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Turizmin gizli devi
hedef büyüttü
Tekstille basladiklari is yasaminda turizm alaninda da etkin faaliyetleri bulunan Hatayil
Gazel Ailesi, yeni yatirimlariyla adlarindan sikça söz ettirecek gibi. Fethiye ve Belek'teki
Letoonia otellerinin sahibi olan Gazel Ailesi, biri KKTC'de olmak üzere 3 otel daha açmak
için girisimlere basladi. Grubun toplam 2 bin 500 olan yatak kapasitesi, yeni yatirimlarla
birlikte 4 bine çikacak.
URIZM, gizli devleri bol

olan sektörlerin basinda geliyor. Bunlar kesfedildikçe,
altina imzalarini koyduklari
girisimler de duyanlari sasirtmaya
devam ediyor.
Gazel Ailesi, böyle bir basariya
imza atmis girisimciler arasinda
gösterilebilir. Bünyesinde Hattil,
Hateks, Gazella Turizm, Tutis ve
Borsanova.com sirketlerini barindiran aile sirketinin temelleri, baba
Razik Gazel tarafindan atildi. Söz
konusu sirketlerde, Gazellere akra-
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ba olan Abdo ve Huri ailelerinin de
ortakligi bulunuyor. Tekstil sirketlerini, ortaklarin ikinci kusagi yönetirken, turizm ve turizmle ilgili
sirketlerin basinda Cihat ve VelIt
Gazel kardesler bulunuyor.
Fethiye ve Belek'te sahibi olduklari Letoonia'lara yenilerini eklemeyi hedefleyen kardesler, gazetelere verdikleri ilanla arazi ariyor.
Gazel Ailesi, mevcut zincirlerine
Bodriim, KKTC ve Dalaman'da
hizmete açacaklari yenilerini eklemeyi planliyor. Tümünde toplam 2
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bin kisinin çalistigi aile sirketlerinin geçen yilki cirosu 42 milyon
euro olarak gerçeklesti. Bu yilki
hedef ise 45 milyon euro olarak belirleniyor.
Tekstille basladilar

Yukarida adi geçen sirketlerin
baslangiç noktasi Hateks. Temelleri baba Razik Gazel tarafindan
1970'te atilan Hateks (Hatay Tekstil), yoluna 3 ailenin ortakligiyla
devam ediyor. 1936 Hatay dogumlu olan baba Gazel, amiral gemisi
olan sirketi, Istanbul Iktisat Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra
kurdu.
Tekstilciler arasinda 1980'li
yillarda turizme yönelme egilimi
bas gösterince, baba Gazel de bu
kervana katilip, otelcilik isine girmeye karar verdi. Kararin alinmasindan sonra 1989'da ilk tesis olan
Fethiye'deki 165 dönümlük arazi
üzerine kurulu Letoonia Club &
Hotel hizmete açildi.
O yillar, henüz ögrenci olan Gazel kardesler, çocuk yaslarinda, babalari sayesinde turizmle tanismis
oldu.
Iki kardes de isletme ve pazarlama konusunda egitim gördü.
1971 Hatay dogumlu olan Velit
Gazel, Istanbul Isik Lisesi'ni bitir3 ekim 2004

dikten sonra Londra'da 2 yillik isletme egitimi aldi ve ardindan
ABD'deki USIA Üniversitesi'nden
1993'te mezun oldu.
1973 dogumlu Cihat Gazel de
Istanbul' da baslayip bitirdigi ilk ve
orta egitiminden sonra, üniversiteyi
okumak için agabeyi gibi ABD'ye
gitti. ABD'nin San Diego kentinde
isletme ve pazarlama egitimi alan
Gazel, 1995'te Türkiye'ye döndü.
Devre tatil sistemi

Tekstil isinde akrabalarinin yani sira Italyanlarla da yüzde 50 ortakliklari bulunan Gazel kardesler,
bu alandaki yönetimi akrabalarina
birakip, turizm sirketlerinin yönetimini üstlendi. Sahip olduklari otelleri isleten Tutis (Turizm Ticaret
Seyahat) Yönetim Kurulu Üyesi
olan kardeslerden Cihat, otellerin
yönetimini; Velit ise yeni kurulan
borsanova.com'un yönetimini üstlenmis durumda.
Adini, bulundugu bölgenin antik çaglardaki Letonya kentinden
alan Fethiye'deki ilk tesislerinde
farkli bir konsept gelistirdiklerini
hatirlatan Cihat Gazel, sunlari söylüyor:
"Türkiye'de ilk kez bir tatil köyünde 'devre tatil' kavramini gelistirdik. Bu sistemde, devre mülkten
farkli olarak villalari 49 yilligina
müsterilerimize kiraliyoruz."
Fethiye Club & Hotel'deki 65
villanin söz konusu sistem çerçevesinde 49 yilligina kiralayan müsteriler oldugu belirtiliyor. Fethiye' deki tesisin diger bir özelliginin
ise devletten alinan ilk tahsislerden
biri olmasi oldugu söyleniyor.
ikinci Letoonia

Fethiye'deki ilk tesisteki basarinin ardindan, ikinci otelin hazirliklari baslatilmis. Nitekim, Belek'te 75 dönümlük arazi üzerine
insa edilen Letoonia Golf Resort,
1997'de hizmete açilmis. Devreye
giren ikinci tesisle birlikte, toplam
3 ekim 2004

yatak kapasitesi 2 bin 500 yataga
ulasan, iki halkali bir yerli otel zinciri dogmus.
Zincire yeni halkalar eklemek
isteyen Gazel kardesler, bu aralar
haril haril arazi ariyor. Devletten
tahsis almak yerine, neden özel sahis arazisi aradiklarini sordugumuzda aldigimiz yanit bizi sasirtti.
Kültür ve Turizm Bakanligi'nin
geçenlerde sonuçlanan arazi tahsislerine teklif vermediklerini hatirlatan Gazel kardeslerden Velit Gazel,
söyle konusuyor:
"Ihalelerde fiyatlar çok yükseldi. Baktik ki, devletten 49 yilligina
alacagimiz tahsisli arazi üzerine tesis pahaliya malolacak. Bunun
üzerine, tapusu bize ait olan, maliyetleri daha ucuza çikacak arazi
aramaya basladik."
Letoonia'nin üçüncü halkasini
Bodrum'da olusturmak isteyen kardesler, KKTC ve Dalaman'da da
tesis ariyor. Gazetelere verdikleri
ilan üzerine epey teklif topladiklarini hatirlatan Cihat Gazel, "Topla-

nan teklifleri kisa sürede degerlendirip, üçüncü tesisimiz için ilk kazmayi vuracagiz. Yeni tesislerle yatak kapasitemizi 4 bine çikarmayi
hedefliyoruz" diyor.
Giyinme ve dinlenme gibi temel ihtiyaçlarina yönelik alanlarda
yatirimlari oldugunu belirten kardesler, bu ihtiyaçlara tamamlayan
gida konusunu da yakindan izliyor.
Önümüzdeki dönemde hazir gida
alanina da girip, bu alanda faaliyet
gösteren bir sirket kuracaklarini
söylüyorlar.

Gazel kardesler, turizmde satin
almalar konusunda zaman zaman
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yasadiklari sorunlar üzerine, çözüm
yollari aramaya basladi. internetin
nimetlerini kesfeden Velit ve Cihat Gazel
kardesler, geçen yil alici ve saticiyi bir
araya getiren, "sanal pazaryeri" olarak
bilinen borsanova.com'u kurdular.
Borsanova.com'un basinda bulunan
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Velit Gazel, sistem hakkinda su bilgileri
veriyor:
"Satin almalara çözüm ararken buldugumuz sistemin laboratuar çalismalarini
tesislerimizde yaptik. Sistem sayesinde 1 yil içinde toplu alim yapan otellere, 1.5
milyon dolarlik gida satisi gerçeklestirildi. Biz de yüzde 1O'luk tasarrufla toplam
150 bin dolarlik kara geçtik.
Sistemi kurarken, artirma-eksiltme ihaleleriyle alicinin çesidi bol mali uygun
fiyatla satin almasini hedefledik. Borsanova.com platformunda talep edilen
ürünün cinsi, miktari, paketlenme sekli, teslim yeri ve zamani ile ihalenin açik
kalacagi süre belirtilerek ihale açiliyor. Alicilari SMS ve e-posta araciligiyla
ihaleden haberdar ediyoruz. Saticilar katilmak istedikleri ihaleye teklif veriyer ve
ihale, alicinin belirledigi süre bitiminde sonuçlaniyor. Sistemde simdilik agirlikli
olarak gida ürünleri islem görüyor. Önümüzdeki günlerde gidaya, bir otelin ihtiyaç
duyacagi diger ürünleri de ekleyecegiz."
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