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Günümüzde
Türk hamamları
Merhaba,
Bir mimar ve spa&wellness sektörüne emek veren bir kişi olarak günümüzde türk hamamlarına verilen önem ve
ilginin hem yurt dışında hem de ülkemizde giderek artıyor olduğunu görmek benim için son derece sevindirici.
Yurt dışı seyahatlerimizde dünyanın pek çok ülkesindeki turizm işletmelerinde hamam ünitelerinin ve hamam
uygulamalarının moda haline geldiğini görmekteyiz. “Osmanlı hamamı” veya “Osmanlı Banyosu” adı altında
Avrupa’daki bir çok spa merkezinde yer alan türk hamamlarının bir kısmında geleneksel hamam mimari çizgilerine
sadık kalmaya çalışılırken, bir kısmında modernize edilip özgün tasarımlar ile köpük masajı ve kese uygulamaları
gerçekleştirilmektedir ve bu uygulamaların spa kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen uygulamalar olduğu
söylenmektedir.
Türk Hamamı ile ilgili dünya turizm piyasasındaki bu yeni trende karşılık, Türk toplumunda sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası ve kültür mirası olan hamamların ve geleneklerin Türkiye’deki turistik işletmelerde , fitness center
ve sosyal tesislerde de son dönemde daha fazla uygulanmaya başlandığına, yatırımcılar ve işletmeciler tarafından
spa merkezi projelerinde özellikle planlanması istendiğine tanık oluyoruz . Anadolu kültürünün oldukça önemli bir
parçası olan ve altı bin yıl önce tarih sahnesine çıkmış olan “Hamam”, hemen her medeniyetin kültürel bir parçası
olmuş ancak en anlamlı ve en sık olarak Türk adıyla söylenmiştir. Türkiye dendiğinde yabancıların aklına gelen ilk
şeylerden biri “Türk Hamamı” ‘dır. Bugün, ülkemizin bazı bölgelerinde tarihe tanıklık etmiş ve kısmen değişikliğe
uğramış olsalar da halen varlıklarını devam ettirmekte ve işler durumda olan hamamlarımız vardır. İstanbul başta
olmak üzere Bursa, Afyon, Kayseri, Mardin gibi birçok şehrimizde tarihi hamamlara ve hamam müdavimlerine rastlamak mümkün. Yerli ve yabancı turistlerin rağbet ettiği Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bu mekânlar hamam
sefasını yaşamak isteyenlere bu keyfi yaşatmaktadır. Tarihi hamamlarımızın yanı sıra, günümüzün modern Türk
hamamları da bu kültürümüzün yaşamasına imkan tanımaktadır. Bugün az sayıdaki orijinal Türk Hamamlarının
yanı sıra termal tesisler, sağlık ve güzellik merkezleri ve diğer konaklama işletmeleri bünyesinde açılan hamam
üniteleri oldukça ilgi görmektedir.
Türk Hamamı termal tesisler, sağlık ve güzellik merkezleri ve diğer konaklama işletmelerinde bir ürün olarak hizmete sunulmaktadır. Günümüzün en gözde turizm alanlarından biri olan ve bünyesinde bulundurduğu Türk hamamını
tanıtımlarında ön plana çıkaran, sağlık ve güzellik turizmi, turizmi 12 aya yayması özelliği ile önem taşımaktadır.
Son yıllarda bu alanda yapılan yerli ve yabancı yatırımlar sayesinde yabancı ve Türk vatandaşlarının Türkiye’yi
ziyaret nedenleri arasında sağlık amaçlı gelenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Geçmişte Türk Hamamları
ile doruğa çıkan su kültürü nitelikli tesislerin yapımıyla canlanmaktadır. Sağlık ve güzellik merkezlerinde, termal
tesislerde yapılan uygulamalar ve kürler genel olarak Türk masajı - Türk Hamamına yönelik yapılmaktadır. Turizm
hareketlerinin değişmesi, farklı alanlara yapılan turizm yatırımları, seyahat edecek kişilerin tercihlerinin değişmesi
alternatif turizm kapsamında farklı ürün oluşturulmasını hızla geliştirmektedir. Bu bağlamda çok sayıda ilginç motiflere ve orijinal öğelere sahip olan , kültürel ve tarihi özellikler taşıyan destek bir turistik ürün niteliğinde olan Türk
Hamamları gerek kültürel gerek mimari gerekse etkilediği sanat dalları bakımından turistlerin ilgisini çekmektedir
ve ülke tanıtımı açısından son derece önemlidir. Alternatif turizm türü olan sağlık ve güzellik turizmi içinde bulunan
sağlık merkezlerinin ve konaklama işletmelerinin bünyelerinde bulunan Türk Hamamı, yurt dışı tanıtımlarında ön
plana çıkarılmaktadır. 5 yıldızlı otel ve Day Spa’larda hem turistler hem yerli kullanıcıların ilk tercihi Türk Hamamı
ritüeli ve kese köpük masajı olmaktadır.
Ülkemizin yüzyıllardır sembolü olan ancak uzun süre unutulmaya terk edilmiş Türk Hamamı ve uygulamaları, spa
wellness turizminin gelişmesi ve popülaritesini artırması ile hak ettiği önemi kazanmaya başlamış ve bu tesislerin
kalbi haline gelmiştir. Geleneksel Türk Hamamı deneyimini henüz yaşamadıysanız inanın çok şey kaçırdınız. En
kısa zamanda bu keyfi ve rahatlamayı tatmanızı öneriyorum. Şimdiden sıhhatler olsun!
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Promet Spa Wellness

Almanya’da Türk hamamını tanıttı
manlaşmış bir firma olan PROMET SPA WELLNESS Genel Müdürü Yük.Mimar Ayşegül Sungur idi ve “Türk Hamamının tarihi,
mimarisi, kültürü ve günümüz Spa merkezlerindeki uygulamaları”
hakkındaki sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Konuşmalarda misafirler, Türk hamamının tarihi ve Fransa ile Çin’deki
Spa kavramlarıyla ilgili oldukça önemli kazanımlar elde ettiler.
Konferansa katılan PROMET SPA WELLNESS firmasının beş üst
düzey yöneticisi aynı sektörde faaliyet gösteren farklı ülkelerden
birçok firma ile birebir kontakt kurma şansını yakaladı.

Lux Elements öncülüğü ve Leverkusen Ticaret Odası’nın katkılarıyla 27 Ekim 2009 günü Leverkusen’de gerçekleştirilen Üçüncü
Uluslar arası Kullanıcı Konferansı, içinde Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, İtalya, Polonya, Litvanya, Bulgaristan,
Rusya ve Hong Kong gibi yirmiyi aşkın ülkenin bulunduğu yüzden
fazla temsilciyi “Doğu ile Batı’nın Kaynaşması” sloganıyla bir araya
getirdi. Sektörün öncü şirketlerinin ortak çalışması olan organizasyonun ana teması, “özel spa tesisleri” olarak belirlenmiştir.
Konferans günü öğleden sonrası ise, Türkiye, Fransa ve Hong
Kong gibi ülkelerden katılan dört konuşmacıyla üst sınıf bir program ziyaretçilere sunuldu. Konuşmacılardan biri de Türkiye’de Spa
Wellness tesisleri tasarımı, üretimi ve uygulamaları konusunda uz-

Lux Elements’in CEO’su Mr. Rolf Longree’nin belirttiği gibi her geçen yıl daha da büyüyen Kullanıcı Konferansı, bu sene yeni bir
katılımcı rekoru kırmıştır. Mr. Longree’nin işaret ettiği üzere bu
konferansın en önemli getirisi, dünyanın dört bir yanından gelen
katılımcıların birbirleriyle iletişime geçerek bilgi entegrasyonun
sağlanması ve dünya üzerindeki trendlerin yerinde görülmesi olarak özetlenebilir.

Kütahya Seramik

Yeni Havuz Serisinde Tasarımı ve Teknojiyi Buluşturuyor
Son teknolojiler kullanılarak, her zevke ve mekana uygun seramikler üreten Kütahya Seramik,
havuz tutamakları, kaymaz karolar ve iç kaplamaları ile yeni havuz seramiklerini kullanıcıların ve
profesyonellerin beğenisine sunuyor.

Kütahya Seramik, havuz uygulamalarının vazgeçilmez parçaları olan; %100 porselen özellikli, tutamak, kaymaz, merdiven
kaymazı, yağmur kanalları, havuz iç kaplamalarında kullanılan
ve 26 renk seçeneğine sahip porselen karolar; 10x10, 10x20,
12x24,5 olimpik ebatlarda mat, kaymaz ve parlak yüzeyleri ve
havuz çevresi teraslar için; kaymaz özellikli, kombin kullanıma
uygun birçok ebatta, farklı yüzey renk ve doku alternatifli seramikleri ile havuz seramiklerine yepyeni bir soluk getiriyor.
Kütahya Seramik havuz ürünleri, kalite, estetik, fonksiyonel ve
kombin ürün ihtiyaçlarına uygun olarak üretilerek tasarımcıların ve profesyonellerin beğenisine sunuluyor.
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Farklı, yenilikci ve kalitenin ismi

“PROMET A.Ş.”

Sektörün deneyimli isimlerinden Mehmet Kabaş
yeni projeleri ve havuz
sektörü hakkında bilgi
verdi

Mehmet Kabaş

PROMET A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

PROMET A.Ş. Türkiye’de ve Dünya’da birçok hamam, sauna ve SPA Wellness projelerine imza attı.
17 yıldır Türk havuz sektöründe hizmet veren PROMET A.Ş. 2010’da da yurtdışı projelerinde daha
etkin rol almıyı hedefliyor.

Öncelikle sizi tanıyabilirmiyiz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mezunuyum.
Mezuniyetimden sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde University
of California Berkeley ‘de Endüstri Mühendisliği ve İşletme üzerine Master Yaptım. Mezuniyetimden sonra üç yıl kadar Amerika’da
Yüksek Mühendis olarak çalıştım. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek sektörde bazı öncü holdinglerde üst düzey yönetici olarak
çalıştım.
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Promet AŞ. yi ve bu söktöre nasıl girdiğinizi anlatırmısınız.
1993 yılında Promet Dış Ticaret ve İnşaat A.Ş. yi kurarak diş ticaret
ve taahhüt hizmetleri işlerine başladık. Finlandiya’da Helsinki’de
Finli ortaklarımızla bir Ofis Kurduk ve yaklaşık on beş kişilik bir
ekiple St. Petersburg’ tan Alma Ata’ya kadar geniş bir alanda Türk
İnşaat yüklenici firmalarına malzeme tedariki ve çeşitli hizmetlerde
bulunduk. Daha sonra St. Petersburg ve Moskova ofislerimizi açtık. Bu süreç yaklaşık beş yıl kadar devam etti.

Sektörümüzdeki tüm firmalarımıza başarılı ve bol kazançlı yıllar dileklerimle sektörde çok önemli bir
boşluğu dolduran Havuz Sauna dergimize de içten teşekkürlerimi sunarım.
2000 yılında, milenyumla birlikte Saunatec-HELO markası temsilciliğini alarak, Türkiye’de sauna malzemeleri ithalat ve satışı ile
sauna ve havuz sektörüne giriş yaptık.

unalar için tasarım ve malzeme alternatiflerimiz sürekli olarak yenilenmektedir.Yapılan örnekler bu konudaki uzmanlığımızı kanıtlamakta ve çok güzel yorumlar almamıza neden olmaktadır.

Markalarınızdan bahsedermisiniz? İthalatlarınız ve imalatlarınız nelerdir?
Promet A.Ş. bünyesinde inşaat ve dekorasyonla ilgili markalar
da var. Konumuz olan Havuz Sauna sektörü ile ilgili başlıca markalarımızı; HELO Finlandiya, HARVIA Finlandiya, EOS Almanya,
LUX ELEMENTS Almanya, ELIGA Almanya olarak sıralayabiliriz.
Bunların dışında ona yakın sektörle ilgili temsilciliklerimiz var.

On Beş Yılı aşkın süredir sauna konusunda deneyim sahibi olmamızdan ötürüdür ki her zaman öncü olmaya çalıştığımız ve sürekli
yeni ürünleri tanıttığımız bu sektörde birlikte çalıştığımız işbirlikçilerimiz de kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizden ve hizmet anlayışımızdan memnundurlar.

Temsilcisi olduğumuz bu ürünlerin ithalatını yapmaktayız. Ayrıca
Sauna ve Spa Wellness ile ilgili imalatlarımız var, bu imalatlar
projelere özel yapılmaktır.
Türkiye’ de ve Dünya’da birçok hamam, sauna ve SPA Wellness projelerine imza attığınızı biliyoruz, bu uygulamalarınızdan bahseder misiniz? Nasıl bir kalite politikası ile çalışıyorsunuz?
Memnuniyetle; Gerçekten hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok prestijli projeler yaptık ve bu projelerden çok deneyim kazandığımızı söyleyebilirim. Kaliteli ve yenilikçi hizmetler çıkarmamızda,
konusunda uzman ve deneyimli bir kadromuzun olması en önemli
etken oldu. Buradan, emeği geçen tüm ekibimizi kutluyorum.
Özellikle Türk Hamamı projelerine son yıllarda çok önem veriyoruz. Türk hamamının daha yaygın olarak kullanım ve tanıtımında
önemli bir katkımız olmasını arzuluyoruz. Bu amaçla birçok etkinliklerimiz olmaktadır. Türk hamamları konsepti özel ilgi alanımız
olarak devam edecek, bu konuda bir çok çalışmalarımız olacaktır.
Sauna konusunun bizim için ne kadar önemli olduğu zaten temsil ettiğimiz markalardan anlaşılmaktadır. Bu markaların hepside
kendi alanlarında dünyaca tanınmış lider markalardır.Bu konuda
klasik saunaların dışında özel ve farklılık yaratan fonksiyonel sa-

SPA Wellness projelerimiz de ise daha çok anahtar teslim, beş
yıldızlı oteller ve üst segment projeler ilgi alanımız durumundadır.
Bu konuda mimari çözümlerden uygulamaya kadar çok geniş bir
yelpazede hizmet vermekteyiz.
Promet A.Ş. nin geleceğe yönelik planları nelerdir?
Promet A.Ş gelecek planlarında her zaman yapmayı arzuladığı gibi
yine insan faktörüne, kurumsallık ve kaliteye yatırım yapacaktır.
Bunun yanı sıra Yurt dışı projelerde daha etkin rol almak hedeflerimiz arasındadır. Uluslararası arenada kendi sektörümüzde marka
olmak ve farklı,yenilikçi mimari çizgimiz,tasarım ve uygulamalarımız ile öne çıkmayı planlıyoruz.
İçinde bulunduğunuz sektörün Türkiye’ deki geleceğini nasıl
değerlendirirsiniz?
Sektörün geleceğini çok iyi görüyorum. Türkiye’ de Turizm ve İnşaat sektöründe iniş çıkışlar olsa da sürekli gelişen bir grafik içinde
olmasından ötürü sektörümüz, Pazar artışını olumlu yönde etkileyecektir. Yalnız sektör içindeki firmalarımızın kaliteye yönelmeleri
ve kendi içinde haksız rekabeti önleyebilecek etik çözümleri bulmak içinde çaba sarf etmeleri gerekmektedir.
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Sensimar
Side Resort &
NAR SPA
Sizleri Türkiye’de
Selamlıyor…
2009 yılı yaz ayları itibariyle müşterilerini ağırlamaya başlayan Sensimar
Side Resort & NAR SPA bünyesindeki
2000 m2’lik SPA alanının konsept ve
uygulama projesini ve spa alanının
yapımını gerçekleştiren PROMET
SPA&WELLNESS firması yetkilisi
Yük.Mimar Ayşegül Sun gur, Otel ve
Spa Merkezi hakkında bilgi verdi.
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Doğanın bütün renklerinin ve güzelliklerinin bir arada bulunduğu yeşilin büyüsünden çıkıp kilometrelerce uzanan ince kumlu
sahilinin mavinin büyüsüne kapıldığı yerde , Side kumköy arası
Evrenseki’nin yeni yürüyüş yolu kenarında tüm yıl açık olarak ve
5 yıldız üzeri konforuyla özel bir tatil sunmak amacıyla misafirlerini
ağırlamak üzere beklemektedir.
Ayşegül Sungur
Genel Müdür / Yük. Mimar

Turizme 25 yıl önce adım atan Emirhan Hotels, 6. tesisini TUI’nin
yeni geliştirdiği Sensimar Markası ile Side Evrenseki’de açtı. TUI’nin
yeni markasının ilk tesisi Sensimar Side,
grubun daha sonra; Girit, Rodos, Mısır’da
ve markanın onları izleyecek diğer ülkelerdeki tesislerinin amiral gemisi olacak.
Standartları yüksek olan çiftlere hitap
eden, animasyonu olmayan, spor, Spa ve
Wellness gibi ürünlere eğilimi olan, dinlenmek hedefini öne alan ve belirli bir gelir
seviyesine sahip bir kitleyi ağırlayacak bir
tesis olan SENSİMAR Side Resort & SPA
tarihi açıdan zengin , modern yaşam ile iç
içe geçmiş bir bölgede , modern tasarımı
ile sizlerin beğenisine sunulmuştur.
Kişisel ve özel bir servis mi arıyorsunuz?
Direk deniz kenarında bir rüya mı? Özgürlük ve süreklilik mi arıyorsunuz? Seçkin
mutfak ve rahatlatıcı NAR SPA önerilerini
tercih mi ediyorsunuz? O zaman burada
tam doğru yerdesiniz. Türk Riviyerasında
ki Sensimar Side Resort & NAR SPA sizin
hizmetinizdedir.
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Aslında 350 oda bile sığabilecek bir arazide misafirlerin rahatlığı ve
konforu düşünülerek konsepte uygun olarak 237 oda olarak planlandı. Tesise moda olan ve bu yüzden abartılı kullanılan a la carte
restoranlar yerine daha farklı ölçülerde Akdeniz ve Türk Mutfağı,
Spa konseptine bağlı olarak bir Vital restoran, sahilde bir balık a la
cart gibi birimlerde yemek yemenin keyfine varacaksınız.

Akdeniz mutfağından vejetaryen mutfağının hafif lezzetlerine kadar
harika bir ziyafet çekebilir, kendinizi ana restoranda zengin büfelere, çok lezzetli tema akşamlarına, diyet ve lezzete, sabah çayına,
kahveli pastanelere, suşiye, gece yarısı atıştırmalıklarına ve daha
birçok şeye hazırlayın.
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Spor ve eğlence konularında da herkese göre bir şey bulunan tesiste sizleri sayısız olasılıklar beklemektedir: Fitnes Salonu, Plaj Voleybolu, Su Topu, Bilardo, Dart, Masa Tenisi, Aerobik, Aquafitness,
Nordic Walking, yeni başlayanlar ve ileri seviyedekiler için Pilates
ve Yoga kursları, Tual üzerine resim yapma , Takı tasarımı, projektörlerle aydınlatılmış tenis alanı, basketbol, ok atma, mini golf,
patlamış mısır ve panc ile sinema akşamları, canlı müzik akşamları
ve ülkeler & insanlar üzerine diya gösterileri, yaklaşık 500 m uzaklıkta futbol sahası
Binicilik Tesisi ve daha neler neler…

VÜCUT & RUHUN UYUMU - Wellness & NAR SPA
Sensimar Side Resort & NAR SPA’ın yaklaşık 2.000 m² büyüklüğündeki wellness alanında rahatlatıcı saatlerin, hoş atmosferin
tadını çıkartıp, kaliteli ve sempatik personel tarafından şımartılmanıza izin verin.
NAR SPA 136 m² büyüklüğünde kapalı yüzme havuzu ve ıslak
alan bölümündeki farklı ve özgün tasarımlarla zenginleştirilmiş geniş Türk hamamları , modern tasarımı ve panoramik manzarası ile
Fin Saunası, otantik dekorasyonu ile rus saunası, aroma ve tuz inhilasyonu ile rahatlatıcı ve tedavi edici buhar odası, macera duşları,
kneipp ayak terapisi, şaşırtıcı bir deneyim sunan dekoratif buz çeşmesi, her türlü ıslak bakım ve uygulamaların yapılabileceği çamur
banyosu gibi üniteler projenin konseptine uygun olarak PROMET
tarafından özenle tasarlanıp üretildi.
PROMET, Nar Spa’da dünya spa sektöründeki son trendleri, dünyada konusunda lider firmaların en son teknolojik, profesyonel
ürünleri ve ekipmanlarını kullandı. Kullanıcılara dinlenirken infrared
ve solaryum bakımları sunabilen Infrared ve Solaryum özellikli Infrasky ve Sunsky sistemleri, sallanan ısıtmalı yataklar Türkiye’de ilk
defa Nar Spa’da kullanıldı.
PROMET, Nar Spa’da Türkiye’de bir çok Spa Merkezinde yeterince önem verilmeyen dinlenme alanlarına Nar Spa’da fazlasıyla
yer ayırma şansını yakalayıp, farklı özellik ve dekorasyonda geniş
dinlenme odaları tasarladı. Masaj ve Bakım Odaları bölümünde kul-
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lanıcılara kendilerini özel hissettirecek uygulamalar, dingin ve özel
dekorasyonlu odalarda sunulabilmekte. VIP Masaj Odası, Couple
Masaj Odası, Klasik Masaj odaları, Refleksoloji Odası, Cilt Bakım
Odası, Vücut Bakım Odası, Tai Odası, Barrel Bath Odası, çok yönlü spa bakım, kozmetik ve uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmek ve kullanıcıları memnun etmek üzere dizayn edildi. Özellikle
peyzaj mimarisi ile öne çıkan Sensimar Side Resort & NAR SPA’da
dış mekan , bahçe masaj ve dinlenme üniteleri de unutulmadı. Nar
Spa’da sayısız Alakart uygulamalarıyla komple bir rahatlama yaşayıp hoş sıcaklık, güzel kokular, yumuşak akan su ile vücudunuzun
ve ruhunuzun nefes almasını sağlayabilirsiniz.
Sensimar başlangıçtan itibaren dinlenme anlamına gelir. Elinizde
hoş geldin içeceği, burnunuzda denizin kokusu ve tüm istekleriniz
için emrinize amade olan personelin sıcak selamlaması ile tatil duygusu hemen yaşanmaya başlanır. Sensimar’da servis kalitesinde
sadece en yüksek çıtalar geçerlidir. Kendinizi Sensimar’ın Otellerinin hazzıyla ödüllendirin!
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