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the-GAIA FFE&OSE Procurement, 2017’de
yurt dışı satınalma süreçlerine yoğunlaşacak

Sevgi Kurt Gürbüz

the-GAIA FFE&OSE Procurement, otellerin mobilya, hali, perde,
aydınlatma, artwork ve operasyonel ihtiyaçları noktasında
satınalma ve satınalma danışmanlık hizmeti veriyor. the-GAIA
markasıyla hizmet veren firma, 2017 yılında yurt dışı satınalma
danışmanlığı ve yurt dışı satın alma süreçlerine ağırlık vermeyi
hedefliyor. Birçok otel yatırımcısı ve zincir otele satınalma
danışmanlığının önemini anlatmka da firmanın hedefleri
arasında…

G

eçtiğimiz yıl birçok otel açılışının 2017’ye ertelendiğini
vurgulayan the-GAIA FFE&OSE Procurement Genel
Müdürü ve Mimar Sevgi Kurt Gürbüz, “Bu sene satınalma
danışmanı olarak tüm projelerimizde urun seçimlerinin kalite
ve bütçe onaylarını aldık fakat oteller içinde bulunduğumuz
belirsiz durum sebebiyle açılışlarını 2017 yılına erteledi. Bu
nedenle bizim de bütçelerini ve seçimlerini tamamladığımız
tüm satınalma kalemlerimizi 2017 yılına ertelememiz gerekti”
şeklinde konuştu. Gürbüz, 2016 yılında Emaar Square Address
Residence İstanbul, Fairmont Quasar İstanbul, Viceroy Princess
Islands Büyükada İstanbul ve Hyatt House Gebze projelerine
danışmanlık sağladıklarını aktardı.

“Yılın son iki ayında operasyonel
satınalmalara yoğunlaştık”
Yeni açılacak otel projeleri için satınalma surelerini zamana
yaydıklarını ve yavaşlattıklarını belirten Gürbüz, “Fakat bu
zaman zarfını işverene alternatif bütçe ve malzeme önererek
değerlendirdik. Yılın son iki ayında operasyonel satınalmalara

O

tellere yönelik mobilya ekipman ve operasyonel
ihtiyaçları alanında satınalma ve Satınalma
Danışmanlığı hizmetleri veren the-GAIA’nın
referansları arasında EMAAR Turkey Address Residences,
Istanbul Hyatt House Gebze, Viceroy Princes’ Islands,
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yoğunlaştık” dedi. 2017 yılı için renovasyon projelerinde yer
alma planlarının olmadığını, yeni yatırımlara danışmanlık
sağlayacaklarını aktaran Gürbüz, “Hyatt House Gebze Otel ve Emaar
Turkey Address Residences projelerinde yer alacağız” diye konuştu.

“Otellerde Satınalma Danışmanı ile çalışma
mantığı yerli piyasada da yer edinmeye başladı”
Gürbüz, 2017 yılına yönelik planları hakkında ise şu şekilde
konuştu; “ 2017 yılında yurt dışı satınalma danışmanlığı ve yurt
dışı satın alma süreçlerine ağırlık vereceğiz. Türkiye’deki imalat
kalitesini yurt dışı otellere danışman olarak önerip kullandırmak
istiyoruz. Otellerde Satınalma Danışmanı ile birlikte çalışma
mantığı yerli piyasada da yer edinmeye başladı. Bu sebeple
otelin mobilya, hali, perde, aydınlatma, artwork ve operasyonel
ihtiyaç kalemlerinin satınalmalarının outsource edilebilmesi
ve bunun işverenin satinalma surecine bütçe, süre ve kalite
açısından ciddi katkılar sağladığını daha iyi anlatabilmek
istiyoruz. Birçok otel yatırımcısının ve zincir otelin bu hizmeti
almasını sağlamayı hedefliyoruz.”

Fairmont Quasar İstanbul, Conrad Otel renovasyon
projesi, İstanbul Viceroy Bebeköy, Swissotel Bodrum,
Swissotel Moskova renovasyon projesi, Rusya
Fairmont, Baku Hyatt Regency Duşanbe, Tacikistan Swissotel
yer alıyor.

