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Uluslararas› Otel Zinciri Shangri-La
Tanr›verdi Holding Yat›r›m›  ‹le Türkiye'de...

Mülkiyeti Tanr›verdi Holding'e ait olan ve 2008 y›l›nda inflas›na bafllanan Befliktafl sahilindeki eski tütün deposu binas› yerine yap›lacak Shangri-
La Istanbul, 2012 y›l›n›n Nisan ay›nda aç›lacak.

Dünyada bir ilk olarak 7 kat› denizin alt›nda infla edilecek 14 katl› ve 7 y›ld›zl› otel için iflbirli¤i imza töreni; Tanr›verdi Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Recep Tanr›verdi ve Shangri-La Asia Ltd. Yönetim Kurulu Baflkan› Kuok Khoon Ean taraf›ndan; Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, Baflbakanl›k
Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baflkan› Alpaslan Korkmaz ve üst düzey temsilcilerin kat›l›m› ile Dolmabahçe Saray›'nda gerçekleflti.

‹stanbul, 10 Nisan 2010 - Hong Kong merkezli, dünyan›n önde gelen lüks oteller zinciri Shangri-La, Tanr›verdi Holding taraf›ndan gerçeklefltirilen 250 Milyon Dolar
tutar›ndaki yat›r›m› ile ‹stanbul'da.

Tanr›verdi Holding taraf›ndan ‹stanbul Befliktafl'ta Dolmabahçe Saray› ile Denizcilik Müzesi aras›nda; toplamda yaklafl›k 50.000 m2'lik alanda yap›m›  süren otel, 2012
y›l› Nisan ay› itibar› ile Shangri-La çat›s›  alt›nda konuklar›n› a¤›rlamaya haz›rlan›yor. 7'si denizin alt›nda olmak üzere toplam 14 katl› ve 7 y›ld›zl› olarak planlanan
otele iliflkin iflbirli¤i imza töreni; Tanr›verdi Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Tanr›verdi ve Shangri-La Asia Ltd. Yönetim Kurulu Baflkan› Kuok Khoon Ean
taraf›ndan; Devlet Bakan› Say›n Zafer Ça¤layan, T.C. Baflbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans›) Baflkan› Alpaslan Korkmaz ve üst
düzey temsilcilerin kat›l›m› ile Dolmabahçe Saray›'nda gerçekleflti.

‹mza töreninin aç›l›fl›n› gerçeklefltiren Tanr›verdi Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Recep Tanr›verdi, misafirlere hitab›nda; “En büyük arzumuz bu sektörde de
lider olmak. Bu kadro bizde var, genlerimizde var, gençlerimizde var. Bunu çocuklar›m›z›n gözlerinde okuyor, gençlerimize ve gelece¤imize olan
inanc›m›zla turizm sektörüne 'merhaba' diyoruz..” fleklinde konufltu.

Tören esnas›ndaki konuflmas›nda Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baflkan› Alpaslan Korkmaz ise; 2010 y›l› Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul'un, yeni turizm projeleriyle
dünya turizminin de baflkenti olmaya aday oldu¤unu vurgulayarak flunlar› söyledi; “Shangri-La gibi önemli bir uluslararas› markan›n Türkiye'ye girifli, küresel
yat›r›mc›lar nezdinde ülkemiz ad›na bir kez daha gündem oluflturacak, son derece önemli bir geliflmedir. Otelin yap›m› esnas›nda 400, iflletme
döneminde ise 300 kiflinin do¤rudan istihdam› yan› s›ra; genifl yelpazede büyük bir dolayl› istihdam katk›s› da olacakt›r.”

Baflbakanl›k Yat›r›m Ajans› olarak Tanr›verdi ailesine tebriklerini sunan Korkmaz,  Ajans olarak bu sürecin bir parças› olmaktan mutluluk duyduklar›n› ifade etti.

Shangri-La Istanbul
Mülkiyeti Tanr›verdi Holding`e ait olan 200 odal› otel Dolmabahçe Saray›'ndan sonra sahilde yer alan ikinci yüksek bina olacak. Otelin inflaat alan›n›n yaklafl›k 19 bin
500 metrekaresi bina olarak yer üstünde, 27 bin 500 metrekaresi denizin alt›nda infla edilecek.  Otel son teknolojinin kullan›ld›¤›, emsal teflkil eden, keyifli, ülkemize,
tarihimize yak›fl›r bir otel olarak hizmet verecek. Shangri-La Istanbul'un hedefi dünya s›ralamas›nda ilk 10'a girmek.




