
Satış Rekoru Kırdı

Park inşaat’tan yepyeni
bir proje

Park İnşaat Avrupa
Satış Ofisi Açıldı!

Park İnşaat Projeleri
                      Belgeselinde!

Park İnşaat Vergi Rekortmenleri
Listesinde!

 Türkiye’nin en büyük 5. yatırım 
projesine Park İnşaat imzası

Beşiktaş Kentsel Dönüşüm
Ofisimiz Hizmete Açıldı!
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Toki Başkanı 
Mehmet Ergün Turan
Park İnşaat Biz’e Konuştu
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Antalya Afad Lojistik Merkezi 
Açılışını Başbakan 
Binali  Yıldırım Yaptı
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Park İnşaat’tan yaşamınızın her anına mutluluk

katan yepyeni bir proje
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Toplu Konut idaresi 
Başkanı Mehmet Ergün TURAN
Park İnşaata konuştu
Konut ve inşaat sektörünün öncü kuruluşu Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ), Başkanı Mehmet Ergün Turan, 15 yıl içerisinde 
800 bin konut rakamına ulaştıklarını vurgulayarak, “Dar 
gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi 
yapmak için var gücümüz ile çalışıyoruz.” dedi.

PARK İNŞAAT VERGİ REKORTMENLERİ
LİSTESİNDE”
Park İnşaat 4 milyon 705 bin 862 TL’lik kurumlar vergisi tahak-
kuku yaparak  Türkiye’nin en büyük vergi mükelleflerinin de  yer 
aldığı Gaziantep vergi dairelerinde Kurumlar Vergisi Rekortmen-
leri Listesinde 30. Sıraya  yükseldi..

PARK İNŞAAT AVRUPADA!
Türkiye’nin önde gelen konut firmalarından olan Park İnşaat 
yurtdışında ilk satış ofisini Almanya’nın Münih kentinde açtı. Bu 
adımla yurt dışına açılan ve olumlu geri dönüşler alan Park İnşaat, 
Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Manheim ve Köln başta olmak üzere 
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ofis açmayı planlıyor.
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  444 3 775       www.parkinsaat.com
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Gaziantep Ofis
Fevzi Çakmak Bulvarı No:107 

Şehitkamil Gaziantep 

Telefon: +90 342 321 99 77

İstanbul Ofis
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:2 

Beşiktaş İstanbul 

Telefon: +90 212 321 99 77

Münih Ofis
Pettenkofer Str.30 80336 

München Deutschland

Telefon: +49 89 3510245

PARK İNŞAAT İÇ İLETİŞİM DERGİSİ
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Park İnşaat’tan 
Balıkesir’e yeni bir
toplu konut projesi

Antalya AFAD Lojistik Merkezi Açıldı!
Park İnşaat  tarafından yapımı üstlenilen Antalya Başbakanlık  Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Lojistik Merkezi açıldı.

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ)  
Balıkesir İli Balya İlçesi 120  
adet konut, cami ve ticaret 
merkezi inşaatları ile altyapı 
ve çevre düzenlemesi inşaatı 
ihalesini Park İnşaat aldı.
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Park İnşaat Biz Dergisi  tanıtım ve iç iletişim  için  
basılmıştır. Para ile satılamaz. Yazı ve fotoğrafların 
tüm hakları MY PARK İNŞAAT A.Ş ‘ye aittir. 
Yazılı izin olmaksızın yazı ve fotoğraflardan alıntı  
yapılabilinir.
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INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASINDA 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!
Park İnşaat’ın “#bencegaziantep ve @parkinsaat’’ temasıyla geleneksel 
hale getirdiği Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada 
dereceye girenlere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’in makamında düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

ANTALYA KAPALI SPOR SALONU 
ZAMANINDAN ÖNCE TESLİM EDİLDİ!
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 
yaptırılan Türkiye’nin en büyük salonlarından birisi olarak 
nitelendirilen 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu, Park İnşaat imzasıyla 
tam zamanında bitirilerek teslim edildi.

İnşa at Mühendisleri Odası 
Kuruluş Yıl Dönümünü Park İnşaat 
Sponsorluğunda Kutladı
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen 
Geleneksel Kış Balosuna Park İnşaat sponsor oldu.Geleneksel 
olarak düzenlenen kış balosunda mesleklerinde 25 ve 40 
yılını dolduran inşaat mühendislerine onur plaketi takdim 
edildi..

Türkiye’nin en büyük 
5. yatırım projesine 
Park İnşaat imzası

Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 
Projesi’nde yeni İl Sağlık Müdürlüğü 
binası Park İnşaat tarafından yapılacak. İMTİYAZ SAHİBİ

MY PARK İNŞAAT A.Ş ADINA
Y.EMRE YILDIRIM

YÖNETİM YERİ

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:2 
Beşiktaş/ İstanbul

EDİTÖR

MUSTAFA DAL 

FOTOĞRAF

TAYFUN KARABAĞ

METE KIVRAKDAL

GRAFİK TASARIM

KATKIDA BULUNANLAR

ONUR KARUSERCİ

HÜSEYİN AKPINAR

MİHRİBAN POYRAZ 

İBRAHİM AY 

ÖKKEŞ TOY

ATAKAN CEHRİ
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PARK İNŞAAT İÇ İLETİŞİM DERGİSİ
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Park İnşaat Linkedin sayfasını takip edin,
 Şirket içi ve sektörel haberleri ilk siz öğrenin.

https://tr.linkedin.com/company/parkinsaat
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Dünyada ve Ülkemizde, gündemin yoğun bir şekil-
de ilerlediği ve hızla değiştiği bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. Park İnşaat Ailesi olarak olarak he-
deflerimize ulaşmak için yılmadan ve aynı heye-
canla çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlarla çalışmala-
rımızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
2017 yılı  içerisinde birbirinden değerli bir çok  ya-
şam projesini gerçekleştirdik, doğayla çağdaş 
yaşamı buluşturan, birbirinden özel projelerle, 
yepyeni mekânlar tasarladık. Her projemizi, en 
üst kalitede yürütmeye devam ederken, çalışan-
larımızın iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korun-
ması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini 
sağladık.
Hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, 
gerekli işgücü alt yapısını geliştirdik, çağdaş yö-
netim teknikleri kullanarak, öğrenen ve yaratıcı bir 
organizasyon oluşturduk.
Bizi biz yapan en büyük özelliğimizden ödün ver-
meden güven, saygı, şeffaflık, kazan-kazan ilke-
leri çerçevesinde, kurumsal değerlerimize uygun, 
hedeflerimize ulaşmak için sürdürülebilir ilişkiler 
kurduk.
Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve bek-
lentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için müş-
teri odaklı yaklaşımımızdan hiç ödün vermedik.
Temiz Enerji; Temiz Çevre, Temiz Yaşam ilkemizle 
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluş-
turmak için, doğal, yenilenebilir ve temiz enerji 

kaynaklarına yatırım yaptık.
Tüm faaliyetlerimizde toplum yararını gözetmeyi 
ön planda tutarak, dâhil olduğumuz sosyal so-
rumluluk projelerinin dışında, toplumumuz için 
değerli olan ve toplumumuza değer katacak pro-
jelere destek vermeyi görev bildik.
Gaziantep’te başlayan maceramızı ülkemizin dört 
bir köşesinde, üstlendiğimiz  ve hayata geçirdiği-
miz dev projelerle taçlandırdık.
Avrupa’daki ilk ofislerimizi Münih ve Frankfurt şe-
hirlerinde açtık. Park İnşaat hizmetlerine ve bir-
birinden özel tüm projelerimize artık Avrupa’nın 
göbeğinden de ulaşılabiliyor.
Biz Park İnşaat Ailesi olarak, kentimiz ve ülkemiz 
için  değerler üretme hedefiyle çalıştık.
Ürettiğimiz, tecrübe dolu, modern, konforlu, yük-
sek yaşam kalitesi sunan projelerimize yenilerini 
ekliyoruz. Hayatınızı yenilemeye ve yepyeni de-
ğerler katmaya devam ediyoruz.  
 2018 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda tüm 
gücümüzle çalışmaya, hem ekonomi hem de top-
lumsal alanda yarattığımız katma değeri ülkemiz-
de ve Avrupa’da artırmaya devam edeceğiz. 
2018 yılının Topluluğumuza, Ülkemize ve tüm dün-
yaya sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini 
dileriz.

Gokhan Soydinc Y.Emre Yildirim
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 Değerli Park İnşaat BİZ okurları;

PARK İNŞAAT İÇ İLETİŞİM DERGİSİ

yönetimden
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Her biri kendisine ait havuzlu 61 adet 3+1 villadan oluşan Park Dora, komşu yakın-
lığını seven ama kendisine ait bir yaşamı olmasını da isteyenlerin tercihi. Park Dora 
her noktasında konfor, kalite ve ferahlığı hissederken kendinizi yalnızca klasik bir yaz 
evinde değil, yaşam boyu huzur bulacağınız bir yaşam alanında hissedeceksiniz.

Doğanın tüm güzelliklerine evin içerisinden tanık olabileceğiniz şekilde tasarlanan odaları, 
huzurlu ve kaliteli zaman geçirebileceğiniz bahçesiyle Park Dora Alışılagelmiş şehir hayatın-
dan sıkılanlar için tasarlandı.

Modern mimarisi ve köy yaşamını hissettiren yapısıyla Park Dora, rengârenk 
çiçeklerle donatılmış yolları ve alanları ile renklerin içinde temiz bir hava 
almanızı sağlarken, meyve ağaçları ile organik lezzetleri tatma fırsatı
sunacak.

Park İnşaat’tan yepyeni bir
proje Park Dora 

Alışılagelmiş şehir 
hayatından çok farklı...
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İNSANLA DOĞANIN BULUŞMA 
NOKTASI PEYZAJ

biz9



DALINDAN DAMAĞINIZA LEZZET 
VEREN MEYVE BAHÇESİ

Park Dora Projesi 10 hektarlık Park inşaat hatıra ormanının içinde bulunuy-
or.Her nefesinizde tertemiz orman havasını soluyun, Çocuklarınız sağlıklı ve 
doğal bir çevrede büyüsün
Konuklarınızı yemyeşil bir atmosferde ağırlayın Dingin bir yaşamın tadını 
çıkarın.

Her yanı ağaçlarla çevrili, bolca oksijenin içinde yürüyüş, koşu ve bisiklet 
parkurları; sağlığınızı korurken kendinizle başbaşa kalabileceğiniz anlar 
yaratacak.

Park Dora’da çocuklarınız için kurulan Çocuk Kulübü, ilk arkadaşlıkların ku-
rulduğu yer olacak. Çocuklarınızın sosyalleşmesinde büyük rol oynayacak 
Park Dora Çocuk Kulübü, onların gelişimine büyük katkıda bulunacak

365 gün boyunca 24 saat güvenlik. Gündüz çocuklarınız oyun alanlarının tadını 
çıkarırken aklınız onlarda kalmaz. Geceleri ise evinizde huzurlu ve rahat uyur yeni 
güne enerji dolu uyanırsınız.

Doğayı nasıl alırsınız?

Çocuklar Park Dora’da 
Sosyalleşiyor
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Doğanın ve doğallığın eşsiz uyumu ile hayatınıza renk katacak meyve 
bahçeleri, Park Dora’da hayat bulacak. Birbirinden doğal meyveler dalın-
dan sofralara düşecek ve organik, sağlıklı yaşamın tadına varacaksınız.

Kendinize, çevrenize, doğaya 
yabancılaşmadan yaşama imkânı...
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Antalya 
AFAD Lojistik
Merkezi Açıldı!
Antalya’nın  Kepez 
ilçesindeki merkezin açılışı, 
Başbakan Binali Yıldırımın 
da katılımıyla Antalya Spor 
Salonu’nda düzenlenen, 
kamu hizmetlerinin toplu 
açılış töreni kapsamında 
yapıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, 
yaptığı konuşmada, bugün 
millete hizmet yolunda 
yeni bir adım attıklarını, 
Antalya’ya çok büyük fay-
da sağlayacak yatırımları 
hizmete açtıklarını belirtti. 
Sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın gözde şehirlerin-
den Antalya’ya yeni eserler 
kazandırmanın 

heyecanını yaşadıklarını 
ifade eden Yıldırım, Anta-
lya’da toplam maliyeti 650 
milyon türk lirası olan pro-
jelerin açılışını gerçekleştir-
diklerini dile getirerek bu 
eserlerin Antalya’ya hayırlı 
olmasını diledi.

AFAD, afet bölgelerine 
yardımların hızlı ve koor-
dineli bir şekilde ulaştırıl-
ması için Türkiye’nin 27 
ilinde yaptırılacak ‘’Afet lo-
jistik depolarıyla’’ dünya-
da ilk kez uygulanacak bir 
modeli devreye sokuyor.

Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkan-
lığı (AFAD) afet yöneti-
minde yepyeni bir dönem 
başlatıyor. Teknolojinin tüm 
imkanlarının kullanılacağı 
bu yeni dönemde yardım-
ların en kısa sürede afet 
bölgelerine ulaştırılması 
hedefleniyor. Bu yeni döne-
min en önemli sacayağını 
ise 15 bölgede, 27 farklı ilde 
kurulacak yeni nesil “Afet 
Lojistik Depoları” oluştura-
cak. 2018 Mart ayına ka-
dar yapımı tamamlanacak 
olan bu depolar sayesinde 
Türkiye’nin Afet Lojistik kap-
asitesinde önemli bir artış 

Park İnşaat  tarafından yapımı 
üstlenilen Antalya Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) Lojistik Merkezi 
açıldı.
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sağlanacak. Depolar-
daki yardım malzemel-
eri ise dünyada ilk defa 
uygulanacak yeni yön-
temle TIR’larla ve gemi-
lerle hızlı bir şekilde afet 
bölgelerine sevk edi-
lecek. Kontorollüğü ve 
ihalesi Toki tarafından 
yapılan lojistik depoların 
Antalya bölgesindeki 
kısmını  inşa eden Park 
İnşaat, projeyi taah-
hüt edilen zamandan 
önce  ve eksiksiz olarak 
teslim ederek ülkemizde 
sayılı bulunan böyle bir 
merkezi Antalya ilim-
ize kazandırmanın haklı 
gururunu yaşamıştır.  

Toplantıya, Başbakan 
Binali Yıldırımın  yanı 
sıra Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, An-
talya Valisi Münir Ka-
raloğlu, AK Parti Grup 
Başkanvekili Mehmet 
Muş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Çiğdem Karaaslan, An-
talya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Menderes 
Türel ile AK Parti Anta-
lya milletvekilleri  ve çok 
sayıda davetli katıldı.
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ŞÖLEN’İN YENİ FABRİKASINA 
PARK İNŞAAT İMZASI!

Gaziantep’te Gıda sanayinin 
önde gelen isimlerinden çikolata 
ve şekerleme üreticisi Şölen, yeni 
fabrikasını Park İnşaat’a yaptır-
dı. Kalitesi, bilgi birikimi, deneyi-
mi, yenilenen teknolojisi ve işçiliği 
ile endüstriyel yapıların inşasında 
aranılan isim olan park inşaat Şö-
len Çikolatanın 100 bin metrekare 
kapalı alana sahip yeni fabrikasını 
söz verdiği tarihte teslim etti. 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üye-
si Emre Yıldırım Şölen Çikolata 
Fabrika inşaatının teslimi sonrası 
yaptığı açıklamada: “Endüstriyel 
yapılar deneyim ve uzmanlık ge-
rektiren yapılardır Park İnşaat’ta 
bu anlamda iyi bir kadroya sahip 
bulunuyor. Yılların vermiş olduğu 

tecrübe ve birikim ekip ruhu ile 
birleşince ortaya bu güçlü yapı 
çıkıyor. İşte bu nedenle endüstri-
yel yapı inşaatlarında Park İnşaat 
olarak tercih edilen bir konumda-
yız. Şölen Çikolata ile yapmış ol-
duğumuz işbirliği bunun en büyük 
ispatıdır. Yine geçtiğimiz yıl teslim 
ettiğimiz her biri 3 katlı 220 adet 
işyerinden oluşan Çağdaş Mat-
baacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi 
inşa ettiğimiz endüstriyel yapılara 
örnek olarak gösterilebilir. Büyük 
bir sanayi kenti olduğu için genel-
de Gaziantep ve çevresindeki Or-
ganize sanayi bölgelerinde bu tip 
yapılar inşa ediyoruz. Genellikle 
tekstil fabrikaları, gıda fabrikaları, 
ağır sanayi gibi inşaatlarda, çelik 

konstrüksiyon, prefabrik ve be-
tonarme olmak üzere hem proje 
aşamasında hem uygulama aşa-
masında müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Önümüzdeki dönem-
lerde yine bu tip sanayi yapıların-
da taahhüt işlerinde bulunmaya 
devam edeceğiz. Ben bu vesile ile 
Şölen Çikolatanın yeni fabrikasının 
inşaatında emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 
yeni binanın Şölen ailesine hayırlı 
olmasını diliyorum.” Şeklinde ko-
nuştu.  

Türkiye’nin en çok çikolata ihraç eden firması olan Şölen 
Çikolatanın 20 milyon dolarlık yatırımla 4. Organize 
sanayi bölgesinde 100 bin metrekare kapalı alanda inşa 
ettirdiği ve Dünyaca ünlü                                    kanalın-
da özel programa konu olan fabrikası, Park inşaat tarafın-
dan yapıldı.
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Park İnşaat devasa projeleri tam zamanında bitirerek birbiri 
ardına teslim etmenin haklı gururunu yaşıyor. Bu projele-
rden biri de Antalya 10 Bin Kişilik Kapalı Spor salonu olarak 
göze çarpıyor. Park İnşaat ile Başbakanlık Toplu Konut İda-
resi (TOKİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde alınan 
“Antalya 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu İkmal İşi” tam 
zamanında bitirilerek teslim edildi.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç, 92 bin 
metrekarelik alanda 46 milyon 500 bin liraya mal olan 10 
bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonu yapımı ikmal 
işinin tam zamanında teslim edildiğini ifade ederek şunları 
söyledi: 
“Park İnşaat olarak sadece Gaziantep’te değil Türkiye’nin 
farklı illerinde faaliyet göstermekteyiz. Aldığımız projeleri 
vaktinde teslim etmek bizim için kurumsal bir hedef olmasının 
yanında gurur kaynağıdır. Antalya sporun aktif olduğu bir 
şehir… 10 bin kişi seyirci kapasitesine sahip olan bu salon-
da inanıyorum ki geleceğin sporcuları yetişecek ve ülkemizi 
her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Türkiye’de 
sportif yatırımların artması farklı branşlarda sporcuların 
yetişmesine ve Uluslararası arenada boy gösterecek Türk 
Sporcu sayısının artmasına katkı sağlayacak olması nedeni-
yle önemlidir”

 92 bin metrekarelik alanda 46 milyon 500 bin liraya mal 
olan 10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonunda 
güreş, judo, kick boks, muay thai, tekvando, karate, boks, 
halter ve kondisyon, okçuluk, cimnastik, havalı silahlar, es-
krim, satranç, bilardo, basketbol antrenmanları yapılabi-
lecek. Salonda ayrıca 3 seminer salonu, kafeterya, alışveriş 
mağazaları, sosyal alanlar ve soyunma odaları yer alıyor.

ANTALYA KAPALI SPOR SALONU 
ZAMANINDAN ÖNCE TESLİM EDİLDİ!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
en büyük salonlarından birisi olarak nitelendirilen 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu İkmal 
İşi, Park İnşaat imzasıyla tam zamanında bitirilerek teslim edildi.
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Park İnşaat’tın Park Arya   Projesi 
Satış Rekoru Kırdı!
Tüm projelerinde üst üste satış rekorları 
kıran Park İnşaat, Park Arya Projesinde 
yer alan dairelerin tamamını 4 gün gibi 
kısa bir sürede satarak, Gaziantep’te ko-
nut satışında kırılması güç bir rekor daha 
elde etti.

Park İnşaat yönetim kurulu üyesi Y.Emre 
Yıldırım “Projelerimizin satılma hızı Ga-
ziantep’te nitelikli konuta duyulan ihtiyaç 
konusundaki tespitimizin doğruluğunu 
gösterdi. Park Arya projesiyle piyasanın 
nabzını tutarak doğru zamanda doğru 
projeyi alıcıyla buluşturduk. Park İnşaat 
olarak ulaşılabilir fiyatlarla kazandıran 
projeler üretmeyi misyon edindik. Park 
Arya projesi de daha önce gerçekleştird-
iğimiz projeler gibi bu felsefeden hareke-
tle geliştirildi. Çok yakında satışına başla-
nacak Park Dora Projeside, yatırımcılar 

PARK

için kârlı bir tercih olmaya devam edecek.  Markamıza gösterilen 
ilgi ve güvene teşekkür ediyoruz.” Dedi.
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HAYATLA TASARLANAN 
MEKÂNLAR.

MUTLULUĞA TAŞIYAN 
SEÇENEKLER 

Salondan mutfağa antreden banyoya….
Yeni evinizin her köşesi fonksiyonel mimari tasarım 
sayesinde gerçek bir yaşam alanına dönüşüyor. Park 
Arya’ya adım attığınız anda sizi önce ferahlık hissi sonra 
yüksek kalite karşılayacak. 

2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle yepyeni mutluluklarla 
tanışmaya hazır olun. Mimarinin sunduğu genişlik ve 
ferahlık hissini doyasıya yaşayacağınız Park Arya’da 
hayallerinizle bütünleşen bir hayatı keşfedeceksiniz.
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Gaziantep‘in gelecek 
vaadi en yüksek 
bölgesi Akkent
Şehir hayatının tüm ihtiyaçları düşünülerek 
inşa edilen Park Arya, sizi rahat ettire-
cek tüm çözümleri bir arada sunuyor. 
Çocuğunuz için eğitim kurumları, her an ih-
tiyaç duyabileceğiniz resmi kurumlar, has-
taneler ve spor salonları... Hepsi ihtiyacınız 
olduğunda yanı başınızda, birkaç dakika 
uzağınızda. Park Arya’nın etrafında inşa 
edilen yeni değerlerin dışında, Akkent’in 
özenle tasarlanan şehir planı, projeyi daha 
da değerli kılıyor.
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Rüyalarınızı süsleyen 
bir yaşam Park Arya’da 
sizleri bekliyor…
Yaşamınızın her anına mutluluk ka-
tan Park Arya’ya adımınızı attığınız 
andan itibaren günlük hayatınızın 
stresi ve koşturmacası, yerini tarifsiz 
bir huzur ve dinginliğe bırakacak.

Park Arya, aileniz ile birlikte güven ve 
huzur içinde yaşayabileceğiniz nezih 
bir hayatın anahtarını sizlere sunuy-
or. Güvenli, geniş sosyal imkânları 
ve yüksek teknolojisi ile Park Arya, 
hayatınıza yepyeni bir trend kazan-
dırıyor.
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ALMANYA’DA İLK SATIŞ OFİSİNİ  MÜNİH’TE AÇTIK.

Park İnşaat Avrupa’da !

Türkiye’nin önde gelen konut firmalarından olan Park İnşaat yurtdışında ilk satış ofisini 
Almanya’nın Münih kentinde açtı. Bu adımla yurt dışına açılan ve olumlu geri dönüşler alan 
Park İnşaat, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Manheim ve Köln başta olmak üzere Türklerin 
yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ofis açmayı planlıyor.

Almanya’da yaşayan ve birikimlerini Türkiye’de gay-
rimenkulle değerlendirmek isteyen gurbetçilerin artık 
bir çözüm ortağı var. Türkiye’de inşaat sektöründe 
önemli projeler üreten Park İnşaat, Almanya’da 
yaşayan ve birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek 
isteyen Türk vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla 
ilk satış ofisini Münih kentinde açtı. Park inşaat, yoğun 
ilgi gören bu atılımın ardından Berlin, 

Stuttgart, Frankfurt, Manheim ve Köln gibi Türklerin 
yoğun olarak yaşadıkları şehirlerde de satış ofisi aç-
mak üzere çalışmalara başladı.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, yurt-
dışına açılma çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklama-
da, “ Sektörel bazda yaptığımız çalışma neticesinde 
Almanya’da konut sektörü konusunda bir boşluk ve 
buna bağlı olarak da ciddi bir potansiyel olduğunu 

Adres: Pettenkofer Str.30 80336 
München Deutschland
Telefon: +49 89 3510245
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ALMANYA’DA İLK SATIŞ OFİSİNİ  MÜNİH’TE AÇTIK.

Park İnşaat Avrupa’da ! gördük. Bunun yanında orada yaşayan Türk vatan-
daşlarımızın Almanya’da gayrimenkul sektörünün 
sıkıntıları ve değer artışından kaynaklanan yüksek fi-
yatlar sebebiyle birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek 
istedikleri sonucuna vardık. Almanya’da yaşam, iş kur-
ma ve ev almak zorlaştığı için Türkiye’de ev sahibi ol-
mak isteyen vatandaşlarımızın sayısında büyük artış 
oldu. Bizler de Park İnşaat olarak birikimlerini gayri-
menkule yatırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı 
olmak için böyle bir adım attık. Aldığımız olumlu geri 
dönüşler neticesinde hedefimizi büyüterek, Türklerin 
yoğun yaşadığı diğer şehirlerde de ofis açmak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Gerek Almanya 
gerekse Avrupa’nın diğer kentlerinde oluşturacağımız 
irtibat ofisleri ve görevlen¬direceğimiz 

danışmanlar aracılığı ile geniş kitlelere ulaşmayı hede-
fliyoruz. Park İnşaat olarak hedefimiz satıştan önce 
kendimizi müşteriye doğru tanıtmak, doğru ilişkiler te-
sis etmek ve karşılıklı güven ilişkisi kurmaktır. Sonrasın-
da doğru yatırım yapmış ve bu yatırımının sonu¬cunda 
kazanmış bir müşteri profili görmek temel amacımız. 
Biz kazandırarak kazanmış olacağız. Çevrenizde ka-
zanan ne kadar çok mutlu ve huzurlu insan olursa fir-
ma olarak sizin de varlığınız o kadar uzun ömürlü ve 
köklü olur. Bu inanç ile yolumuza devam edeceğiz. ”
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Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 
Projesi’nde 50.000m2 İnşaat Alanına 
Sahip İl Sağlık Müdürlüğü binası 
Park İnşaat tarafından yapılacak.
 
Türkiye’nin güneydoğusunun en büyük ve Türkiye’nin 4. En Büyük 
sağlık kampusu olma özelliğine sahip 579,998 m² kapalı alanı 
bulunan Gaziantep Entegre Sağlık Kampusu Projesi’nin önemli 
ayaklarından olan İl Sağlık Müdürlüğü Binası Projesi’ni Park İnşaat 
gerçekleştiriyor.
 
1875 yatak kapasitesi ile tamamlandığında yılda 53 Bin hasta ka-
bul edebilecek olan ve 700 milyon dolarlık bütçesi ile Gaziantep 
Şehir Hastanesi Projesi,  aynı zamanda yatırım maliyetleri açısın-
dan Türkiye’nin en büyük  5.yatırımı konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük 
5. yatırım projesine 
Park İnşaat imzası

 

YENİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI PARK İN-
ŞAAT TARAFINDAN YAPILACAK
 
Gaziantep Entegre Sağlık Kampusu Projesi’nin, inşaat ve işletme 
maliyeti olarak Türkiye’nin en büyük 5.Yatırım Projesi olduğunu be-
lirten Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Y.Emre Yıldırım, “Gaziantep 
Entegre Sağlık Kampüsü hizmete açıldığında, Gaziantep ve bölge-
sine uluslararası standartlarda sağlık hizmeti getirirken Gazian-
tep, Ortadoğu’nun sağlık merkezi olacak.
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Bu projeyi Samsung C&T - Kayı İnşaat - Salini SpA 
gerçekleştiriyor. Biz de Park İnşaatolarak bu dev projede İl 
Sağlık Müdürlüğü Binası Projesi’ni üstlendik. 50.000 m² alan 
üzerinde gerçekleştirdiğimiz çalışma projenin en önemli ayak-
larından birisi. Bu mega projenin parçası olmak kentimiz ve 
firmamız açısından son derece gurur verici.
 
Gaziantep, sanayisi kadar ülkemizin inşaat sektöründe de 
büyük başarılara imza atıyor. Park İnşaat Ailesi olarak Türkiye 
ve Gaziantep çapında gerçekleştirdiğimiz, insana ve çevreye 
duyarlı, alışılmışın dışında projelerle hayata fark katmak için 
çalışmaya ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam 

ediyoruz ” dedi.

GAZİANTEP ORTADOĞUNUN SAĞLIK 
MERKEZİ OLACAK
Y.Emre Yıldırım, “Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Türkiye’nin 
sağlık sektörüne birinci sınıf kalite getirecek ve Gaziantep, Or-
tadoğu Bölgesi’nin sağlık merkezi olacaktır. 2019 yılının ilk çey-
reğinde açılması planlanan sağlık kampüsünün kaba inşaatının 
yarısı tamamlandı ve elektrik mekanik işlerin alt yapısı başladı.
 
Sağlık kampusunda İl Sağlık Müdürlüğü Binası, İl Kamu Sağlığı 
Müdürlüğü Binası, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekretaryası, 
112 Acil Hizmet Binası, 5 katlı Ana Hastane Binası, 11 ve 12 katlı 
4 kule, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 
yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Has-
tanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Piskiyatri Hastanesi, 
Teknik Servis Binası, Sosyal Tesis ve çok amaçlı alanlar, otopark-
lar ve helikopter pisti de bulunmaktadır
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Toplu Konut idaresi 
Başkanı Mehmet Ergün TURAN
Park İnşaata konuştu

15 yılda 800 bin konut
1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002 yılına kadar 19 yılda 
toplam 43 bin 145 konut üretebildiğini belirten Turan,  
“2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın 
katkısı ile idare olarak insanımızın en temel gereksinimi 
olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 yılda 800 
bin 112 konut inşa ettik. Türkiye’nin dört bir yanında yeni 
yerleşim alanları kurarak; onlarca yeni konut projesini 
hayata geçirerek 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin ko-
nuta ulaşmayı planlıyoruz.” dedi.
 
Öncelikle hedeflerinin dar gelirli ve bugüne kadar hiç ko-
nut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları 
konut sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, “Sosyal 
devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihti-
yacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriy-
oruz.  Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. 
Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur.” ifadesini 
kullandı.
 

Öncelik dar gelirli vatandaşların
“Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta 
gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıy-
la hizmetlerimizi sürdürüyoruz.” diyen Turan, toplumun 
tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerini 
sürdüklerini söyledi.

TOKİ’nin ürettiği konutların %85’inin sosyal konut old-
uğunu belirten Turan şunları kaydetti: “Dar ve orta ge-
lir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal 
yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan 
ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere 
konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında 
yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız 
ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kon-
tenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. 
Yıllarca ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışan 
emekli büyüklerimizi de dinlenme dönemlerinde rahat 
ettirmek istiyoruz. Evi olmayan emekliler için her projeden 
ayırdığımız konut oranı %25’dir. 240 aya kadar vadeli 
satış yapılıyor. Taksit oranları ise 250 TL’den başlayarak,  
şehirlere göre farklılık gösteriyor. İdare olarak hedefimiz 
her yıl evi olmayan 15 bin emekli vatandaşımızı konut sa-
hibi yapmaktır.”

Konut ve inşaat sektörünün öncü 
kuruluşu Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 
Başkanı Ergün Turan, 15 yıl içerisinde 
800 bin konut rakamına ulaştıklarını 
vurgulayarak, “Dar gelirli, konuta 
erişmekte zorlanan vatandaşları konut 
sahibi yapmak için var gücümüz ile 
çalışıyoruz.” dedi.
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TOKİ’den 10 bini aşan 
sosyal donatılar

İdare olarak dar gelirli vatandaşları 
konut sahibi yaparken bir yandan 
da sosyal donatı alanları ve kamuya 
yönelik uygulamalar geliştirdikleri-
ni söyleyen Turan, “Konut projelerine 
ek olarak ülkemizdeki kamu kuru-
luşlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak 
eğitim, sağlık, spor ve sosyal binaları 
ve kamu hizmet binalarını da içeren 
sosyal donatılar inşa ediyoruz. Kamu 
kuruluşları ile yaptığımız protokoller 
çerçevesinde; 266 hastane, 565’iin 
finansmanı idare olarak karşıladığımız 
bin 40 okul, 19 üniversite 19 stadyum, 
71 bin 873 kapasiteli 189 yurt/pan-
siyon, 657 cami, 96 sağlık Ocağı, 42 
kütüphane, 992 spor salonu, 

858 ticaret merkezi, 192 kamu hizmet 
binası olmak üzere toplam 10 bin 324 
sosyal donatı yaptık ve yapmaya de-
vam ediyoruz.” açıklamasında bulun-
du.
“Kentsel dönüşümde 
düğmelerimizi yeniden 
iliklemeliyiz.”
Sosyal devlet anlayışının en güçlü 
kurumlarından biri olan Başbakan-
lık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kentsel 
dönüşüm çalışmaları ile şehirlerimizi 
sağlıklı ve hızlı bir şekilde deprem ve 
afetlere karşı hazırlıyor.
Topraklarının yüzde 70’inden fazlası 1. 
ve 2. derece deprem bölgesi olan Tür-
kiye’de, olası can kayıplarının önlen-
mesi açısından en önemli argüman-
lardan birinin kentsel dönüşüm 
olduğuna vurgu yapan TOKİ Başkanı 
Ergün Turan, “Bu sürecin yürütülme-

sinde en aktif kurum olarak hizmet 
veriyoruz. Yerel yönetimlerimizle 
işbirliği içinde ülke genelinde to-
plam 72 milyon 500 bin metrekare-
lik alanda kentsel dönüşüm çalışması 
yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirilen 
ve 70 bini tamamlanmış olan 286 bin 
500 konutluk 191 kentsel dönüşüm 
projesi hızla ilerliyor.” dedi.
Afetlere karşı riskli ve yapı ömrünü 
tamamlamış konut stokunu yenile-
diklerini vurgulayan Turan, “Bugüne 
kadar dönüşüm alanlarında ika-
met eden 1 milyondan fazla vatan-
daşımıza yenilediğimiz konutlar ile 
güvenli yapılarda güvenli yaşam im-
kanı sunuyoruz. Başlattığımız kentsel 
dönüşüm projelerimiz içerisinde yer 
alan 70 bin konutu tamamlayarak 
hak sahiplerine teslim ettik.” ifadeler-
ini kullandı.
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“Kentsel dönüşüm fedakârlık
 sürecidir”
Kentsel dönüşüm sürecinin gelecek nesilleri koruyacak bir 
fedakârlık süreci olduğunu belirten, “Kentsel dönüşümde 
düğmelerimizi yeniden iliklemeliyiz.” diyerek şöyle devam etti:  
“Kentsel dönüşüme sadece fiziksel bir değişim olarak yak-
laşmadığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Kentsel dönüşümde 
hareket noktası ve değer olarak yer alması gereken en te-
mel boyut insandır. Kentsel dönüşümde sorunun kaynağının; 
yoğun nüfus artışı, kontrolsüz göç ve plansız gelişme gibi pek 
çok zincirleme faktörün ortaya çıkardığı sağlıksız kentleşme 
olduğunu biliyoruz. Ülkemizin tüm şehirlerinde kentsel ye-
nileme ihtiyacı olması nedeniyle, kentsel dönüşüm projeler-
imizi de peşi sıra hayata geçiriyoruz.”

“Kentsel dönüşüm bir zorunluluk”
Turan, İdare olarak kentsel dönüşüm alanında tüm pay-
daşların farklı bir bilinç ile konuya yaklaşmaları gerektiğini be-
lirterek, mevcut depremsellik ve yapı stoku dikkate alındığın-
da, dönüşümün tümüyle zorunluluk olduğunu vurguladı. 
Turan şunları söyledi: “Son olarak Ege’de yaşadığımız 6.6 
büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşüme dair beklentileri 
tartıştığımız bir dönemde, vatandaşlara, kamu kurumlarına, 
sektörümüze kritik bir olguyu ‘can güvenliğini’ tekrar hatır-
lattı. Bölgedeki az katlı yapılaşmanın avantajıyla az zararla 
atlatılan bu deprem, hepimiz biliyoruz ki başta İstanbul ol-
mak üzere diğer risk alanlarında gerçekleşseydi sonuç aynı 
olmazdı. Burada farklı bir bilinç gerekiyor. Kâr amacı gütmey-

en bir kurum olarak, bu anlayışla Türkiye’nin en büyük kent-
sel dönüşüm hareketini yürütüyoruz ve bir kez daha çağrı 
yapıyoruz. 7.5 milyon riskli yapıyla, kentsel dönüşüm konfor ve 
kazanç aracı değil, zorunluluktur. Vatandaşlar, yerel yönetim-
ler, müteahhit firmalar, herkes bu bilinçle fedakârlık yapmak 
zorundadır. Hiçbir kazancın, konforun, insan canından üstün 
tutulmaması gereken bir süreci yaşıyoruz.”

Çalışmaların tamamlandığında, konut alanlarının yanı sıra 
ticaret ve sanayisiyle ülke ekonomisinin can damarı olan üre-
tim alanlarının da nitelikli çevrelere kavuşacağını vurgulayan 
Turan, “Deprem tehdidi karşısında, vatandaşlarımızın, kamu 
ve sektör paydaşlarımızın, dönüşüme “can güvenliği” esası ile 
yaklaşmaları, şehirlerimizin sağlıklı ve hızlı şekilde depreme 
hazırlanmasına ivme kazandıracaktır. Kentsel dönüşümün 
yanı sıra dar ve orta gelirlilere dönük konut ve yaşam alan-
larının inşası devam ederken tamamlanan konutları teslim 
alarak ev sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak 
oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

 “Sahada aktif çalışıyoruz”

TOKİ üretimlerinin yüzde 36’lık önemli bölümünün 1. dere-
ceden 5. derece deprem kuşakları öncelikli olacak şekilde 
projelendirildiğini hatırlatan Başkan Turan, TOKİ’nin sa-
hada özellikle vatandaşlarla irtibat içinde etkin bir süreç 
yürüttüğünü söyledi. Turan şöyle devam etti: “TOKİ’de tüm 
uzman ekiplerimizle kentsel dönüşüm sahalarındayız ve son 
derece aktif bir çalışma süreci içindeyiz. Ekonomik ve so-
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syo-kültürel açıdan dezavantajlı olarak 
anılabilecek yerleşimlerde bulunan 
vatandaşlarımız, çevresiyle uyumlu 
nitelikli bir sosyal çevrede yaşamayı 
arzu ediyor. Dönüşüm alanlarında 
vatandaşlarımızı birebir dinliyoruz. On-
ların beklentilerini, taleplerini projelere 
yansıtmaya çalışıyoruz.”

Dönüşüm şehre yük değil, 
değer katmalı
İnsanların sosyal hayata katılmalarının, 
toplumsal huzur ve dayanışma açısın-
dan önemli olduğu bilinciyle çalıştıklarını 
söyleyen Turan, yenilenen alanların, 
sürdürülebilir sosyal ve kültürel çevrel-
ere dönüşmekte olduğunu belirtti. 
Turan, “Sadece binalar yıkıp yerlerine 
yenilerini inşa etmiyoruz. Çevre düzen-
lemeleri, donatı alanlarıyla sosyal ih-
tiyaçlara da yanıt veriyoruz. 0-5 yaş 
okul öncesi çocuk grubundan üniver-
site gençliğine, kadınlardan erkeklere, 
tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve 
beklentileri düşünerek yerleşimleri ye-
niliyoruz” dedi. Kentsel dönüşümle, böl-

gelerin yaşam kalitesinin yükseltilme-
sini önemsediklerini belirten Turan, 
“Dönüşüm şehirlere yük getirmemeli 
aksine şehre değer katan projeler ol-
malı” diye konuştu.

TOKİ’den 38 bin Afet
Konutu”
Ülkemizde, farklı dönemlerde yaşanan 
depremlerde zarar gören vatan-
daşların acil barınma ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla sosyal konutun yanı 
sıra afet bölgesi konut üretimlerinde 
de aktif çalışma yürüttüklerini vurgu-
layan Turan, “İdaremiz doğal afetlerden 
zarar gören bölgelerde konut inşası-
na ve alt yapı düzenlemelerine 1992 
yılında yaşanan Erzincan depremi ile 
başladı. 2017 yılına kadar Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında 132 
proje kapsamında 37 bin 734 afet ko-
nutu inşa ettik. Yurt dışında afete maruz 
kalan ülkelerde 4 bin 620 konutun yanı 
sıra hastane, okul gibi farklı ihtiyaçlara 
yanıt veren sosyal tesisler yaptık.” dedi.
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park nova

PARK NOVA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Park İnşaat’ın modern çizgisi farklı plan alternatifleri ve zengin sosyal 
olanakları ile 5 blokta toplam 90 konuttan oluşan gözde projesi Park 
Nova Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü.

Modern yaşamın ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan Park Nova projesi birikimlerini 
gayrimenkul sektöründe değerlendirmek ve konforlu bir yaşamın keyfini yaşamak iste-
yenlerin gözdesi oldu. 90 konuttan oluşan Park Nova Projesi yurtdışında da  büyük ilgi 
gördü ve Projedeki 90 dairenin tamamı yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları tarafın-
dan satın alındı.
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park nova
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Modern çizgisi, farklı plan alter-
natifleri ve zengin sosyal ola-
naklarıyla 5 blokta toplam 90 
özel konut sizleri bekliyor. Özen-
le seçilen kaliteli malzemeler-
le dizayn edilen, işlevselliğin ve 
fonksiyonelliğin göz önünde bu-
lundurulduğu daireler, içerisinde 
yaşamaktan mutluluk duyula-
cak mekanlar sunuyor. Pratik bir 
ev yaşamı planlanarak tasarla-
nan dairelerden kendinize uygun 
seçeneği mutlaka bulacaksınız. 
100 ile 155 metrekare arasında 
değişen büyüklüklerle iki ya da 
üç oda bir salon alternatiflerin-
den ailenize uygun olanı seçin 
ve Park İnşaat kalitesini tatmaya 
başlayın.

Kazanmanın en bildik formülüdür; 
doğru zamanda doğru yerde 
doğru yatırımı yapmak. Park Nova 
merkezi lokasyonu, kalitesi ve 
güçlü marka değeriyle yine çok 
kazandıracak bir yatırım imkanı 
sunuyor. Aldığınız andan itibaren 
her geçen gün kazanmanın keyfini 
yaşıyacaksınız.

Hayalleriniz kadar 
geniş bir dünya.

KALİTELİ YAŞAM, 
DOĞRU BİR YATIRIM 
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KALİTELİ YAŞAM, 
DOĞRU BİR YATIRIM 

Her gün büyüyen alt yapısıyla farklı 
ulaşım seçenekleri geliştiren Ga-
ziantepin sunduğu tüm yeni yollar 
Park Nova’ya açılıyor. İster oto-
mobilinizle isterseniz toplu taşıma 
araçlarıyla şehrin yeni merkezine 
ulaşmak her geçen gün biraz daha 
kolaylaşıyor. 

Park Nova, Gaziantep çevre yolunda 500 
metre mesafe, Üniversitelere,alışveriş 
merkezlerine  hastanelere okullara ve 
parklara yürüme mesafesindedir.
Avantajlı konumu,kalitesi ve Park İnşaat
ismiyle değeri her geçen gün artacak bir 
yatırımın parçası olun.

YAŞAMAYA VE 
YATIRIMA  DEĞER!

HER AÇIDAN ULAŞIMI 
KOLAY PROJE!
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Park İnşaat’tan Konya Akören’e 
157 konut ve ticaret merkezi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Konya’nın Akören İlçesi, 
Ağalar Mahallesi’nde inşa edilecek 157 konut ve ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve 
çevre düzenlemesi işi ihalesini Park İnşaat aldı.”

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
tarafından, Konya’nın Akören İlçesi, Ağalar Ma-
hallesi’nde inşa edilecek 157 konut ve ticaret merkezi 
inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesini 
Park İnşaat aldı.
 Yükseklikleri zemin+3 olan projedeki konutların 125’i 
2+1, 32’si ise 3+1 planında inşa edilecek.
 1989’dan bugüne kadar binlerce m2 inşaat 
gerçekleştirerek binlerce aileyi ev sahibi yapan sek-
törün öncü kuruluşlarından biri olan, Park  İnşaat 
önemli bir toplu konut projesine daha imzasını atıyor. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Kon-
ya’nın Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi’nde yaptırılacak 
157 konut     ve ticaret merkezi inşaatları ile altyapı 
ve çevre düzenlemesi işi ihalesini alan Park İnşaat,  

yaklaşık 400 gün içerisinde projeyi Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığına teslim edecek.
Modern Mimari Anlayış
 Cephe tasarımlarında modern mimari anlayış hâkim 
kılınarak geleneksel konutlarda yer alan mimari cephe 
elemanları modernize edilerek kullanılan konutlarda 
zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullanılacak. 
Projede büyük ve estetik pencereler ile gün ışığından 
daha etkin yararlanmak amaçlanmaktadır.
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Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ)  Balıkesir İli Balya 
İlçesi 120  adet konut, cami ve ticaret merkezi in-
şaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı 
ihalesini Park İnşaat aldı.
İnşaat sektörünün deneyimli, aynı zamanda dina-
mik kuruluşlarından biri olan Park İnşaat, uluslar-
arası standartlara uygun, çağdaş konutların yanı 
sıra eğitim kurumları, ticaret merkezleri, resmi 
hizmet binaları, büyük ölçekli sanayi tesisleri, tur-
izm tesisleri ve yapılara imza atmıştır. İlk günden 
beri istikrarlı büyüme, yüksek performans ve kaliteli 
üretime odaklanan
Park İnşaat, bugün sektörünün güçlü ve bilinen 
‘’marka’’larından biri olmuştur,1989’dan bugüne 
kadar binlerce m2 inşaat gerçekleştirerek binlerce 
aileyi ev sahibi yapan Park İnşaat yeni bir toplu ko-
nut projesine daha imza atıyor.
 Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Y.Emre Yıldırım, 
konu ile ilgili açıklamasında, ‘’TOKİ, Türkiye’nin 

yeniden yapılanmasına, ülkede modern şehircilik 
anlayışının gelişmesine, ekonomiye ve istihdama, 
dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına, halkımızın 
depreme dayanıklı konutlarda insani koşullarda ve 
güvenlik içerisinde yaşamasına imkân sağlaması 
bakımında çok büyük önem arz etmektedir.”dedi.
 İnşa edilecek olan evlerin Balıkesir Balya’ya yeni 
soluk getireceğini söyleyen Yıldırım; “6 blok, 120 
daireden oluşacak olan Balya TOKİ evleri aynı za-
manda çevre düzenlemesi, ticaret merkezi,camisi 
ve peyzajıyla da çok ses getirecek. Az katlı ve mod-
ern çizgiler taşıyacak olan evlerde yaşam, konforlu 
ve güvenli olacak.
 

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ)  Balıkesir İli Balya İlçesi 120  adet konut, cami ve ticaret 
merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ihalesini Park İnşaat aldı.

Park İnşaat’tan Balıkesir’e yeni bir
toplu konut projesi
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Park İnşaat, Mecidiyeköy Projesi 
Hak Sahipleri Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirdi
Dinamik, kaliteli ve yenilikçi yapısı ile kentsel dönüşüme yönelen Park İnşaat, 
İstanbul Mecidiyeköy Projesi hak sahipleri bilgilendirme toplantılarının ikin-
cisini gerçekleştirdi.

“İstanbul’a değer katmak için kentsel 
dönüşümde de varız” sloganıyla kent-
sel dönüşüm projelerine yoğunlaşan 
Park inşaat, İstanbul Mecidiyeköy’de 
bulunan toplam 5 binayı kentsel 
dönüşüm kapsamında yenilemeye 
hazırlanıyor. Hak sahipleriyle görüşüp, 
anlaşmalara devam eden  Park İnşaat 
ilk kazmayı 2016 yılının ikinci yarısında 
vurmayı planlıyor.
 
Mecidiyeköy Projesi için çalışmalarını 
sürdüren Park İnşaat, bu kapsamda 
kat maliki ve aileleriyle bir araya gel-
erek sorularını yanıtlayan Park İnşaat 
Yönetim Kurulu Üyesi Y.Emre Yıldırım, 
sitenin 6306 nolu yasadan faydala-
nabilmesi için gerekli olan 2/3 çoğun-
luğa 

ulaşmada sona yaklaştıklarını belirtti.
 Mecidiyeköyün lokasyon olarak değer-
ine dikkat çeken Yıldırım, “Bu binalar 
40 yıl önce yapılmış binalar ve deprem 
riski çok yüksek. Zaman artık bizlere 
sağlam yapılar inşa etmemiz gerek-
tiğini gösteriyor. Mimari kaliteden ödün 
vermeden İstanbul’da sağlam binalar 
inşa etmek bizler için görev niteliğinde. 
Bu bilinçle bu özel projeye başladık. 
Binaların riskli olup olmadığının 
tespitinden sonra dönüşümünün 
önündeki engellerde kalkacak” dedi.
Bölgenin ihtiyaç ve dinamiklerini şirket 
bünyesindeki uzman kadroyla birlik-
te tespit edip değerlendirdiklerini if-
ade eden Y.Emre Yıldırım, “Park İnşaat 
olarak her kentsel dönüşüm projem-
izde kapsamlı bir ön çalışma yapıyoruz. 

Arsa ve kat maliklerinin beklentileri de 
göz önünde bulundurularak, sosyal al-
tyapısı düşünülmüş, yaşamı ve doğayı 
merkez alan kentsel yenilenme projel-
eri ortaya çıkarmaya çaba gösteriy-
oruz” diye konuştu.
 
Organizasyonda kentsel yenilenme 
süreci hakkında düşüncelerini if-
ade eden hak sahipleri, İstanbul’un 
bir gerçeği olan depremden dolayı 
endişeyle yaşadıklarını ve bu endişeden 
kurtulmanın tek yolunun güvenilir bir 
firma ile kentsel dönüşüme “evet” de-
mekten geçtiğini belirttiler.
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İngiliz televizyon kanalı BBC’de yayınlanan belgeselde 
tarihi, kültürü, dünyaca ünlü mutfağı geçmişi ve gelişen 
yüzü ile Gaziantep’in tanıtımı yapılırken, Park inşaat 
imzasıyla hayata geçirilen Soydinç Plaza projesi de, 
sunucu Leo Johnson tarafından Gaziantep’in modern 
mimarisine örnek olarak dünyaya tanıtıldı.  
Park inşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç, 
BBC’de yayınlanan belgeselde gelişen Gaziantep’in 
modern mimarisine örnek gösterilmenin kendileri için 
gurur verici bir gelişme olduğunu ifade ederek “Park 
İnşaat olarak Gaziantep Halkına yakışır, modern konut 

projeleri üretmeye ve çağdaş yaşam alanları sunmaya 
devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu. Soydinç, BBC tele-
vizyonunun farklı yönleri ile Gaziantep’i ele aldığı belge-
selde kentin modern yüzünün de yansıtıldığını özgün 
mimarisi ve modern çizgisiyle de Soydinç plaza projesin-
den övgüyle bahsedildiğini sözlerine ekledi. 

Gaziantep’te inşaat sektörünün parlayan yıldızı Park İnşaat hayata ge-
çirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Park İnşaat’ın ses 
getiren projelerinden Soydinç Plaza Projesi İngiliz televizyon kanalı BBC 
WORLD’de yayınlanan Gaziantep belgeseline konu oldu.

Leo Johnson 

             Park İnşaat Projeleri  
BBC WORLD belgeselinde. 

biz35



Türkiye’de önemli projelere imza atmaya devam eden Park 
İnşaat, sosyal ve kültürel projelere de destek vererek Ga-
ziantep’in tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Yö-
netmenliğini Oğuz Yalçın’ın yaptığı, Başrollerini İvana Sert, 
Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı “Antep Fıstığı” filminin 
çekimleri Gaziantep’te başladı. 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, konuy-
la ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep’in tanıtımına katkı 
sağlayacak bu önemli projeye destek vermekten mutluluk 
duyduklarını belirterek, “Sanayisi, mutfağı, tarihi zengin-
likleri, sosyal ve kültürel yapısı, doğal güzellikleri ve insan-
larının çalışkanlığı ile öne çıkan şehrimizin tanıtımı açısından 
bu projeyi çok değerli buluyorum. Senaryosu, oyuncuları, 
teknik ekibiyle güzel bir film olacağına inanıyor ve bu pro-
jenin diğer kültür ve sanat çalışmalarına öncülük edeceğini 
düşünüyorum. Park İnşaat ailesi olarak Antep Fıstığı filminin 
hayırlı olmasını diliyor, set ekibine başarılar diliyoruz” şek-
linde konuştu. 

Yönetmen Oğuz Yılmaz: “Antepfıstığı Gönül İşi Oldu”
Filmin Yönetmenliğini yapan Oğuz Yılmaz “Bu film benim 
için bir gönül işi oldu. Ben de Antep’e gönül verdim. Antep’in 
değerleri, anlatmakla bitmez. Kendim de bir karar aldım, 
Antep’te birkaç belgesel yapacağım.” İfadelerini kullandı.
İvana Sert: “Bu filmde Bambaşka bir İvana var”
Antep Fıstığı filminin başrol oyuncusu İvana Sert “Bu filmde 
bambaşka bir İvana Sert var. Daha sade, masum bir İvana 
karşınıza çıkacak. Ekibimiz muhteşem. Bizden beklenileni in-
şallah karşılayabiliriz. Çok Güzel bir film olacağına inanıyo-
rum” dedi.
Senaryosunu Orhan Uslu’nun yazdığı filmde, Almanya’da 
doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Ga-
ziantep’e gelen “Simge”nin (İvana Sert) başına gelen komik 
olaylar anlatılacak.

İnşaat Sektörünün yıldızı Park İnşaat, konut projelerinin yanında sosyal ve kültürel 
faaliyetlere de destek vermeye devam ediyor. Park İnşaat, Gaziantep’te çekimlerine 
başlanan ve Yönetmenliğini Oğuz Yalçın’ın yaptığı, başrollerini ise İvana Sert,
Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı “Antep Fıstığı” filmine sponsor oldu.

PARK İNŞAAT ANTEP FISTIĞI 
FİLMİNE SPONSOR OLDU
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Park inşaat vatandaşları kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmek amacıyla İstanbul 
Beşiktaş’ta kentsel dönüşüm ofisi açtı. Yeni açılan ofiste vatandaşların kentsel dönüşüm 
konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul’un Beşiktaş semtinde açılan kentsel dönüşüm 
ofisinde, Park İnşaat’ın uzman kadrosu vatandaşların kent-
sel dönüşüm hakkında merak ettikleri soruları yanıtlıyor ve 
Park İnşaat’ın kentsel dönüşüm alanındaki vizyonunu vatan-
daşlara aktarıyor. 
“İstanbul’a değer katmak için kentsel dönüşümde de varız” 
sloganı ile kentsel dönüşüm projelerine giren Park İnşaat, 
bu alandaki çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları daha etkin 
şekilde yürütmek için Avrupa yakasında Beşiktaş’ta açılan 
ofisin ardından Anadolu yakasında da Suadiye’de ikinci bir 
ofis daha açılacak.
Park İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Duygu Yıldırım, yeni 
açılan Kentsel dönüşüm ofisi ile ilgili yaptığı açıklamada 
daire sahipleri ve vatandaşların kentsel dönüşüm konusun-
da sorularını cevaplamak ve halkı kentsel dönüşüm 
konusunda bilinçlendirmek üzere böyle bir ofisi hizmete 

açtıklarını söyledi. Yıldırım, “ofisimizde çalışan uzman eki-
bimiz, vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm süreci hakkında 
merak ettiği soruları yanıtlıyor, başvuruları değerlendiri-
yor ve Park İnşaat’ın kentsel dönüşüm vizyonunu vatan-
daşlarımıza aktarıyor. Ofisimizde yapılan Görüşmeler net-
icesinde vatandaşların beklenti ve talepleri de dikkate 
alınarak değerlendirme yapılıyor. Bu sayede mülk sahipleri-
nin de beklentilerini maksimum düzeyde karşılayacak projel-
er ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. 
Duygu Arıca, Avrupa Yakasında Beşiktaş’ta açılan ofisin ar-
dından Anadolu yakasında da Suadiye’de ikinci bir kentsel 
dönüşüm ofisinin çok yakında hizmete gireceğini sözlerine 
ekledi. 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ
KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİMİZ HİZMETİNİZDE!
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INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASINDA 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!

ark İnşaatın her yıl düzenleyerek geleneksel hale ge-
tirdiği İnstagram Fotoğraf Yarışmasında ödüller sa-

hiplerini buldu. Yaklaşık 4500 fotoğrafın katıldığı yarışma-
da dereceye giren katılımcılara hediyeleri Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Park İnşaat 
Yönetim Kurulu üyesi A. Gökhan Soydinç, Park İnşaat 
Yönetim Kurulu üyesi Y. Emre Yıldırım ve Park İnşaat Satış 
ve Pazarlama Müdürü Alper Çelik taktim etti. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştir-
ilen ödül törenine, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
İbrahim Ay da katıldı.

4 BİN 500 FOTOĞRAF  KATILDI
Park İnşaat tarafından 2014 yılında ilki düzenlenen yarış-
ma; fotoğraf sanatına gönül veren Park İnşaat dostlarını 
da bir araya getirme hedefi ile ilerledi ve bu yıl ikincisi 
düzenlendi. Ticari bir koşul ve yaş sınırlaması aranmayan 
yarışmaya katılanlar, Gaziantep ve Park İnşaat temalı fo-
toğrafları kendi objektiflerinden anlam yükleyerek katılım-
da bulundular. Yaklaşık 4 bin 500 fotoğrafın katılımı ile fi-
nale gelinen yarışmada dereceye giren katılımcılara
hediyeleri Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ile 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi A. Gökhan Soydinç, Park 
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Y. Emre Yıldırım ve Park İn-
şaat Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Çelik taktim etti.

BAŞKAN FATMA ŞAHİN;
“BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ”
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın da 
katıldığı ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente kültür ve sanat an-
lamında büyük katkısı olacak böyle bir yarışma düzenley-
en Park İnşaat’a teşekkür ederek, “yarışmaya katkı sunan 
GGC Başkanı İbrahim  Ay ve Park İnşaat bu yarışma ile ken-
timize katkı sağladılar. Ben hem katkısı olanlara, hem de 
fotoğraflarıyla yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum. 
Yarışmaya katılan kişilerin büyük bölümünün gençlerden 
oluşması bizi ayrıca sevindiriyor. Gençlerimizden çok ümit-
li olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Eski Adliye binası-
na yapılacak olan yerde de bu fotoğraflara yer vermeyi 
düşünüyoruz. Kültür sanat anlamındaki bu tür yarışmaları 
önemsiyoruz. Bu yüzden biz de kendi sosyal medyamızda 
yarışmada dereceye giren fotoğraflara mutlaka yer vere-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

P

PARK İNŞAAT FOTOĞRAF YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ  GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN VERDİ.
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PARK İNŞAAT FOTOĞRAF YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ  GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN VERDİ.

İŞTE DERECEYE 
GİRENLER
4 bin 500 fotoğraf arasından finale 
kalarak dereceye giren yarışmacılardan 
Gülşah Gözaçar birincilik,
Abdullah Türer ikincilik, Mehmet Şükrü 
Kaya üçüncülük ve Samet Uzdilli man-
siyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada 
dereceye giren isimlere de ödüllerini 
takdim eden Fatma Şahin, yarışmacılar, 
Park İnşaat yöneticileri ve GGC Başkanı 
İbrahim Ay ile birlikte toplu hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

2 3
Mehmet Şükrü Kaya  Samet Uzdilli

1 Gülşah Gözaçar

Park İnşaat’ın “#bencegaziantep ve 
@parkinsaat’’ temasıyla geleneksel hale 
getirdiği Instagram fotoğraf yarışması 
sonuçlandı. Yarışmada dereceye girenlere 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in makamında düzenlenen 
törenle ödülleri takdim edildi.
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Yeşil ve mavinin ilhamla 
buluştuğu yer...

Alışılmış kent hayatından çok farklı… 
Kendinize, çevrenize, doğaya yabancılaşmadan 
yaşama imkânı... 

Park İnşaat kalitesiyle Körkün Mahallesi Bozdağ 
mevkiinde hayata geçirilen Park Terra Proje-
si, yüksek yaşam standartları ile sakin doğa 
yaşamını bir arada sunuyor.

PARKİNŞAAT’TAN  ODAĞINDA  HAYAT, 
ÇEVRESİNDE  ŞEHİR  OLAN  BİR  PROJE
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Büyük kentlerde çocuklar, 
çocukluklarını yaşayamadan 
büyüyorlar. Ağaca tırman-
madan, meyve toplamadan, 
bir hayvana sevgiyle bağlan-
madan, toprağa basmadan… 
Bunları ancak resimlerde 
görüyorlar. Açık havada, 
doğada oyunlar oynamanın 
faydaları saymakla bitmiy-
or: Çocuklar enerjilerini dışarı 
atıyor, kasları sağlıklı gelişiyor, 
dışarıda oyun oynayarak so-
syal beceri kazanıyor ve doğa-
da kendilerini bulma şansı 
yakalıyor.

ÇOCUKLAR HUZUR
İÇİNDE BÜYÜSÜN
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DOĞANIN İÇİNDE 
DİNLENME KEYFİ

Renklerin içinde yaptığınız yürüyüş ve spor-
dan sonra dinlenme alanları enerjinizi ta-
zeleyecek. Doğanın sunduğu temiz hava 
sayesinde gerçek anlamıyla nefes almanın 
rahatlığını yaşayacaksınız.
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AÇIK YÜZME HAVUZU

Park Terra’da Yaz 
Mevsimi Bir Başka 
güzel
PARK TERRA’daki yürüyüş parkurları, 
spor yapmanız için bahaneniz olacak. 
Yaptığınız yürüyüşler kendinizi ve doğayı 
yeniden keşfetmenizi sağlayacak.

Suyun en saf halini, doğayla bütünleşmiş 
yüzme havuzlarında hissedeceksiniz. 
Sporun en eğlenceli hali olan yüzme, sizin 
ve ailenizin sağlığında büyük rol oynaya-
cak. Çocuklarınızın sosyalleşeceği, aklınızın 
onlarda kalmayacağı şekilde tasarlanan 
çocuk yüzme havuzları, aqua park özelliği 
ile neşelerine neşe katacak. Sizin de 
içinizdeki çocuğa hitap edecek havuzlar, 
ailenizle birlikte mutlu anlar geçirmenizi 
sağlayacak.
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PARK  İNŞAAT’IN 
GÜNEŞ ENERJİSİ 
YATIRIMLARI HİZMETE
GİRDİ.
Projeleri ile sektöründe adından sıkça söz 
ettiren Park İnşaat’ın, Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt 
ilçelerinde hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santralleri  
tamamlanarak  üretime başladı.
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Park İnşaat; müteahhitlik ve konut 
projelerinin yanı sıra 2013 yılında ku-
ruluşunu gerçekleştirdiği ‘Acro En-
erji Üretim A.Ş. ile enerji sektöründe 
de faaliyet gösteriyor. Türkiye enerji 
sektöründeki bağımsız enerji üreticisi 
şirketler arasında yer alan Acro En-
erji, bu doğrultuda; hidro, doğal gaz, 
kömür, rüzgâr ve güneş gibi değişik 
kaynaklara dayalı çeşitli enerji sant-
rali projelerini gerçekleştirmek üzere 
çalışmalarına devam ediyor. 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üye-
si Gökhan Soydinç, Acro Enerji’nin 
Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt 
ilçelerinde yaptığı Fahri 1 GES, Kerem 
1GES, Side 1 GES, Pamir 1 GES, Ker-
em2 GES, NG GES adlı Güneş enerji 
Santrallerinin 2016 yılında tamamla-
narak hizmete girdiğini ve enerji üret-
meye başladığını belirterek, yatırım 
maliyetinin 12 Milyon dolar olduğunu 
söyledi.
Soydinç yaptığı açıklamada, “Dünya-
da teknoloji baş döndürücü bir hız-
la gelişiyor. İnsanların yaşamların-
da önemli yer tutan her şeyin ortaya 
konması için hammadde ve enerji 
kaynaklarına ihtiyaç var. Bildiğiniz 
gibi insan ihtiyaçları sınırsız oysa kay-
naklar oldukça sınırlıdır. Bu durumda 
bu kaynakları doğru şekilde kullan-
mak zorundayız. Bugün insanlık yeni 
ve alternatif enerji kaynakları arayışı 
içerisinde… Bu arayışta başı Temiz, ye-
nilenebilir, ucuz, alternatif enerji kay-
nakları çekiyor” dedi. 

BUGÜN ÜLKEMİZE, YARIN 
GELECEK NESİLLERE 
KAZANDIRACAĞIZ 

Park İnşaat olarak yenilenebilir enerji 
alanında yatırımlarını sürdürdüklerini 
belirten Yıldırım, “Yenilenebilir enerji, 
gücünü tamamen doğadan alan ve 
doğaya hiçbir şekilde zarar vermey-
en enerji türü olarak tanımlanıyor. 
Yenilenebilir enerji, dünyanın bütün 
gelişmiş ülkelerinde tercih edilen enerji 
çeşidi olmakla birlikte ülkemizde de bu 
sektöre yapılan yatırım oranı her yıl 
artmaktadır. Biz de, vizyonumuzu 
oluşturan Çevre Bilinci ve Türkiye’ye 
katma değer sağlayan yatırımlarla 
hem ülkemize hem de gelecek nesil-
lere kazandırmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. 
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi 
yatırımlarının son yıllarda teknoloji-
nin de hızla gelişmesi ile rantabl bir 
hal aldığının altını çizen Emre Yıldırım, 
“Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle 
sahip olduğu güneş enerjisi potansi-
yeli ortalama yıllık toplam güneşlenme 
süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,3 
saat) ve ortalama toplam ışınım şid-
deti 1.311 kWh/ m²-yıl (günlük toplam 
3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. 
Güneş Enerjisi potansiyeli 380 mi-
lyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. 
Yaptığımız araştırmalar neticesinde 
Malatya’nın güneşlenme süresi ve or-

talama ışınım şiddeti olarak en verimli 
illerin başında geldiğini tespit ettik. Bu 
nedenle Malatya’nın Doğanşehir ve 
Yeşilyurt ilçelerini seçtik” dedi. 
Yıldırım “Fosil yakıtların yakın bir 
gelecekte tükenmesi kaçınılmaz. 
Dolayısıyla alternatif enerji kaynakları 
ülkemizin ve dünyamızın yaşam kay-
nağını oluşturacak. Dünyada enerji 
firmaları yarış halinde, biz de yerli gi-
rişimciler olarak ülkemizin bu yarıştan 
kopmamasını sağlamak zorundayız” 
ifadelerini kullandı. 
Mevcut GES projelerinin fizibilite ve 
inşaat aşamalarında, Avrupa ve Tür-
kiye’de saygın yere sahip olan ELSE 
Enerji, Jinko Solar Fotovoltaik Panel, 
SMA İnvertör, Multikontakt Kablo şir-
ketleri ile çalıştıklarını belirten Gökhan 
Soydiç, Mevcut GES yatırımlarının 
yanında fizibilite çalışmalarının da de-
vam ettiğini sözlerine ekledi. 
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Hayata renk katan yapıların mi-
marı Park İnşaat, yeni projeleri 
ile 2018 yılına damga vurmaya 
hazırlanıyor. 
Tasarladığı birbirinden özgün pro-
jeleri ardı ardına hayata geçiren 
Park İnşaat sektörde emin adım-

larla yükselişini sürdürüyor. 
2017’te Park Evo ve Park Era Pro-
jelerini teslim eden, Park Riva , 
Park Terra, Park Serra, Park Tema, 
Park Nova, Park Arya, Balıkesir ve 
Konya toplu konut projelerine de 
devam eden Park İnşaat, 2018 
yılına da hızlı bir başlangıç yap-
mayı hedefliyor.
Son yıllarda gösterdiği başarılı 
performansı ile sektörde önemli 
bir konuma yükselen Park İnşaat, 
Yurt genelinde de farklı projeler 
üzerinde çalışarak faaliyet alan-
larını genişletiyor.   İstanbul’da 
kentsel dönüşüm projelerinin 
yanı sıra endüstriyel yapılarda 

imzası bulunan Park İnşaat, son 
dönemde Turizm ve Enerji alanın-
daki yatırımları ile de markasına 
değer katıyor. Park İnşaat Proje 
Geliştirme Müdürü Duygu Arıca 
Park İnşaat’ın önümüzdeki dönem 
hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Pro-
je Geliştirme Müdürü Duygu Arıca 
Park İnşaat’ın 2018 yılı hedefleri 
ve projeleri ile ilgili yaptığı açıklam-
ada  “İstanbul’a değer katmak 
için kentsel dönüşümde de varız” 
düşüncesiyle yola çıktığımız İstan-
bul’da şuan Beşiktaş’taki kent-
sel dönüşüm ofisimizle hizmet 
veriyoruz. Yakın bir zamanda 
Anadolu yakasında Suadiye’de 
ikinci bir ofis açmayı planlıyoruz” 
şeklinde konuştu. Duygu Arı-
ca, Proje geliştirme ekibinin yeni 
projeler üzerinde çalıştıklarını be-
lirttiği açıklamasında İstanbul’da 
önümüzdeki süreçte kentsel 
dönüşüm çalışmaları kapsamın-
da Avrupa yakasının en güzide 
semtlerinden biri olan Beşiktaş’ta 
her biri 8 daireli 4 bloktan oluşan 
toplam 32 dairelik bir projenin 
planlama aşamasında olduğunu 
söyledi.  Açıklamasında yine Me-
cidiyeköy merkeze çok yakın seçkin 
bir bölgede 16 adet 45 metrekare 
1+1, 30 adet 75 metrekare, 2+1 ol-
mak üzere toplam 46 dairelik bir 
proje ve Suadiye’de 83 adet 105 
metrekarelik 3+1, daireden oluşan 
bir projenin planlama aşamasın-

da olduklarını aktaran Arıca, 
Suadiye’de Tren İstasyonu’nun 
yanı başında Bağdat Caddesi’nin 
üst kısmında bulunan Kentsel 
Dönüşüm projesinin tek bloktan 
oluşan butik bir rezidans projesi 
olduğunu, Bağdat Caddesi’ndeki 
konumuyla uyumlu olarak lüks ve 
modern bir konsepte sahip ola-
cağını söyledi. İstanbul’daki proje 
çalışmalarının yanı sıra Gazian-
tep’te Park Dora adında  62 adet 
havuzlu villadan oluşan Park Ter-
ra projesine komşu yeni bir pro-
jenin şubat ayında lansmanını 
planladıklarını belirten Duygu Arı-
ca, “ayrıca bunlara ilave olarak 
Gaziantep’te Akkent Bölgesinde 
Park Arya projesine komşu olacak 
toplam 300 daireden oluşan yeni 
bir projenin de hazırlığını yapmak-
tayız” şeklinde konuştu.

YEPYENİ PARK İNŞAAT PROJELERİ GELİYOR! 
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, 2015 yılı kurumlar ver-
gisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucun-
da 2015 yılı içerisinde Park İnşaat 4 milyon 705 bin 
862 TL’lik kurumlar vergisi tahakkuku yaparak  Tür-
kiye’nin en büyük vergi mükelleflerinin de  yer aldığı 
Gaziantep vergi dairelerinde Kurumlar Vergisi Re-
kortmenleri Listesinde 30. Sıraya  yükseldi.
Vergi listesinin açıklanmasının ardından açıkla-
ma yapan Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Yıldırım, şunları söyledi: “Bir taraftan artırarak 
sürdürdüğümüz yatırımlarımız, diğer taraftan 
oluşturduğumuz vergi katkımızla ülke ekonomisine 
fayda sağlamaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz 
konut projeleriyle kente kazandırdığımız nitelik-
li yaşam alanlarının yanı sıra ödediğimiz vergiler-
le de ülkemize hizmet etmenin gururu ve mutlu-

luğunu yaşıyoruz. Ülkemizin içeride ve dışarıda 
yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarımıza ve 
yeni konut projelerine aralıksız devam ediyoruz ve 
bunun neticesinde elde ettiğimiz büyümeyle birlik-
te vergi ödemede üst sıralarda yer alıyoruz. 2015 
yılı vergilendirme döneminde Kurumlar Vergisi Re-
kortmenleri Listesinde 30. Sıraya kadar yükseldik. 
Hedefimiz sıralamada ilk on içinde yer alarak sek-
törümüzün vergi şampiyonu olmak ve bundan son-
ra da ülkemizin gelişimine katkı yapmayı sürdürme-
ktir.”

VERGİ REKORTMENLERİ
LİSTESİNDE

PARK İNŞAAT

Park İnşaat 4 milyon 705 bin 862 TL’lik kurumlar 
vergisi tahakkuku yaparak  Türkiye’nin en büyük 
vergi mükelleflerinin de  yer aldığı Gaziantep 
vergi dairelerinde Kurumlar Vergisi Rekortmen-
leri Listesinde 30. Sıraya  yükseldi.
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lanında başarılı kişilerle, öğrencileri buluşturmayı 
amaçlayan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Topluluğu, 
Kariyer Günlerinde İnşaat Yüksek Mühendisi ve Park İn-
şaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökhan Soydinç’i ağırladı. 

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Topluluğunun düzen-
lediği Kariyer Günlerinin konuğu Park İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç oldu. İnşaat Mühendisliği 
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide Gökhan 
Soydinç öğrencilerle girişimcilik ve mühendislik hakkında 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı ve yoğun ilgi gören semin-
erde konuşmasını gerçekleştiren Gökhan Soydinç öğrencil-
eri gayrimenkul sektörünün gelişimi ve inşaat sektörünün 
Türk ekonomisine olan katkısı konularında bilgilendirdi.  

Sektör hakkında genel bir değerlendirme yapan Soydinç 
“yatırımcılardan gelen taleplerin değişmesi ile birlikte daha 
nitelikli, mimari özellikleri ön plana çıkan, her türlü sosyal 
imkan ve konforu barındıran projeler gerçekleştirilmeye 
başlandı.
Sektördeki gelişmelere paralel olarak tüketici  profilinde 
değişiklikler oldu. Bilinçlenen tüketici artık daha seçici 
olmaya başladı. Beklentileri ve ihtiyaçları giderek daha da 

yükseldi” dedi. ve bu gibi faktörlerden dolayı  değişimin 
zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.
Konuşmanın ardından soru cevap bölümünde öğrencile-
rin sorularını yanıtlayan Soydinç, “Park İnşaat ailesi olarak 
genç arkadaşlarımızla birikimlerimizi paylaşmak için 
kapımız onlara her zaman açıktır dedi”.

Yoğun ilgi gören panelde Gökhan Soydinç’e konuşmasının 
ardından Mühendislik topluluğu Fahri Üyeliği ve katılımın-
dan ötürü teşekkür plaketi verildi.

A

Gökhan Soydinç 
Gaziantep Üniversitesi’nde gençlerle buluştu!
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç, Gaziantep Üniversitesi’nde 
öğrencilerle bir araya geldi.
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Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı Park İnşaat Frank-
furt satış ofisine nezaket ziyaretinde bulundu.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Park İnşaat ail-
esine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Park inşaat 
Avrupa satış ve pazarlama müdürü Mehmet Sarı ve Park 
İnşaat Frankfurt Satış temsilcisi Mehmet Dörtkaş’da  
hazır bulundu.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türk firmalarını 
Avrupa’da görmekten memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi. Karartı; Türk firmalarının Avrupa’da ofis açıp  iş 
yapmalarının kendilerini gururlandırdığını, Türkiye’nin is-
mini Almanya ve Avrupa’da duyurduklarını söyledi. Frank-
furt’ta ofis açan  Türk firmalarını ve sektör temsilcilerini 
ziyaret edip  fikir alışverişinde bulunmanın faydalarına 
da değinen  Karartı, “Bu hem teşvik edici oluyor hem de 
bir araya gelerek sorunları dinliyoruz” dedi. Park İnşaat’ı 
Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen gurbetçilerimiz için 
yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik eden Karartı, 
diğer gayrimenkul şirketlerinin Park İnşaat’ı örnek olması 
gerektiğini belirterek “Park İnşaat’ın yeni satış ofisinin 

hayırlı olmasını diliyorum ve tüm park inşaat çalışanlarına 
ve  yöneticilerine başarılar diliyorum”   dedi.

Park İnşaat Avrupa Satış ve Pazarlama Müdürü Meh-
met Sarı Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küresel 
bir marka olmak için var gücüyle çalışan park inşaatın 
Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen gurbetçilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek için Avrupa’daki yatırımlarını 
hızlandırdığını belirtti. Mehmet Sarı; “Yıllarca ülke ekon-
omisine gece gündüz demeden alın teri dökerek kazan-
dıkları dövizlerle katkı sunan bu insanlarımız için biz de bir 
şeyler yapmak zorundayız. Biz de Almanya’nın Münih ve 
Frankfurt kentlerinde ofis açarak, hayatlarının en güzel 
zamanlarını memleketlerinde yaşayacakları, Avrupa’da 
yaşadıkları gibi sosyal yaşam alanları olan kaliteli ve 
yenilikçi konut projelerimizi hiçbir aracı olmadan bire bir 
ayaklarına giderek anlatıyoruz. Bu da bizim onlara olan 
borcumuzu bir nebze de olsa ödemenin yoludur” dedi.

Frankfurt Başkonsolosu 
Burak Karartı’dan Park İnşaat’a Ziyaret
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Park İnşaat ailesine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Park inşaat Avrupa satış ve pazarlama müdürü Mehmet Sarı ve Park İnşaat Frankfurt Satış 
temsilcisi Mehmet Dörtkaş’da  hazır bulundu.
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Oğuzeli Belediyesinde düzenlenen araç teslim 
törenine Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 
Başkan Vekili Yusuf Taşdemir, Park İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım, Park İnşaat Satış ve 
Pazarlama Müdürü Alper Çelik, Başkan Yardımcıları 
ve Personeller katıldı.
Araç teslim töreninde bir açıklama yapan Park İn-
şaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım, “Tür-
kiye’nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğümüz inşaat 
faaliyetlerinin yanı sıra sosyal çalışmalara da destek 
vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’imizin 
gelişen ilçesi Oğuzeli’nde sosyal işlerde kullanılmak 
üzere Belediyemize bir araç bağışında bulunduk. 
İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu. 
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise Park 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım’a 
ilçe halkı adına teşekkür ederek, “Park inşaat ailesi 
tarafından Belediyemize sosyal işlerde kullanılmak 
üzere hibe edilen aracın teslimi için bir araya gelmiş 

bulunmaktayız. 
Hibe edilen bu araç ilçe halkımızın taziye işlerinde 
kullanılan malzemelerin nakliyesinde kullanılacaktır. 
Aracı Belediyemize kazandıran Park İnşaat nezdinde 
sayın Mustafa Yıldırım Beyefendiye şükranlarımı 
sunuyorum.” İfadelerini kullandı. 

Gaziantep’te inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Park İnşaat farklı konseptlerdeki 
projelerinin yanı sıra sosyal projelere de destek vermeye devam ediyor. Çeşitli alanlarda hayır 
işlerine de destek veren şirket Sosyal işlerde kullanılmak üzere Oğuzeli Belediyesine 2017 mod-
el Ford marka çift kabinli bir araç bağışlayarak ilçe halkının takdirini kazandı.

PARK İNŞAAT’TAN
OĞUZELİ BELEDİYESİNE ARAÇ DESTEĞİ
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Konut Projelerinde olduğu gibi sanayi projelerinde de tecrübesini konuşturan Park İnşaat, Gaziantep 
Çağdaş Matbaacılar Kooperatifi Sitesini tam zamanında bitirerek teslimini gerçekleştirdi.  

Matbaacılara Modern Tesis 
Konut projelerinde yılların tecrübesine sahip olan Park İn-
şaat sanayi projeleri yapımında da adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Sektörel yapılanma amacı ile tüm temsilcile-
rini bir araya toplamayı planlayan Gaziantep Çağdaş Mat-
baacılar Kooperatifi’ne çözüm ortaklığı yapan Park İnşaat’ın 
müteahhitliğini üstlendiği “Çağdaş Matbaacılar Kooperatifi 
Sanayi Sitesi” kaba inşaatı tamamlanarak tam zamanında 
teslim edildi.   

Türkiye’nin en hızlı gelişen ticaret merkezlerinden biri olan 
Gaziantep; sektörel yapılanmada bölgeye öncülük yap-
an bir sanayi şehri olamaya devam ediyor. Yapılanmanın 
önemini kavrayan bölge esnafı ve bu esnafın bağlı bulun-
duğu sivil toplum kuruluşları sektörün tüm temsilcilerini bir 
araya toplayarak iş yerlerini site haline getiriyor. Hayata 
geçirdiği birbirinden seçkin projeleriyle adından söz ettiren 
Park İnşaat bu durumdan doğan ihtiyaçlara çözüm ortağı 
olamaya devam ediyor. Yeni bir yapılanma içerisine giren 
matbaacılık sektörünün ihtiyacına cevap vermek üzere 
inşa edilen “Çağdaş Matbaacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi” 

Park İnşaat’ın sanayi alanındaki yapı projelerinden birisini 
oluşturuyor.

Matbaacılar Sanayi Sitesi; toplam 70.000 metre karelik 
alan üzerine inşa edildi. 220 adet işyeri bulunan sitede her 
işyeri 3 katlı olup, matbaacılık sektörünün tüm gereksinim-
leri dikkate alınarak tasarlandı. 
Park İnşaatın her projesinde olduğu gibi matbaacılar san-
ayi sitesi yapımında da en son inşaat teknolojilerinden fay-
dalanıldı. Bunun sonucu olarak matbaacılar sanayi sitesi, 
yüksek imalat kalitesiyle sektörün cazibe merkezi olacak gibi 
görünüyor. 

Çağdaş Matbaacılar Kooperatifi Başkanı Ökkeş Sönmezoğ-
lu, sitenin kaba inşaatının teslim edilmesiyle ilgili Park İn-
şaat’a teşekkür etti. Sönmezoğlu, sitemizin kaba inşaatı için 
çözüm ortaklığı yaptığımız Park İnşaat, söz verdiği tarihte 
ve eksiksiz olarak inşaatı tamamlayıp teslim etti. Kurumsal 
bir firma ile işbirliğinin avantajını görmüş olduk. Projemize 
verdikleri destekten ötürü kendilerine ve tüm Park inşaat 
çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile 
getirdi.

MATBAACILAR SANAYİ SİTESİ 
TAM ZAMANDINDA TESLİM EDİLDİ!
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Park İnşaat’tan çok özel konuklarını 
ağırlamayı bekleyen butik  bir villa projesi

Kendini ayrıcalıklı hissedenler için yaratılmış her biri 
590 m2 toplam 8 villadan oluşan elit bir dünya.
Park Tema. 7 odalı ve 2 salonlu bu muhteşem villalarda 
dört araçlık kapalı otoparktan, akıllı ev sistemine kadar 
birçok imkân mevcut.
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Her detayında yaşam kalitesini artırmaya odaklanan 
Park Tema; estetiği ve işlevselliği bir araya getiriyor. Modern, 
kullanışlı ve özgün tasarımla zenginleşen bir yaşam 
sizi bekliyor.

Her detayda İnce bir dokunuş
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Park Tema’da tarzları, seçimleri ve kişilikleri ile bağımsız 
yaşayanlardan ilham alındı. Gaziantep’in hiç tatmadığı 
bir estetik anlayışla yepyeni ve çok farklı yaşam alanları 
hazırlandı.

Yeni nesil villa yaşamı
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Geleneksel Villa Anlayışı
Değişiyor.
Artık Gaziantep’in en elit bölgesinde hayalleriniz kadar 
kusursuz bir yaşam alanı var. Park Tema eksiksiz bir 
yaşam tarzı ve her alanda  mükemmelliği arayanlar için 
tasarlandı.

Hayalinizdeki Masalsı Dünya!
Sadece size ait bir dünyada tüm beklentilerinizin 
karşılandığını hayal edin. Hayalinizdeki bu masalsı 
dünya, Park İnşaat’ın sihirli dokunuşuyla gerçeçek 
oluyor

biz56



Her güne özel 
Her güne güzel uyanın!

590 m² 
büyüklüğünde
toplam 8 adet 
villadan oluşmuş 
özel konuklarını 
ağırlamayı bekleyen 
butik bir villa 
projesi. 76 m²’lik 
kapalı otoparka 
sahip Park Tema, 
son derece geniş 
bir yaşam alanının 
yanı sıra villa içi 
asansörü, bahçesi, 
86 m²’lik çatı terası 
ve akıllı ev sistemi-
yle lüks bir hayat 
sunuyor.

biz57



PARKİNŞAAT’TAN BİR İLK
PARK AVANTAJ 
Yenilikleri ile projelerine fark katan Park İnşaat, konut müşterilerine park 
İnşaat hizmet kalitesiyle tamamlayıcı ürün ve hizmetler alanında ekonomik 
çözümler sunuyor. 
        

       Park İnşaat’tan yeni konut alanlar ; ilk etapta ihtiyaçları olacak ankastre (fırın, ocak, bu-
laşık makinesi ,buzdolabı ,ocak, davlumbaz ,çamaşır makinesi, kurutma makinesi vs. )klima, 
kombi ,raylı dolap ve duş kabinleri ile perde gibi tamamlayıcı ürünlere “Park İnşaat Konut 
Sahiplerine Özel “fiyat avantajlarıyla ve 36 ay vade ile sahip olabilecekler . Ayrıca Park 
Avantaj , konusunda uzman firma ve kişilerce doğalgaz açımı, kombi montajı ve su sayacı 
montajı gibi tamamlayıcı hizmetler de sağlanmaktadır. 
        Daire sahipleri ,Türkiye’de en çok tercih edilen markaların ürün gruplarını incelemek , 
detaylı bilgi almak ve sunulan hizmetleri yakından tanımak için www.parkavantaj.com web 
sayfasını ziyaret edebilirler.

Park  İnşaat bünyesinde faaliyete başlayan Park Avantaj ,konut sahiplerine ,Park İnşaat 
hizmet kalitesi ile tamamlayıcı ürün ve hizmetler alanında ekonomik ve hızlı çözümler sun-
maktadır. 
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YENİ EVİNİZDE PARK AVANTAJ 
AYRICALIĞINI YAŞAYIN
Park Avantaj dünyasına eklenen yenilik-
le Park İnşaattan daire alanlar, beyaz eş-
yadan ankastre ürünlere, ısıtma soğutma 
sistemlerinden aydınlatmaya, mobilya ve 
oturma gruplarından store perdelere evleri 
için ihtiyaç duydukları eşyaları avantajlı fiyat 
ve 36 aya varan vade ile alma imkanına sa-
hip oluyor. 

Park Avantaj dünyasına eklenen yeni hiz-
metle ilgili bilgi veren Park İnşaat Satış ko-
ordinatörü Seda Atlamış, “Yaklaşık 7 yıldır 
park İnşaat projelerine farklılık katan Park 
Avantaj hizmetlerimize bir yenilik daha ek-
leyerek müşteri memnuniyetini daha da üst 
seviyelere taşıma gayretiyle çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda park inşa-

attan daire alan müşterilerimiz beyaz eşya, 
ankastre ürünler, kombi, klima, aydınlatma, 
şömine, mobilya, stor perde gibi evlerinde 
ihtiyaç duyacakları ev eşyalarını avantajlı 
fiyat ve 36 aya varan vadelerle ama imka-
nına sahip oluyorlar. Bu hizmet çerçevesin-
de ankastre ve beyaz eşyada Vestel, Süsler, 
Hoover; oturma gruplarında safrano con-
cept gibi markalarla işbirliği yaptık. Amacı-
mız daire satışından sonra da müşterileri-
mizin yanında olarak ihtiyaçlarını en uygun 
fiyatlarla almalarına yardımcı olmaktır” ifa-
delerini kullandı. 
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GAZİ BİNİCİLİK 
KULÜBÜ RESMİ 
SPONSORU 
PARK İNŞAAT
Binicilik ve engel atlama yarışlarında sporcu 
yetiştirmek ve binicilik kültürünün genç nesillere
aktarılmasına katkıda bulunmak hedefiyle kurulan Gazi 
Binicilik Kulübünün resmi sponsoru Park İnşaat oldu.

Binicilik ve engel atlama yarışlarında sporcu ye-
tiştirmek ve binicilik kültürünün genç nesillere ak-
tarılmasına katkıda bulunmak hedefiyle kurulan 
Gazi Binicilik Kulübünde binicilik öğrencilerine ders 
veriliyor. 
10.000 m2 arazi üzerine kurulu olan tesiste 30x50 
açık müsabaka maneji, 800 m2’lik 1 adet padok, 
2-8 yaş arası atla ilk kez tanışan çocuklar için Pony 
Club bulunuyor. Ayrıca tesiste misafirler için kafe-
terya ve restoran gibi alanlar da yer alıyor.
Kulüp bünyesinde başlangıç seviyesinden usta 
seviyesine kadar toplam 7 adet müsabık binici, 15 
engel atlama yarış atı, 4 arazi gezinti atı, ve 4 adet 
Pony olmak üzere toplam 23 adet at bulunuyor. 
Aynı zamanda lisanslı binici olan Park İnşaat 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç, Gazi Bi-
nicilik Kulübüne verilen sponsorluk desteği ile il-
gili yaptığı açıklamada “Bu sporu geliştirmek için 
Park İnşaat olarak desteğimiz devam edecektir. 
Amacımız Gaziantep’te binicilik sporunu yayarak 
biniciliğe merak salan sporculara profesyonel 
destek sağlamaktır. Önümüzdeki yarış sezonu 
Park Equestrian takımı olarak hedefimiz gençlerle 
birlikte her yarışa katılarak Gaziantep’i temsil 

etmek, binicilik sporu altyapısının gelişmesi ve 
genç binicilerin yetişmesine destek olmaktır” şek-
linde konuştu.
Gazi Binicilik Kulübü baş antrenörü veteriner hek-
im Serhat Murat Erdural ise kulübe sponsor olan 
ve binicilik sporuna destek veren Park İnşaat’a 
katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Park İn-
şaat şehrimizde sadece konut projeleri üreten 
bir inşaat şirketi değil, sosyal sorumluluk pro-
jeleri ve sportif faaliyetlere verdiği destekle öne 
çıkan örnek bir kuruluştur. Kulübümüze ve binici-
lik sporuna verdikleri destekten ötürü kendilerine 
teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.  
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PARK İNŞAAT 
HATIRA ORMANIYLA 

YEŞİLLENDİRECEK 

Hayata geçirdiği özgün projeleri ka-
dar sosyal çalışmalarıyla da adından 
söz ettiren Park inşaat gelecek ne-
sillere yeşil bir dünya bırakma adına 
önemli bir adım atarak hatıra ormanı 
oluşturacak. 
Proje alanındaki 10 hektarlık alanı 
hatıra ormanı olarak değerlendirece-
klerini ifade eden Park İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, Sosyal so-
rumluluk bilinci çerçevesinde hayata 
geçirecekleri hatıra ormanı projesinde 
ağaçlandırma çalışmalarının tama-
mıyla park inşaat tarafından yapıla-
cağını belirtti. Yıldırım açıklamasında “ 
Konut sahibi olmak isteyen müşterile-
rimize çevreye duyarlı ve konforlu bir 
yaşamın kapılarını aralarken, yeşil bir 
Türkiye için doğaya katkıda bulunmayı 
da ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. 

Gelecek nesillere huzurlu, konforlu, 
insana ve doğaya saygılı mekânlar 
ve yaşam alanları bırakma ilkesiyle 
çalışıyoruz. Park İnşaat olarak Yeşil 
bir dünya hedefiyle ağaçlandırma 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz ”  İfadel-
erini kullandı. 
Proje kapsamında ilk etapta 10 hek-
tarlık bir alanın ağaçlandırılması hede-
flenirken hatıra ormanına bölgenin 
iklimine en uygun ağaç olan kızılçam 
dikilmesi kararlaştırıldı. Park İnşaat 
Hatıra ormanı projesi ile ilk etapta 4 Bin 
kızılçam fidanı toprakla buluşacak. 

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Park İnşaat, Gaziantep’in 
Oğuzeli ilçesi Körkün mahallesi Bozdağ mevkiinde yer alan 10 hektarlık 
bir alanı ağaçlandırarak hatıra ormanı oluşturacak.
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ONLİNE SATIŞ  PLATFORMUMUZ  
HİZMETİNİZDE!

Sektöründeki gelişmeleri takip eder-
ek sürekli kendini yenileyen Park İn-
şaat online satış platformunu hayata 
geçirdi.  Online satış ofisi sayesinde 
müşteriler satış ofisine gitmeden in-
ternet erişimi olan her yerden projel-
erle ilgili yüz yüze görüşme ve işlem-
lerini gerçekleştirme imkânı buluyor. 
Hayata geçirilen bu uygulama ile ge-
rek satış ofisinde yüz yüze gerekse de 
telefon üzerinden yapılan görüşme ve 
satış işlemleri aynı şekilde görüntülü 
olarak online satış ofisi üzerinden de 
yapılabilecek. 
www.parkinsaat.com internet site-
si üzerinden online satış ofisi ikonu ile 
çalıştırılabilen sistem müşterilere tek 
tıkla satış ofisine canlı ve görüntülü 

bağlanma, satış temsilcisi ile görüntülü 
olarak yüz yüze görüşme, sanal tur 
sayesinde örnek daire gösterimi ve 
maketler üzerinden projeleri inceleye-
bilme imkanı sunuyor. 

Park İnşaat Web sitesinin yeni yüzüyle 
entegre çalışacak sistemde satış 
danışmanları, müşterilerin beklentil-
erine uygun daire seçeneklerini, ko-
num planını, daire fiyatlarını ve uy-
gun koşullardaki ödeme seçeneklerini 
müşterileri ile paylaşabilecekler. Ayrı-
ca söz konusu satış durumu ile ilgili 
bilgiler talep edilmesi halinde tek bir 
tıkla müşterilere teklif dosyası olarak 
gönderilebilecek. 

Park İnşaat Kurumsal Pazarlama ve satış hizmetlerinde bir yeniliğe daha imza atarak 
online satış platformunu hayata geçirdi. Park inşaat, konut sahibi olmak veya gayrimenkule 
yatırım yapmak isteyen müşterilerine internet üzerinden çevrimiçi olarak projelerle ilgili yüz 
yüze bilgi alma ve satış işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunuyor. 
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ezonda yüzde 95’ı 
aşan doluluk ora-

nıyla Türkiye turizmine 
katkı sağlayan Club Hotel 
Sunbel, ekonominin de 
önemli miktarda döviz ka-
zanmasına yardımcı oldu. 
Park İnşaat, turizm, yatırım 
ve işletmecilik alanındaki 
faaliyetlerine 2000 yılında 
kurulan Karadoğan Turizm 
İşletmeleri A.Ş. ile başla-
mıştır. Karadoğan Turizm 
bünyesinde yer alan Club 
Hotel Sunbel ve Acro Tur; 
otelcilik, seyahat acentecili-
ği, günlük araç kiralama ve 
etkinlik yönetimi alanların-
da hizmet sunuyor.

Club Hotel Sunbel, ku-
rulduğu 2003 yılından 
bu yana müşteri odaklı 
yaklaşımı, geniş hizmet 
yelpazesi, konforu ve 
kalitesiyle Antalya Beldibi 
bölgesinin güzide işletmel-
erinden biridir. Karadoğan 
Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye 
ait Club Hotel Sunbel 5500 
m² lik alanda kurulmuş 
olup, Nisan 2010-2014 
tarihlerinde çok büyük çaplı 
bir yenileme çalışmasından 
sonra hizmete açılmıştır. 

Suit Oda 4 Standart Oda 

Club Hotel Sunbel, 2017’te ağırladığı toplam 20 bin misafir sayısı ile 
Antalya Beldibi’nin tercih edilen otellerinden biri oldu.

S

5 m² (banyo, balkon dahil) genişliğinde 
olup, ebeveyn yatak odası french bed, 
küvetli banyo, diğer oda da oturma grubu 
veya twin yataktan oluşmaktadır. Odada 
tek banyo mevcuttur. 

25 m² - 30 m² (banyo, balkon dâhil) 
genişliğinde, küvetli veya duşlu ban-
yolu, modern dekorasyon ile tasarlan-
mış odalardır. Bu kategoride Sigara 
içilmeyen odalarımızda misafirlerimizin 
tercihlerine sunulmuştur.

20bin misafir ağırladı.
Club Hotel Sunbel,2017’de
Park İnşaat’ın Turizm Sektöründeki Yatırımı
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20bin misafir ağırladı.
Club Hotel Sunbel,2017’de
Park İnşaat’ın Turizm Sektöründeki Yatırımı

132 Standart - 3 Suit - 1 Engelli Odası Tüm odalar balkonlu, seramik 
kaplı, minibar, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı TV, müzik yayını, 

direk telefon, özel banyo malzemeleri, saç kurutma makinesi, küvetli 
veya duşlu banyo, split klima, emanet kasası mevcuttur. Günlük 

oda temizliği ve havlu değişimi ayrıca haftanın belirli günlerinde de 
nevresim değişimi yapılmaktadır.

Toplam 136 oda 

ODALAR

Antalya şehir merkezine 30 km, Kemer şehir merkezine 15 km, Antalya Hava Limanına 45 km uzaklıkta bulun-
maktadır. Club Hotel Sunbel; Akdeniz ‘in mavi sularına açılan özel kumsalı, sakin ortamı, tropik bahçesi, havuz 
alanı, ağaçlarla çevrili doğal güzellikleriyle, misafirlerine evlerindeki rahat ve konforu yaşatan, allinclusive 
konsepti ile Club Hotel Sunbel özgün ve seçkin bir tatil merkezidir. 2014 yılında yurt dışında “tripadvisor.com”,  
“holidaycheck.com” gibi turizm sektörünün güvenilir anket sitelerinden ve Rusya’da otel değerlendirmelerinin 
yapıldığı ve turistlerin otel seçiminde belirleyici rol oynayan iki ayrı internet sitesinde 5 üzerinden ortalama 4,6 
puan alarak kalitesini bir kez daha ortaya koymuş misafir memnuniyeti alanında birçok ödül kazanmıştır.

Club Hotel Sunbel tüm bu ödüllerin yanı sıra, her yıl 
tekrarlanan denetimlerdeki başarısıyla HACCP kalite 
güvence belgelerini ve Mavi Bayrak ödüllerini almaya 

hak kazanmaktadır.
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Park İnşaat imzası ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm pro-
jelerinde ilk olarak çok kapsamlı bir ön çalışma yapılıyor, böl-
genin ihtiyaç ve dinamikleri alanında uzman kişilerce birlikte 
değerlendiriliyor. Arsa ve kat maliklerinin beklentileri de göz 
önünde bulundurularak; Türk aile yapısına uygun, sosyal 
altyapısı ve donatı alanları düşünülmüş, yaşamı ve doğayı 
merkez alan bir kentsel dönüşüm projeleri ortaya çıkıyor. 
Hemen ardından inşaat süreci başlıyor ve inşaat teknolojil-
erindeki gelişmelerin de yardımıyla hızla ve kaliteden ödün 
verilmeden tamamlanıyor. Bu şekilde hem depreme dayanıklı 
yeni konutlar üretiliyor hem de yeni yaşam ve yatırım alanları 
hayata geçirilmiş oluyor.

25 yıllık birikim, 
İstanbul’a değer katıyor.
1989 yılında kurulan ve 26 yıldır tasarladığı her projeyle 
kente değer katan Park İnşaat, kuruluşundan bu güne ka-
zandığı birikimi “Park İnşaat” markasıyla kentsel dönüşüme 
değer katmak için kullanmayı hedefliyor. Hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere emin adımlarla ilerleyen şirket temel 
değerleri olan kalite, güven ve özgün- çağdaş mimari ilkel-
erinden taviz vermeden yoluna devam ediyor. 

İSTANBUL’A DEĞER 
KATMAK  İÇİN 
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE VARIZ!
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Türkiye’nin Acı Gerçeği; 
“DEPREM”
Yıl 1999 tarihler 17 Ağustos’u göster-
irken saat 03:02’de Gölcük Merkezli 
meydana gelen Marmara depremi Tür-
kiye’ye çok acı bir ders verdi. Binlerce in-
sanın hayatına mal olan deprem çarpık, 
düzensiz ve denetimsiz kentleşmenin 
nelere yol açabildiğini izleri kolay silin-
meyecek bir şekilde öğretti. Aslında 17 
Ağustos depremi Türkiye’de meydana 
gelen ilk deprem değildi. Ama birçok 
hareketli fay hattının geçtiği ülkemizde 
artık depreme dayanıklı konutlar inşa 
etmenin ve kentsel dönüşümün gerek-
liliği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. 

Butik Dönüşümle 
Kent Merkezindeki Binalar
Yenilenecek
İstanbul’un en merkezi konumunda bu-
lunan semtlerde, 15-20 daireli bloklar-
da butik olarak gerçekleştirilecek 
kentsel dönüşüm projeleri ile Kadıköy, 
Bostancı, Suadiye, Beşiktaş ve Mecid-
iyeköy gibi seçkin ve merkezi bölgelerde 
depreme dayanıklı konut ve yaşam al-
anları yükselecek. 

Tek çözüm; kentsel
dönüşüm.
Türkiye, 16 Mayıs 2012 tarihinde 
çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 

Kanun” ve bağlı yönetmeliklerle tarihinin 
en büyük kentsel dönüşüm hareketini 
başlattı. Çıkarılan yasa ile risk altındaki 
bölgelerde kentsel dönüşüm mecburi 
hale geldi. Yerel yönetimlerin de büyük 
desteğiyle vakit kaybetmeden planla-
ma ve uygulama çalışmaları başladı. 
Birçok il ve ilçede hayata geçirilen pro-
jelerle kentsel dönüşüm çalışmaları 
başarılı bir şekilde devam ediyor.
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PARK SERRA EN ÇOK 
TIKLANAN KONUT 
PROJESI OLDU

Park İnşaat tarafından hayata geçirilen 
Park Serra Projesi, Web ölçümlemesi  ko-
nusunda tüm dünyada referans kabul edi-
len tarafsız istatistik sitesi alexa.com’un son 
verilerine gore Gaziantep’te en çok ziyaret 
edilen konut proje sayfası oldu. 

Park inşaat tarafından hazırlanan Park 
Serra Projesi tıklanma rekoru kırdı. Tüm 
dünyada web istatistikleri konusunda refe-
rans kabul edilen alexa.com verilerine gore 
park serra proje sayfası Gaziantep’te en 
çok tıklanan konut projesi web sayfası oldu.
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HER EVE KENDİSİNE  AİT AÇIK YÜZME HAVUZU
12 adet villanın yer aldığı proje, konsept itibariyle modern mimarisinin yanında sakin bir köy yaşamını da 
hissettiren türden… Park Serra da her evin kendisine ait açık yüzme havuzu bulunurken doğa ile iç içe 
yaşama imkanı da müşterilerin beğenisine sunuluyor.
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Kuş cıvıltıları ve çam ağaçlarının eşsiz 
kokuları arasında sakin bir yaşam, 

Park Serra, Hayatta her şeyin en doğal 
haliyle güzel olduğu inancıyla sizleri
Kuşların cıvıltısı, gökyüzünün mavisi, 
doğanın sakinliği ile başbaşa bir yaşama 
davet ediyor…

SAKİN BİR YAŞAM

Doğa yaşamının tüm güzellikleri, 
şehrin olanakları ile buluştu ve 
ortaya kendinizi bulacağınız bir 
proje çıktı. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü,  Gaziantep’te 2015 yılında 
en fazla prim ödeyen özel kuruluş arasında ilk 100’de yer alan Park 
İnşaatı plaket ile ödüllendirdi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenli ve fazla prim ödeyen 
işletmelerle istihdama katkı sağlayan firmaları ödüllendirm-
eye devam ediyor. Gaziantep’te 2015 yılında en yüksek primi 
ödeyen özel kuruluşlar arasında ilk 100’de yer alan Park İn-
şaat’a bir plaket de SGK il Gaziantep il Müdürlüğünden geldi. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdür Yardımcısı 
Selda Özkalender ve beraberindekiler Park İnşaat Merkez 
Ofisini ziyaret ederek plaket takdiminde bulundu. Park İn-
şaat Yönetim Kurulu tarafından kapıda karşılanan SGK Ga-
ziantep İl Müdürlüğü yöneticileri, ziyaret sürecinde yetkilile-
rden bilgi aldı. Park İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Yıldırım  ziyaretlerinden ötürü Selda Özkalender’e teşekkür 

ederken,  Özkalender ise üzerinde “İşbirliğiniz ve istihdama 
katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz”, yazılı plaketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırıma takdim etti.
SGK İl Müdür Yardımcısı Selda Özkalender plaket takdi-
minde yaptığı konuşmada “. Bugüne kadar çalışanlarının 
sosyal haklarını koruma ve topluma karşı olan sorumluluk-
larını yerine getirme konusunda göstermiş olduğu hassa-
siyetten dolayı Park İnşaat’a teşekkür ederiz. Yapacağımız 
işbirliği, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından il-
gilendirmekte birlikte yarınlara daha iyi bir sosyal güvenlik 
kurumu bırakmamıza katkı sağlayacaktır.” Şeklinde konuştu.

Park İnşaat En Fazla Prim Ödeyen
 ilk 100 firma arasında
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GARANTİ MORTGAGE
GENEL MÜDÜRÜN’DEN PARK İNŞAAT’A  ZİYARET

Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat 
Atay ve Garanti Bankası Bölge Müdürü 
Cenk Özsezginler Gaziantep’in lider ko-
nut üreticisi Park İnşaat’a nezaket zi-
yaretinde bulundu. Park inşaat merkez 
ofisinde gerçekleşen ziyarette, Garanti 
Mortgage Genel Müdürü Murat Atay 
Gaziantep ve Türkiye genelindeki konut 
sektörü hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.
Garanti Mortgage olarak Gaziantep’in 
güçlü ve güvenilir firmalarından Park 
İnşaat ile işbirliği yapmaktan mem-
nun olduklarını dile getiren Murat Atay 
2014 yılına ait değerlendirmelerini ve 
2015 yılından beklentilerini şu sözlerle 
dile getirdi:
“2014’te yaşanan ekonomik ve poli-
tik gelişmelere, oluşan belirsizliklere 
rağmen mortgage sektörü açısından 

iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Türki-
ye’de nüfus ve arz/talep artışına bağlı 
olarak konut sektöründe her yıl büyüme 
söz konusu. Bu büyümenin 2015’te 
de devam etmesini bekliyoruz. Ancak, 
kısa ve orta vadede çeşitli ekonomik ve 
politik gelişmelerden etkilenme ihtima-
line de açık. 2015 yılı konut fiyat artışı 
beklentisi için de özellikle bu gelişm-
eleri, konut kredisi faiz oranlarının ve 
TÜFE’deki aylık gelişmelerin yakından 
gözlemlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 
2015 yılında, faiz oranlarının ise şu an-
daki mevcut seviyelerin altına inmesini 
beklemiyoruz. Fakat genel olarak 2014 
yılı faiz oranı ortalamasından daha 
düşük seyredeceğini düşünüyoruz.” 
Park İnşaat ile düzenledikleri kampa-
nyayla ilgili bilgi veren Garanti Mort-
gage Genel Müdürü Murat Atay, “Ev 

hayali kuran herkesin 2015’e, uygun 
kredi koşullarıyla ev sahibi olmanın 
mutluluğu ve huzuru içinde girmesini 
istiyoruz. Sunduğumuz ek avantajlarla 
da Park İnşaat müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmaya çalışıyor, onların ge-
leceğini güvence altına alacak sağlıklı 
yatırımlar yapmasını, kurum olarak 
önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yunus 
Emre Yıldırım ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Garanti 
Bankası yöneticilerine teşekkür etti. 

Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ve Garanti Bankası Bölge Müdürü 
Cenk Özsezginler Park İnşaata nezaket ziyaretinde bulundu.
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BAŞARILI ÇALIŞANLAR
 VE KIDEMLİLER  ÖDÜLLENDİRİLDİ

20 yıllık başarılı geçmişi ile sektörün öncü kuruluşlarından biri olan Park İnşaat, firmanın bu 
günlere gelmesinde emeği geçen mühendis ve çalışanlarını plaket ile ödüllendirdi. 

Park İnşaat istikrarlı bir şekilde büyüyerek, firmanın bu gün-
lere gelmesinde emeği geçen çalışanlarına jest yapma-
ya devam ediyor. Park inşaat bünyesinde 5, 10, ve 15. Yılını 
dolduran personeller için her yıl düzenlenen ve geleneksel 
hale getirilen plaket töreni bu yıl da merkez ofiste yapıldı. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Mühendisler, idari sorumlular, şanti-
ye ve ofis çalışanlarının katıldığı törende çalışanlar ve yöne-
tim Kurulu Üyeleri bir araya geldi. 
Park İnşaat merkez ofiste düzenlenen plaket töreninde 
konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Soydinç, onur ödülleri 
adını verdikleri bu plaket törenini geleneksel olarak her yıl 
yaptıklarını ifade ederek “Park İnşaat bünyesinde 5’inci, 
10’uncu ve 15’inci yılını dolduran personellerimize ve 
mühendislerimize plaket takdim ediyoruz. Bu şekilde hem 
onların emeğini takdir etmiş oluyoruz, hem de kuruma olan 
aidiyet duygusunun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Şirket 

olarak çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu azami dere-
cede önemsiyoruz. Çünkü çalışanların moral ve motivsyonu 
ne kadar yüksek olursa kurum içi iletişimdeki performans ve 
başarı da o ölçüde artıyor” şeklinde konuştu. 
Yönetim Kurulu Üyesi Soydinç, “Biz Park inşaat olarak 
çalışanlarımızla birlikte bir aile gibiyiz, birlik ve beraberlik 
duygusu içinde el ele vererek bu güne kadar güzel projel-
ere ve başarılı işlere imza attık. Ümit ediyorum ki bu birlik ve 
beraberlik hep böyle devam eder. Ben bu vesile ile emeği 
geçen tüm personellerimizi kutluyor ve başarılı çalışma-
larının devamını diliyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Yıldırım 
ve Gökhan Soydinç, başarılı Mühendislere ve yıllarını tama-
mlayan personele plaketlerini takdim ettiler. Plaket töreninin 
ardından yönetim ve çalışanlar akşam yemeğine katıldılar. 

Yılların emeği karşılıksız kalmadı!
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inşaat mühendislerine onur plaketi verildi. Ayrıca sponsor firmalara da plaket sunuldu.
Balonun açılışında bir konuşma yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, bu tür 
etkinliklerin üyeler arasında birlik ve beraberliği sağladığına dikkat çekerek, “Bu yıl altıncısını düzen-
lediğimiz geleneksel kış balosunda meslektaşlarımızla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. 
Balo vesilesiyle meslekte 25 yılını ve 40 yılını dolduran duayen meslektaşlarımıza birer plaket takdim 
edeceğiz. Her yıl kendi alanında önemli bir yere sahip olan sanatçılarımızı Gazi şehrimizde ağırlıyo-
ruz. Bu yıl Koray Avcı bizimle beraber olacak. Tüm meslektaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Plaket 

alacak meslektaşlarımı da kutluyorum” diye 
konuştu.

İnşaat mühendisliği mesleğinde 25 ve 40 yı-
lını dolduran yaklaşık 32 inşaat mühendisi-
ne plaketleri verilirken sponsor firmalara da 
birer teşekkür plaketi verildi. Koray Avcı gece 
geç saatlere kadar sahnede kalırken misafir-
ler gönüllerince eğlendiler. Avcı, Gaziantep’e 
gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğu-
nu ve ilk fırsatta yine Gaziantep’e gelmek is-
tediğini ifade etti.
 
 

Baloda son dönemlerin en popüler sanatçıların-
dan olan Koray Avcı, kendine özgü tarzı ile misa-
firlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gö-
ren sanatçı, üç saatlik performansı ile izleyicilere 
unutamayacağı anlar yaşattı. Kış balosunda her yıl 
olduğu gibi meslekte 25 yılını ve 40 yılını dolduran 

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
bu yıl 6.sı düzenlenen Geleneksel Kış 
Balosuna Park İnşaat sponsor oldu.
Geleneksel olarak düzenlenen kış ba-
losunda mesleklerinde 25 ve 40 yılını 
dolduran inşaat mühendislerine onur 
plaketi takdim edildi.
Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen Geleneksel Kış 
Balosunda inşaat mühendisleri gönül-
lerince eğlendiler.

İnşaat Mühendisleri Odası Kuruluş Yıl Dönümünü 

Park İnşaat Sponsorluğunda Kutladı
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“Kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak” misyonu 
ile projeler geliştiren Park İnşaat, çağdaş yerleşim merkezi 
arayan tüketicilerin ilk tercih ettiği markalardan biri... Özgün 
mimari çizgiye ve çağdaş donatı alanlarına sahip, kentin ge-
lecek vaat eden semtlerinde yükselen Park İnşaat Projeleri, 
bugüne kadar yüzlerce aileyi yüksek yaşam standartları ile 
tanıştırdı.
 Ulaşılabilir fiyatlar ile satışa sunulan Park İnşaat Projel-
eri aynı zamanda yatırımcıya da önemli getiriler sağlıyor. 
Gaziantep k.kızılhisar bölgesinde 2015 Eylül ayında satışa 
sunulan Park Era projesinde m2 fiyatı  %107 oranında, 2016 
ocak ayında satışa sunulan ve yakın zamanda teslim ede-
ceğimiz Park Terra projelerimiz de m2 fiyatları %125 oranın-
da henüz sahiplerine teslim edilmeden yatırımcılarına önemli 
bir getiri sağladı.
Özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren ve kayda değer 
bir ivme kazanan inşaat sektöründe yaşanabilir, depreme 
dayanıklı, modern mimari ile hayata geçirilen birbirinden gü-
zel projeler hem konut sahibi olmak isteyenler hem de gayri-

menkule yatırım yapmayı düşünen kişiler tarafından önemli 
bir yatırım hedefi haline geldi. Gaziantep’te bu alanda önemli 
projelere imza atan Park inşaat ise hem konut sahibi olma 
hayalini kuranların hayallerini gerçeğe dönüştürdü hem de 
yatırımcısına kar ettirdi.  
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi  Emre Yıldırım, Park İnşaat 
projelerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eder-
ek, gerek İnşaat bölgesi tercihi, gerekse proje içeriklerinden 
dolayı özgün mimarisi ve çağdaş donatı alanları ile müşteril-
erin beklentilerine uygun projeler hayata geçirdiklerini söyle-
di. Emre Yıldırım, süreci “hayata geçirdiğimiz projelerin prim 
yaptığını görmek bizleri mutlu ediyor ve daha iyisini ortaya 
koymak için çalışmaya teşvik ediyor” şeklinde özetliyor.
Çok yakında satışına başlanacak olan Park Dora projesi ile 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni projeler, Park 
İnşaat yatırımcıları için kârlı bir tercih olmaya devam edecek.

Park İnşaat tarafından gerçekleştirilen inşaat projeleri sadece yaşam alanlarında ka-
lite ve yüksek standartlar arayanların değil aynı zamanda yatırımcıların da gözdesi...

PARK İNŞAAT PROJELERİ
KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

%125
KAZANDIRDI

PARK İNŞAAT

PROJELERİ
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Park İnşaat’tan
Yeşil Ofis
Uygulaması

Dünyanın artan tüketim ihtiyacının 
karşılanması için endüstrileşmenin art-
ması doğal kaynakların hızla tükenmesine, 
küresel ısınmaya, üretim ve tüketim kay-
naklı atıkların önlemler alınmadan doğaya 
atılması çevre kirliliğine sebep olmaktadır. 
Dünyada sürekli artan baskı hacmi maliyet 
etkin, çevre dostu baskı çözümleri bul-
mayı önemli hale getirmiştir. Park İnşaat 
yüksek kağıt tüketimini azaltarak çevrenin 
korunması ve geri dönüşüme katkı sağla-
mak amacıyla  Yeşil Ofis  Uygulamasına 
geçmiştir. Park İnşaat olarak kullanılan 
kağıt miktarını azaltmak için yapılan tüm 
yazışmaları ve hazırlanan raporları elek-
tronik ortama taşıyarak kağıt kullanımını en 
aza indirdik. Bunun yanında tüm evraklar 
ve kartvizitlerde geri dönüşümlü kağıt-
lara geçildi, ofis kullanımında olan tüm 
yazıcıların Yeşil Bilgi 

Daha az kağıt, daha az enerji 
tüketimi, daha çok orman!

Teknolojileri konseptini destekleyen yazıcı 
ürünleri seçildi ,Yoğun kağıt tüketiminin 
olduğu mali işler süreçlerinde mobil imza 
uygulamasına geçildi; ortak kullanımda 
olan tüm sözleşme, plan ve proje çizim-

leri için elektronik veri yönetimi sistemleri 
devreye sokuldu. Tüm evrak süreçlerinde 
kullanılmış kağıt ve zarfların tekrar kullanıl-
ması teşvik edilerek tüketimin azaltılması 
sağlanıldı. Bu alışkanlıkların sürdürülebil-
irliğini sağlamak için Park İnşaat çalışan-
larına kağıt tasarrufu yöntemlerini öğreten 
eğitim verildi. Tüm bu tasarruf girişimlerinin 
sonunda yine de harcanan kağıt miktarını 
bir anlamda yerine koymak için TEMA vakfı 
ve belediyeler aracılığı ile belirlenen alan-
lara ağaç dikimleri organize edildi.
daha az enerji tüketimi, daha çok orman...

Park İnşaat “Dünyaya Saygılı” anlayışıyla çevrenin korunması ve geri 
dönüşüme katkı sağlamak amacıyla var olan imkanları pratiğe dönüştür-
meye devam ediyor.

Tüm ofislerimizde “Yeşil Bilgi Teknolojileri konseptini destekleyen yazıcı 
ürünlerini ” kullanıyoruz!
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İnşaat sektörünün 
öncü markası Park 
İnşaat, Türk Kızılayı ile 
işbirliğini sürdürmeye 
bu sene de devam 
ediyor. Türk Kızılayı’nın 
her zaman destekçisi 
olan Park İnşaatın, 
merkez ofis ve şantiye 
çalışanları geleneksel 
hale getirilen kan bağışı 
kampanyasında 25-26 
Kasım tarihleri arasında 
kan bağışında bulundu.

Park İnşaat’ın Türk Kızılayı işbirliği ile bu yıl 
ikinci kez düzenlenen kan bağışı kampa-
nyası tamamlandı. Kan bağışında toplum-
sal farkındalık yaratmayı ve kan bağışçıları 
ile kana ihtiyaç duyanlar arasında gönüllük 
köprüsü kurulmasına destek vermeyi hede-
fleyen Park İnşaat merkez ofis ve şantiye 
çalışanları, 25 – 26 Kasım tarihleri arasın-
da düzenlenen bağış kampanyası ile kan 
bağışında bulundu.

Konut sektöründe imza attığı projelerle 
kalitesini perçinleyen Park İnşaat, destek 
verdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de 
adından söz ettirmeye devam ediyor. İn-
sanları ev sahibi yaparken sosyal hayatın bir 
parçası olmayı da ihmal etmeyen Park İn-
şaat sosyal sorumluluk projelerinde de hep 
ön saflarda yer alıyor. Park İnşaat Yöne-
tim Kurulu Üyesi Yunus Emre Yıldırım, kan 
bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklam-
ada “ bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz ve ge-

leneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kam-
panyası ile Türk Kızılayı’na destek oluyoruz. 
Kan sürekli bir ihtiyaç olduğu için biz de Park 
İnşaat ailesi olarak bu sorumluluğun bilinci 
ile hareket ediyoruz ve elimizden geldiğince 
destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. 

Alternatifi Yok!
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerin-
den alınan bilgilere göre gelişmiş ülkelerde 
gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranı %5’e 
ulaşırken bu oran ülkemizde %3.6 civarın-
dadır. Günümüzde tıp ve teknoloji alanında-
ki tüm gelişmelere rağmen kan ve kandan 
elde edilen bileşenlerin yerine geçebilecek 
bir tedavi aracı bulunmamaktadır. Öte 
yandan kan, kaynağı insan olan ve elde 
edilmesi için başka alternatifi olmayan bir 
tedavi aracı olarak hayati önem taşıyor. 

PARK İNŞAAT 
ÇALIŞANLARINDAN 

KAN BAĞIŞI
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GENÇ MİMARLARI
MEZUNİYET GÜNLERİNDE

YALNIZ BIRAKMADIK 
Gaziantep Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesinde 
öğrenim gören ve 
eğitimlerini başarı ile 
tamamlayan genç 
mimarları Park İnşaat 
ailesi olarak mezuniyet 
günlerinde yalnız 
bırakmadık.   

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mi-
marlık Fakültesinde mezuniyet 
heyecanı yaşandı. Park İnşaat genç 
mimarları bu özel günde yalnız bırak-
madı ve mezuniyet töreni programı-
na sponsor olarak destek verdi. Park 
inşaat tarafından genç mimarlara 
mezuniyetleri anısına özel olarak 
hazırlanmış çizim kalemleri hediye 
edildi.
Gaziantep Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Konferans salonunda 
gerçekleşen mezuniyet programına  
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Özakça, Park İnşaat Yöne-
tim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, Satış 
ve Pazarlama Müdürü Alper Çelik, 
Mimarlık Fakültesi Öğretim üyeleri 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
Gaziantep Milletvekili Derya Bak-
bak mezuniyet töreninde akademik 
personele hitaben yaptığı konuşma-
da “Siz çok değerli hocalarıma, 
öğrencilerimizin üniversiteye ayak 
bastıkları andan itibaren; onlara 3 
boyutlu düşünmeyi, görmeyi, tasar-
lamayı, yaşamsal ihtiyaçları tespit 

etmeyi, planlamayı, uygulamayı ve 
sürdürülebilirliği öğrettiniz. Bunlarla 
da kalmadınız bireysel sorumluluk-
ları, ekip çalışmasını, örnek bir model 
olmayı da öğrettiniz. Çabalarınızdan 
ve özverinizden dolayı hepinize ayrı 
ayrı saygılarımı sunuyorum” dedi. 
Bakbak, genç mimarlara meslek 
hayatlarında başarılar dileyerek, 
“Değişim ve demokrasi fikrinin lo-
komotifi sizler olun, bu ideallerinizle 
de dünyaya örnek olun. Bu ülkenin 
sizin dinamizminize ihtiyacı var. Un-
utmayın, Türkiye’nin en büyük gücü, 
milletimizin en büyük umudu si-
zlersiniz” şeklinde konuştu. 
Gaziantep Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musta-
fa Özakça ise öğrencilere meslek 
hayatlarında başarılar dileyerek; 
çocukları mezun olan anne babalar 
kadar, kendilerinin de heyecanlı old-
uğunu, topluma genç mimarlar ka-
zandırmanın gururunu yaşadıklarını 
söyledi. 
Törende daha sonra bölüm birin-
cisi Mine Özovacı, kürsüye gelerek 
teşekkür konuşması yaptı. Konuşma-

ların ardından derece ile mezun olan 
öğrencilere plaket ve hediyeler veril-
di. 
Tören sonunda Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Özakça, katkılarından 
dolayı Park İnşaat Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Yıldırım’a teşekkür eder-
ek günün anısına Plaket takdiminde 
bulundu.  
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PARK İNŞAAT PROJELERİNDE,
ENGELSİZ YAŞAM AYRICALIĞI
Gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından Park İnşaat, Türkiye Sakatlar Derneği ile 
yapılan işbirliği çerçevesinde geliştireceği projelerde “Park İnşaat ile Engelsiz Yaşam” sloganıyla 
engellilere yönelik unsurları projelerinde genişletme kararı aldı. Park İnşaat, yeni projelerdeki 
konutları ve ortak sosyal donatı alanlarını  engelliler ve özel ihtiyaç sahibi bireylerin gereksinim-
lerini de göz önüne alarak gerekli uygulamaları ücretsiz olarak yapmayı taahhüt ediyor.

Park İnşaat, Türkiye Sakatlar Derneği 

ile yaptığı işbirliği çerçevesinde en-

gelliler başta olmak üzere tüm fiziksel 

dezavantajlı gruplar, özel ihtiyaç sahi-

bi müşteriler ve yaşlılara yönelik ulus-

lararası standartlarda hem evrensel 

hem yerel dokuyu taşıyan bütünlüklü 

çözümlere projelerinde yer verecek.

“Park İnşaat ile Engelsiz Yaşam” Pro-

jesi ile ilgili bilgi veren Park İnşaat 

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, 

“Her türlü yaşam fırsatından ve or-

tamından eşit ve tam olarak yarar-

lanabilmek herkesin hakkıdır. Türkiye 

Sakatlar Derneği ile yaptığımız işbirliği 

ile farklılıklara saygı göstermek ve özel 

ihtiyaç sahibi bireylere uluslararası 

standartlara uygun, yenilikçi çözüm-

ler üretmeyi Park İnşaat’ın öncelikleri 

arasına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi 

Gökhan Soydinç ise; “Park inşaat ta-

rafından gerçekleştirilecek tüm konut-

larda; tekerlekli sandalye, baston, kol-

tuk değneği, walker vb. yardımcı araç 

kullanan veya yaşlandığı için hareket 

kısıtlığı olan müşterilerimizin hiçbir 

engele takılmadan aktif yaşamlarını 

sürdürebilecekleri bir konsepti Türkiye 

Sakatlar Derneği ile birlikte projeleri-

mize taşımanın mutluluğunu yaşıyo-

ruz. Bundan sonra geliştirdiğimiz tüm 

projelerde engelsiz yaşam için gerek-

li olan çözümleri projelerimize dahil 

ederek engelli müşterilerimizin yaşam 

kalitesine olumlu katkılar sağlamak is-

tiyoruz” dedi.

biz80



Girişler, dış mekandaki yüzey ile 
aynı hizada olması sağlanacak. 
Çok küçük bir çıkıntı bile özellikle 
tekerlekli sandalye kullanıcıları 
için risk oluşturabilir. Eşik çok 
gerekliyse kot farkını yumuşata-
cak profiller kullanılacak.

Tekerlekli sandalye ve diğer kişi-
lerle birlikte sığabilecek genişlikte 
olacak.

Engelli tuvaleti, tekerlekli 
sandalyenin kolaylıkla 
sığabileceği büyüklükte 
tasarlanıp. Engellilerin 
geçişlerine yardımcı olacak 
tutamaklar da uygun yer-
lere konumlandırılacaktır.

Duvar prizi, sabit kablolu cihazlar, 
anahtar ve el ile ayarlama yapı-
lacak düğmeler, basma butonları, 
kontrol düğmeleri engellilerin 
erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik göz 
önünde alınarak uygun ölçüde 
konumlandırılacaktır. 

Kapı açılış mesafesinin tekerlekli 
sandalyeye olanak tanıması için 
düzenlemeler yapılacak.  Kollar, 
zayıf beceri ile çekilebilecek formda 
seçilecek. Kapı kolları zeminden 
tekerlekli sandalyedeki bir bireyin 
ulaşabileceği bir yüksekliğe monte 
edilecek.

Koridorlar: Tekerlekli sandalyenin 
geçebileceği genişlikte, engellerden 
arındırılmış olarak tasarlanacak. 
Koridor ve hollerde engelli bireyin 
özellikle tekerlekli sandalye kulla-
nıcısının, koridor ve hole girdikten 
sonra, ilk kapıyı kapatarak ikincisini 
açmasına olanak sağlanacak.

Eşikler Kapı ve Kapı kolları Koridorlar

Asansörler Tuvaletler Anahtar ve Prizler

Park İnşaat, Türkiye Sakatlar Derneği ile yaptığı işbirliği kapsamında Park İnşaat projelerinden konut satın alan engelli müş-

terilerinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik daire içi çözümlerini ücretsiz olarak sağlarken satın almalarda indirim avan-

tajları da sunuyor. Bunun yanı sıra Park İnşaat, yeni projelerdeki ortak sosyal donatı alanlarını da engelliler ve özel ihtiyaç 

sahibi bireylerin gereksinimlerini de göz önüne alarak geliştirmeyi taahhüt ediyor. Engellilerin konutlarında rahat hareket 

edebilmeleri için Park İnşaat tarafında ücretsiz yapılan uygulamalar başlıca şu şekilde;
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Gaziantep’te inşaat sektöründe ses getiren projelerin mimarı 
Park İnşaat, destek verdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile 
de adından söz ettiriyor. Bir süre önce Onkoloji Hastanesini 
ziyaret eden Park İnşaat yetkilileri tadilata ihtiyaç duyulan 
eğitim ve oyun odasını yenileyerek örnek bir çalışmaya daha 
imza attı.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Yıldırım, eği-
tim ve oyun odasının yenilenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada 
“ Geçtiğimiz günlerde Onkoloji hastanesine yaptığımız zi-
yarette pediatrik hematoloji servisinde tedavi gören çocuk-
ların eğitim gördükleri ve oyun oynadıkları odanın tadilata 
ihtiyacı olduğunu gördük. Hastane yetkilileri ile yaptığımız 
görüşme neticesinde bu odanın yenilenmesine karar verdik. 
Çalışmalarımıza hemen başladık ve çocuklarımızın tedaviye 
uyumlarına katkıda bulunmak ve motivasyonlarını arttırmak 
amacıyla eğitim ve oyun alanlarını yeniledik. Yaptığımız çalış-
ma kapsamında halı, perde ve duvar kâğıtlarının değişmesi-
nin iyi olacağını düşündük. Ayrıca sınıfla ilgili düzenlemeler 
yapılırken, çocuklar içinde küçük bir parti düzenleyerek on-
ların neşelerine ortak olduk” şeklinde konuştu. 
Onkoloji Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bay ise, “Tedavi gören hastalarımızın sadece kemoter-
api ve radyoterapi tedavilerini yapmıyor, onların psikolojik 
durumlarıyla da yakından ilgileniyoruz. 
Park İnşaata desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Çocukların oyun ve eğitim alanındaki bu değişiklik mor-
al ve motivasyonları açısından olumlu olacaktır” diyerek 
düşüncelerini dile getirdi. 
Hastane İdarecisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak’ta “Hasta-
ların ruhsal durumlarının iyi olması bizim açımızdan önemli… 
Bu hastaların tedavi uyumlarını da artırıyor. Müzik teda-
visinin olumlu yansıması aslında Hipokrat zamanından beri 
bilinen bir şeydir. Hastaların güzel vakit geçirmesini arzuluy-
oruz ve bu tür etkinliklerle onları motive etmeye çalışıyoruz. 
Hastalarla sıcak diyalog kurmak çok önemli… Sağlık hizmeti 
genellikle soğuk ve masanın öbür ucundan verilir. Biz hasta-
larımızla masanın aynı tarafındayız. Çünkü bizden yardım 
isteyen ve el uzatılmasını bekleyen bir hasta kitlemiz var. 
Onkoloji hastaları genel olarak bu yapıda. Onlara sıcak bir 
ortamda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Park İnşaat Ailesine 
de sponsorluklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu değişiklik 
çocuklarımız için moral kaynağı olacak.” dedi.
Sınıf öğretmenleri Nesibe Gerek ve Ali Saman da Pasta ke-
sip şarkılar eşliğinde çocukları eğlendirmeye çalışan Park 
İnşaat yetkililerine, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşek-
kür etti. Hastanede kendileri için hazırlanan müzik eğlence 
programında doktorlar ve diğer sağlık personelleriyle birlikte 
gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, hastalık stresin-
den uzaklaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Onkoloji Hastanesi Pediatrik Hematoloji servisinde 
tedavi gören lösemi hastası çocukların oyun ve eğitim 
odası Park İnşaat tarafından yeniledi.
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Park İnşaat 2015 yılında muhtelif 
projelerdeki inşaat çalışmalarında 
gerçekleştireceği 2 milyon 600 bin 
adam-saatlik iş üretiminde, sıfır iş 
kazası ile çalışmayı hedefliyor. Ha-
len inşaat sektöründe gerçekleşen 
iş kazalarında Türkiye ortalaması-
nın çok altında yer alan Park İnşaat, 
oluşabilecek iş kazalarını önlemek ve 
iş kazası oranını sıfıra indirmek için 
şantiye şeflerini ve mühendislerini 
düzenlediği seminerlerle eğitiyor. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
her türlü tedbiri almayı öncelikli iş-
leri olarak gördüklerini belirten Park 
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gök-
han Soydinç, “bu konuda çok has-
sas davranıyoruz. Olası iş kazalarını 
önlemek ve bu konuda oluşabilecek 
risk faktörlerini tamamen ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun da 
eğitimle olabileceğine inandığımız 
için şantiye şeflerimiz ve inşaat mü-
hendislerimize İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda eğitim seminerleri dü-
zenliyoruz” şeklinde konuştu. Soy-
dinç açıklamasında, İnsan hayatının 
her şeyden önce geldiğini, bu ne-
denle projelerini insan odaklı tasar-
ladıklarını kaydederek, iş sağlığı ve 
güvenliği için gereken her türlü ted-
biri almanın Park İnşaat olarak ku-
rum kültürü haline geldiğini sözlerine 
ekledi.

Park İnşaat 2018 yılında farklı 
projelerdeki inşaat alanlarında 
gerçekleştireceği 2 milyon 
600 bin adam-saatlik iş 
üretimlerinde sıfır iş kazası 
hedefliyor. Halen şantiyelerde 
gerçekleşen iş kazalarında 
Türkiye ortalamasının çok 
altında yer alan Park inşaat, 
olası iş kazalarını sıfıra 
indirebilmek için şantiye şefleri 
ve mühendislerine eğitim 
seminerleri düzenliyor. 

PARK İNŞAAT’TA
HEDEF SIFIR İŞ KAZASI!
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PARK  İNŞAAT,   ÇALIŞANLARININ

BAŞARILI ÇOCUKLARINI 
ÖDÜLLENDİRDİ
Başarıyı karşılıksız bırakmayan Park İnşaat çalışanlarının 
çocuklarını da karne günün de yalnız bırakmadı ve karne 
sevincini paylaştı. 2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk 
yarısını başarıyla tamamlayan çocukları misafir eden Park 
İnşaat düzenlediği aktivite ile onlara güzel bir gün yaşattı. 
Aktivite kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken 
çocuklar da gönüllerince bir gün yaşamanın keyfini çıkardı. 
Anne babalarının çalıştığı yeri tanıma imkanı bulan çocuklar 
birlikte resimler yaparak güzel zaman geçirdiler. 
Park inşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Çelik yaptığı 
açıklamada, “çalışanlarımızın ve birinci derece yakınlarının 
başarılı çocuklarını burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. 

Eğitim hayatlarında başarılı bir dönemi daha geride bırak-
tılar. Ebeveynler olarak bizlerin çalışma ortamlarını mer-
ak ediyorlardı bugün onları ağırlayarak hem çalışma or-
tamlarımızı gezdirdik hem de birlikte güzel vakit geçirdik. 
Başarının teşvik edilmesi ve karne sevinçlerini paylaşmak 
adına böyle bir aktivite düzenledik. Kendilerini tebrik ediy-
oruz ve başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu. 
Park inşaat çalışanları ise düzenlenen aktiviteden mem-
nun olurken, çocuklarını böyle bir günde yalnız bırakmayan 
yöneticilere teşekkür ettiler. 
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KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADIK
Belirli gün ve haftalarda duyarlılığı ile öne çıkan Park İnşaat 8 Mart Dünya Kadınlar gününü 
unutmadı. Bu özel günde kadın çalışanlarını unutmayan park inşaat yönetimi, karanfillerle tek tek 
masaları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı. 

Gaziantep’in en büyük inşaat firmaların-
dan biri olan Park inşaat bünyesinde 
görev yapan ofis ve şantiye çalışanları 
….’ta Pazar günü düzenlenen kahvaltıda 
bir araya geldi. Yoğun iş hayatı ve stresin-
den uzak nezih bir mekânda kahvaltı ya-
pan Park İnşaat çalışanları bir arada bu-
lunmanın keyfini yaşarken bol bol sohbet 
etme imkanı buldular. 
Birlik beraberlik ve ekip ruhu ile çalış-
maya önem veren Park inşaat yönetimi, 
çalışanlarını aileleriyle birlikte Pazar kah-
valtısında buluşturdu. Şantiye ve ofis 
çalışanlarını bir araya getirerek tanışma 
ve kaynaşma ortamının sağlandığı kah-
valtıda dostluk duygusu da pekiştirilmiş 
oldu.  

Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yunus 
Emre Yıldırım, düzenlenen kahvaltı orga-
nizasyonu ile ilgili şunları söyledi. “Çalışan-
larımızın moral ve motivasyonu bizim için 
çok önemli. Mesai saatleri içerisinde her-
kes işine odaklandığı için bir birimizle çok 
fazla vakit geçiremiyoruz. Ofis ve şantiye 
çalışanlarımız arasındaki iletişim bazen 
telefonla sınırlı kalıyor. Bu nedenle Park 
İnşaat ailesini kahvaltıda bir araya ge-
tirme düşüncemizi gerçekleştirdik. Çok 
da güzel olduğuna şahit olduk. Çalışan-
larımız birbirlerini tanıma ve sohbet etme 
imkanı buldular. Eminim bu onların iş 
konusundaki motivasyonlarını da olumlu 
etkileyecektir. Fırsat buldukça bu tür et-
kinliklere devam etmeyi düşünüyoruz” 

Yılın özel günlerinde ayrı bir du-
yarlılık göstererek çeşitli organi-
zasyonlara imza atan park inşaat 
tüm dünyada çeşitli etkinliklerle 
kutlanan “8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü” nü de unutmadı.  Ofiste 
çalışan kadınları tek tek ziyaret 
eden Park inşaat Yönetimi, karanfil 
takdim ederek kutlama yaptı. Yöne-
tim kurulunun jesti çalışanlarca 
memnuniyetle karşılanırken bu özel 
günlerin kurum içi iletişime olumlu 
katkı sağlayacağı ifade edildi. 
Park inşaat Yönetim Kurulu Üye-
si Gökhan Soydinç, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar günü ile ilgili yaptığı 
açıklamada “Toplumun yarısını 
oluşturan kadınlarımız duyarlılıkları, 
fedakarlıkları ve üretkenlikleri ile 
gelişmiş, sağlıklı ve mutlu bir toplu-
mun olmazsa olmazlarıdır. Bu ned-
enle kadınlarımızın gerek iş yaşamı-
na gerek sosyal hayata katılımları 
büyük önem taşımaktadır” Dedi. 

“Kadın emeğinin değersiz hale ge-
tirilmesi, kadının asıl görevinin ev 
ve çocuk bakımından ibaret olarak 
görülmesi ve iş hayatında ayrımcılık 
yapılması önemli sorunlar olarak 
öne çıkmaktadır” diyen Soydinç, 
“bununla beraber, kadınların hala 
yaşadığımız yüzyılda aile içinde şid-
dete maruz kalması, kesinlikle kabul 
edilemez bir durumdur. Toplum-
sal yapının her alanında; evde, iş 
yerinde, okulda ve sokakta kadın-
lar görünür ya da görünmez bir 
biçimde şiddete maruz kalmakta 
ve artık bu durum neredeyse alışkın 
olduğumuz normal bir tablo haline 
gelmektedir.” şeklinde konuştu.  
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soy-
dinç, “kadına hak ettiği değerin ver-
ildiği ve kadına yönelik şiddetin son 
bulduğu mutlu ve güzel bir gelecek 
temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 
Mart dünya Kadınlar Günü’nü kut-
luyorum” ifadelerini kullandı. 

PARK İNŞAAT AİLESİ
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
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Farklı konseptlerde hazırladığı pro-
jelerle göz dolduran Park İnşaat araç 
parkuruna MST 6 Bekoloder serisi iki 
adet kazıcı-yükleyici daha ekleyerek 
alt yapı ve hafriyat çalışmalarında eli-
ni güçlendirdi. 
Araçların teslimi öncesinde Sanko 
Makine ve Park İnşaat Yöneticilerinin 
katıldığı bir tören düzenlendi. Sanko 
Makine AŞ’de düzenlenen araç teslim 
törenine Sanko Makine Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ertan Paşa, Satış ve Pazarla-
ma Direktörü  Aydın Karlı, Satış Son-
rası Hizmetler Müdürü Erkan Dikbaş, 
Yedek Parça Müdürü Gökmen Köroğ-
lu, Servis Müdürü Emin Koçum, Bölge 
Satış Müdür Yardımcısı İzzet Kocalar 
ve Satış Sorumlusu İbrahim Aksürmeli 
katılırken 2 adet 6 serisi MST bekolod-
er,  Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi  
Emre Yıldırım’a teslim edildi.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi 

Emre Yıldırım, araç teslim 
töreninde yaptığı açıklamada şu if-
adelere yer verdi: “Dünya hızla değişi-
yor ve gelişiyor. Şirketlerin varlıklarını 
devam ettirebilmeleri için bu değişime 
ayak uydurmaları kaçınılmaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bugün 
İş makineleri sektöründe en dinamik 
kuruluşlardan biri olan Ülkemizin yerli 
sermayesi ve Gaziantep’imizin guru-
ru Sanko Makine ile çalışmayı tercih 
ettik. Park inşaat olarak, makine ve 
araç parkurumuzu yeni aldığımız bu 
iki araçla genişletmiş bulunuyoruz. 
Aldığımız bu araçlarla hem yerli ser-
mayeye destek oluyoruz, hem de Park 
inşaat olarak hizmet kalitemizi artır-
mayı hedefliyoruz. Yeni araçlarımızın 
hayırlı olmasını diliyorum.”
Sanko Makine Yönetim Kurulu Üye-
si Ertan Paşa İse yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Gaziantep’teki mod-

ern fabrikamızda MST markasıyla 
başladığımız bekoloder ve telehandler 
üretimimiz yıldan yıla büyüyerek de-
vam ediyor. İş makineleri sektöründe 
Doosan’ın distribütörlüğü ile çıktığımız 
yolda, üretici kimliğimizle ve emin 
adımlarla ilerliyoruz. Gelişen teknolo-
ji, artan tüketici ihtiyaçları ve sektörel 
değişimler her firma gibi bizi de daha 
iyisini yapmaya yöneltiyor. Tamamı 
ile yerli üretim olan MST 6 serisi bu 
araçlarımızın Park İnşaat’a hayırlı ol-
masını diliyorum. 
Araç Parkuruna yeni dahil edilen 
MST 6 Bekoloder’lerin Park İnşaat’ın 
çalışmalarını sürdürdüğü HES projel-
erinde kullanılacağı öğrenildi. 

Park İnşaat yapı teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek Makine ve Araç Parkurunu 
güçlendirmeye devam ediyor.

ARAÇ PARKURUMUZU GENİŞLETTİK
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HAYALLERİNİZE 
  HAVADAN BAKIN!

Park inşaat konut projelerinde yenilikler yaparak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Farklı 
projelerden daire alanların sürekli merak ettiği inşaatların yapım sürecini her ay güncellenmiş olarak 
farklı boyutlardan müşterilerine sunmayı hedefleyen Park inşaat projeleri kadar yenilikleri ile de 
adından söz ettiriyor. 
Park inşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, “Hayallerinize Havadan Bakın” düşüncesiyle yola çık-
tıkları proje ile ilgili “ daire sahipleri inşaatların son hallerini merak ediyordu. Onların bu taleplerini de 
göz önüne alarak yeni bir projeyi hayata geçirme kararı aldık. Projelerimizden ev sahibi olanlar inşaat 
süreçlerini iç- dış cepheden ve havadan çekilerek her ay güncellenecek fotoğraf ve videolardan takip 
edebilecekler” şeklinde konuştu.

Park inşaat Projelerinden ev sahibi olanların inşaat sürecini yakından 
takip edebileceği yeni bir uygulama daha hayata geçti. Park İnşaat 
müşterileri artık dairelerin yapım sürecini “parkinşaat.tv” üzerinden 
her ay güncellenmiş olarak takip edebilecekler. 
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Park İnşaat müşterileri artık ev 
alım satım ya da kiralama gibi iş-
lemler için “eniyiev.com” adresine 
girerek kolayca gayrimenkul işlem-
lerini gerçekleştirebilecekler. Park 
İnşaat müşterileri için özel olarak 
hazırlanmış olan eniyiev.com site-
sinde Park İnşaat’ın tüm projele-
rinde bulunan teslim edilmiş, 2. el 
satılık veya kiralık konutların, işyer-
lerinin güncel ve doğru fiyat ile ka-
muoyuna sunulması amaçlanıyor. 
eniyiev.com’ da dileyen herkes, de-
vam eden Park İnşaat projelerin-
deki fırsat konutlarını ve tamam-
lanan projelerdeki satılık ve kiralık 
konutları takip edebilecek. Böylece 

Park İnşaat müşterileri projeleri 
farklı kanallar üzerinden incelemek 
yerine tek bir noktadan güvenilir 
bilgilere ulaşarak yine Park İnşaat 
güvencesiyle konut ve işyeri sahibi 
olabilecekler.
Eniyiev.com portalında Park İnşa-
at imzası ile hayata geçirilen tüm 
projelerdeki 2. el kiralık ve satılık 
konutlar, internet sitesi üzerinden 
bütçe aralığı, konut tipi, bölge gibi 
kriterlere göre listelenebiliyor.
Park İnşaat Satış ve Pazarlama 
Müdürü Alper Çelik konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada; “eniyiev.
com sitesinin kurulmasındaki amaç 
tüm Park İnşaat projelerinin doğru 

fiyat ve doğru bilgi ile 3. Şahıslara 
aktarılmasıdır. Bu siteden dileyen 
her kes devam eden ve tamam-
lanan Park İnşaat projelerindeki 
satılık ve kiralık konut ve işyerlerini 
takip edebilir. Kısacası, müşterile-
rimiz Park İnşaat projelerini farklı 
kanallar üzerinden incelemek ve 
araştırmak yerine tek bir noktadan 
istedikleri tüm bilgiye ulaşırken, 
Park İnşaat projelerinde gayri-
menkul sahibi olan müşterilerimiz 
de satış veya kiralama işlemlerini 
rahat bir şekilde site üzerinden ya-
pabilecekler” ifadelerini kullandı.

PARK İNŞAATTAN
YENİ PORTAL 

Park İnşaat, müşterilerine ev 
alım satımı ve kiralamada kolaylık 
sağlamak amacıyla yeni web portalı 
“eniyiev.com” u hayata geçiriyor. 

“www.eniyiev.com”
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İnşaat sektöründe projeleri kadar pazarla-
ma ve satış çalışmalarında hayata geçirdi-
ği yenilikleriyle de konuşulan Park İnşaat’ın 
yeni radyo jingle’i beğeni topladı. Park İn-
şaatın sesli yüzü olmaya hazırlanan jingle’ın 
kısa bir süre içinde radyo dinleyicileri ile bu-
luşması hedefleniyor. 
Park inşaat Yönetim Kurulu Üyesi  Gökhan 
Soydinç, yeni radyo jingle’nın hazırlanması 
ile ilgili yaptığı açıklamada “hem görsel hem 
işitsel hem de algılara hitap eden reklamlar 
insanların dikkatini çekmeyi başarıyor” di-
yerek reklam jıngle’larının güçlü etki bırakan 
iletişim yöntemlerinden birisi olduğuna dik-
kat çekti. 
Park İnşaat olarak iletişim teknolojilerini ya-
kından takip ettiklerini ve kendilerini güncel-
lediklerini dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi  
Soydinç şunları söyedi: “ Park İnşaat satış ve 
Pazarlama ekibi hedef kitlesine ulaşmak için 
değişik iletişim kanallarını kullanmakta. Yazılı 
ve görsel medya ile birlikte sesli mecralarda 
da yer almak tanıtım ve duyurularımızı daha 
geniş kitlelere ulaştırmak adına avantaj 
sağlayacaktır diye düşünüyorum. 

Park İnşaat radyolarda ve sesli mecralarda 
kullanmak üzere hazırlattığı yeni jingle beğeni 
topladı.  

YENİ RADYO JINGLE’MİZ
BEĞENİ TOPLADI! 
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park riva

PARK RİVA’DA SONA 
YAKLAŞILDI
Huzurlu bir yuva, konforlu bir yaşam hayali kuran-
ların ilk tercihlerinden biri olan Park Riva Projesin-
de sona yaklaşıldı. Inşaat çalışmalarında sona geli-
nen projede daire teslimatları çok yakında başlıyor.

Modern konutlar ve kaliteli yaşam alanlarını müşterileri ile 
buluşturan Park İnşaat bir projesini daha tamamlamanın 
heyecanını yaşıyor. Küçük kızılhisar bölgesinde inşa edilen 
Park Riva Projesinde sona gelindi. Park Riva’da daireler 
çok yakında sahipleri ile buluşacak. 
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 Park Riva dinamik, eğlenceli, keyifli mekanlar ile birlikte 
sadeliği ve sakinliği de hissetmenizi sağlıyor. Sosyal tesisler 
ve estetik detaylarla donatıldı.

Detaylara  Önem
Veren Tasarım

Bulunduğu bölgeye 
değer katan bir yaşam 
merkezi.

Evinizde benzersiz bir yaşamın keyfini çıkarırken, 
aynı zamanda Park İnşaat güvencesiyle her zaman 
artan bir değerin parçası olacaksınız.

Park Riva bir konuttan öte, içinde tüm ihti-
yaçlarınızı karşılayabileceğiniz sitil sahibi bir 
yaşam vadediyor. Kafeteryasında zaman 
geçirebileceğiniz, spor salonunda formunuzu 
koruyabileceğiniz bir yaşam merkezi şimdi 
kapılarını aralıyor.
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İnşaat sektöründe birbiri ardına 
hayata geçirdiği konsept projelerle 
adını geniş kitlelere duyuran Park 
İnşaat, bir yandan da spora ve 
sosyal aktivitelere de destek ver-
meye devam ediyor. Gaziantep’te 
sporun gelişmesine katkı sağla-
mak için amatör Spor kulüplerine 
ayrı bir önem veren Park inşaat, 1. 
Amatör ligde top koşturan Genç-
lerbirliği Karşıyakaspor’a sponsor 
oldu. 
Sponsorluk kapsamında takıma 
forma ve ekipman desteği sağ-
landı. Park İnşaat Yönetim Kurulu 
Üyesi Yunus Emre Yıldırım, Gazi-

antep’te amatör spor kulüplerinin 
desteklenmesi gerektiğini belirte-
rek şunları söyledi:
 “Gaziantep sanayisiyle, kültürüyle, 
tarihi ve turizm değerleriyle önemli 
bir şehir. Spor kulüpleri şehirlerin 
farklı bir yüzünü ortaya koyuyor. 
Hatta öyle şehirler var ki ve bunlar 
kulüpleri ile o kadar özdeşleşmiş ki 
şehirlerin tanıtımına da katma de-
ğer sağlıyorlar. Bizler Park İnşaat 
ailesi olarak amatör kulüplerimize 
destek vermeye çalışıyoruz. İsti-
yoruz ki Gaziantep dünyaca ünlü 
mutfağı kadar spordaki başarıları 
ile de konuşulsun. Bu şehrin adıyla 

PARK İNŞAAT’TAN
AMATÖR SPORCULARA  DESTEK!

PARK İNŞAAT’TAN
YÜZME SPORUNA 
DESTEK!

Gaziantep’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 93. Yıl dönümü et-
kinlikleri çerçevesinde, Şehitkâmil 
Belediyesi ve Gaziantep Gençlik 
Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğü iş-
birliğiyle 3. Geleneksel Kurtuluş Ku-
pası yüzme yarışmaları düzenlendi. 
9-10 ve 11-12 yaş grupları arasında 
farklı kategorilerde düzenlenen 
yarışlarda, Park inşaat olarak des-
tek verdiğimiz sporcu Muhammed 
Burak Ölçücü, 200 mt çift palette 
1.lik ve 100 mt çift palette 3.lük elde 
ederek büyük başarı gösterdi. 

ŞAMPİYONALARDA 13 SPOR 
KULÜBÜNDEN 320’NİN 
ÜZERİNDE SPORCU YARIŞTI

Gaziantep’in düşman işgalin-
den kurtuluşunun 93. Yıl dönümü 
etkinlikleri çerçevesinde, Aralık 
ayının başından itibaren yüzlerce 
sporcunun katılımı ile basketbol, 
badminton şampiyonları düzenley-
en Şehitkamil Belediye Başkanlığı, 
sportif etkinliklerini yüzme ve su 
altı sporları şampiyonalarıy-
la sürdürdü. 20-21 Aralık 2013 
tarihlerinde Şehitkamil Belediyesi 
ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 3. 
Geleneksel Kurtuluş Kupası yüzme 
yarışmaları düzenlendi. Alleben1 
Yüzme Havuzunda düzenlenen 
3. Geleneksel Kurtuluş Kupası 
yüzme yarışlarına, Gaziantep Vali 

Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Şe-
hitkamil Belediye Başkan Yardımcısı 
Hayri Özkeçeci, Gaziantep Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Faruk Şiran, çok sayıda sporcu ve 
sporcu velileri katıldı. 
9 -10 ve 11-12 yaş aralığındaki kız 
ve erkek sporcuların katılımı ile 
gerçekleşen yarışlarda, 13 spor 
kulübünden 320’yi aşkın sporcu 
şampiyonluk için kıyasıya kulaç attı. 
Düzenlenen yarışlarda, Şehitkamil 
Belediye spor Kulübü yüzme takım-
ları, tüm kategorilerde şampiyon-
luklarını ilan etti. 

Park inşaat spora desteğini sürdürerek genç sporcuların yeteneklerini 
keşfetmelerine yardımcı oluyor. Park İnşaat olarak desteklediğimiz sporcu 
Muhammed Burak Ölçücü 3. Geleneksel Kurtuluş Kupası yüzme yarışlarından 
iki ayrı kategoride iki farklı derece ile dönerek göğsümüzü kabarttı. 

birden fazla takım liglerde top koş-
tursun. Çünkü takımların spordaki 
başarısı aynı zamanda şehrin ba-
şarısı demektir.
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PARK İNŞAAT
OFF-ROAD YARIŞLARINA 
SPONSOR OLDU!

16 ilden 42 sürücünün katıldığı yarış-
mada özel donanımlı araçlar motor 
hacimlerine göre ayrılan 4 kategoride 
mücadele etti. Çamur çukurları ve dik 
rampaların yer aldığı parkurda araç-
ların sınırlarını zorlayan sürücüler izle-
yenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 
18-19 Ekim tarihleri arasında yapılan 
yarışlar öncesinde pilotlar kentin tarihi 
ve kültürel mekânlarında tur attılar. 
Prime Mall alışveriş merkezi arkasında-
ki alanda özel olarak hazırlanan parkur 
S1, S2, S3 ve S4 olarak ayrılan katego-
rilerde pilotların mücadelesine sahne 
olurken kıran kırana geçen yarışlar 
seyircilere keyifli dakikalar yaşattı.
Gaziantep’te ilk defa düzenlenen ve 
büyük ilgi gören organizasyona Park 
İnşaat’ta sponsor olarak destek verdi. 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yu-
nus Emre Yıldırım, ilk defa düzenlenen 

bu organizasyona destek vermekten 
dolayı mutlu olduklarını ifade ederek 
Off-Road yarışlarının kentin tanıtımı 
açısından da önem taşıdığını kaydetti. 
Yıldırım yaptığı açıklamada “Gazian-
tep’te görmeye pek alışık olmadığımız 
bu tür organizasyonlar şehrin vizyo-
nuna da katkı sağlamaktadır. Bu tür 
aktiviteler Gaziantep’i sadece mutfağı 
ile gündeme gelen bir kent olmaktan 
çıkarıp, sportif, kültürel ve sanatsal 
açıdan da farklı bir kulvara taşıyacak-
tır. Bizler Park İnşaat ailesi olarak her 
zaman bu konuda üstümüze düşen 
görevi yerine getirmenin gayreti içinde 
olacağız.” Şeklinde konuştu. 
Gaziantep Off-Road Kulübü Başkanı 
Mustafa Erdoğan ise, renkli görüntü-
lere sahne olan yarışmayı gelenek-
sel hale getireceklerini ifade ederek, 
“gelecek yıllarda daha kapsamlı bir 

şampiyona düzenlemeyi planlıyoruz, bu 
yılki şampiyonamıza 16 ilden 42 sporcu 
katıldı. Zorlu bir parkurda 4 ayrı kate-
goride gerçekleştirdiğimiz yarışmalar 
çok heyecanlı geçti” dedi.
Yarışma sonrasında her kategoride de-
receye giren sürücülere çeşitli hediyeler 
verildi.

Gaziantep Off-Road Kulübü tarafından Osmangazi Mahallesi’nde yaptırılan 
özel parkurda ilk defa Off-Road yarışları düzenlendi. Gaziantep’in gözde 
konut üreticisi Park İnşaat organizasyona sponsor olarak destek verdi.
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PARK İNŞAAT, TEMİZ YAŞAM İLKESİYLE 
180 BİN TON KARBONDİOKSİT EMİSYONUNA 
ENGEL OLUYORUZ!
Günümüzde modern 
dünyanın en yaygın 
kullandığı enerji 
türü olan elektrik 
enerjisi çok çeşitli 
kaynaklardan elde 
edilebiliyor. İnşaat 
sektörünün yanında 
Acro Enerji markasıyla 
Enerji sektöründe 
de faaliyet gösteren 
Park İnşaat, Temiz 
Enerji; Temiz Çevre, 
Temiz Yaşam ilkesiyle 
gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir 
dünya oluşturmayı 
hedefliyor. 

Kömürden, doğalgazdan, nükleer santralle-
rden, fosil yakıtlardan elektrik üretilirken 
doğaya bırakılan sera gazları, diğer partikül 
maddeler ve nükleer santrallerin radyoak-
tif atıkları sebebiyle bu teknolojiler, gözleri 
doğal yenilenebilir ve sürekli enerji kaynakları 
arayışına çevirmiştir. Doğada sürekli var olan 
faktörlere dayalı bu kaynakların en önemli 
özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya 
zarar vermemeleridir. 

Park İnşaat - Acro Enerji Olarak 
Toplam 180 Bin Ton Karbondioksit 
Emisyonuna Engel Olmayı Hede-
fliyoruz. 
Türkiye’nin doğal enerji kaynaklarını en ver-
imli ve etkin şekilde kullanarak projeler üret-
meyi ilke edinen Acro Enerji, en ileri tekno-
lojileri kullanarak, büyük tüketici gruplarının 
temiz ve güvenli enerji ihtiyaçlarını gidermeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaçla; özellikle su ve 
güneş enerjisi gibi doğal ve temiz enerji kay-
naklarına yatırım yapmaktadır. 
Acro Enerji Grubu, bünyesinde bulunan ve 
yapımı devam eden 14’ü güneş santrali, 2’si 
hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 16 
santralde 30 MW’lık enerji üretmeyi hedefli-
yor. 

Yaşam Tarzınızdaki Küçük 
Değişimlerle Karbon Ayak İzi 
Oranını Azaltmak Elinizde!
Çevre kirliliği ve atmosfere salınan zararlı 
gazların oranındaki radikal artış, karbon ayak 
izinin hem bireysel hem de kurumsal açıdan 
daha fazla üzerinde durulması gereken bir 
konu olduğunu gözler önüne serdi. Küre-
sel düzeydeki birçok marka ve büyük firma 
aslında uzun süredir bu alanda kayda değer 
çalışmalar yapmış, hatta tüketici eğilimlerini 
de bu doğrultuda şekillendirmiş durumdalar.

Karbon Ayak İzi Nedir ?
Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden 
ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından 
insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 
ölçüsüdür. Bu zarar ısınma, satın alma, 
ulaşım, enerji tüketimi gibi son derece basit 
yaşamsal faaliyetlerin sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle kent yaşamının getird-
iği hızlı koşturmaca karbon ayak izini büyük 
oranda olumsuz yönde etkilemektedir.

Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin 
Neler Yapılabilir?
Yaygın görüşe göre dünyayı en fazla san-
ayileşmenin kirlettiği düşünülse de bireysel 
olarak günlük yaşantımız da bu süreci hı-
zlandıran etkenler arasındadır. Bu etkenlerin 
başında ise ulaşımı sayabiliriz. 
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Örneğin her 1000 otomobil, günde 
3000 kg karbondioksit,  200-400 kg 
hidrokarbon buharı, 50-150 kg azot 
oksitlerini atmosfere yaymaktadır. 
Bu araçlardan çıkan gazlar atmos-
fere salınan karbondioksit miktarının 
%31’ine karbonmonoksit miktarının ise 
%82’sine denk gelmektedir. 

Bu nedenle ulaşımda toplu taşıma 
araçlarını tercih etmek, kısa mesafe-
lerde yürümek veya bisiklet gibi yakıt 
ihtiyacı olmayan alternatif ulaşım 
araçlarına yönelmek karbon ayak izinin 
azaltılmasında önem arz etmektedir. 
Elbette bu konuda bireyler kadar yerel 
ve ulusal yönetimlere de çeşitli görevler 
düşmektedir. 

Karbon İzini Azaltmak İçin 
Alışverişten Başlayabilir-
siniz!
Günlük tüketim ihtiyaçlarımızı 
karşılarken bu ürünlerin nerelerde 
üretildiği ve üretimde hangi maddel-
erin kullanıldığı göz önüne alınmalıdır. 
İsterseniz gelin birkaç başlıkta bunlara 
bir bakalım. 
Yerli Malı tüketmek:  Dünyanın bir 
ucundan gelen bir meyveyi almanız, 
nakliye maliyeti demektir. Bu da ulaşı-
ma dayalı kirlenmeye neden olmak-
tadır. Yerli ürünlere olan talep, arzı da 
etkileyeceği için, ürünün raflarda yerini 
alacağı süreye kadarki maliyetlerin de 

azalmasını sağlayacaktır.
Su Arıtma: Musluk suyunun arıtılarak 
kullanılması, şişeleme ve geri dönüşüm-
den kaynaklanan karbon emisyonunun 
önüne geçecektir. 
Isınma: Kış aylarında ev içi sıcak-
lığını 1 derece daha azaltarak yılda en 
az 300 kg karbondioksitin atmosfere 
karışmasının önüne geçilebilir. Bu ned-
enle kış mevsimine uygun giysiler tercih 
edilmelidir. 
Aydınlatma: Gereksiz yanan lam-
baların söndürülmesi en az 250 kg 
karbondioksitin salınımını önleyecektir. 
Tasarruflu led ampuller kullanılarak 
aydınlatma için harcanan enerjiden 
tasarruf edilebilir. Çalışmayan elektrikli 
aletler prizden çıkarılmalıdır. 

Kurumsal duyarlılık
Artık gayrimenkul ve inşaat sektöründe 
de yenilenebilir enerji olmazsa olma-
zlar arasına girmiştir. Karbon ayak izi 
oranının azaltılması ve enerji kaynak-
larının verimli kullanılması adına çalış-
ma yapan kuruluşlar, yeni bir enerji kul-
lanım kültürünün geliştirilmesi için de 
çaba göstermektedir. Park İnşaat pro-
jelerini tasarlarken hemen her aşama-
da çevresel duyarlılığı ön planda tut-
maktadır.

Yaşayan Bloklar
Şehirleri binalar olmadan düşünmek 
imkânsızdır. Binaların varlığı ise, dünya-

daki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 
40’ına, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 
30’una neden olmaktadır. Çevre dos-
tu yeşil binalar ise, sürdürülebilir bina 
konsepti ile kaynakları daha az tüketen, 
daha verimli ve daha yaşanabilir alan-
lar olarak karşımıza çıkıyor. 

Doğal malzemelerin kullanımı, tasar-
ruflu aydınlatma sistemleri, verimli su 
kullanımı, toplu taşıma olanakları vb. 
kriterler binaların “Yeşil Bina” olarak 
adlandırılmasında önem arz eden nok-
talardır. Park İnşaat projelerinde yeşil 
alanlara büyük önem verilmekte ve 
ortak kullanım alanları doğa ile bütün-
leşik şekilde düzenlenmektedir. 

Dairelerin yazın aşırı ısınmasını engel-
lemek için binalarda çatı malzemesi 
olarak güneş ışığını yansıtan açık ren-
kli malzemeler tercih edilmektedir. Yine 
Park İnşaat projelerinde sert zeminle-
rde, güneş ışığını yansıtan açık renkli 
sert zemin malzemesi kullanılmaktadır. 
Yağmur sularının yüzeyde birikmesini 
önleyen geçirgen kaplama malzemel-
eri sayesinde, yağmur suları yeraltına 
ulaşır. Böylece bu dış zemin kaplama 
malzemeleri kanalıyla, suların buhar-
laşarak kaybolması önlenir ve doğal 
su dengesinin korunmasına yardımcı 
olunur.
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2013 yılında “doğrudan ve dolaylı şekilde oluşabi-

lecek çevresel etkileri sistemli ve etkin bir şekilde 

yönetebilmek” hedefiyle Çevre Yönetim Sistemi’ni 

kuran Park İnşaat, emin adımlarla ilerleyerek 2014 

yılında “ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi”, 

“ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistemi” ve “ISO 

18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” 

sertifikalarının sahibi oldu.

Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, Ka-

lite ve Çevre Yönetim Sertifikalarının alınması ile ilgili 

yaptığı açıklamada “Park İnşaat olarak İnşaat faa-

liyetlerinin her kademesinde Çevre Yönetim Sistemi, 

kalite ve iş sağlığı güvenliği konularının gereklerine 

göre davranmayı ilke haline getirmiş ve çalışan-

larımıza bu konuda eğitimler vermeye başlamıştık. 

2014 yılında Bağımsız ve tarafsız belgelendirme 

ve denetim kuruluşu olan “Aliment Certification” 

tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak sert-

ifikalarımızı aldık” dedi. 

Yıldırım açıklamasında “Daha temiz, daha yeşil ve 

daha yaşanabilir bir dünya en büyük hedefimizdir. 

Park inşaat ailesi olarak Projelerimizi bu doğrultuda 

hayata geçirmekteyiz. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin 

her aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin kon-

trol altına alınması ve en asgari düzeye indirilme-

si için 10 farklı prosedür hazırlanmıştır. Bu gün bu 

sertifikalara sahip olmanın haklı gururu ve sevincini 

yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekibim ve çalışma ark-

adaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

 

KALİTEMİZİ
SERTİFİKALARLA
TAÇLANDIRDIK!

İnşaat projelerinin her aşamasında çevresel etkileri sistemli ve etkin 
bir şekilde yöneten Park İnşaat, kalitesini Sertifikalarla taçlandırdı. 
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Sektörün en güvenilir markalarından biri olan Park İnşaat, 
yaşam alanınızı oluştururken günlük hayatınızın içinde 
var olarak müşterileriyle birlikte bir aile olma misyonunu 
başarıyla yürütüyor. İnternet sitesi, sosyal medya ve 3 
boyutlu tanıtım filmleri ile her alanda müşteriye ulaşmayı 
hedefleyen Park İnşaat, yine bir ilke imza atarak Park İnşaat 
TV’yi hayata geçirdi.  
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Soydinç konuy-
la ilgili şu bilgileri aktardı: “Park İnşaat’ın tüm projelerinin 
tanıtım videoları, reklam çalışmaları, etkinlik videoları ve 
tüm bunların yanında uzmanlar tarafından yapılan ko-
nut tanıtımlarını Park İnşaat TV’den izleyebilirsiniz. Evinizin 
rahatlığında ailenizle birlikte Park İnşaat TV’den izleyebi-

leceğiniz konut tanıtımları; aklınıza konut ve genel proje ile 
ilgili gelebilecek tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde satış 
uzmanlarımız tarafından hazırlandı. Park İnşaat hakkında-
ki her şey için Park İnşaat TV’ye bilgisayar, cep telefonu ve 
tablet bilgisayarlara internetin olduğu her noktadan kolay-
ca ulaşabiliyorsunuz. Park İnşaat dünyasına bir yolculuk su-
nan Park İnşaat TV’yi hem Park İnşaat’ın resmi Facebook 
sayfası olan http://www.facebook. com/Park.Insaat hem de 
www.parkinsaat. tv adreslerinden takip edebilirsiniz.” 

YENİLENEN 
PARK İNŞAAT TV 
İLE HERŞEY 
ELİNİZİN ALTINDA

Park İnşaat, İnternet sitesi, sosyal medya, tanıtım ofisleri ve 3 boyutlu tanıtım film-
leri gibi müşterilerine ulaşma yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Park İnşaat 
TV projesini hayata geçiren Park İnşaat, müşterilerine yönelik iletişim kanallarını 
aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyor.
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osyal sorumluluk bilinci ile yapılan çalışmalara 
her zaman ilk sıralarda destek olan Park İnşaat, 

sponsorluktan öğrenim burslarına, yıldönümü ve özel 
gün etkinliklerinden özel projelere kadar uzanan geniş 
bir yelpazede destek faaliyetleri yürütüyor. Park İn-
şaat bünyesinde gerçekleştireceği yeni bir yapılanma 
ile tüm bu faaliyetleri “Duyarlı Park” kapsamında de-
vam ettirecek. 
Güçlü ve çağdaş bir toplumun, evrensel değerlere 
saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne kat-
kıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle müm-
kün olacağına inanan Park İnşaat, bu anlamda toplu-
mu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler 
yaratabilmek adına sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 
yer almaya özen gösteriyor. Şirket, sosyal ve çevre-
sel sorumluluklarını yerine getirerek, toplumun 
sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf etmeye  “Duyarlı 
Park” adı altında yeni bir yapılanma ile devam edecek.
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yıldırım, ku-
rum kültürü haline getirdikleri sosyal sorumluluk 
bilincini genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini, 
bu amaç doğrultusunda da “Duyarlı Park” fikrinin 
oluştuğunu söyledi. Emre Yıldırım, Duyarlı Park  olarak 
ilk günden itibaren toplam 225 öğrencimize burs im-
kanı sağladık bunun yanı sıra vatanı için hiç düşün-
meden son nefesini veren polis, asker ve tüm şehit-

lerimizin bize emaneti olan çocuklarımıza sahip çıktık 
ve çıkıyoruz . Ailelerinin yerini dolduramasak da onları 
kendi çocuklarımız gibi düşünüp, hayata tutunma-
ları için eğitim ve gelişimlerine destek oluyoruz. Şim-
di daha fazla insanın  hayatında fark ve farkındalık 
yaratmak, toplumsal potansiyelin gelişimini sağla-
mak, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere ak-
tarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluştur-
arak insanların dertleriyle dertlenmenin, hayatlarına 
değer katabilmenin, yaptığını anlatmaktan ziyade 
eyleme geçirmenin önemini bilerek 2016 yılında Du-
yarlı Park kimliğine geçtik. İnanıyoruz ki; Bir insanın 
gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. 
Bu bilinç ile başta eğitim ve çocuk  olmak üzere, insan 
sağlığından, çevre duyarlılığına, kaynakların verimli 
kullanılmasından, toplum içerisinde sosyal ve kültürel 
gelişimden birlik ve beraberlik unsurunun gelişimine 
kadar birçok başlıkta ülkeye iyi kazanımlar sağlamak 
için çalıştıklarını kaydetti.

S
Park İnşaat Ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini yeni bir iç 

yapılanma ile daha işlevsel ve sürdürülebilir bir konuma getiriyoruz. 

PARK İNŞAAT
SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ

 “DUYARLI PARK”
YAPILANMASIYLA SÜRDÜRECEK!

biz100



Mevcut GES projelerimizin fizibilite ve inşaat aşamalarında, Avru-
pa ve Türkiye’de saygın yere sahip olan ELSE Enerji, Jinko Solar 

Fotovoltaik Panel, SMA İnvertör, Multikontakt Kablo şirketleri ile 
çalışıyoruz. Mevcut GES yatırımlarımızın yanında fizibilite çalışma-

larımız da devam etmektedir.

SLOGAN GELECEK
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PARK İNŞAAT 
EQUESTRIAN TEAM 
BAŞARIYA KOŞUYOR!
Binicilik Sporu dörtnala koşmanın özgürlüğünü, rüzgâra karşı durmanın ve 
engellerden atlamanın hissettirdiği gücü yaşamak isteyenler için bir tutku olmaya 
devam ediyor. Park İnşaat bu spora destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl dört at 
ve iki biniciden oluşan Park İnşaat Equestrian Team’i kurdu.  
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Özünde barındırdığı doğa ve hayvan 
sevgisi ile bir yaşam tarzı olan binici-
lik sporu; insanın yeryüzündeki en asil 
hayvanlardan biri olan at ile birbirler-
ini tanıyarak, etkileyerek ve tamamla-
yarak oluşturdukları uyumu, seyircilere 
en estetik biçimde gösterdikleri bir spor 
dalı olarak tanımlanıyor. 
İnşaat sektörünün önde gelen isim-
lerinden Park inşaat da binicilik spo-
runa destek vermek amacıyla takım 
kurdu. 2014 yılında at koşturmaya 
başlayan takım yarışlarda oldukça 
başarılı sonuçlar alıyor. 
Park İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan Soydinç binicilik takımı ile ilgili 
yaptığı açıklamada  “Binicilik sporuna 
destek vermek ve bu alanda yer almak 
için takım kurmaya karar verdik. Daha 

sonra takımımızda yarışacak atları 
belirledik. Takımımızın başında veter-
iner hekim ve binicilik antrenörü olan 
Serhat Erdural bulunuyor. Geçtiğimiz 
yıldan bu yana katıldığımız yarışlarda 
önemli dereceler elde ettik. Takımımızın 
felsefesi yarış kazanmanın yanında at-
larımızı korumak, temiz parkurlar yap-
mak ve bu sporu elimizden geldiğince 
geniş kitlelere tanıtmaktır” ifadelerine 
yer verdi.  
Soydinç takımda bulunan atlarla ilgili 
verdiği bilgide; 
1 adet Park Zidane isimli KWPN Hollan-
da ırkı 9 yaşında iğdiş,
1 adet Park Fury isimli SELLE  Francais 
ırkı 10 yaşında Kısrak,
1 adet Park Hector isimli Bulgar ırkı 14 
yaşında iğdiş, 

1 adet Park Caesar isimli BERLİNER Al-
man ırkı 11 yaşında  
olmak üzere 4 adet atları bulunduğunu 
söyledi.  

Aynı zamanda lisanslı binici olan Park 
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan 
Soydinç, takım kurulduktan sonra 
katıldıkları yarışmaları ise şöyle sıraladı:

Adana Anadolu Kupası  -110 cm ikincilik 
20- 21 Haziran 2015 tarihlerinde İstan-
bul - Kemer Country Binicilik Kulübünde 
yapılan engel atlama yarışmaları
11-12 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul 
Atlı Spor Kulübünde yapılan engel atla-
ma yarışmaları 
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Enerji ve doğal kaynakların en değerli unsurlar haline geldiği 
günümüzde, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan insan-
lara fayda sağlaması için yapılan çevre dostu tasarımlar 
ön plana çıkıyor. Tasarımcılar artık projelerini teknolojinin 
de sağlamış olduğu imkanları kullanarak enerji tasarrufu ve 
çevre bilincini göz önünde bulundurarak hazırlıyor. 

Park İnşaat’ta projelerini; çağımızın gereksinimi olan bu çok 
değerli ayrıntıları temel alarak tasarlıyor. İnşaat aşamasın-
da başlayan bu uygulamalar enerji verimliliği ve tasar-
ruf sağlayan teknolojik alt yapısı ile çevre dostu çözümler 
sunuyor. Park İnşaat, çevre kirliliği ve enerji verimliliği ile ilgili 
toplumda farkındalık yaratmak, iyi bir çevre bilinci oluştur-
mak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir ortam hazırlamak 
amacıyla tüm projelerinde çevreci unsurlara yer veriyor.

Isı Yalıtımı İle Daha Az Enerji Daha Çok Verim!
Park İnşaat projelerinde üst düzey ısı yalıtım malzemel-
eri kullanılıyor. Böylece daha az enerji ile ısınma ve soğut-
ma sağlanıyor. Buda doğal kaynakların gereksiz tüketimi-
nin önüne geçiyor. Projelerde; konutların pencerelerinde ve 
diğer tüm cam alanlarda, ısı yalıtımını destekleyici biçimde 
iklim kontrollü ısı cam tercih ediliyor. 

Gereksiz Elektrik Tüketimine Son!
Ortak alanlar ve kat hollerinde enerji tasarruflu  led am-
pullerle aydınlanıyor. Çevre aydınlatma armatürleri tasar-
ruflu olarak seçilirken, ortak alanlarda fotoselli aydınlatma 
sistemleri tercih ediliyor. Böylece elektrik israfının önüne 
geçiliyor. Projelerin yeşil alanlarında ise son teknoloji otoma-
tik sulama sistemleri kullanılıyor. Bu akıllı sistem sayesinde 
bahçe ve yeşil alan sulamaları doğru ve etkili bir şekilde 
yapılarak su tasarrufu sağlanıyor.

Hem çevremiz kazanıyor hem de siz…
Park İnşaat Projelerinde Enerji Tasarruflu Yaşam Sizleri Bekliyor! 

Park İnşaat sakinleri Isınma, aydınlatma ve ortak alanların sulanmasında 
tasarruflu bir Yaşam Sürüyor ve daha düşük aidat giderleri ödüyor. 

PARK İNŞAAT PROJELERİMİZDE 
ENERJİ TASARRUFLU  YAŞAMIN
FARKINI HİSSEDİN
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MALİ İŞLER TAKIMIMIZ 
SORULANIZI YANITLIYOR

“Park İnşaat Mali İşler Takımı” olarak hangi al-
anlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şirket içinde-
ki görev tanımlarınız kısaca neler?
Şirket içerisindeki en önemli operasyon alanımız para 
trafiğine yönlendirmek diyebiliriz. Finansal Sistem yöneticil-
eri olarak tahsilatlar ve ödeme planlamalarını hazırlıyor, kısa 
orta ve uzun vadede güncel bir şekilde nakit akışını yönetiy-
oruz. Ayrıca nakit akış planımız içinde bulunan tedarikçi fir-
malarımıza ödeme planlarını hazırlıyoruz. Bunların yanında 
üst yönetimin talebi doğrultusunda bütçe ve analiz raporları 
hazırlamaktayız. 

Müşterilerinize Finansal olarak nasıl bir çözüm 
sunuyorsunuz?
Lansmanı yapılarak satışa çıkan projelerle alakalı ödeme 
planlarımızı müşterilerimizin ödeme gücünü ve ödeme türünü 
baz alarak farklılaştırıyoruz. Alternatif ödeme seçenekleri ile 
müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz. Yani her türlü gelir grubu-
na hitap eden bir finansal sistemle çalışıyoruz. Müşterilerim-
izden gelen olumlu geri dönüşler bu opsiyonların başarılı bir 
şekilde uygulandığını gösteriyor. 

Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul yatırımları 
yapan firmaları göz önüne aldığımızda Park İn-
şaat’ı kendi perspektifinizden yorumlayabilir 
misiniz? 
İş hayatında istikrar çok önemlidir. Sektörümüzde 20 yıllık 
deneyim ve birikime sahip bir firmayız. Şimdiye kadar ha-
yata geçirdiğimiz projeler Park inşaatın farkını ortaya koyan 
projeleridir. Park İnşaat, kaliteli malzemeden üretilen, zengin 
sosyal imkânlara sahip, modern ve çağdaş konutlar inşa et-

mekte ve müşterilerinin güveni ile sürekli büyümektedir. Gay-
rimenkule yatırım yapanların dikkat ettiği hususların başında 
zaman gelmektedir. Bir projeyi tamamlanmış olarak vaktinde 
teslim ettiğinizde müşterilerinizin güvenini kazanıyorsunuz. 
Dolaysıyla söz verdiğiniz ve zamanında yerine getirdiğiniz için 
sonraki projelerde bu size olumlu bir referans olarak yansıyor. 

Kayıt dışı ekonomi ve istihdam hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir? 
Aslında istihdamın, sağlıklı ve verimli çalışmanın da önünü 
açarsınız. SGK’da 2 Bin denetim elemanı var. 1,5 milyon iş 
yeri bulunduğunu düşündüğümüzde kayıt dışı ekonomi-
yi denetlemenin zorluğunu çok rahat bir şekilde görebilir-
iz. Kurumlar ve özel firmalar olarak herkes bu konuda kendi 
üzerine düşeni yapmalı, ekonomi kayıt altına alınırken istih-
dama katkı sağlamalıdır. Park İnşaat olarak çalışanlarımızı 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na tam ve eksiksiz beyan etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl 
Müdürlüğü yüksek prim ödeyen ve istihdama katkı sağlayan 
Park inşaat ailemize teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket 
takdim etmişlerdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu 
hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 

“Vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu düşünerek 
çalışıyoruz. Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Sn. Erol Çem-
ber’in açıkladığı 2016 yılı vergilendirme döneminde Kurumlar 
Vergisi Rekortmenleri Listesinde 30. Sıraya kadar yükseldik. 
Hedefimiz sıralamada ilk on içinde yer alarak sektörümüzün 
vergi şampiyonu olmaktır.

 Taner Ural
Park İnşaat Mali İşler Kordinatörü

“Park İnşaat müşterilerine 
katma değer sağlayacak 
finansal modeller ve süreçler 
üzerinde çalışan Mali İşler 
Kordinatörü Taner Ural merak 
ettiğiniz soruları yanıtlıyor. 
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