
Istanbul Concept Rooms 



 “maranta" adıyla, çeşitli şehirlerde kurulması düşünülen 

  

     "Butik Oteller Zinciri" projesi.  

maranta Concept Rooms 



 Otel yıldızı sistemine girmeden misafirlerine oda ve 

hizmet kalitesi açısından en üst seviyede hizmet veren 

konaklama tesisleri. 

 Nispeten az oda, yüksek fiyat politikası, nitelikli hizmet. 

Butik Otel 



 Tesisler yönetmeliğinde butik otel şöyle tanımlanıyor; 

 

Madde 43 (Butik oteller)  

Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve 

kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve 

servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli 

veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet 

verilen ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az on odalı 

otellerdir 

 

(www.resmigazete.gov.tr)  

Butik Otel 



Butik Otel 
 Kapasitesi en az 10, en fazla 60 odalı olarak 

belirlenen butik otellerin diğer özellikleri ise şöyle 

sıralanıyor; 

  
■    Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemelerle tefriş ve 

dekorasyonu yapılmış, 

■    Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalara sahip, 

■    Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu bulunan, 

■    Yönetim odası olan, 

■    Alakart lokantası bulunan, 

■    Genel mahallerde klima sistemi olan, 

■    24 saat oda servisi hizmeti verebilen, 

■    Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti sunan, 

■    Otoparkı olan, 

■    Odalarına müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi yapan. 

 

(www.resmigazete.gov.tr)   



Concept Rooms 

 Konsept odalı ya da oda temalı otel 

 

 Farklı konseptlerde dizayn edilmiş otel odaları 



Concept Rooms 

 Neden temalı otel? 

 
Farklılaşma pek çok alanda olduğu gibi inşaat ve turizm alanında da 

oldukça önemli hale geldi. 

  

Otelcilik sadece bir konaklama işi değil. Misafir kendini özel hissetmek 

istiyor. Temalı oteller de bu noktada devreye giriyor, kişiye kendini özel 

hissettiriyor.  



Les Ottomans, İstanbul 



James Bond temalı oda 



Batman temalı oda 



Akvaryum temalı oda 



WOW Topkapı Palace, Antalya  



WOW Kremlin Palace, Antalya  



Concept Rooms 
 "Tamamı temalı" vs "Oda temalı" oteller; 
 

Oda temalı oteller, Tamamı temalı otellere göre daha cazip imkanlar sunuyor, 

 

 Yatırım riski düşük 

 Odaların bir kısmı konsept oda yapılabilir 

 İlgi görmeyen konsept bir yenisi ile değiştirilebilir 

 Konsept odalarda misliyle fiyat politikasına gidilebilir 

 Dış cephede şehre uygun özgün mimari ve estetik korunabilir 

 Şu anda Türkiye'de yeni oluşan bir anlayış 



Concept Rooms 
 Oda temalı oteller; 
 

"İGD (İstanbul Gayrimenkul Değerleme) tarafından yapılan bir araştırma 

oda temalı otellerin diğer otellere göre daha fazla gelir getirdiğini ortaya 

koydu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme, turizm yatırımları konusunda 

‘odası temalı’ otel konseptini öneriyor ve İstanbul Gayrimenkul Değerleme 

tarafından yapılan  araştırmanın, sonucunda oda temalı oteller normal 

odalara göre daha çok talep görüyor.“ 

 

www.igd.com.tr  



Concept Rooms 

 maranta’nın oda konseptleri neler? 
 

 

 

 



Concept Rooms 

 Maranta "İstanbul Concept Rooms" öncelikle her biri, diğerinden farklı dizayn 

edilmiş odalardan oluşan bir konaklama tesisidir.  

 

 Bu odaların hepsi kendine has bir dekorasyon teması taşır.  

 

Bu "maranta" "concept rooms" zincirinin en önemli ayırt edici özelliğidir.  



Concept Rooms 

 Bunun yanında bazı suit odalar, Anadolu tarihinde yer etmiş, bilim adamı, 

devlet adamı gibi özel şahsiyetleri, onların konularını ve kullandığı objeleri 

ilham alarak dizayn edilir. 

 

 Bu odalar çeşitli tanıtımlarda otelin sürükleyici unsuru olarak ele alınacak ve 

daha yüksek fiyat politikasıyla değerlendirilecektir.  



Concept Rooms 

 Piri Reis, 
Deniz, osmanlı kadırgaları, haritacılık, denizcilik aletleri... 

 

 Hezarfen Ahmed Çelebi, 
Havacılık, uçmak, kanat, galata kulesi...  

 

 Mimar Sinan, 
Mimarlık, camiler, köprüler, kemerler, kubbeler, yapı unsurları.  



Concept Rooms 

 Tarihi şahsiyetlerin kısa bilgilerinin yer aldığı çeşitli dillerdeki 

kitapçıklar odalarda sergilenerek konaklamaya kültürel anlamda bir 

perspektif kazandırılabilir. 

 

 Oda isimleri otel içerisinde tarihi şahsiyetlerin isimleriyle anılır.  



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



Concept Rooms 



 Projenin ilk ayağı için lokasyon önerisi üzerinden değerlendirmeler,  

Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



İstiklal Caddesi 



Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



Marmara Han 



Bekar Sokak 



Kurabiye Sokak 



Marmara Han 

Plan kroki 



 Konum ve bina özellikleri açısından avantajları, 

 
 Marmara han istiklal caddesi mevkiinde bekar sokak ve kurabiye sokak kesişiminde 

köşe konumunda bulunan tarihi bir iş hanı. 

 

 Taksim anıtına 300m mesafede merkezi lokasyon, 

 

 Tarihi çevre ve Turizm odaklı bölge, 

 

 Tarlabaşı projesine 100m mesafede, 

 

 Dönüşüm içerisinde bölge fırsatlara açık lokasyon, 

 

 Tarihi estetik değeri olan köşe konumlu bina, 

 

 Çevre emsallerine göre geniş oturumlu 200m2 Yüksek tavanlı  

   Bodrum + Yüksek giriş + 5 kat + Teras  

Marmara Han 



İstiklal Caddesi 



 İstiklal caddesi üzerine notlar, 

 
 İstiklal caddesi şu anda değişimin ve gelişimin ortasında ve önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde yabancı turistin ve yerli ziyaretçinin merkezi olması öngörülüyor. 

 

 Sahip olduğu tarihi doku ve kültürel zenginlikle, yol boyunca açılan uluslararası 

markaların mağazalarıyla hedeflenen, bölgenin gerek alışveriş, gerek konaklama 

olarak alım seviyesi yüksek bir kesimin odağı olması. Son iki yılda bu yöndeki gelişim 

rahatlıkla gözleniyor. 

 

 Şu ana kadar değerli tarihi pek çok yapının alt katlarında bulunan kafe, dükkan, bar 

vs. gibi sınırlı kullanımlar, binaların üst katlarının kullanım imkanlarını sınırlamıştır. 

 

 Beyoğlu belediye başkanı her fırsatta gerek basına gerek mal sahiplerine bölgede 

kurumsal kaliteli otel ve işlevlendirilmiş kurumsal yapılanmaları desteklediklerini ifade 

etmiştir. 

 

 Şu anda bölgede otele müsait hacimde tarihi değeri olan bina azalmakta ve Marmara Han 

türünün az örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İstiklal Caddesi 



 Marka değeri açısından avantajları, 

 
 Marmara Han'ın tarihi ve estetik içeriği ile kente kazandırılması, mimari ve şehircilik 

açısından önem arz ettiğinden, Türkiye mimarlık ortamında, dergi ve makallelerde söz 

edilmeye değer nitelikler taşımaktadır. 

 

 Otel zincirinin ilk adımı olması açısından otel tanıtım işlerini kolaylaştıracak MARANTA 

marka değerini yükseltecektir. 

Marmara Han 



 Pazar araştırması ve Fizibilite 

 
 Otel türünün belirlenmesi,  

Lüks 5 yıldızlı, Küçük butik otel, Lüks Butik suite oteller, Orta seviye oteller vs. 

 Müşteri kitlesi,  

Kültür turistine yönelik, iş adamlarına yönelik, aile oteli, öğrenci ve gençlik otelleri 

vs. 

 Otelin bulunduğu bölge ve konum, Turizme elveişli mi? 

Lokasyon merkezi mi? 

Etrafta benzer oteller var mı? 

İş yapabilme ve rekabet durumu, çevre otellerin fiyatları 

Bölgede sezon var mı? Sezonlar kaç ay? Sezon doluluk oranları? 

 İmar durumu, 

Kaç kat veriliyor, İnşaat izin durumları, anıtlar kurulundan durum tespiti, 

 Bina özellikleri,  

Binanı büyüklüğü,  

Oda kapasitesi, 

Diğer aktiviteler için alanlar (Restaurant, cafe, toplantı salonu vs.) 

 Farklılaşma kriterleri, 

Misafirlerin otele çekilmesini sağlayacak ayırt edici unsurlar,  

Otel İşi 



 Bütçe araştırması ve fizibilitesi 

 
 Yatırım maliyetleri 

 

• Bina, arsa için ödenecek miktar, 

• Proje masrafları, 

• İnşaat masrafları, 

• Dekorasyon giderleri, 

• Otel içinde kullanılacak ekipmanlar, 

 

 İşletme  maliyetleri  

 

• Kira (aylık cironun en fazla 1/4 ü oranında olmalı) 

• Personel giderleri (yönetim, resepsiyon, kat hizmetleri, temizlik, aşçı, garson, 

bellboy vs) 

(Personel sayısı yaklaşık 0,6 X Oda sayısı) (ör: 25 X 0,6 = 15 ) 

• İşletme giderleri (elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vs.) 

Otel İşi 



 İlk yatırım maliyeti hesabı; 

 
 YAPI MALİYETİ  

 

Çevre ve Şehircilik Bak. Yapı Yaklaşık Maliyetleri.  

(www.maliyetbul.com) 

  

200m2 oturum  

Bodrum + Zemin kat + 5 kat = 7 kat 

1400m2 toplam yapı alanı 

5D yapı grubu (Restore edilecek yapı) 

Yapı birim maliyeti 1m2 = 900 $ 

  

Toplam : 1.260.000 $  

Maliyet Hesabı 



 PROJE MALİYETİ  

Mmimarlar Odası en az bedel hesaplama. (www.mimarlarodasi.org.tr) 

  

Rölöve Hizmetleri   40 % 28,000 $ 
 

Analiz Raporu    6 %   

Kesin Proje  10 %   

Rölöve Çizimleri  12 %   

Detaylar    8 %   

İhale Dosyası    2 %   

Orijinal teslimi    2 %   

 

Restitüsyon Hizmetleri   25 % 17,500 $ 
 

Kaynak Araştırması (Sanat Tarihi Raporu) Karşılaştırmalı Çalışma ve Restitüsyon Raporu 5 % 

Restitüsyon Projesi (Ön proje+Restitüsyon)                              15 %   

Detaylar+Orijinal Teslimi     5 % 

 

Restorasyon Hizmetleri  35 % 24,500 $ 
 

Ön Proje+Restorasyon Raporu   10 %   

Restorasyon Projesi ve Müdahale Kararları  20 %   

Detaylar      5 %   

 

Toplam: 70.000 $ 

Maliyet Hesabı 



 

 EKİPMAN VE DEKORASYON 

 

Oda İçleri tefriş  

Kafe ve Restoran tefriş  

Jeneratör  

Soğutma ve Klima   

Elektronik Cihazlar  

Çamaşırhane   

Mutfak Malzemeleri     

Ofis ekipmanları   

Yangın Hidrantları 

 

(Progem) 

Toplam : 500.000 $ 

 
 

Maliyet Hesabı 



 

 ÖN MALİYET TAHMİNİ, (%15+-)  

 

1.260.000 + 70.000 + 500.000 = 1.830.000 

 

Toplam: 1.830.000 $ 
 

Alternatif hesap yöntemi:  
Özel Belgeli ve Butik Otelciler Birliği tarafından ön görülen tahmini Butik otel asgari 

maliyet hesabı. 

  

Oda başına minimum maliyet = 50.000 $ 

Düşünülen oda sayısı = 25 

Toplam : 1.250.000 $ 

 

Oda başına maliyet = 73.200 $ 

Düşünülen oda sayısı = 25 

Toplam : 1.830.000 $ 

Maliyet Hesabı 



 YILLIK GELİR 

Tahmini yıllık oda hasılatı hesaplama: 

  

Oda sayısı X Doluluk oranı X Ort. oda fiyatı X 365 gün = Odalar Yıllık Hasılatı 

  

25 oda X %70 doluluk X 150 $ X 365 gün = 960.000 $  

  

Tahmini yıllık diğer hasılatlar: (Yiyecek, içecek vs) 

 

Oda gelirlerinin %33’ü olarak hesaplanmıştır. (Progem) 

 

960.000 %33 = 320.000 $ 

 

Toplam Yıllık Gelir: 1.280.000 $  

Maliyet Hesabı 



 YATIRIM GERİ DÖNÜŞ  

 

Düzenli bir otelde işletme maliyetleri %45 civarındadır. 

  

(Progem, 4 yıldızlı otel fizibilitesi yaklaşık sonuç) (Aykut Bakay, www.turizmaktuel.com)  

 

1.280.000 %45 = 576.000 yıllık işletme maliyeti. 

 

1.280.000 – 576.000 = 704.000 

  

Yıllık kar: 704.000 $  

 

 

1.830.000 / 704.000 = 2.59 

 

Yatırım geri dönüş süresi 2,5 yıl. 
 

* KDV muafiyeti ve Teşvikler hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

Maliyet Hesabı 



 KDV Muafiyet  

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-d maddesine göre, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, 

restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden 

yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında 

yapılacak teslimler KDV den istisna edilmiştir.  

Muafiyetler 



 Teşvik kredileri  

 

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu 

teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:  

 

1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,  

2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında 

Uygulanan Teşvik ve Destekler,  

3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,  

4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,  

5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,  

6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,  

7. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.  

Teşvik 



 Toki Restorasyon Kredileri  

 

863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlıklı 12 nci maddesine 

eklenen “2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u 

tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin 

başvurularda kullandırılır. 

Teşvik 



 Marmara han'a 200m mesafede butik otel incelemesi,  

 

ODDA HOTEL 

 

Balo Sok. No:30 Beyoğlu / Taksim, Beyoglu 

  

Lüks tasarım butik otel. 

  

Oda fiyatları 125$ - 165$ aralığında (booking.com) 

  

  

http://www.booking.com/hotel/tr/odda.tr.html  

ODDA Hotel 



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



ODDA Hotel, Beyoğlu  



Istanbul Concept Rooms 


