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ALARKO ŞİRKETLER TOPLULUĞU

Alarko Turizm Grubu turizm, sosyal ve eğlence te-
sislerinde, geniş anlamıyla “leisure management” 
olarak tanımlanan, farklı konseptler üretme, üretilen 
konseptleri üstün biçimde pazarlama, servis kalitesi-

ni mükemmelleştirme, bu ürün ve faaliyetler üzerin-
den istisnai artı değer yaratmayı hedefliyor. Grup bu 
kapsamda otel, spor/rekreasyon tesisi, spa ve sine-
ma sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

1973 yılında Alarko’nun Holding yapılanması içinde Alar-
ko Sanayi ve Ticaret AŞ ayrı bir şirket olarak örgütlenirken, 
taahhüt, enerji, arazi geliştirme ve gayrimenkul ortaklığı, 
turizm ve su ürünleri gibi alanlarda yeni şirketler kurulmuş-
tu. Bu sayımızda turizm ve su ürünleri alanlarında kurulan 
şirketlerin faaliyetlerini ve gelişimlerini anlatacağız Grup 
bünyesinde Hillside Beach Club, Hillside City Club-Etiler, 
Hillside City Club-Trio ve Hillside City Club-İstinye Spor & 
Rekreasyon Merkezleri, Sanda Spa Zinciri, Cinecity Sinema-
lar Zinciri yer alıyor. 

Grubun temel stratejisi her biri kendi alanlarında lider ve 
sektörlerinin trendlerini belirleyen işletmelerden oluşan bü-
yük bir grup sinerjisi oluşturmak ve yeni tesislerle büyüme 
yönündeki çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir.

Fethiye`de, özel Kalemya Koyu`nda bulunan birinci sınıf 
tatil köyü Hillside Beach Club, turizm sektöründe farklı ve 
öncü yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. 1994 yılından beri Tu-
rizm Grubu tarafından yönetilen tesis, Türkiye turizminin kriz 

yaşadığı dönemlerde dahi gerek mali, gerekse idari bakım-
dan çok başarılı bir performans gösterdi ve misafir beklen-
tilerini aşan hizmet anlayışı ile turizmde gurur kaynağı oldu.

Grup Alkent-Etiler ve İstinye, Anadolu yakasında Kozyatağı 
Hillside City Club tesislerinde, müşterilerine eğlenceyle spo-
run başarıyla kaynaştırıldığı seçkin bir ortam sunuyor.Tesis-
lerde kapalı spor alanları, açık kapalı yüzme havuzları, tenis 
kortları, açık basketbol sahası, değişik amaçlarla kulanıla-
bilen salonlar, restaurant, cafe, solaryum, kuaför, güzellik 
merkezi, Spa ve D&R yer alıyor. Bilinçli sporun ve müşteri 
öncelikli rekreasyon merkezi kavramının İstanbul`daki öncü-
sü olan Hillside City Club tesisleri kendini sürekli geliştirerek 
hedef kitlesine beklentilerinin ötesinde bir hizmet veriyor. 

Dört lokasyonda 25 salonuyla Cinecity Trio Açık Hava sine-
malarıyla hizmet veren ve Türkiye’yi “butik sinema” anlayışı 
ile tanıştıran grubun Cinecity sinemalar zinciri, konfor ve ka-
liteli hizmet anlayışı, özgün uygulamaları ve misafir memnu-
niyeti odaklı yaklaşımı ile konuklarına ayrıcalıklar sunuyor. 
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