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Akgel Yatırım, Haliç’in Eyüp kıyısında bulunan
yeni beş yıldızlı otel yatırımı için uluslararası otel
zinciri Mövenpick Hotels & Resorts ile
03/10/2013 tarihinde işletme anlaşması
imzalamıştır. “Turizm işletmesinin tecrübe
gerektiren bir hizmet sektörü olduğunu” belirten
Akgel Yatırım Yön. Kur. Başkanı Sururi Akgün, “bu
işin uzman gruplar tarafından yapılması
gerektiğini” söylemiştir.
İstanbul için yapılan mega yatırımlar ve sosyo
yapısı nedeniyle kenti ziyaret eden yerli, yabancı
turist sayısı her yıl hızla artmakta, bu da
beraberinde yeni otel ihtiyaçlarını getirmektedir.
Akgel Yatırım, bunun çerçevesinde 2012 yılında,
İstanbul’un merkezinde şehir oteli geliştirme kararı
almıştır.
Yatırımlarımızda, dizayn odaklı yaklaşıma
verdiğimiz önem ile projenin modern mimarisini
Loft Architects, çağdaş iç mimarisini ise Metex
Design üstlenmiştir.
Sürdürülebilir yapılar inşa etmeyi hedefleyen Akgel
Yatırım, faydalı ömrü boyunca esnek ve
fonksiyonel özellikleri sayesinde işlevlerini yerine
getirebilecek çevre dostu bir bina inşa etmektedir.
“Hep karlı ve sürdürülebilir yatırımlar yapacağız”
diyen Sururi Akgün, 2014 yılının yazında hizmete
girecek olan otel şimdiden yerli ve yabancı
yatırımcıların ilgisini çekerek, değer kazanan
yatırım olduğunu kanıtladığını bildirmiştir.

İSTANBUL - HALİÇ
 129 adet Executive Oda
 8 Adet Suite Oda
 4 Toplantı odası
 400 m2 ikiye bölünebilen Balo Salonu
 Swiss Grill Restaurant & Lounge
 Panaromik Haliç Manzaralı
Roof Teras
 Spa, Hamam & Fitness
 2 Masaj Odası

Akgel Yatırım, İstanbul’da özellikle şehir
merkezinde olmak kaydı ile kentsel dönüşüm
sırasında değer kazanacağını öngördüğü bölgelere
gayrimenkul yatırımları yapmayı hedeflemektedir.
Haliç, Akgel yönetiminin İstanbul’da yatırım kararı
aldığı ilk bölgedir. Efsanevi Altın boynuz yıllar boyu
bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış dinlerin
kesişim noktası olmuştur. Binlerce yıllık bir
geçmişe sahip bölge zamanında bereketli
toprakların bulunduğu, eşsiz coğrafyası ile
masmavi denizinden bin bir çeşit balığın tutulduğu
doğal bir limandı. İstanbul’un başkentlik yaptığı
imparatorlukların ticaret ve kültür merkezi olan bu
kıyı şeridi eşine az rastlanır coğrafi yapısı ile şehrin
her zaman gözbebeği olmuştur.

Bölge günümüzde çevresinde üç üniversite
kampüsü, modern sanat galerileri, müzeler,
tematik eğlence alanları, kongre merkezi, fuar
alanları yapılmasıyla beraber çok yönlü ulaşım
kolaylığı, yapılacak olan yeni marina ve Da Vinci
köprüsü projesi ile büyük bir kültür koyu haline
gelmiştir.
Yeni yatırımımız ise bulunduğu konum ile uyum
içinde, Haliç’in mavi ve yeşil tonları ile örtüşen iç
mimarisi sayesinde misafirlerine keyifli
konaklamalar yaşatacaktır. Haliç’in kültürel
mirasının izlerini taşıyan usta dokunuşlar, odalarda
karşınıza çıkan tarihi haritalar, siyah beyaz Haliç
fotoğrafları, her köşede hoş sürprizler olarak
karşınıza çıkacaktır. Mövenpick tecrübesi ile üst
düzey servis ve hizmet, dünya şeflerinin leziz
yemekleri, turistik ve iş konaklamaları için otelin
vazgeçilmez bir deneyim olmasını
hedeflemektedir.

AKGEL GAYRİMENKUL YATIRIM SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
 Sürdürülebilir Yapılar
 Dizayna Önem Veren Mimari
 Fonksiyonel Alanlar
 Çevre Dostu Yapı Teknolojileri
 Kente Değer Veren Tasarımlar
 Çağdaş yaşam alanları
 Değer Kazanan Yatırımlar
 Uzman Kadrolar

AKGEL YATIRIM, 2011 yılının başında AKGÜN
ve ÖNGEL Grupları’nın birleşmesi ile tecrübe ve
birikimlerini yansıtacakları yeni bir oluşum olarak
kurulmuştur.
Akgün Grup, üst yapı, alt yapı, taahhüt ve
gayrimenkul geliştirici olarak 500,000 m2 üzerinde
proje gerçekleştirmiş olup, yapı malzemelerinde
yurt içi ve yurt dışı distribütörlükleri bulundurmakta,
enerji
sektöründe
Hidroelektik
Santralleri
yatırımları ve yurt dışındaki üretim tesisleri ile
büyümesine
devam
etmektedir.
www.akgungrup.net
Öngel Grup ise gıda, ithalat ve ihracat
sektörlerinde faaliyet göstermiş, özellikle ülke
ekonomisine fayda sağlayan, katma değeri yüksek
yapı
malzemesi
ürünlerinin
ihracatını
gerçekleştirmiş, gıda ürünleri tedarik zincirinde
sektörün önemli firmaları arasında yer almıştır.
www.ongel.com
AKGEL YATIRIM Hissedarları daha önceki yıllarda
başlayan ortaklık girişimleri ile ülkemizde
ve
Ukrayna’da
yapı
sektörüne
yön
veren
kuruluşlarıyla yapı malzemeleri sektöründe de aktif
rol oynamaktadır.
Bu iş ortaklığı ışığında şirketimiz konut, ofis ve
turizm yapıları ile adından söz ettirecek
gayrimenkul
geliştirme
projeleri
üretmeyi
hedeflemiştir. Şirketimiz gelişme potansiyeli
yüksek olan bölgelere, kentsel dönüşüm alanlarına
ve gayrimenkul sektörü dışında da kazançlı
gördüğü iş alanlarına yatırım yapacaktır.
AKGEL YATIRIM yönetici ortaklarından Ferruh
Akgün ve Volkan Öngel “Faaliyette bulunduğu her
sektörde olduğu gibi ürettiği her projede de
konusunda kendilerini ispatlamış, yetkin danışman
ve profesyonel ekipler ile işbirliği yaparak, adından
bahsettirecek yeni projelere imza atacaklarını”
bildirmişlerdir.

www.akgel.com.tr

