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2015 yılında ilk firmamız Yesu Tesis Yönetim ile yola çıktığımızda kalabalık bir iş gücümüz, büyük bir sermayemiz yoktu, ama asla ve asla 
tükenmeyecek bir kaynağımız vardı; DEĞERLERİMİZ. 

Bizi asırlardır biz yapan, dünyada her geçen gün ülkemizin adının daha çok duyulmasının kaynağı olan, ecdadımızın mirası ve çocuklarımızın 
emaneti değerlerimiz; yani AHLAK, SAMİMİYET VE ÇALIŞKANLIK... Ve biz bu değerleri tüm milletimiz adına katma değere çevirmek için 
gecemizi gündüzümüze kattık.İlk iş olarak uzmanlık ve dikkat isteyen yönetim hizmetlerine odaklandık. Pek çok güzide firmamızın tesis 
yönetim sorumluluklarını art arda üstlendik. Onların omuzlarından yük aldık, ana faaliyetlerine odaklanmalarına imkan verdik. 

Değerlerimiz üzerinde inşa ettiğimiz her bir başarılı proje, önümüzde yepyeni kapılar açtı. Bize çözüm ortağı olarak güvenen dostlarımız 
arasına kısa sürede Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Bilişim Vadisi, Teknopark İstanbul, TAI, TEI, Roketsan, İspark, BMC Power, 
Ziraat Teknoloji, Pegasus Havayolları, Delta Havacılık ve SAP gibi firmalar katıldı.

2018 yılında, bizi okyanusun ötesine taşıyan Kanada yatırımımız geldi. D&Y Global Trade’i, Kanada’nın en kalabalık şehirlerinden 
Mississauga’da açarak Anadolu’nun değerlerini bu kez dünyanın diğer ucuna taşımaya başladık. Bu yatırımla birlikte dünyanın en büyük 
perakende markası Walmart ve CJR firmaları ile stratejik ortaklıklara imza attık. 

Aynı yıl Kanada’nın bu kez Etobicoke şehrinde İstanbul Global Health Tourism’i yine tamamen yerli sermayeyle açtık. Böylece dünyanın her 
yerinden Türkiye’ye kapıdan kapıya sağlık hizmetleri sunduğumuz konseptimizi hayata geçirdik. Yine Kanada’nın Mississauga şehrinde 
Loqbites markamızı kurarak hem ülkemizin lezzetlerini dünyaya tanıttık, hem de Kanada’da yaşayan vatandaşlarımız için franchise sahibi 
olmanın yolunu açtık.

Bugün, işinde uzman yüzlerce kişilik Yesu International ailesi olarak bünyemizde YESU Grup, D&Y Global Trade, İstanbul Global Health Tourism 
ve Loqbites’ı barındırıyor, binlerce çalışanı istihdam eden firmalara destek veriyoruz. Değerlerimizin üzerinde yükselen güveninizle büyümeye 
devam ediyoruz.

YESU GROUP INTERNATIONAL

www.yesugroup.com 3

YESU

G
R

O
U

P  IN T E R N ATIO
N

A
L



YESU TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ
Havacılık pek çok anlamda dünyanın en zorlu sektörüdür. Dünya’nın dört bir 

yanından insanla ilgilenirsiniz, 24 saat uyanık olmanız gerekir ve hata yapma 
lüksünüz yoktur. İşte biz Yesu Grup’un temeli olan Yesu Tesis Yönetim 

Hizmetleri’ni 2015’te, bu en zorlu sektörde kurarak yola çıktık. Küçük ama 
mesleğe yıllarını vermiş kadromuzla önümüze koyduğumuz vizyon, her 
kuruluşun zamanla kendi ana işine odaklanacağı gerçeğiydi. Öngördüğümüz gibi 
de oldu ve bizimle çalışan her bir firmanın sırtından büyük yükler kalktı.

İlk olarak transfer ve yer hizmetlerine, daha sonraları ise komple tesis yönetimlerine 
odaklandık. İkram hizmetlerinden bordrolamaya, teknik hizmetlerden temizlik 
hizmetlerine dek tüm yorucu ve dikkat dağıtıcı operasyonları üstlendik. Böylece 
bize güvenen dostlarımızın iş gücü ve yönetim maliyetleri önemli ölçüde azaldı, 
hizmet kaliteleri yükseldi. Bunu daha yüksek müşteri memnuniyeti ve artan karlılık 
takip etti. Yesu Havacılık Hizmetleri de sektöründe hızla büyüdü.

Müşteri portföyümüze kısa sürede Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 
Bilişim Vadisi, Teknopark İstanbul, TAI, TEI, Roketsan, İspark, BMC Power, Ziraat 
Teknoloji, Pegasus Havayolları, Delta Havacılık ve SAP katıldı. Her bir yeni 
müşterimizle biz de kendimizi geliştirdik, uzmanlığımızı yeni alanlarda ileriye 
taşıdık.

Bugün yüzlerce çalışanımızla tümü kendi sektörünün önde gelenleri olan 
onlarca değerli kuruluşumuza 360 derece tesis yönetimi hizmeti veriyoruz. 
Büyüyen Türkiye’nin güvenilir tesis yönetimi çözüm ortağı olarak 

yolumuzda ilerliyoruz.

+90 850 780 61 614
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Bizim için her bir iş ortağımız nasıl özelse sizin 
misafirlerinizin de o derece özel olduklarını çok iyi 
biliyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlamanız için size iyi 
eğitimli, işinin uzmanı ikram ekiplerimizle dilediğiniz 
yerde, dilediğiniz süre boyunca hizmet veriyoruz. 
Üstelik dilerseniz tüm personelinizin ikram ihtiyaçlarını 
da yine aynı özenle karşılıyoruz. 

Siz kendi işinize odaklanıyorsunuz, biz uzmanlık ve 
titizlik gerektiren tüm ikram hizmetlerini sizin adınıza 
üstleniyoruz. Dilerseniz bütçenize en uygun ikram 
malzemelerinin teminini de bizler sağlıyoruz. Hem satın 
alma yönetiminin yükünü üstünüzden alıyor, hem de 
ikram malzemesiyle ilgili kalite ve stok kaygılarınızı 
minimuma indiriyoruz. 

İkram ve Servis Hizmetleri
YESU TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ
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+90 850 780 61 616

Çok paydaşlı işletmelerden AVM’lere, hastanelerden plazalara tüm mekanlarınızda resepsiyon hizmetleri için Yesu’ya güvenebilirsiniz. 
Ziyaretçileriniz dünyanın hangi köşesinden gelirlerse gelsinler, beklentileri ne kadar büyük olursa olsun, kendileri her zaman güler yüzlü uzman 
personelimizle karşılanır ve gerekli yönlendirmeleri profesyonelce yapılır. 

Resepsiyon hizmetlerimiz bünyesinde, ziyaretçi kayıtlarının alınması ve vereceğiniz parametrelere göre bunların rapor halinde sunulmasının 
yanı sıra bina içindeki lojistik işleyişin düzenlenmesi de bulunur. 

Böylece mektuplar, kargo teslimatları, kurye gönderileri de aksamaksızın adreslerini bulur. Üstelik tüm bu hizmetler günün koşullarına göre 
(pandemi, ekstra güvenlik ihtiyacı, yönetmelik değişiklikleri) kolayca yeniden tasarlanabilir.

Resepsiyon Hizmetleri
YESU TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ
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Yatırımlarınız büyüdükçe yaşam ve çalışma alanlarınız 
büyüyor, bu alanların teknik ihtiyaçları da her geçen 
gün karmaşıklaşıyor. Bu sistemlerin tümünü 
yönetmenin sizin için ne kadar zor olduğunu çok iyi 
biliyoruz, çünkü bu durumla karşı karşıya kalan pek çok 
dev kuruluşun çözümünü biz üretiyoruz.

Yesu deneyimiyle yaşam ve çalışma alanlarınızın 
iklimlendirme sistemleri, asansörleri, turnikeleri, yangın 
tertibatları, su arıtma sistemleri ve tüm elektronik 
altyapıları tek elden profesyonelce yönetiliyor. Böylece 
ilgili demirbaşlarınızın aralıksız verimli çalışması 
sağlanıyor. 

Üstelik gerektiğinde garanti anlaşmaları ve bu 
anlaşmaların takibini de sizin adınıza yapıyoruz. Kendi 
ana faaliyetinizde maksimum değer üretebilmeniz 
için size 7 gün 24 saat teknik destek sunuyoruz. 

Teknik Hizmetler
YESU TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ
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İlaçlama Hizmetleri

İlgili Bakanlıklarımızın sıkı yönetmelikleriyle tarif 
edilen ilaçlama gereksinimlerinizin önemini çok iyi 

biliyoruz. Doğru şekilde yapılmayan ilaçlamanın size, 
çalışanlarınıza ve operasyonlarınıza ne zararlar 
verebileceğini de hep göz önünde bulunduruyoruz. 
Tesis yönetiminde 360 derece hizmet vizyonumuzun 
parçası olarak yaşam, çalışma ve üretim alanlarınızın 
ilaçlama faaliyetlerinde de yükü üstünüzden almaya 
hazırız. 

İlaçlama işlemlerinizi sadece iyi eğitimli ve tam 
donanımlı personelle sunuyoruz. Bu hizmeti verirken 
hem en etkili, hem de çevre ve kullanıcı dostu ürünler 
kullanıyoruz. Yaşam, çalışma ve üretim alanınız ne 
denli büyük olursa olsun, Türkiye’nin hangi ikliminde 
olursanız olun; işinize ve yaşadığınız bölgeye özel 
ilaçlama çözümleri için Yesu’ya güvenebilirsiniz.
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Genel Temizlik Hizmetlerimiz
YESU TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ

Havaalanlarından teknoparklara, AVM’lerden hastanelere en kompleks yapılarda uzmanlık isteyen detaylı temizlik hizmetlerini kapsar. Tüm 
temizlik işleri ilgili idarelerinizin yönetmeliklerine tam uygun olarak eğitimli personelle, birinci sınıf makinelerle ve sarf malzemelerle yapılır. 

Merkez ekibimiz yüklenicisi olduğu tüm projeleri belirsiz aralıklarla denetler ve hizmetin kalitesinin en üstte olmasını sağlar. Esnek çalışma 
prensibiyle ortaya çıkabilecek tüm sorunlara anında müdahale edilir. Bize güvenen dostlarımızın işleri temizliğe bağlı nedenlerle aksamaz.

Ofis Temizlik Hizmetleri: Genel temizlik hizmetleri yüklenicisi olduğumuz tesislerde yer alan ortak alanlar dışındaki bağımsız ofis alanlarına, 
mağazalara verilen günlük temizlik hizmetlerimizi kapsar.

İnşaat Sonrası Temizlik Hizmetleri: Yapımı tamamlanan her türlü binanın faaliyete geçmeden önce yapılması gereken kaba ya da ince inşaat 
sonrası temizlik hizmetlerini kapsar. İş programı uzman ekiplerimizce yerinde yapılan keşiflerle belirlenir.

Dış Cephe Temizlikleri: Bina ve tesislerin dış cephe ve cam temizliği hizmetleridir. En zorlu mimari yapılarda bile örümcek kurulması, vinç 
kiralanması ya da dağcı personelimizle kolayca tamamlanır.

Zemin Temizlik Hizmetleri: Halı, mermer, epoksi ya da granit fark etmeksizin tüm zeminlerin temizlik ve bakım hizmetlerini kapsar. Her zemine 
özel birinci sınıf makine, donanım ve kimyasal ürünler kullanılarak uzman personelimizce yerine getirilir. Böylece zemin malzemenizin kullanım 
ömrü artar. Halı kaplı zeminler kuru köpük yıkama yöntemiyle yapılarak en geç 30 dakika sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.

www.yesugroup.com



     Bordrolama ve İş Gücü
Destek Hizmetleri

Bordrolama ve iş gücü planlaması faaliyetleri 
günümüzde firmaların yönetim yükünün önemli 

kısmını oluşturuyor. Sürekli çeşitlenen yönetmelikler, 
güncellenen iş kanunları, görev tanım ve yerlerindeki 
değişiklikler bazen bu faaliyetleri içinden çıkılamaz hale 
getiriyor. Yesu Yönetim Hizmetleri, bu sorunu yaşayan 
tüm işletmelere de uzman kadrosuyla destek oluyor.

Bu hizmetimizle işe giriş ve çıkış işlemleri, özlük ve 
çalışma bilgileri işlemleri, bordro hesaplama ve 
hazırlama, ödeme süreçleri (maaş, prim, avans, icra 
payları), insan kaynakları dokümantasyonu, mesai ve 
izin planlaması, raporlama faaliyetleri tek bir paket 
halinde sunuluyor. Tüm diğer destek hizmetleri gibi 
bu hizmetimiz de size ana faaliyetlerinize odaklanma 
imkanı sunuyor.
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İSTER BİR KİŞİ, İSTER BİN KİŞİ! 
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İşimiz her zaman insanla olsa da transfer hizmetlerimizin bizim için çok ayrı bir yeri var. Çünkü transfer söz konusu olduğunda bize her bir 
müşterinizin ya da çalışanınızın canını emanet ettiğinizin bilincindeyiz. Sizi işinize, sevdiklerinize ulaştırabilmenin önemini içimizde 
hissediyoruz. Bu nedenle her yıl binlerce kişiye sunduğumuz transfer hizmetini sadece işinin ehli uzmanlar ve tüm bakımları zamanında 
yapılmış yetki belgeli VIP araçlarla yürütüyoruz. 

İster VIP transfer isteyen tek bir havalimanı müşteriniz olsun, isterse de her gün taşınması gereken araçlar dolusu yolcunuz; biz tüm transfer 
operasyonlarınızı aynı özen ve dikkatle sizin adınıza yapıyoruz. Gerekli taşıma belgelerinden yolculuk programlarına dek tüm yolcu ve bagaj 
taşıma işlerinizi sizin adınıza biz üstleniyoruz. 

VIP Yolcu Taşıma Hizmetleri

www.yesugroup.comwww.yesugroup.com 11
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DÜNYA’YI 
TÜRK HEKİMLERİNE
EMANET EDİYORUZ...



2015 yılında Türkiye’nin lider tesis yönetim hizmetleri kuruluşu olma 
hedefiyle çıktığımız yolculukta, dünya çapında faaliyet gösteren çok 
sayıda firmamızın yol arkadaşı olduk. Bu firmalara verdiğimiz operasyon 
destekleri, dünyayı daha iyi tanımamızı ve ülkemizin önündeki sayısız 
global fırsatı görmemizi sağladı. 

Bu fırsatlardan biri, benzersiz rekabet avantajımızla hep bir adım öne çıkıyordu; 
GLOBAL SAĞLIK TURİZMİ. 2019 yılında Kanada’nın Etobicoke şehrinde yüzde 
yüz yerli sermayeyle kurduğumuz İstanbul Global Health Tourism bu vizyon 
üzerinde yükseldi. Kanada ofisimizi İngiltere ofisimiz takip etti. 

İlk olarak JCI akreditasyonlu hastanelerimizle anlaşmalar imzaladık. Stratejik 
planlarımızı yaparken bir adım daha ileri gittik ve yol haritamızı “Kapıdan 
Kapıya Sağlık” konseptiyle çizdik. Bu sayede Türkiye’nin rakipsiz fiyat 
avantajı, uzman hekim kadrosu ve son teknoloji sağlık altyapısına bir 
üstünlük daha eklemiş olduk; her şey dahil sağlık paketleri.

Kapıdan Kapıya Sağlık sloganıyla sunduğumuz her şey dahil sağlık 
paketlerimiz, dünyanın neresinde olursa olsun ziyaretçilerimizin 
evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakıldığı ve süreç boyunca hiçbir 
sürprizle karşılaşmadıkları yeni nesil sağlık turizmi hizmetleridir. Bu 
paketler kapsamında alınacak sağlık hizmeti, yolculuklar, konaklanacak 
yerler ve istendiği takdirde turistik ziyaretlerin programı en baştan 
belirlenir. Ziyaretçilerimiz benzersiz bir deneyimin tadını sabit fiyat 
avantajıyla çıkarır. 

İSTANBUL 
GLOBAL HEALTH TOURISM

www.yesugroup.com
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2019
İstanbul Global  
Health Tourism 
Kanada’da 
Kuruldu.

2020
İngiltere
Ofisi 
Açıldı.

2015
Yesu Grup
Türkiye’de 
Kuruldu.
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DEVLETİMİZİN ÖNDERLİĞİYLE LİDERLİĞE OYNUYORUZ...



Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısı son 10 yılda %300’e 
yakın artış göstermiş, bu inanılmaz yükseliş de Türkiye’yi dünya 3.lüğüne 
çıkarmıştır. 

Türkiye’nin global sağlık turizminde akla ilk gelen ülkelerden biri olmasında 
en büyük etken elbette devletimizin ileri görüşlülüğüdür. Covid 19 
pandemisinde gösterdiğimiz başarının dünyada yankıları sürerken Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayesinde hayata geçirilen havalimanı bağlantılı 
Yeşilköy ve Sancaktepe Hastaneleri de sektör için rakipsiz fırsatlar 
doğuracaktır. 

Dünya birinciliğine gidecek yolda bizi pozitif ayrıştıran diğer avantajlarımız 
ise köklü hastanelerimiz ve iyi eğitimli sağlık ordumuzdur. Ziyaretçi 
deneyimleri üzerine yapılan araştırmalar, Türkiye’de sağlık hizmeti alan 
yabancı dostlarımızın memnuniyet oranının en üst sıralarda olduğunu 
göstermektedir.

Ülkemizin elindeki bir diğer koz da gelişmiş ülkelere kıyasla benzersiz fiyat 
avantajımızdır. Pek çok turistik ziyaretçinin tatil programı esnasında sağlık 
hizmeti aldığı da bilinmektedir. G20 ülkelerinin sağlık hizmetleri 
fiyat/performans karşılaştırmasında Türkiye ilk sıradadır.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ

www.yesugroup.com
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TÜM DÜNYA’YA
SAĞLIK HİZMETİ...



Kapıdan Kapıya Sağlık paketleri uzmanlıktır. Sağlık paketlerimizi tercih 
eden ziyaretçilerimiz, farklı kültürlerden gelen konuklarla ilgilenme 
konusunda deneyimli sağlık çalışanları ve destek personeliyle ağırlanır. 
Üstelik kritik medikal hizmetler sadece JCI akreditasyonlu hastanelerde 
verilir.

Kapıdan Kapıya Sağlık paketleri stressizdir. Her tür sağlık hizmetinde kişinin 
moral seviyesi tedavinin başarısında ve iyileşme sürelerinde anahtar rol 
oynar. En baştan planlı sağlık paketleri ile ziyaretçimiz her anlamda rahat 
eder ve bu da tedavinin kalitesini artırır. 

Kapıdan Kapıya Sağlık paketleri ekonomiktir. Süreç boyunca tüm program 
uzmanlarımız tarafından eksiksiz planlanır. Böylece ziyaretçimiz kötü 
sürprizler yaşamaz, bütçesini aşmaz. Ziyaret süresince oluşabilecek tüm 
olumsuzluklara anında müdahale edilir.

Neden Kapıdan Kapıya 
Sağlık Paketi?

www.yesugroup.com

YESU

G
R

O
U

P  IN T E R N ATIO
N

A
L

17

İSTANBUL GLOBAL HEALTH TOURISM



Kız Kulesi
Galata

Sultanahmet
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Dünyanın dört bir yanından potansiyel müşterilere sunduğumuz sağlık 
paketlerimizde yüksek katma değerli medikal hizmetleri öne çıkardık:

- Saç Ekimi ve Sakal-Bıyık Ekimi 
- Diş Tedavileri, Diş Estetiği ve Çene Cerrahisi
- Obezite Cerrahisi
- Burun Estetiği
- Yüz Estetiği

Kapıdan kapıya sağlık paketlerimizde aşağıdaki tüm detayları misafirlerimizi 
yormadan biz hallediyoruz:

- Seyehat sigortası
- Uçak bileti hizmetleri
- Geliş-gidiş VIP transfer hizmetleri
- Program süresince danışma hizmetleri
- Konaklama hizmeti
- Medikal hizmetler
- Tedavi sonrası kontroller
- Tercihe bağlı olarak şehir ve gastronomi turları 

Kapıdan Kapıya Sağlık Paketlerimiz

www.yesugroup.com
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İSTANBUL GLOBAL HEALTH TOURISM

Seyehat
Sigortası

Uçak Bileti
Hizmetleri

Geliş-Gidiş VIP
Transfer Hizmetleri

Program Süresince
Danışma Hizmetleri

Konaklama
Hizmeti

Medikal
Hizmetler

Tedavi Sonrası
Kontroller

Tercihe Bağlı Olarak 
Şehir ve Gastronomi Turları 
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Yüksek uzmanlık gerektirmesi ve aynı kalitede hizmetin yurtdışında çok daha 
yüksek fiyatlarla verilmesi nedeniyle, ülkemize medikal amaçla gelen yabancı 

misafirlerimizin ilk tercihi saç ekim hizmetleridir. Saç ekim operasyonlarında 
Türk doktorlarının ulaştığı yüksek standartlar ve tahmin edilebilir zaman 

gereksinimleri de global saç ekimi pazarında Türkiye adına büyük fırsatlar 
sunmaktadır. 

Anlaşmalı saç ekim uzmanlarımız dünyaca kabul görmüş en etkili iki teknik olan 
Safir FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implantation) metodlarıyla 
hizmet vermektedirler. Her iki teknikte de operasyon ve iyileşme süreleri büyük 
oranda tahmin edilebilirdir. Her iki yöntem, sakal-bıyık ekimi hizmetimiz için de 
kullanılmaktadır. 

DHI HAIR TRANSPLANT TECHNIQUESAPPHIRE FUE TECHNIQUE



Ülkemize gelen turistlerin her geçen gün daha büyük kısmı tatil 
programlarının arasına diş tedavilerini de sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunun 
nedeni de yüksek kalite diş tedavilerinin ve çene cerrahisinin ülkemizde çok 
daha ucuza sunulması. 

Fakat bireysel çabalarıyla bu hizmeti almaya çalışan turistler tatil 
programlarını da, diş sağlıklarını da tehlikeye atabiliyorlar.

İstanbul Global Health Tourism olarak amacımız tatil ve sağlık hizmetini 
misafirlerimiz için daha organize, ülkemiz içinse daha yüksek katma değer 
yaratacak şekilde dünyaya pazarlamak. Bu nedenle diş tedavisi, çene 
cerrahisi ve diş estetiği hizmetlerini de kapıdan kapıya sağlık paketlerimizle 
sunuyoruz. 

Diş tedavisi
Çene Cerrahisi -Diş Estetiği

www.yesugroup.com
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Modern dünyanın en büyük sağlık sorununun obezite olduğu konusunda pek çok 
uzman görüş birliğindedir. Obeziteye karşı dünyada yükselen trend ise cerrahi 
yöntemlerdir. Kapıdan kapıya sağlık paketlerimizle, obezite cerrahisinde de 
ülkemizin imkanlarını dünyaya pazarlıyoruz. Üstelik müşterilerimize en geçerli 
cerrahi yöntemler olan Tüp Mide, RNY Bypass ve Mini Mide Bypass’ı 
seçeneklerinin tümünü sunabiliyoruz.

Obezite cerrahisi büyük potansiyel riskler barındırdığı için operasyon öncesi tanı ve 
tetkiklerin büyük titizlikle yapılması gereklidir. Biz bu nedenle sadece JCI 
akreditasyonuna sahip sağlık merkezleriyle çalışıyoruz. Operasyon öncesinde ve 
nekahet süresince, hastalarımızın tüm kontrollerini uzman ekibimizle organize 
ediyoruz.



Bir dönemler bizim insanımız burun estetiği için Avrupa’ya ya da 
Amerika’ya giderdi. Gazetelerimiz Türk ünlülerin estetik amaçlı yurtdışı 
seyahatlerini haber yapardı. 

Bugünse roller değişti. Şimdi o ülkelerin vatandaşları burun estetiği ve daha 
pek çok sağlık hizmeti için Türkiye’ye geliyorlar. Sadece bu örnek bile 
Türkiye’nin medikal alanda ulaştığı noktanın ve önümüzdeki fırsatların en 
büyük kanıtıdır.

İster estetik kaygılar nedeniyle olsun, isterse de nefes alma güçlüğünü 
giderme amaçlı, İstanbul Global Health Tourism çatısı altında tüm burun 
cerrahisi hizmetlerini de dünyanın her köşesine kapıdan kapıya sağlık 
paketlerimizle sunuyoruz. Üstelik tüm ücretin en baştan belli olduğu 
güvenilir bir sistemle.

Plastik Cerrahi Burun Estetiği

www.yesugroup.com
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Plastik Cerrahi Yüz Estetiği

24

İSTANBUL GLOBAL HEALTH TOURISM

+90 850 780 61 61

YESU

G
R

O
U

P  IN T E R N ATIO
N

A
L

Yaşa bağlı sarkmalar, iklim koşulları veya doğuştan gelen deformasyonlar 
nedeniyle ya da sadece yeni bir görünüme kavuşma isteğiyle, her yıl binlerce 
insan yüz estetiği operasyonu yaptırıyor. Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi ve iyi 
eğitimli cerrah kadrosu, bu alanda da dünyanın önde gelen alternatifi olarak öne 
çıkıyor. 

Biz de bu nedenle İstanbul Global Health Tourism sağlık paketlerini hazırlarken yüz 
estetiği hizmetini unutmadık. Kalıcı yüz şekillendirme işlemi bişektomiden silikon 
uygulamalarına, dudak estetiğinden göz kapağı küçültmeye dek tüm cerrahi yüz 
estetiği hizmetlerini de dünyanın ayağına götürüyoruz. Üstelik bu hizmeti 
benzersiz fiyat avantajı ve dileyen misafirlerimize turistik gezi paketleriyle birlikte 
sunuyoruz.



YESU Grup olarak ülkemizin önünde yepyeni bir kavramı ve yepyeni bir 
fırsat kapısını açıyoruz: İLERİ YAŞ SAĞLIK TURİZMİ. İleri yaş turizmi, aktif 
çalışma hayatının sonlandığı üçüncü yaş döneminde, boş zamanı 
değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen seyahat olarak tanımlanmaktadır. 
Özellikle düşük doğum oranları nedeniyle yaşlanan Avrupa ülkeleri de, bu 
turizm konseptinde hedef pazarımızdır.

Türkiye’nin önünde apayrı bir gelir kapısı olarak öne çıkan bu yeni akım, 
özellikle kış aylarında ılıman iklim gösteren Ege ve Akdeniz sahillerimizin 
turistik yatak kapasitelerinin doldurulabilmesi adına büyük önem 
taşımaktadır. 

Özel sağlık hizmeti destekleri ve yaşlı bakım uzmanlığı isteyen ileri yaş 
bakım hizmetleri, İstanbul Global Health Tourism’in öne çıkan sağlık 
paketlerindendir.

İleri Yaş Sağlık Turizmi

www.yesugroup.com
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ÜLKEMİZ’İN LEZZETLERİ 
DÜNYA’NIN DİLİNDE… 



Uluslararası çapta ilk yatırımımız olan D&Y Global Trade, 2018 yılında 
Kanada’nın Mississauga şehrinde, Dimes Canada ve YESU Group 
International ortaklığıyla kuruldu. 

Türk topraklarının GDO içermeyen yüksek kaliteli zeytin ve ayçiçeği 
yağlarını Kanada’ya pazarlayan şirketimiz, hizmet ve ürün kalitesiyle kısa 
sürede son tüketicinin beğenisini kazandı. 

Kanadalı son tüketicinin yoğun talebi kısa sürede ülkenin büyük 
toptancılarının dikkatini çekti. Böylece Kanada pazarında söz sahibi olan 
Walmart, CJR ve Sobey’s gibi önde gelen şirketlerle ardı ardına anlaşmalar 
imzalandı. Şu an şirketimiz Missisauga şehrinde bulunan deposunun yanı sıra 
Ontario, Alberta ve Quebec eyaletlerinde de dağıtım ağlarını kurmuştur.

Ata toprağımızın birbirinden sağlıklı ve besleyici değerlerini dünyanın diğer 
ucuna taşımamıza olanak veren D&Y Global’in Yesu Group International için 
ayrı bir önemi daha var; yabancı yatırımcılara çok yüksek kalite standartlarını 
mecbur kılan Kanada pazarının dünya üzerindeki imajı. Kanada pazarında 
başarıyla faaliyet gösteren uluslararası gıda firmaları için bu, global bir 
kartvizit anlamı taşıyor.

Yesu Group International olarak D&Y Global Trade ile dünyanın bu diğer 
ucunda edindiğimiz tecrübeleri yakın bir zamanda dünyanın her 
köşesine yayma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz, çünkü ülkemizin 
değerleri tüm dünyaya yeter.  

D&Y GLOBAL TRADE / KANADA
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Ülkemizin değerlerini dünyaya yayma vizyonumuzu kısa süre önce 
Kanada’ya yaptığımız bir yatırımla daha hayata geçirdik; LoQbites.
 
LoQbites’la, yüzyıllar öncesinde “Saray Lokması” adıyla Osmanlı Sarayı’ndan 
tüm Anadolu ve çevre coğrafyaya yayılan lokmanın lezzetini bugün dünyanın 
diğer ucuna taşıyoruz. Modern damak zevklerine göre kremalar ve soslarla 
zenginleştirdiğimiz lokmanın mis gibi kokusu şimdi Kanada’nın ünlü 
caddelerinde yayılıyor.

Üstelik LoQbites markamızın franchise olanaklarını da öncelikli olarak 
Kanada’da yaşayan Türk vatandaşlarımıza ayırıyoruz. Böylece bize has 
yardımlaşma geleneğini de dünyanın diğer ucunda yaşatmanın gururunu 
yaşıyoruz.

LoQbites / KANADA
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LoQbites kafelerinde sadece lokma satmıyoruz. Anadolu’nun nane, kuşburnu, 
papatya, kiraz sapı, zencefil, melisa gibi 18 aromatik bitkisinden derlediğimiz 
LoQbites bitkisel çayını da yılın 12 ayı Kanadalı dostlarımızın damak zevkine 
sunuyoruz. 

Belki de hayatında hiç kiraz ağacı görmemiş Kanadalılar, kiraz sapının buruk 
lezzetiyle ve kuşburnunun zindeliğiyle yaz-kış ferahlıyor. Kanadalıların hem sıcak 
hem de soğuk içilebilen LoQbites bitkisel çayımıza ilgisi, verimli Anadolu 
topraklarında ter döken çiftçilerimiz için dünyada yepyeni fırsat kapılarını açıyor. 

LoQbites kafelerinde yudumlanan her bardak bitki çayımızla biz de 
Kastamonu’nun sarımsağından, Malatya’nın kayısısına dek diğer tüm 
değerlerimizi dünyaya nasıl taşıyabileceğimizi hayal ediyoruz…

KANADA’DA TÜRK BİTKİSEL ÇAYI



YESU

G
R

O
U

P  IN T E R N ATI O
N

A
L



YESU

G
R

O
U

P  IN T E R N ATIO
N

A
L

TÜRKİYE MERKEZ OFİSİ
Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak 
Ekinci Residance No:8/2 Ofis No:706 
Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 850 780 61 61
E-Posta : info@yesugroup.com

CANADA OFİSİ
3817 Bloor Street West Toronto 
On M9b 1k7 Canada
Tel : +1 833 410 6161
Mobile : +1 647 410 6161
E-Posta : info@yesugroup.com
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