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Mesut Yllmaz"in otelini
ispanyol Barcelo isletecek
Mesut ve Turgut Yilmaz kardeslerin Istanbul Beyazit'taki Beyaz Saray
Ishani'ndaki oteli Barcelo oluyor. Barcelo Hotels&Resorts ayrica 2007'ye kadar
Türkiye'de 4 yeni oteli bünyesine katmayi planliYOL.
KEREM KÖFTEOGLU i keremk@merkezdergi.com.tr

Barcelo'nun isletecegi otel, 2 yil önce 2 milyon dolarlik yatirimla kuruldu.

MESUT YILMAZ ve ailesine ait Istanbul Beyazit'taki Beyaz Sa
ray isimli butik otelini Ispanyol Barcelo Hotels&Resorts islete
cek. Halen Topkapi Eresin Hotel'i isleten Barcelo; Antalya, Iz
mir ve Ankara'da da isletmek üzere yeni oteller ariyor. Ispanyol
otel zinciri, 1.5 yil içinde yapacagi 75 milyon euro'luk yatirimla,
Türkiye'de isletecegi otel sayisini bese çikarmayi planliyor.
Yilmaz ailesi, Barcelo'nun isletecegi oteli, 2 yil önce 2 milyon do
larlik yatirimla kurdu. Beyaz Saray isharu'nin üst katindaki Be
yaz Saray The Hotel'in 96 odasi ve 169 yatagi bulunuyor.

Beyaz Saray The Hotel, "Turizm Belgesi" sahibi bir butik otel.
Belgenin alirus öyküsü hayli ilginç. Mesut Yilmaz, ANAP' tan ay
rildiktan sorira hiç görüsmedigi dönemin turizm Erkan Mum
cu'yla bu otel için görüsmüs ve sorirasinda yapilan basvuru üzeri
ne belge verilmisti ...

MiMARI ZÜLAL DUTiPEK

Eski mekanlardan Yilmaz ailesine ait Beyaz Saray Ishani, 1954
yilinda insa edildi. Birkaç yil öncesine kadar dini agirlikli kitapla
rin satildigi önemli mekanlardandi. Istanbul Üniversitesi'niri kar
sisinda yer alan bina, Kapaliçarsi'ya 2, Sultanahmet'e ise 4 daki
ka mesafede. Is haninin üst katini butik otele dönüstürense mi
mar Zülal Dutipek oldu ...

Beyazit'in göbegindeki bu butik otel, 2 yildir geceligi 150 do
lardan turist agirladi. Beyaz Saray The Hotel'in konuklari agirlik
li olarak Ingiliz, Ispanyol, Yunan ve Ruslar'dan olusuyor. Otelde,
daha çok Istanbul Üniversitesi ögrencilerine yönelik Cafe Çarsi
ve kitap kulübü gibi bölümler de var...
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iSPANYOLCA BiLENE ÖNCELiK

Barcelo Group, Istanbul'da hizmete girenlerle birlikte Antalya,
Ankara ve Izmir'de devreye yeni sokacagi otellere eleman ala
cak. Her otelde ortalama 200 kisinin istilidam edildigi dikkate
alindiginda, bu sayinin 600'ü geçecegi belirtiliyor.
Barcelo otellerinin sayisina bagli olarak Türkiye'ye gelecek Is
panyol turist sayisinin da artmasi bekleniyor. Nitekim, otellere
yeni alinacak elemanlarda Ingilizce'nin yani sira Ispanyolca bil
me sarti da araniyor.

Topkapi Eresin Barcelo Genel Müdürü Eririque Acrich, "Tür
kiye, özellikle ispanyol tatileiler için çok popüler bir ülke oldu.
Ispanyol bir grubun burada yatirim yapmasi, bu ilgiyidaha da ar
tiracaktir. OtelimIzdeki tüm görevliler Ispanyolca'ya hakim ol
maya basladi" diyor.
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16 ülkede 140 oteli var
Barcelo Group'un; Barcelo, Barcelo Premium ve Barcelo
Comfort olmak üzere üç markasi var. 16 ülkede, bu
markalar altinda 140 otel faaliyet gösteriyor.

Topkapi Eresin'j Barcelo Premium ~olarak isleten grubun, Beyaz Saray The ~
Hotel'i Barcelo Comfort markasiyla isletecegi belirtiliyor.

Barcelo Group, sehir otelciliginin yani sira dag, golf, doga,
casino ve tatil köyleri de isletiyor. Karayipler, ispanya ve
Meksika'da insaat bölümleri ve seyahat acenteleri
bulunuyor.


