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Jet turizmci Türkiye'de
Jet sosyetenin ünlü otelcisi Aman Resort, Türkiye'de üç tesis açmak için kollari sivadi.

Ünlü grup, Türkiye'de istanbul, Göcek ve Bodrum'da birer tesis kuracak. istanbul ve

Göcek'deki yatirimlarini Akka Grubu ile gerçeklestirecek. Dünya genelinde en üst gelir

grubuna bagli 180 bin müsterisi bulunan Aman Grubu'nun Türkiye'deki yatirimlari iki yil

içinde tamamlanacak.

Dünyamn en pahali otelleri

ve sanat alanlarinda faaliyet gösteri
yor. Ankara merkezli bir sirket olan
Akka, devlet müteahhidi olan 60 ya
sindaki mimar Cengiz Kahraman'a ait.

Sirketlerin geçen yilki toplam ciro
su 37 trilyon liraya ulasti. Grup bünye
sinde Saglik Su'nun yani sira, Kusada
si'nda 3 yildizli Turtel, Kemer'de 4 yil
dizli Park Claros ve Kiris'te de 950 ya
tak kapasiteli Kiris Alinda Resort gibi
turistik tesisler de bulunuyor.

Grup yönetimi, Rusya'da isletmek
üzere otel ariyor. Ayrica, Beldibi'nde
de bin 400 yatakli Antedon Garden
Oteli'nI 2006 sezonuna hazir hale ge
tirmeyi planliyor.

Endonezyali Aman Group'un, dünyada 15 tesisi bulunuyor. 'Aman' sözü

Endonezya dilinde 'Huzur' anlamina geliyor. Bu yüzden söz konusu tesislerin

'Aman'dan sonraki eki mekan, ada, tepe, ruh, hava, deniz gibi çagrisimiari içeriyor.

Grubun otelleri, sunduklari konfor açisindan Uzakdogu'da ilk siralarda yer aliyor.

Aman otelleri, villa ve süitlerden olusuyor. Jet sosyete ve ünlülerin ugrak yeri

olarak gösterilen bu tesislerin gecelik konaklama fiyati ise viIIanin sahip oldugu oda

sayisi, özellikleri

ve sundugu

konfora göre,

450 dolardan

baslayip bin 300
dolara kadar

çikiyor. Bu

nedenle Aman

zinciri, dünyanin

en pahali otelleri
arasinda

sayiliyor.

Akka Grubu'nun gÖZdesi GÖcek.

tas evlerini isletmeye talip olduklari ve
görüsmelerin önümüzdeki günlerde
sonuçlanacagi dile getiriliyor. Aman
Grubu'nu Türkiye'de ortakliga ikna
eden Akka Grubu, insaat, turizm, gida

LERIYLE jet sosyeteye hitap

ed~1 Endonezyali Aman Group Türki~:JYf geliyor. Yaklasik 5 yildir nabiz
.aklayan Aman yönetimi, Türkiye'de

birlikte çalisacagi ortaklarini belirledi.
Ünlü turizm grubunun Türkiye'de

ki operasyonlarinda birlikte çalisilacak
sirketler Akka Grubu ve Tuya Turizm.
Aman'i Türkiye'de yatirima ikna eden
ortaklardan Akka Grubu, Göcek ve Is
tanbul'da, Tuya Turizm de Bodnirn'da
Aman Resort adiyla birer tesis açacak.

Akka Grubu, Çengelköy'de içinde
dört kösk bulunan Vahdettin Pasa Ko
rusu ve Göcek'te eskiden Sedat Sima

vi'ye ait olan 52 dönümlük arazi üze
rinde birer Aman oteli açmayi planli
yor. Akka Grubu Genel Koordinatörü
Cengiz Yatagan, söz konusu tesislerde
Aman Grubu'nun yüzde 40'lik bir or
takliginin olacagini söyledi. Yatagan,
Göcek'te satin aldiklari arazi üzerinde

insaati süren otelin toplam maliyetinin
30 milyon dolar olacagini belirtti.

Yatirim bedeli 20 milyon $
Yatagan'a göre, 250 odali bu

tik bir tesise dönüstürülecek Çen
gelköy'deki Vahdettin Pasa Koru
su'nun yatirim bedeli 20 milyon
dolara ulasacak.

Aman'in ortaklik için son gö
rüsmeleri yaptigi firma olan Tuya
Turizm ise ünlü mimar Prof. Dr.

Turgut Cansever'in de ortagi oldu
gu bir sirket. Aman yönetiminin,
sirketin Bodrum Torba'da bulunan
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