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‹zmir’in yükselen de¤eri Gaziemir’de, Ça-
talkaya Korusu’nun yemyeflil eteklerinde,

çam ve da¤ keki¤i kokulu, befl y›ld›zl› otel
konforunda yap›m› devam eden Aryom Ko-
ru, gelen talebin yo¤unlu¤u sebebiyle II.
Etap’›n sat›fllar›n› öne ald›. 

I. Etap’ta yer alan konutlar›n yar›s›ndan
fazlas› ev sahipleriyle buluflurken, II. Etap
için % 25 indirim içeren lansman f›rsat› k›sa
bir süreli¤ine kaç›r›lmayacak fiyat avantajlar›
sa¤l›yor. 

Sat›fla bafllad›¤› günden bugüne geçen 10
ayl›k süre zarf›nda % 30 de¤er art›fl› ile yat›-
r›mc›s›na da kazand›ran Aryom Koru’da,
lansman kampanyas› kapsam›nda peflin veya
banka kredili al›mlarda % 25 gibi ciddi bir
oranda indirim f›rsat› sunuluyor. II. Etap sa-
t›fllar›nda bahçe ve çat› terasl› 2+1, 3+1, 4+1
daire tipleri 449.000 TL’den bafllayacak, ‹fl
Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, Garanti Banka-
s›, Akbank ve Deniz Bank garantörlü¤ü ile
kredi imkanlar› sunulacak.

I. ETAP 2018’DE TESL‹M
Aryom markas›n› ‹zmir Gaziemir’de ha-

yata geçiren ve ‹zmir'i yepyeni bir yaflam
konsepti ile tan›flt›ran, efli benzeri olmayan
sosyal donat›lar ve ezber bozan konutlardan
oluflan Aryom Koru'da 2+1, 3+1, 4+1 d›fl›nda
bahçe ve çat› terasl› koru manzaral› yeni ne-
sil evler yer al›yor. Adnan Menderes Havali-
man›’na 10 dakika, Otobana 5 dakika,
Optimum AVM’ye 3 dakika, Konak’a 20 da-
kika mesafede ve 34 bin metrekare alan üze-
rine kurulan Aryom Koru’da konutlar
2018’de teslim ediliyor. 

II. ETAP’A YO⁄UN ‹LG‹
Aryom Koru projesine hem yurt içi hem

de yurt d›fl›ndan yo¤un ilgi gösterildi¤ini
vurgulayan Aryom ‹nflaat Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Günday, bu ilgiden dolay›
projenin II. Etap’›n› da hayata geçirmeye ka-
rar verdiklerini söyledi. Özellikle yaratt›klar›
yeni yaflam konseptinin, trafikten, hava kirli-
li¤inden, gürültüden, beton y›¤›nlar›ndan
uzak, çam ve da¤ keki¤i kokulu ve üstelik
befl y›ld›zl› otel konforunda olmas› ve sa¤la-
d›klar› ödeme kolayl›klar›na ba¤layan Gün-
day, “2018’de teslimi planlanan Aryom Koru
projesi, aç›k ve kapal› yüzme havuzlar›, fit-
ness ve spa welness merkezi, sauna, buhar ve
masaj odalar›, tenis kortu, basketbol ve vo-
leybol sahas›, aç›k ve kapal› çocuk oyun
alanlar›, Cafe’si, kapal› otopark› gibi içerdi¤i

zengin sosyal donat›lar› yan› s›ra, yüksek
konfor tafl›yan yeni nesil evleriyle di¤erlerin-

den kolayca ay›rt ediliyor. Konutlarda yerden
›s›tma sistemi ile birlikte, elektrikli panjur
sisteminden alüminyum pencere do¤ramala-
r›na, ahflap güneflliklerden en son teknoloji
ak›ll› ev otomasyon sistemine, yirmidört saat
kameral› güvenlik sistemine, VRF iklimlen-
dirme sisteminden her daireye depo alan›na
ve Kültür ve Sanat Merkezi’ne kadar farkl›
özellikler bulunuyor” dedi.

Son dönemlerin önemli dünya
gündemi “sürdürülebilirlik”. Ül-
keler gıda güvenli¤i ve güvence-
sinin sa¤lanması temel amacına
yönelik olarak her alanda oldu¤u
gibi tarımda da sürdürülebilirli¤i
gerçeklefltirmeye çalıflıyor. 44
milyon kiflinin tarımla ilgili alan-
larda yaflamını devam ettirdi¤i
Avrupa Birli¤i’nin ortak tarım poli-
tikasının temel unsurlarından bi-
risi de sürdürülebilirlik. AB çiftlik
politikası, hayvancılık ve refah,
çevre koruma ve gıda güvenli¤i
gereksinimlerini karflılarken aynı
zamanda çiftçilere iyi bir yaflam
standardı sa¤lamayı amaçlıyor.
Avrupa’nın en büyük tarımsal
üretimini gerçeklefltiren ülke ola-
rak bizim de sürdürülebilir bir
tarım sektörünün oluflturulması
amaçlarımızın baflında gelmek
zorunda. Tarımsal sürdürülebilir-
li¤in, ekonomik, sosyal ve çevre-
sel sürdürülebilirlik olmak üzere
3 eksende ele alınması gerekti-
¤ini düflünüyorum. Bu eksenler
birbirinden tamamen ba¤ımsız
de¤il, sebep ve sonuçları itibariy-
le tamamen birbirleri ile iliflkili
alanlar ve ne yazık ki hemen
hepsinde yapısal ve konjonktürel
diyebilece¤imiz sorunlarımız var.
Tarımsal üretimden pazarlama-
ya, tarım alanlarının korun-
masından dıfl ticarete sorunların
çözümünde çok baflarılıyız diye-
bilece¤imiz bir karnemiz yok ma-
alesef. Ancak, zaman
geçirmeden bir yerlerden baflla-
mak zorundayız.

Acil çözüm bulunması gere-
ken yapısal sorunlarımızdan biri-
si tarımla u¤raflan nüfusun
ortalama yaflının 50’nin üzerinde
olması. Gıdanın ve do¤al ya-
flamın önemi her geçen gün ar-
tarken, tarımda çok verimli
olabilecek genç nüfus flehre ge-
lerek vasıfsız ve çok daha az ge-
lir ile yaflamak istiyor. Yafllanan
tarımsal nüfus ile maalesef etkin
bir tarımsal üretim gerçeklefltir-
mek mümkün de¤il.

Neresinden bakarsanız bakın
bir çeliflki. Sonuç olarak, ne
yapıp etmeli, kırsaldaki yaflam
standartlarını iyilefltirilmeli ve
gençlere tarımın ne kadar önemli
ve vazgeçilmez oldu¤unu ö¤ret-
meliyiz. Aksi takdirde uzun dö-
nemde ülkemizde sürdürülebilir
bir tarım sektöründen bahsetmek
mümkün olmayacaktır.

KÜRESEL EKONOM‹
RAPORU

IMF, Ekim ay›nda yayınladı¤ı
küresel ekonomik görünüm rapo-
runda küresel ekonomik aktivite-
deki artıflın sürdü¤ünü açıkladı
ve küresel büyümenin; 2017
yılında %3,6, 2018 yılında ise
%3,7 olarak gerçekleflece¤ini
öngördü. Özetle, Türkiye için
fırsatın yanı sıra risklerin de yük-
seldi¤i bir döneme do¤ru ilerliyo-
ruz. Yapısal sorunlarımızla
mücadele etmeyi ve ihtiyatı el-
den bırakmadan yaratıcı çözüm-
lerle bir cazibe merkezi haline
gelmeyi baflarabilirsek, risklere
ra¤men do¤ru yolda ilerleyebili-
riz.

G›da güvenli¤i

Ifl›nsu Kestelli
‹TB Baflkan›

Aryom Koru II. Etap sat›fllar› bafllad›
✔ ‹zmir’in prestij ikonu Aryom Koru, bir ilke daha imza atarak
II. Etap Lansman Sat›fllar›’na % 25 indirim f›rsat› ile bafllad›.

Sat›n Alma Direktörü Serkan Benli, Sat›fl Pazarlama Direktörü Gülben Yavuz,
Aryom ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Günday, 

Sat›fl Pazarlama Fulya Güvener, Mali ‹fller Direktörü Serkan Soysal.

MINEX, yol gösterdi
MINEX – 7. Madencilik ve

Do¤al Kaynaklar Fuarı ile efl za-
manlı olarak gerçekleflen ve ma-
dencilik teknolojilerine yönelik
bilimsel çalıflmaların sunuldu¤u
kongrede, “Madencilik Uygula-
malarında ‹nsansız Hava Aracı
Kullanımı” isimli sunumuyla yer
alan Doç. Dr. Mete Kun, kongre
ve fuara yönelik düflüncelerini
flöyle dile getirdi: 

“‹nsansız hava araçlarının
(‹HA) geliflimi özellikle 2. Dünya
Savaflından sonra hız kazanarak
günümüze kadar ulaflmıfl bir tek-
noloji. Endüstrinin birçok
alanında kullanılan bu teknoloji
madencilik sektörü içinde özellik-
le günümüzde geliflen 3-boyutlu
madencilik yazılımları, ifl güvenli-
¤i ve sa¤lı¤ı alanındaki artan ta-
lepler, uzun süreli alan ölçme ve
de¤erlendirme çalıflmaları göz
önüne alındı¤ında sektörün ihti-
yaç duydu¤u bir alan. Geldi¤imiz
noktada ‹HA’lar ile cm. hassasi-
yetinde hata payları ile ölçümler
yapmak mümkün. Ülkemizde bu
teknolojinin özellikle yerbilimle-
rinde kullanılarak de¤erlendirme-
ye alınması son befl yıllık süreci
kapsadı¤ı için yapılan uygulama-
lar sınırlı kalmıfl durumda. Fuar
ve Kongrenin aynı zamanda ve
ortak bir platformda gerçekleflti-
rilmesi, sektörün ve sektörü
yakından takip eden di¤er kurum
temsilcilerinin katılımı ile çok da-
ha verimli hale geldi.”

Aryol Koru 
Evleri
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