


Mutlu yuvaların ortak noktası Park İnşaat olarak; insana 
ve çevreye duyarlı, alışılmışın dışında projelerle hayata 
fark katmak için çalışmaya devam ediyoruz…

Park İnşaat bir işrakidir.

Bu katalog tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Park İnşaat gerektiğinde projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ölçümler genel verilere göre belirlenmiştir. Tüm illüstrasyonlar ve görsel malzemeler sadece bilgi amaçlıdır.





i h t i ya ç  d u y d u ğ u n u z

her şey burada
Hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlere özel bir proje... Sağlıklı 

ve huzurlu bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz her şey burada.

Sizi daha ilk bakışta farklı bir hayata çağıran mimarisiyle Park 
Akan; konfor ve estetiği ile yepyeni bir yaşamın kapılarını aralıyor.



   

h ayat ı n ı z

yeniden şekilleniyor
Gaziantep’in gözde lokasyonu Beylerbeyi Mahallesi’nde 
süper lüks 32 adet 3+1, 44 adet 2+1 daire ve 20 adet ticari 

alandan oluşan Park Akan sizin için tasarlandı.

Her anınıza değer katacak alanlarda kalite, konfor ve lüks; 
yaşamınızın bir parçası olacak.



i y i  b i r  yat ı r ı m

iyi bir yaşam
Yenilikçi mimarisi ile sizlere daha konforlu bir hayat tarzı su-

nan Park Akan, beklentilerinizin ötesinde bir yaşam ve yatırım 
imkanı sağlıyor.



P R E S T İ J L İ

ticari alanlar
Park İnşaat kalitesini, modern yaşam anlayışıyla birleştiren ve 

şehrin en gözde noktasında bulunan proje, ticari alanlarıyla 
da şehri ayağınıza getiriyor.



h ayat ı  a n l a m l ı  k ı l a n

tüm detaylar
Güven, mutluluk, huzur gibi unsurların; yani hayatı anlamlı 

kılan bütün isteklerinizin ve hayallerinizin gerçekleşeceği yer 
olan Park Akan, şanslı sahiplerini bekliyor.



h ayat ı

dolu dolu yaşayın
Park Akan’da hayatı doya doya yaşamak isteyenler için; 

konforlu, eğlenceli, sağlıklı, dinlendirici bütün detayları 
düşündük ve hayata geçiriyoruz...



y e n i  b i r

yaşam merkezi
Park Akan, sosyal yaşam alanlarını içerisinde barındıran, 

eşsiz ve alternatifsiz bir proje. Yatırımcısına kattığı değer ile 
adından uzun süre bahsettirecek bir yaşam merkezi. 



H E R  Ş E Y

sizin için düşünüldü
Park Akan’da evinizin bütün detayları sizin

konforunuz için tasarlandı.

Rahat bir yaşam sizleri bekliyor.



pa r k  a k a n ’ d a

güvende hissedin
Site giriş kontrol noktası ve bloklara şifreli giriş sistemi bulunan

proje, siz ve aileniz için dışarıdaki tehlikelerden uzak huzurlu 
  bir yaşam konsepti yaratıyor. Bu özel projede siz de yerinizi alın.



A blok kat planı 3+1  KONUTLAR

salon

balkon

mutfak

oturma odası

antre

wc lavabo

banyo

duş wc

hol

yatak odası

gardrop
odası

çocuk odası

22 m2

2.80 m2

3.20 m2

4.20 m2

3 m2

9.55 m2

28 m2

15.60 m2

4.20 m2

10.40 m2

13.80 m2 20.15 m2

180 m2



 

Sevdiklerinizi
yeni evinizde şık ve zarif

detaylarla süslenmiş

SALONunuzda ağırlayın.

Evinizin şıklığı, kalitesi ve modernliği

ANTREde başlıyor. 

3+1  KONUTLAR



                 En lezzetli dakikaları
          yaşamanız için tasarlanan

   MUTFAK, sizi yeni
alışkanlıklarınız için bekliyor.

Ailenizle sıcak
sohbetler edeceğiniz,

 konforun başrolde olduğu

OTURMA ODASI

3+1  KONUTLAR



Hayal dünyası kadar keyifli ve eğlenceli ÇOCUK ODASInda
zaman geçirmek çocuğunuz için vazgeçilmez olacak.

Günü bitirdiğiniz,
yeni güne hazırlandığınız

YATAK ODASI
tüm detaylarıyla sizler için düşünüldü.

3+1  KONUTLAR



 Geniş ve ferah

BALKONunuzda keyifli
anlar sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

Şık ve estetik malzemelerle donatılan 
BANYO işlevselliği ile dikkat çekiyor.

Kaliteli malzemeler ve
    kusursuz işçilikle
       üretilen fonksiyonel
           alanlar evinizde.

3+1  KONUTLAR



b blok kat planı

130 m2

2+1  KONUTLAR

yatak odası

çocuk odası

mutfak

hol

balkon

banyo
wc lavabo

salon

antre

kiler

23.70 m2

4.30 m2
2.65 m2

14.25 m2

14 m2

13.70 m2

5.10 m2

11 m2

4.60 m2

1.90 m2



Evinizin şıklığı, kalitesi ve

modernliği ANTREde
başlıyor. 

Sevdiklerinizi
yeni evinizde şık ve zarif
detaylarla süslenmiş

SALONunuzda ağırlayın.

2+1  KONUTLAR



En lezzetli dakikaları yaşamanız için tasarlanan

MUTFAK, sizi yeni alışkanlıklarınız için bekliyor.

2+1  KONUTLAR



Hayal dünyası kadar keyifli ve 

eğlenceli ÇOCUK ODASInda
zaman geçirmek çocuğunuz için 

vazgeçilmez olacak.

Günü bitirdiğiniz,
yeni güne hazırlandığınız

YATAK ODASI
tüm detaylarıyla sizler için düşünüldü.

2+1  KONUTLAR



 Geniş ve ferah

BALKONunuzda
keyifli anlar sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

Şık ve estetik
malzemelerle

donatılan BANYO
işlevselliği ile dikkat
çekiyor.

Kaliteli malzemeler ve
    kusursuz işçilikle

       üretilen fonksiyonel
           alanlar evinizde.

2+1  KONUTLAR



p r o j e y e  u l a ş m a k  i ç i n

qr kodu tarat

fıstık center

aymar market

il genel meclisi
anadolu lisesi

merveşehir
nüfus şefliği

şehit serdal şakır
mes. ve tek.

anadolu lisesi 

maraşel fevzi çakmak
bulvarı

seyyıdoğlu
yapı market

onat kutlar
mahallesi

yolcu yapı
malzemeleri

bim

A101

yurtiçi kargo
yesemek



Park İnşaat bir işrakidir.

Soydinç Group; Güneş enerjisi ve
hidroelektrik alanlarında üretim faaliyetleri
gerçekleştirmektedir.

Soydinç Group; turizm sektöründe otelcilik 
alanında faaliyet göstermektedir.

Soydinç Group; hedeflemiş olduğu sürekli gelişim, güven, 
disiplin, kimi zaman şehrin dokusuna uygun geleneksel 
kimi zaman da modern çağı yakalayan yenilikçi bakış 
açısına dayalı çalışma anlayışıyla yol almaktadır.

enerji turizminşaat

Bu katalog tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Park İnşaat gerektiğinde projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ölçümler genel verilere göre belirlenmiştir. Tüm illüstrasyonlar ve görsel malzemeler sadece bilgi amaçlıdır.



GA Z İ A N T E P  O F İ S

Fevzi Çakmak Bulvarı No: 107
Şehitkamil / Gaziantep
+90 342 321 99 77

M Ü N İ H  O F İ S

Pettenkofer Str. 30 80336
München / Deutschland
+49 171 732 13 27

A N TA LYA  O F İ S

Atatürk Cad. No:103 
Konyaaltı / Antalya
+90 242 824 80 15 - 16

444 3 775
www.parkinsaat.com


