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AVRASYA CONSTRUCTION SİZLERİ YATIRIM VE
TATİL İÇİN KUZEY KIBRIS’A DAVET EDİYOR

Neden Avrasya Construction? 
İcra Kurulu Başkanı Abdullah

Kürklü;
Önemli konut projeleri üretmek

için yola çıkan bir inşaat firması olarak
misyonumuz insanların kendilerini
mutlu ve güvende hissedebilecekleri
yerler inşa etmek olarak hedefledik.
Ancak firma olarak birçok sektörde
faaliyet göstermekteyiz. Öncelik ola-
rak inşaat sektörü tabi ki.

Avrasya Construction olarak çevre
bilincine verdiğimiz önem en temel
özelliklerimizden birisidir. Gelecek ve
sosyal unsurları öne alarak inşaat ve
yapı malzemelerini en iyi kalitede kul-
lanmaktayız.

En önemlisi ise müşterilerimize
vaat ettiğimiz projeleri en kısa sürede
teslim etmek için profesyonel ekibi-
mizle hizmetinizdeyiz.

Avrasya Construction olarak proje-
mizi 25 yıllık tecrübemizi estetik, ka-
lite ve teknolojiyi harmanlayarak
tasarladık. Sadece konut değil yaşam
alanları oluşturmak anlayışıyla yüz-
lerce kişinin yaşamına değer katarak
müşterimizle kurduğumuz uzun so-
luklu güven ilişkisi ile fark yaratarak
büyüdük. 

Yatırımcılarımızın satış öncesi ve
satış sonrası yanında olduk. Bu çerçe-
vede Avrasya Group’un bünyesinde
3K Management hizmetleri veren fir-
mamız tarafından yapılmaktadır. Fir-
mamız müşteri hizmet odaklı çalıştığı
için bütün müşterilere aynı memnu-
niyeti sağlamaya çalışmaktayız. Alıcı-
larımızın mağdur olmaması için
yatırımın en başından en sonuna
kadar her süreçte kendi bünyemizce
ilgilenmekteyiz.

Yol haritasında neler var 
yeni projeler gelecek mi? 
Girne Eziç Premium bölgesinde 19

dönümlük güzel bir villa projemiz ola-
cak. Bu projemizde doğayla dost dağ
ve deniz manzarasına sahip Kıbrıs ta-
rihinden esinlenerek modern mima-
rimiz ve estetiğimiz ile birleştirilerek
doğayla dost huzurlu bir yaşam sunu-
yoruz.

Avrasya Construction kampanya-
ları dikkat çekiyor. Bu dönemde
hangi fırsatları sunuyor? 

Avrasya City projemizde 24 Ay 0 faiz
bankasız, kefilsiz ve faizsiz taksit im-
kânı olan bir kampanyamız bulun-
maktadır. %25 Peşinat ve kalan tutarı
24 Ay taksitlendirebiliyoruz.

Yatırımcılarımıza kira öder gibi ev
sahibi olma fırsatı sunuyoruz.

%10 liste üzerinde indirim kampan-
yamız devam etmektedir. Hem eko-
nomiye katkı sağlayıp hem de inşaat
sektöründe bizler de bir şekilde eko-
nomik krizin yatırımcılarımızın rahat
atlatabilmesi için Ticaret Odası’nın
yapmış olduğu kampanyaya destek
verdik.

Yatırımcılara ve firmalara 
tavsiyeleriniz nelerdir?
KKTC’nin gelişim potansiyeline açık

olması ve ekonomisinin iki ana loko-
motif sektörü olan turizm ve eğitim

sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Bu da inşaat sektörüne ayrı bir ivme
kazanmaktadır. KKTC’nin enerji kori-
dorunun üzerinde olması ekonomi-
sine uzun vadede çok büyük katkılar
sağlayacaktır.

Umudumuz dünya hukukuyla en-
tegre olması ve hak ettiği yeri kısa
süre içerisinde almasını temenni et-

mekteyiz. KKTC ekonomisinin kısa sü-
rede gelişmesi inşaat sektörüne artı
değer katmaktadır. Biz de ül-
kemize değer katmak için farklı kon-
septlerle yolumuza devam
etmekteyiz.

Okuyucularımıza gönül rahatlığıyla
KKTC’nin gelişime ve yatırıma açık bir
yer olduğunu yatırımlarını çok kısa bir

sürede amortis-
man edeceğini
ve bu fırsatı ka-
ç ı rmamalar ın ı
tavsiye ediyoruz.
Ya t ı r ı m c ı l a r ı
KKTC’ye davet
ediyor ve grubu-
muzun sunduğu
farklı konseptler-
deki projelere bir
göz atmalarını
öneriyoruz.

AVRASYA CONSTRUCTION’DAN JEST 

Akif Selçuk Yöntem ve Mehmet Ali Beldiran 
süreci için ne söyleyeceksiniz? 

“Suçla firmamızın kesinlikle alakası yoktur”
Türkiye’nin ünlü aktörlerinden Akif Selçuk Yöntem ve Almanya’da

yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ın şirketimize ait apartman dairele-
rinin bir emlak şirketi çalışanı tarafından devir vaadiyle dolandırıl-
mıştır. Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. 

Bu konu ile alakalı firma isminin sürekli olarak basında yer aldı-
ğını ancak Avrasya Construction’ın söz konusu dairenin bulunduğu
apartmanın müteahhit firma olması dışında konu ile hiçbir alaka-
mız yoktur. 

Avrasya Construction olarak alıcıların mağdur olmaması adına
ne gerekiyorsa tarafımızca yaptık. Akif Selçuk Yöntem ve Mehmet
Ali Beldiran’ın dairelerini teslim ettik.

Bu olayın sektöre vereceği zararı asgariye indirebilme adına biz-
ler gerekeni yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Temenni ederiz ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın Selçuk Bey
ve Mehmet Ali Bey’e Avrasya Construction firmasını tercih etme-
sinden ötürü bir kez daha teşekkür eder, kendilerine almış oldukları
yeni evlerinde ve hayatlarında mutlu olmalarını temenni ederiz.
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