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!pek !pekçi, 100’üncü sayısı ile 
okuyucuyla bulu"an Turizm & Yatırım 
Dergisine ili"kin, “100’üncü sayı ve 
sektöre yaptı#ınız de#erli katkılar 
için sizleri tebrik ediyoruz. Turizm & 
Yatırım Dergisi, sektörde, do#ru bilgi 
payla"ımını sa#larken profesyonel 
yakla"ımını sürdürmesi sayesinde, 

sektör içerisinde yer alan danı"manlar, otel yatırımcıları, otel 
i"letme ve tedarik ekiplerinin tümü için çok önemli bir kaynak 
niteli#i ta"ıyor. Uzun vadede, bu i"in bu kalitede yürütülmesini 
sa#layan tüm ekibe de ayrıca te"ekkür etmek isteriz” yorumunu 
yaptı.

“Bursa’da 193 odalı, Aydın’da 72 odalı 
projelerimizin kaba yapı a!aması tamamlanmı! 
durumda olup; 2021 sonu için açılı!larını planlıyoruz”
!pekçi, yatırımcı firmalara destek oldukları konulara ili"kin "u 
bilgileri verdi; “Yeni otel projelerinin planlama a"amasından, 

otelin açılı"ına kadar olan süreçte yatırımcılara teknik 
danı"manlık hizmetleri vermekteyiz. Hizmetlerimizi, otel 
danı"manlı#ı, tasarım yönetimi, in"aat yönetimi, test ve devreye 
alma, yangın danı"manlı#ı olarak sınıflandırabiliriz. Otel 
danı"manlı#ı hizmetlerinde, i"letme markası seçimi ve marka 
entegrasyonunun sa#lanması, tasarım yönetimi hizmetlerinde 
i"letme markası ya da i"verenin taleplerinin projeye do#ru "ekilde 
aktarılması, proje koordinasyonunun sa#lanması, projelerin 
süperpoze edilmesi, FF&E ve OS&E malzemelerinin satın alma 
danı"manlı#ı, in"aat a"amasında ise teknik uygulama yönetimi, 
ihale ve satın alma yönetimi, kalite kontrol yönetimi, zaman 
yönetimi, sözle"me yönetimi, hak edi" ve bütçe yönetimi, test 
ve devreye alma hizmetleri vermekteyiz.” !pekçi, devam etmekte 
olan proje için ise, “$u anda danı"manlık vermekte oldu#umuz, 
yeni ba"lamı" ve ba"lamak üzere olan projelerimiz oldu#u gibi, 
marka entegrasyonu süreçlerini yönetti#imiz projelerimiz de 
var. Yeni projelere bakacak olursak; !stanbul Pendik’te 175 odalı 
bir projemiz var ve açılı" için 2022 son çeyre#ini hedefliyoruz. 
Di#er yandan, Karada#’da yapımına ba"lanacak hem uzun 
dönem konaklama hem de otel yapılarını içeren bir projemiz de 
hızlanmaya ba"lıyor. Bursa’da 193 odalı ve Aydın’da 72 odalı 
projelerimizin ise kaba yapı a"aması tamamlanmı" durumda 
olup; 2021 sonu için açılı"larını planlıyoruz” dedi.

“Dura"anlık yerini, özellikle eylül ayı itibariyle 
hareketlili"e bıraktı” 
!pekçi, pandemi süreci çerçevesinde firmaları adına 2020 yılını 
"öyle de#erlendirdi; “Covid-19 pandemisi, tüm dünya için 
zorlayıcı bir sürece sebep oldu. Gerek otel yatırımları gerek 
turizm sektörü çıkar yollar bulmak için gerçek anlamda çaba 
gösterdi. Özellikle ilk üç aylık süreç, bizim için de dura#an geçti. 
Bu dura#anlık yerini, özellikle eylül ayı itibariyle hareketlili#e 
bıraktı. Pandemi sürecinde, i"imizin danı"manlık tarafıyla alakalı 
olarak; online toplantılar sayesinde i"letme markası seçimi, 
marka entegrasyonu ya da tasarım koordinasyonu anlamında 
çalı"malarımızı büyük ölçüde yapmaya çalı"tık.” !pekçi, 
2021 sezonu için ise, “2021 sezonunda, alınacak tedbirler ve 
de#i"en seyahat, ula"ım, destinasyon tercihleri do#rultusunda 
seyahatlerin artaca#ını ve turizmi daha sürdürülebilir kılmak için 
sunulacak sa#lık ve güvenlik önlemleri ı"ı#ında çok daha iyi bir 
sezon olaca#ını hem öngörüyor hem de ümit ediyoruz” dedi. 

“Turizm & Yatırım Dergisinin 100’üncü sayısını ve sektöre 
yaptı"ınız de"erli katkılar için sizleri tebrik ediyoruz”
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POM Otel Danı!manlı"ı ve Proje Yönetimi, yeni otel projelerinin planlanma a!amasından, otelin 
açılı!ına kadar olan süreçte yatırımcılara teknik danı!manlık hizmetleri veriyor. Dergimizin 100’üncü 
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#pek #pekçi, “Turizm & Yatırım Dergisi, sektörde do"ru bilgi payla!ımını sa"larken, profesyonel 
yakla!ımını sürdürmesi sayesinde sektör içerisinde yer alan ekiplerin tümü için çok önemli bir 
kaynak niteli"i ta!ıyor” dedi.


