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Aksel Goldenberg ile Jefi Kamhi ortakliginda yeni bir proje

Otel projesi

Goldenberg, otogaz isini
Demirören ailesi ile ortak

özel ödeme kosullariyla pazarla
yacaklarini belirten Goldenberg,
su bilgileri veriyor:

"Yasha'da A'dan Z'ye kadar bir
yasam alani olusturup, isletmesi
ni baskalarina verecegiz. Parayi
verene villasinin tapusunu he
men verecegiz. Villalarin hepsi,
su üstüne insa ediliyor. Yamaç
tan bakilinca, villalar havada du
ruyormus izlenimi verecek. Cam

koridorlar
dan geçilince
suyun ÜstÜn
de yÜrÜyor
mus hissi ve
recek. Villa
larin yani sira
ayni proje
kapsaminda

Blu Farm ve Blu Beach adiyla iki
yeni projeyi de yürütüyoruz. Blu
Farm'da yetistirilen ekolojik
Ürünler, kumsaldaki restoranin
ismi olan Blue Beach'te satila
cak."

Bodrum'da yapimi sÜren villa
larin tasarimini, mimar Tuncay
Çavdar ve Emir Uras yapiyor.
Uzun yillara yayilacak bir ödeme
planina sahip olacagi belirtilen vil
lalarda tasarimlar ahsap agirlikli
olacak, kolon kullanilmayacak.
Ortaklar, villalarin yapimi için

Bodrum'da bir çelik yapi
atölyesi kurdu. Golden
berg, bu alana yatirim yap
mak isteyeceklere de her
tÜrlü danismanlik hizmetini
vermeye hazir olduklarini
söylÜyor.

Yasha Insaat Turizm'in Bod
rum' da insa ettigi villalar iste bu
projelerden biri. Bodrum Yalika
vak'ta 40 lüks villanin hizmete ha
zir hale getirilmesi amaciyla hum
mali bir faaliyet sÜrdÜrüyor ortak
lar. Deniz kenarinda yapimi sÜren
villalarin ilginç bir mimarisi var ve
farkli insaat teknikleri kullanilarak
yapiliyor. Örnegin her villa, bir
bölÜmÜyle çelik konstrüksiyonlar

kullanilarak havuzunun Üzerinde
yükselecek. Havuz ÜstÜndeki ki
sim, tamamen camekan olacak.

Alternatif projeler

Goldenberg, diger projelerinde
oldugu gibi, villa projesinde de
kullanicilara alternatif bir yasam
alani sunacaklarini belirtiyor. Vil
lalarin bÜYÜklÜkleri 156 ile 240
metrekare arasinda degisiyor. Fi
yatlar da bÜYÜklÜklerinegöre 300
bin dolardan baslayip 800 bin do
lara kadar çikiyor. Villalari çok

I·Gece hayatinin taninmis isimlerinden Aksel Goldenberg,aslinda basarili bir isadami. Otogazdan turizme,
isletmecilikten insaata kadar birçok farkli alanda hep

siradisi girisim örnekleri sergileyen Goldenberg, simdi
de Cefi Kamhi ile ortak oldu. iki ortak, Bodrum

Yalikavak'ta su üstünde 40 villa insaatina basladi.

Girisimcilik ruhuna sahip in
sanlarin bazen baska yön
leri, istemeden de olsa da

ha ön plana çikabiliyor. Grundig
firmasinin uzun dönem temsilcili

gini yapan Goldenberg Ailesi'nin
genç kusak temsilcisi Aksel Gol
denberg de istemedigi halde bu
çeliskiyi yasiyor hayatinin bu dö
neminde.

Kafasinda ve masasinin ÜstÜnde
birçok girisim
projesi olmasina
ve bunlarin bir

çogunun hayata
geçmesi için ilk
adimlari da at

mis olmasina
ragmen genç
Goldenberg'in
adi, yaptigi islerden çok çapkinli
giyla aniliyor.

Oysa ticareti çok iyi bilen bir ai
lenin temsilcisi olan Goldenberg,
otogaz dönÜstÜrmeden villa yapi
mina, restoran isletmeciliginden
otelcilige kadar-çesitli alanlarda il
ginç girisimleri olan bir isadami.
Goldenberg, devam eden projele
rini iki yil içinde bitirip, toplam 20
milyon dolarlik ciro hedefliyor.

Bodrum'da 40 lüks villa

Bodrum'da su üstüne
40 villa yapacaklar

28 yasindaki Goldenberg, "Ciddi
konulari anlamak isteme

yenlere, bunu anlatma IÜk
sÜm yok" diyor. Yeni pro
jelerinin tÜm ayrintilarini
Ekonomist'e anlatan Gol

denberg, bundan sonra
gÜndeme bu projelerle gel
mek istediginin altini çizi
yor.

Goldenberg'in Cefi Kam
hi ile ortaklasa kurdugu
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Aksel Goldenberg, kisa süre önce Hindistan merkezli
Mahindra Holding ile bir anlasma yapti. Holding, çelik,
otomotiv, tanm araçlan, bilgi teknolojileri, sigortacilik, enerji
ve otelcilik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve 58 yillik bir
geçmise sahip. Yillik cirosu 5 milyar dolar olan holdingin
Club Mahindra Resort adiyla islettigi 12 lüks tesisi var.
Goldenberg, Mahindra ile yazilim ve otelcilik alanlannda bir
isbirligine gideceklerini belirterek sunlan söylüyor:

"Yazilimda özellikle telekoma yönelik islere
yogunlasacagiz. Turizm endüstrisi, yilda 500 milyar dolarlik
bir pasta olusturuyor. Bunun yüzde 15'i lüks turizm sinifina
giriyor. Bu sinifin da yüzde 3'ü nis bir pazar olarak
karsimiza çikiyor. Türkiye'ye getirecegimiz Mahindra
Resort'lar ile tasarimini Starck'a yaptiracagimiz otelleri, bu
nis pazara yönelik olarak hizmete açmayi planliyoruz.
Diger alanlarda oldugu gibi, turizmde de tamamen
alternatif isler yapmak istiyorum. Simdiye kadar yaptigim
bütün islerde yeni arayislar içinde olup, alternatif projeler
ürettim. Otel isinde acele edip yanlis karar vermekten
kaçiniyoruz. Kendine özgü tesislerde her seyi en ince
i'lyrintisina kadar hesapliyoruz. Harekete geçmek için
uygun zaman Ve yeri kolluyoruz."

yÜrÜtüyor. Bu is için kurulan De
mal A.S'nin pazarda yÜzde SO'lik
paya ulastigi belirtiliyor. Yine De
mirörenler ile birlikte Istanbul'da
Beyoglu Istiklal Caddesi'ndeki es
ki Saray Sinernasi'ni otele dönÜs
tÜrmek isteyen Goldenberg, Anit
lar Kurulu'nun SIT kararlarini
asamayinca bu projeden vazgeçti.

Dada'nin ortagi

Aksel Goldenberg'in Club
Med'lerin kurucusu Fransiz Triga
no ailesinin genç Üyesi ]eremie
Trigano ile de yakin iliskisi var.
Goldenberg, Kemer Country
Club'in isleticisi Edin ailesini de

isin içine katarak Trigano ile bir
likte TÜrkiye'de Altinagaç Emlak
Yapi Turizm A.S'yi kurdu. Sirket,
ilk yatirimi olarak da Ortaköy'de
ki Dada Restorani açti. Dada'nin
tasarimi da dÜnyaca ÜnlÜ Fransiz
tasarimci Philippe Starek'a yapti
rildi.

Restoranin ÜstÜ ise otelolarak

hizmete hazirlaniyor. Otelin tasa
rimini yapan Starck, tesisin adini
açilistan bes dakika önce koya
cak.

Goldenberg, bu otelin arsa be
deli hariç yatirim miktarinin 8
milyon dolari buldugunu s6ylÜ
yor. Genç girisimci, Ortaköy'deki

otelin yani sira, yine Istanbul'da
baska bir butik otel ile Antalya
veya Bodrum'da da butik oteller
açmayi planliyor.

Bu arada Fransiz tasarimci
Starck'in, Club Med'lerin isletme
ciligini birakan Trigano Ailesi'ne
özel olarak Mama Shelter adiyla
bir tatil köyü tasarlama anlasmasi
bulunuyor.

Zincirin ilk halkasi olan bir tesi
sin insasi, Fas'in Marakes kentin
de devam ediyor. Goldenberg,
bu zincirin ikinci halkasinin TÜr

kiye'de açilmasi için çabaliyor.
• Kerem Köfteoglu
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