
İzmir’i yepyeni bir yaşam konsepti ile tanıştı-
ran, eşi benzeri olmayan sosyal donatılar ve 
ezber bozan konforlu konutlardan oluşan Ar-
yom Koru’da 30 farklı tip daire seçeneği ile 
1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dışında bahçe ve çatı te-

raslı koru manzaralı lüks konutlar alıcıları ile bulu-
şuyor. Aryom Koru benzersiz altyapısı ve yeşil mi-
marisi ile İzmir’e farklı bir konut ve yaşam kültü-
rü sunuyor. 
İzmir’in yükselen değeri Gaziemir’de, üç tarafı Ça-
talkaya Korusu ile çevrili, benzersiz doğası, konu-
mu, konforu ve modern mimarisi ile şehir içinde 
konut yaşamının standartlarını yeniden belirleyen 
Aryom Koru, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıl-
dı. 24 ay sonra teslimi planlanan Aryom Koru proje-
sinde, lansman satışlarının başlamasıyla ilk hafta ko-
nutların % 20’ sini satma başarısı yakalayan proje, 
lansmana özel iskonto ve kişiye özel ödeme seçe-
nekleri, sadece % 1 ile seçilen konutun rezerve im-

kanı, konut bedelinin yüzde sek-
seni yerine tutarın tümünün ban-
kalarda müşteri için hazır olma-
sı, irma kredisi ile alımda 12 aya 
kadar vade farksız ödeme imkanı 
gibi ayrıcalıklar ile tercih yelpa-
zesini genişletiyor. 
Açık ve kapalı yüzme havuzla-
rı, itness ve spa merkezi, sau-
na, buhar ve masaj odaları, tenis 
kortu, basketbol ve voleybol sa-
hası, açık ve kapalı çocuk oyun 
alanları, Cafe’ si, kapalı otoparkı 
ve birçok benzersiz proje özelliği 
ile diğerlerinden kolayca ayırt edi-
len Aryom Koru’nun satışa çıktığı 
daha ilk hafta yakaladığı başarı gra iği ile ilgili ola-
rak Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Günday görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Aryom İnşaat olarak her biri kendi konusunda pro-
fesyonel ekiplerle çalışarak İzmir genelinde haya-
ta geçirdiğimiz konut projelerinde farklılık ve kat-
ma değer yaratıyoruz. Aryom Koru, zengin sosyal do-
natılarının yanı sıra yüksek konfor taşıyan konutla-
rı ile de ayırt ediliyor. Konutlarda ısı pay ölçerli yer-
den ısıtma sisteminden, eloksallı alüminyum doğra-
malara, hareketli ahşap güneşliklerden, akıllı ev oto-
masyon sistemine, elektrikli panjur sisteminden yir-
mi dört saat kameralı ve devriye güvenlik sistemine 
kadar ‘önce insan sonra tasarım’ odaklı farklı özellik-
ler bulunuyor.”
Sanayici işadamı kimliği altında detaycı kişiliğini ça-
lıştığı tüm projelere yansıtan inşaat mühendisi Musta-
fa Günday; “Aryom Koru, kentlilikten ve doğallıktan 
ödün vermeyerek, az katlı yerleşim planı ve modern 
yaşam kültürü ile birlikte doğayla içiçe yaşamı can-
lı tutmayı amaçlar. Büyük açık çocuk oyun parkı ve 
sağlık tesisi ile kendi başına bir odak oluşturur. Proje 
içinde yer alan açık ve kapalı havuzlar, zengin sosyal 
tesisler ve mimariyi yerelle bütünleştiren peyzajı ile 
farklı bir tablo oluşturur” diyerek sözlerini sürdürdü.
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Benzersiz mimarisi ile İzmir’e yepyeni bir 
yaşam kültürü sunan Aryom Koru’ya ilgi büyük...
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doğadan ilham alınarak tasarlandı


