona sordum, bu ikisinin farkı 
nedir dedim. “Same, same but 
different” dedi. Biz bazı şeyleri radikal 
bir şekilde almazsak aynı şekilde 
ilerleme durumuna giriyoruz. Bence 
bir fırsat var, krizdeyiz. Turizmde 
krizi kullanıp bazı esaslı değişiklikler 
yapmanın zamanı geldi. Böyle giderse 
Endüstri 4.0 olarak ıskalamayız belki 
ama tam olarak randımanlı verim 
alamayız. Biz neye göre izliyoruz 
bugüne kadar turizmi? Dünyanın ilk 
10 ülkesi içindeydik. Ama bu neticede 
nicelik. Büyük bir pazarız, büyük bir 
ülkeyiz. Bu bir fırsat doğurdu. Ama 
nicelik olarak iyiyiz. Nitelik olarak 
çok da başarılı değiliz açıkçası. Turist 
geliyor ama dışarı çıkmıyor. Çünkü 
rahat edemiyor. Bunlar ciddi sorunlar. 
Bunların iyileşmesi gerekiyor. Bu tip 
şeyler bir günde değişmiyor. Bakanlık 
bugünkü haliyle devam etmeli mi? 
Bence etmemeli. Bütün gelişmiş 
pazarlarda Turizm Bakanlığı diye 
bir bakanlık yok. Turizm Bakanımız 
yurtdışına gittiği zaman muhattap 
bulamıyor. Belki bizim artık böyle bir 
yapıya ihtiyacımız yok. Belki turizmin 
Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olması 
daha etkin olacaktır. Belki bizim tüm 
ülkenin Endüstri 4.0 çalışmasının 

içinde yer almamız gerekiyor. 
Bundan sonra daha iyi olmamız 
için daha temel, esaslı bir değişiklik 
konuşulması gerekebilir.

OYA NARİN: Öncelikle çok teşekkür 
ediyorum hepinize. Çok kısaca şûraya 
girmeden önce TTYD’nin önümüzdeki 
10 - 20 yıllık planlarımızı aktarmak 
istiyorum. Aslında hepsi hepimizin 
söylediği şeyler. Şûrada hepimizin 
aynı şeyleri tekrarlaması dönüşüm 
anlamında önemli olacaktır. Versiyon 
4 demeye dilim varmıyor… Versiyon 2 
diyeceğim… Bir programa ihtiyacımız 
var. Geldiğimiz noktada mükemmel 
bir yere vardık fakat altyapı 
sorunlarımızı çözmedik. 2012 yılında 
İspanya turizmin zirvesindeyken 
yeniden bir yönetim programı yaptı. 
Bugün 80 milyon turist geliyor. 
Sadece 20 milyonu turlarla geliyor. 
Geriye kalanlar kendisi arayan 
soran turistler. Türkiye’nin artık 
gelmesi gereken nokta özellikle 
güney bölgelerimizde ve tabii ki 

İstanbul’da arzı daha fazla katma 
değer yaratacak noktaya gelmesidir. 
Bugün turizm sektörünün tarafları 
devletten çok daha hızlı hareket 
edebiliyor. Bizim kanunlarımız, 
mevcut sistemimiz bizim hızımıza 
yetişemiyor. En güzel örneğini başta 
tartıştık: TÜRSAB ve booking.com 
durumu. İki tarafta haklı. Ortak akıl 
çatı isteyecekse dahil olunacak. Bugün 
sektörün problemlerini çözmeliyiz. 
İnsan kaynağının da 4’e geçmesi 
gerekiyor. Yöneticilerin de 4’e geçmesi 
gerekiyor. Biz kurum olarak yeniden 
bir dönüşüm planı hazırlayıp, bu plan 
çerçevesinde de ilerlemeyi öneriyoruz. 
Kurum olarak önerimiz çatı örgüt veya 
devletin önereceği başka bir sistem ile 
planın ele alınmasıdır. Bunun dışında 
dijital 4 formatında, büyük verinin 
herkese açık olduğu, pazarlama 
kanallarının dünyayla entegre olduğu 
bir yapıya doğru gitmesini istiyoruz. 
Çünkü bugün Türk turizminin 
kaderini sadece tur operatörleri 
ağırlıklı bir sistemin eline teslim 

Tacettin Özden, “Biz Çin pazarını başlamadan öldürüyoruz. Çin’de biz  
şu an eksi bakiye ile turist getiriyoruz. Dünyada bunu tek yapan ülke biziz. 

Devletimizin buna bir çözüm bulması lazım” diye konuştu. 
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etmiş durumdayız. Biz artık kendi 
pazarlama kanallarımızı harekete 
geçirmeliyiz. Bunun için de daha 
önce söylediğim İspanya modelini 
kendimize hedef almalıyız. Biz bu 
noktaya gelebilmemiz için bu şûradan 
destek almamız lazım. Ana konumuz 
turizmde bir dönüşüm modeli ve 
paralel olarak destinasyon yönetimi, 
altyapısı ve yönetim kanunları ile 
desteklenmiş 2023’ü hedefleyen bir 
turizm olmak zorundadır. Ben ayrıca 
yatırımcılarımızı da bilgilendirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Son olarak 
da sizlere teşekkür etmek istiyorum. 
Küçük bir bilgi vermek de istiyorum. 
Birazdan bahsedeceğim proje 
değerlendirilirse bunun versiyon 4 
ve gastronomi ile entegre olması için 
TURYİD’den destek rica ediyorum. 
Her şey dahil konusu çok önemli 
bir konu hepimiz için. Çok güzel 
yatırımlar yaptık. Daha da iyi yapalım 
dedik. Bugün Türkiye’de yatırımın 
geri dönüşüyle ilgili soru sorduğumuz 
zaman gerçek ortaya çıkıyor. 
Geçenlerde Trabzon’a gittik. Şahane bir 
otel. “Bu otelin yatırımı kaç senede geri 

oraya gittiği zaman her şey dahil 
sistemi gibi yiyebilsin. Ama yandaki 
tesisin lokantasında da yiyebilsin. 
Bir gece sizin ekibiniz animasyon 
yapsın, bir gece biz yapalım. Böylece 
misafirimiz dışarı çıkarmış olacağız. 
Alternatif yaratacağız. Kültürel 
entegrasyon olacak. 

KAYA DEMİRER: İstanbul 
markalarını teşvik edelim. Bu 
restoranları açalım İstanbul 
markalarıyla. Çünkü İstanbul markası, 
İstanbul çalışanıyla fark yaratıyor. 
Yabancı dil konuşmasıyla, bakışıyla 
fark yaratıyor. Öyle bir yapalım ki, 
Belek’te ya da Bodrum’daki pilot 
tesislerde menünün üzerine rakam 
yazalım. Örneğin 40. O 40 kilometre 
içerisinde üretilen ürünlerden 
hazırlanan menüler sunulacak sadece.. 
Biz de bunu dünyaya satacağız. Ben 
gastronomiyi konuşamıyorum ama 
dünya karbon ayak izini konuşuyor.

OYA NARİN: O zaman biz de sizden 
rica edelim bizi bu her şey dahilden 
çıkmak için çalışma rica edelim.  _

dönecek” diye sordum. “Oya Hanım… 
Yatırımın geri dönüşü düşünülür mü” 
dediler. Dönüşü düşünmediğiniz an 
haksız rekabet ortamı ile karşı karşıya 
kalıyorsunuz. Bugün sektörümüzün 
geldiği durum bu. Her şey dahili çok 
seviyoruz. Ancak bundan da yavaş 
yavaş çıkmamız lazım. Maliyetlerimiz 
son derece yükseldi. Benim şöyle bir 
önerim var… Pilot bölgelerde ortak 
alanlar isteyelim belediyelerden. Her 
tesis birer lokanta yapsın. Misafir 

“YÜZDE 90
AĞIRLIKLA

ÇEVREMIZDEKI
GELIŞMEKTE

OLAN ÜLKELERE
HIZMET VERIYORUZ”

• Meri İstiroti

Ortak Akıl Toplantısında Endüstri 4.0’ın turizmde öncelikli olarak hangi alanlarda uygulanabileceği masaya yatırıldı.
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Oya Narin
Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği Başkanı

Türk girişimcileri olarak, Endüstri 4.0 olgusunu, dijital dönüşümü 
yakalamak ve hatta önünde koşabilmek için bir yeni heyecan dalgası 
olarak görebilmeli ve süratle tüm üretim süreçlerimizi cesaretle 
dönüştürmeye devam etmeliyiz.

Ekonomi Dergisi Turkishtime, 
Bahçeşehir Üniversitesi çözüm 
ortaklığında önemli bir konuyu, 
gerçekten zamanlı bir girişimle, 
Türkiye’nin gündemine taşımış 
durumda... “Sektörler Endüstri 
4.0 Ortak Akıl Toplantıları” 
ile bugüne kadar önemli 
sektörlerimiz bağlamında 
Endüstri 4.0 olgusunu ele 
aldı ve sektör paydaşlarının 
katılımıyla gerçekten ortak 
akılı arama noktasında 
önemli tartışmalara vesile 
oldu.  Katılımcılarımız genel 
olarak, turizm sektörünün 
tüm bileşenlerinde (Turizm 
Acentaları, ulaşım, konaklama, 
yiyecek-içecek endüstrisi, 

4.0 geçişi, devletle, akademi 
ile ve sektörün STK’larıyla 
birlikte ele alınarak ilerletilmesi 
zorunlu bir süreç. Türkiye’de 
Endüstri 4.0 için çokça 
girişim başladı, kamu-özel 
sektör iş birliğinde platformlar 
oluşturuldu, resmi belgelerde 
bu olguya ilişkin hedef ve 
dönüşüm planları yer aldı. 
Bu girişimler elbette çok 
değerli ve somut sonuçlar 
getirecektir. Ancak top bizde... 
İddia sahibi öncelikle özel 
sektör olmalı, girişimcilerimiz 
olmalı, yatırımcılarımız olmalı... 
Son 2 yıl içinde, bölgesel 
siyasi dinamiklerde ortaya 
çıkan olumsuz gelişmeler 
sektörümüzün beklenmedik 
şekilde daralmasına neden 
oldu. Üstelik bu daralma 
çok sayıda ve ölçekli yatırım 

kararlarının alınarak yola 
koyulduğumuz bir dönemde 
ortaya çıktı. Daralmayı 
sınırlayacak bir dizi önlem 
süratle alındı, yenilerinin 
alınması için hep birlikte 
çaba sarf ediyoruz. Ancak bu 
tür dışsal şoklar, sektörlere 
yönelik yapısal sorunlarında 
ortaya çıkmasına, yapısal 
sorunlara, dönemsel değil 
yapısal çözümler bulmaya da 
olanak sağlıyor bir yandan. 
Endüstri 4.0 olgusunun sektör 
bağlamındaki etkileri veya 
sonuçlarını tartışırken, aslında 
sektörün yapısal nitelikli 
sorunlarını da adreslemek 
olanağı ortaya çıktı. Örneğin 
Endüstri 4.0 geçişi, eğer bir 
ortak akıl gerektiriyorsa, bu 
aklın oluşacağı ve elbette 
diğer yapısal sorunlarımıza 
çözüm arayacağımız bir 
sektör platformumuzun 
olmadığının altını çizdik. Keza 
sektör istihdamının istikrarı, 
nitelikli turizm çalışanı sorunu, 
konaklama tesisleri arz 
yönetimi, verimsizliğe neden 
olan ek yükler doğrudan 
veya dolaylı olarak Endüstri 
4.0 merceğinden tartışılma 
olanağı buldu. TTYD olarak 
3. Turizm Şurası’na hazırlıklar 
yaptığımız şu günlerde, Türkiye 
ekonomisinin taşıyıcı kolonu 
olarak gördüğümüz Turizm 
Sektörünün, Endüstri 4.0 
bileşenlerini de dikkate alacak 
şekilde, kapsamlı bir dönüşüme 
tabii tutulması yönünde 
çalışmaktayız. Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınması için 
kritik önem arz eden Turizm 
sektörünün önümüzdeki 20 
yılı içerecek bir yol haritası 
rehberliğinde dönüşümü ile, 
Türk turizmi dünya turizminde 
hak ettiği yeri yakalayacak 
ve nitelikli ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye 
desteğini sürdürecektir. 
Bu yol haritasının, 
“Turizm 4.0 atılımı”nın 3. 
Turizm Şurası sonuçları 
değerlendirilerek ve tüm 
sektör paydaşlarının katılımı 
ile gerçekleştirilebileceğine 
inancımız tamdır.  _

DÖNÜŞÜM İLE TÜRK 
TURİZMİ YÜKSELECEK

gastronomi, sağlık) başarılı 
Endüstri 4.0 uygulamalarından 
örnekler verebildiler. Turizm 
sektörünün küresel etkileşime 
çok açık olması ve özel olarak 
ülkemiz kalkınmasındaki 
öncü rolü, belki de bu 
alanda diğer sektörlerimizin 
önünde olduğunu veya yakın 
zamanda öne geçeceğini 
de göstermekte... Tüketici 
tercihlerinde “büyük 
verinin” rolü, konaklama 
tesislerindeki donanımın 
“nesnelerin interneti” olgusuyla 
yapılandırılması ve elbette 
karar süreçlerinde yapay 
zeka kullanımı Endüstri 4.0 
olgusunu içselleştirmeyi 
Turizm’de verimlilik ve rekabet 
için zorunlu kılıyor. Elbette, 
yine tüm sektörlerde olduğu 
gibi, bu sektörde Endüstri 
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1 Çapraz satış ile sağlık turizmi canlanmalı
Sağlık turizminde özellikle tıp alanında gelişimin tat-

min edici olduğunun altının çizildiği toplantıda hizmet ve 
sunum şekillerinin gelişmekte olduğu da belirtildi. Turizm 
sektörü ile birlikte sinerji yakalayıp çapraz satış yapılabi-
lecek uygulamaların önemi vurgulandı. Bu alanda da En-
düstri 4.0 ile entegre satış sistemleri kullanılabilir.

2 Veriler bir birimde toplanmalı
Verilerin toplanmasında önemli yeri olan otelci, be-

lediyeci ve acentacıların bir araya gelmesi gerek. Özel sek-
törün, konaklama sektörünün ve acentaların giderek geli-
şen sistemleri ve verileri var. Bunlarla ilgili ulusal bir birim 
ya da oluşum yaratılmalı. Bu veriler bu birimlerce analiz 
edilmeli. Böylece olanı tekrarlamak yerine nerede farklı-
lık yaratılabileceğine odaklanılabilir.

3 Veriler üzerinden aksiyon alınmalı
Dünya kişilerin istek ve alışkanlıklarını takip ede-

rek raporluyor. Bu doğrultuda da aksiyon alınıyor. Müşteri 
memnuniyeti turizmde en önemli geri dönüş. Eğer müşte-
riler takip edilip olumlu ya da olumsuz müdahaleler yapı-
lırsa yapılmalı. Bir müşteri memnun olmadığı bir durumu 
sosyal medyada paylaştığında otel ya da acenta bunu takip 
edebilmeli ve bu alandaki eleştirileri ciddiye alıp değişik-
liğe gidebilmeli.

4 Verinin güvenliği şart
Verilerin bu denli önem arz ettiği bir dönemde verile-

rin güvenliği de dikkate alınmalı. Bunun olması için de belli 
standartlarda bir sistemin kurulması şart. Yeni jenerasyon 
bir yere seyahat etmeden gideceği yeri, yemek yiyeceği ye-
ri seçiyor. Buna ayak uydurabilmek için ve bu sisteme gö-
re ilerleyebilmek için verinin güvenliğini sağlamak şart. 

5 Hedef belirlenmeli
Turizm insana dokunması gereken bir hizmet sektö-

rü. Endüstri 4.0’ın sektöre entegresi konusunda çalışmalar 
yapılmalı. Kişinin satın alma sürecinde teknolojinin öne-

mi büyük. Kişiye özel ürün bulma ve ihtiyaçları algılama 
konusunda kişiyi profillemede sektör gelişmeli. Bu doğrul-
tuda bir hedef belirlenmeli.

6 Üniversiteler ile işbirliği olmalı
Rekabete ayak uydurmak için muhakkak üniversite-

ler ile işbirliği yapılması gerekiyor. Üniversitelerde yetişmiş  
insan gücü için bu konuda yeni bölümler açıp, kontenjan-
ları artırılmalı. Endüstri 4.0 alanında çalışan ya da çalışa-
cak kişilere turizm de anlatılmalı. 

7 Destinasyon yönetimi
Dijital pazarlama alanında Türk turizmi sistemin için-

de bulunuyor. Eksik kalan pek de bir yanı yok. Fakat bu-
nun etkin kullanımı için destinasyon yönetimi olmalı. Bir-
likte hareket edilen bir sistem ile Türkiye’yi pazarlamak 
yerine Belek, Bodrum gibi özel bölgeler pazarlanmalı. 

8 Yatırım çok, ambalajlama yok
Turizm sektöründe milyarlarca dolar yatırım ger-

çekleştiriliyor. Bu yatırımların günün şartlarına göre am-
balajlanıp pazarlanması gerekiyor. Yatırımları teknoloji 
alanında yoğunlaştırmak gerekiyor. 

9 Üst birlik şart
Türkiye’nin mali, zamansal ve mekansal bir turizm 

master planına ihtiyacı var. 2023 turizm stratejsini de pe-
kiştirecek tanıtım çalışmaları yapılmalı. Bunları düzen-
lemek için de bir üst birlik kurulmalı. Master plan turizm 
sektöründe yer alan tüm işletmelerce izlenmeli. Böylece 
kâr kaybı engellenebilir.

10 Her şey dahil sistemden sıyrılmalıyız
Mevcut turistin tercihi olan her şey dahil sistem 

için bir alternative yaratılmalı. Özellikle yeme içme ala-
nında turizm adına büyük bir potansiyel var. Yeme içme 
anlamında markalaşmış isimlerle otelcilerin işbirliği ile 
ülkeye daha fazla turist çekilebilir.  _

TURİZM SEKTÖRÜNÜN 
YOL HARİTASINI 

BELİRLEYECEK 10 ŞART






