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Bilgili Grubu’nun patronu Serdar Bilgili’nin adı 
yeni otel projeleriyle gündemde. Geçtiğimiz 
haftalarda ABD Miami’deki Raleigh Otel’i 
103 milyon dolara satın alan Bilgili hakkında 
kulağımıza yeni bilgiler geldi. 
Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu’nun duyumlarına göre, 
Bilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) otelinin 
işletmesini Swissotel’e vermek üzere anlaşma masasına 
oturmuş. 
KKTC’nin devlet olarak tanınmaması uluslararası 
markaların önünde ciddi bir engel. Gelmek isteseler 
de sonuç pek olumlu olmuyor. Hatta geçmişte bazı 
uluslararası otel zincirleri markalarını KKTC’deki bazı 

otellere vermek 
istediklerini, 
ama bunların 
gerçekleşmediğini 
hatırlıyoruz. Örneğin, 
yine Accor Grubu, 
2007’de bünyesindeki 
Mercure markasını 
KKTC’de bir otele 
vermişti. Bunun üzerine 
Rum tarafı Accor Grubu’nu, “Mercure markasını 
KKTC’ye sokmayın” diye zorladı. Öyle ki, Accor 
yönetimi sitesine KKTC’de bir Mercure Oteli olduğunu 

bile yazamadı. Sonunda otel, Net Holding’e 
bağlı Merit International Hotels & Resorts’un 
adıyla hizmetine devam etti. Bilgili, 
uluslararası bir markayı KKTC’ye çekmeye 
daha önce de niyetlenmişti. 2016’da Bafra 

bölgesindeki 350 oda kapasiteli otelinin işletmesi için Marriott 
International ile anlaştığı konuşulmuştu. Bilgili’nin Türkiye’deki 
bazı otelleri Marriott ve Radisson markalarıyla işletiliyor olmasına 
karşın, Marriott ile KKTC’de anlaşma sağlanamadı ve bu proje 
gerçekleşmedi. Bu kez aynı otelin Swissotel markasıyla hizmete 
açılacağı söylentileri dolaşıyor. Hatta bu konudaki girişimler belli 
bir noktaya gelmiş durumda. Bakalım Bilgili bu sefer Swissotel’i 
KKTC’ye çekmeyi başarabilecek mi?

Bilgili, Swissotel’i KKTC’ye çekebilecek mi?

Serdar Bilgili

İki kardeşin kurduğu Türkiye’nin önemli 
e-ticaret sitelerinden Sefamerve.com 
Japonlar’la yeni bir ortaklığa hazırlanıyormuş. 
Sitenin kurucusu Oya Okur Erciyes, 1999 
depremi sonrası Kanada’ya yerleşip orada 
moda eğitimi almış.
12 yıl sonra Türkiye’ye dönen Erciyes, kendi 
giyiminde yaşadığı zorlukları Sefamerve.com ile 
fırsata çevirmiş. Oya Hanım’ın ağabeyi Mehmet 
Metin Okur ile birlikte hayata geçirdiği Sefamerve 
bugün dünyanın en başarılı 100 girişimi arasında. 
2012’de kurulan ve Dünya Kalite Ödülü'ne sahip olan 
firmanın yıllık cirosu bugün 250 milyon TL. Cirosunun 
yüzde 45’ini 103 ülkeye ihraç ettiği ürünlerden elde 
eden hazır giyim sitesi bu sene ise 350 -400 milyon 
TL civarında bir ciro hedefliyormuş. 
Arkadaşımız İdil Taraklı’nın öğrendiğine 
göre, tesettür giyiminin yanı sıra portföyüne 
aksesuar, ayakkabı, çanta, plaj kıyafetleri, bebe 
giyimi ve takı gibi birçok ürünü dahil eden 
şirket hedeflerini büyütmüş. Yılda 400 milyon 
adet ürün üreten Japon Toyaşima Ailesi ile bir 
ortaklığa gitmiş. Aile Zara, Reebok gibi büyük 
firmalara üretim yapıyor. Ortaklık sayesinde 
Sefamerve.com Malezya ve Endonezya’da 
hem üretim hem de satış yapacakmış. Aslında 
Toyaşima ailesi Sefamerve.com’a ortak olmak 
istemiş Ancak iki kardeş ayrı bir şirket kurmayı 
doğru bulmuş. Yeni şirket üretim ve lojistiği 

sağlayacak, 
satış ve 
pazarlamayı ise 
Sefamerve.com 
yapacakmış. 
Sefamerve. 
com dışında 
yedi şirkete 
daha ortak 
olan Mehmet 
Metin Okur, 
İsviçre menşeili 
(eski ismi 
Smide) Nere 
şirketine de 
yatırım yapmış. 

50 milyon 
dolar sermayeye sahip şirket elektrikli bisiklet 
aplikasyonu geliştiriyormuş. Okur, şirkete 
yüzde 10 ortak olmuş. Hızlı elektrikli bisiklet 
hizmeti veren Smide şimdilik sadece İsviçre’de 
bulunuyormuş. Önümüzdeki günlerde ise 
İngiltere ve ABD’ye açılacakmış. Türkiye’de 
bu yatırım fikri olgunlaşmadan önce dünyada 
böyle bir markanın içinde olmayı arzu 
eden Okur, Türkiye’de öncelikle üniversite 
kampüslerinde aktif olacağını daha sonra 
şehrin içine gireceğini düşünüyormuş.

Sefamerve.com’a Japon ortak

Mehmet Metin Okur
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