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Yeni otel projelerinde hedeflerinin sürece 
projenin ba!langıç a!amasında dahil 
olarak, tasarım ve in!aat süreçlerinde 
projelerde ya!anabilecek olası problemleri 
en aza indirgemek yönünde oldu"unu, 
i!letmedeki otellerde ise renovasyon, re-
branding veya konsept de"i!ikli"i ihtiyacı 
söz konusu olması halinde yine teknik 
danı!manlık hizmetleri verebileceklerini 
belirten POM Otel Danı!manlı"ı ve Proje 
Yönetimi Yönetici Orta"ı #pek #pekçi, 
”Danı!manlık ihtiyacı duyulan projeler, 
genellikle zincir otel projelerini kapsıyor. 
Zincir otellerin, talep etti"i standartların 
sa"lanması ve i!letmeye açılı! sürecinin 
sorunsuz ilerlemesi, tüm tasarım ve 
in!aat sürecinde maliyet ve zaman 
kontrolünün, kalite kontrol sistemleri 
ile e!zamanlı olarak sa"lanabilmesi 
adına bu projelerdeki ihtiyacın daha 
fazla oldu"unu söyleyebiliriz” dedi. 
2018’de POM Otel Danı!manlı"ı ve Proje 
Yönetiminin yer aldı"ı projeler hakkında 
bilgi veren #pekçi, ”2018 yılı içerisinde, 
Best Western Plus SAW Airport, Holiday 
Inn Istanbul Old City, Küçükçekmece’de 

butik bir otel projesi, Reges A Luxury 
Collection Çe!me, Bursa’da ve #zmir’de 
yer alan otel projelerinde yer aldık. Bu 
projelerin, bir kısmında tasarım ve in!aat 
süreçlerinin tümünde danı!manlık 
hizmeti verirken, kiminde sadece in!aat 
yönetimi, kiminde i!letme markası seçimi, 
re-branding süreçlerinin yönetimi gibi 
hizmetleri sa"lamak hem bizleri güncel 
tutuyor hem de projelere sa"ladı"ımız 
katkıları somut olarak görmekten keyif 
duyuyoruz’’ !eklinde konu!tu. 

‘’Do!ru yerde yapılan do!ru yatırım 
do!ru sonuçlar verecektir’’
Otel yatırımcılarının yatırım kararı 
alırken, öncelikle do"ru lokasyon 
seçimi ile i!e ba!lamaları gerekti"inin, 
altını çizen #pekçi, otel yatırımcılarına 
!u tavsiyelerde bulundu; ”Yapılması 
planlanan otel yatırım fizibilitesinin, 
karar a!amasında yapılması da önemli 
bir konudur. Hedef kitle, zincir markalar 
ile çalı!ılıp çalı!ılmayaca"ı, nasıl bir otel 
planlanaca"ı kararının proje ba!langıç 
sürecinde netle!mesi gerekmektedir. 
Di"er yandan, yatırımcıların, yaptıkları 
yatırıma bakı! açıları da kritik bir 
konudur. Yapılacak yatırımın bir prestij 
kayna"ı olmasından ziyade do"ru yatırım 
olması gereklili"i üzerinde durulmalıdır. 
Kimi yerde üst segment, kimi yerde lüks 
bir yatırım olabilecekken, kimi yerde 
ise son senelerde çokça görüldü"ü 
gibi orta segment otellerin yapılması 
daha efektif olabilecektir. Tüm bu karar 
süreçleri ile beraber, proje ve in!aat 
süreçlerinin ba!laması, yatırım sürecinin 

sa"lıklı ilerleyebilmesi adına büyük 
önem ta!ımaktadır. Bizim bu noktadaki 
önerimiz; gerek do"ru yatırım kararının 
verilmesi gerek zaman ve maliyet 
kontrollü bir proje süreci olması gerek 
markalardan alınacak onay süreçlerinin 
takip edilmesi adına profesyonel ekiplerle 
çalı!ılması yönündedir. Böylelikle, 
belirlenen hedef kitle do"rultusunda, 
otel tasarım kriterleri ve i!leyi! planı 
olu!turulabilecek ve bu hedefle in!aat 
sürecinin devam etmesi sayesinde, 
açılı! süreçleri kısalabilecek, maliyet 
kontrolü yapılabilecek, seçilen do"ru 
ürünlerle yatırımın ömrü uzayabilecek, 
in!aat süreçlerinde imalatlar esnasında 
ya!anan dönü!ler en aza indirgenerek 
ekonomik çözümler üretilebilecek ve tüm 
bunlar sa"lanırken kalite standartlarının 
da en ön planda tutulmu! olacaktır.”
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