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Akgöl Evleri 
Bugününüzde 
ve geleceğinizde 
size daima kazanç 
sağlayacak  
gayrimenkul yatırımıdır.



Ulaşımsız İstanbul 
Olmaz!

GÖL EVLERİ

Hızlı ulaşım ile kaliteli yaşama zaman 
kazandıran, sevdiklerinizle buluşturan, 
sağlık kurumlarına yakınlığı ile 
sağlığınıza çözüm bulan lokasyon. 

Aklife Yapı İnşaat olarak İstanbul genelinde 2009 yılından bu yana 
deprem yönetmenliğine uygun ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirip 
uygulamaktayız.

Gelişen ve potansiyeli olan bölgeleri en verimli biçimde değerlendirmekte 
olup yerin lokasyonunu, değerini göz önüne alarak, bölgeye en uygun 
projeyi üretmekteyiz.

Amacımız değer yaratmak, nitelikli olduğu kadar yatırım değerini hergün 
artıracak projeler inşaa etmekteyiz.

İnşaat sektöründe konut ihtiyaç sahiplerine ve yatırımcılara yönelik doğru 
zaman ve doğru fiyat politikasıyla hizmet sunmaktayız. 

Müteahhitiniz olarak başarılı ve dinamik bir ekiple kararlı, sonuca odaklı 
olarak temelden anahtar teslimine ve sonrasında tüm yaşamınızda 
yanınızdayız.

ATATÜRK 
HAVA ALANI



Yeşile, maviye 
komşusunuz...



Ulaşımda zamanınızı, yaşam alanınızı, 
geleceğe yatırımınızı planlıyoruz. 
Modern mimari ve kaliteli inşaat 

projelerini uygularken ön görülerinize 
değer veriyoruz.

Komşularımızla beraber
geleceği tasarlıyoruz.
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Akgöl Evleri, İstanbul’un 
merkezinde huzuru 
bulduğunuz;
oksijeni bol göl havası ve 
muhteşem gün batımı 
manzarası ile penceriniz 
hayata açılsın...

Pencereniz 
Göle Açılsın



Akgöl Evleri,
eşiniz için modern ve konforlu 
mutfak & banyo tasarımı, 
çocuklarınız için oyun park 
alanı, sizin için otopark çözümü 
sunuyoruz.

Sizlere
sağlık,
mutluluk 
ve huzur
diliyoruz





Akgöl Evleri 
modern iç 
mimarisi ile 

şık ve kaliteli 
malzemelerle 

donanımlı 
alanlar sunar.



Yeni başlangıçlarda bir imza 
atarken, bir bebek doğarken, 
yeni bir yaş alırken,
Aklife hayatınızı inşaa eder.

Temelinde 
Hayat Var



7/24N Kamera kayıt ve görüntülü diafon 
sistemi sizleri korumaktadır.

Güvenliğinizi 
Düşünüyoruz



0212 599 97 06 
0506 062 49 74

Bu katalog bilgilendirme amaçlı olup, Aklife Yapı gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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