
ANKA’n n haberine göre, ajans, deprem bölgesinde yap la-
cak konutlar n planlar na ula t . Be   kentte yap laca k 85 bin 
konut ile ilgili olarak Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan-
l ’n n TOK  ve Gayrimenkul Yat r mc lar  Derne i (GYODER) 
taraf ndan haz rlanan ve ANKA’n n ula t  “Afet Bölgesi Tasa-
r m Alanlar  Rehberi”ne göre; Malatya, Osmaniye, Hatay ve 
Adana’da in a edilecek 85 bin 250 yeni deprem konutu in aa-
t n  yapmas  muhtemel firmalar s raland . 

Habere göre 9 irket müteahhit firma ve 7 irket ise özel sek-
tör deyimiyle müellif fira (etüt-proje – kontrollük firmas ) olarak 
adland r ld . Rehbere göre, Kahramanmara , Malatya, Osma-

niye, Hatay ve Adana’da toplam 23 milyon 426 bin metrekare 
alanda 85 bin 250 yeni konut yap lacak.  

DEPREM EVLER  YAPIMI PLANLANAN LLER  
VE N A ED LMES  MUHTEMEL KONUTLAR ÖYLE: 
KAHRAMANMARA  
Af in:  Merkez proje alan nda 750 Konut. Müellif firma olarak 

ki Design Gorup ve müteahhit firma olarak ise Kalyon n aat 
Sanayi ve Ticaret A ’nin görevlendirilmesi bekleniyor. 

Elbistan:  Do u Proje Alan ’nda; 2 bin 500 konut. Müellif fir-
malar: Mental Design Works (Mental Tasar m Proje Geli tirme 
ve Yap  Sanayi ve Ticaret Limited irketi) / NKY Architects & 

Engineers  
Oniki ubat: Önsen Proje Alan ’nda 10 bin konut. Projenin 

müellifi: NKY n aat. Türko lu Proje Alan ’nda; 2 bin konut Pro-
jenin müellifi Aboutblank Architecture & Urban Design. Müteah-
hit firma: Kalyon n aat Sanayi ve Ticaret A  

Pazarc k: ncirli Proje Alan  2 bin konut. Projenin müellifli 
MKN Mimarl k. Müteahhit Firma: ANT Yap  Grup. 

MALATYA 
Battalgazi: Çamurlu Proje Al n 15 bin konut. Müellif Firmalar; 

Dome ve Cross Work 
Ye ilyurt:  kizce Proje Alan  10 bin konut. Müellif Firma: AGM 

Mimarl k Mühendislik Müteahhit Firma Kuzu Grup. 
Do an ehir: 5 bin konut. Müellif Firma: Mimar Mimarl k Müte-

ahhit Firma Ege Yap  
HATAY 
Antakya: 10 Bölge (8 milyon 617 bin metrekare  proje alan ) 

27 bin konut. Kalyon n aat A ., NEF n aat, Tahincio lu Konut 
ve Optimal n aat. 

Belen Proje Alan  (200 bin metrekare) Bin konut. Müellifi Ka-
yabay Mimarl k. Müteahhit Firma Tahincio lu Konut. 

Samanda : Ma arac k Proje Alan  (60 bin metrekare) 3 bin 
Konut Müteahhit Firma Kalyon n aat A .  

OSMAN YE 
Merkez Proje Alan  (1 milyon metrekare) 5 bin Konut. Müte-

ahhit: Ege Yap  
ADANA 
Çukurova Proje Alan  (400 bin metrekare) 2 bin konut. Proje 

Müellifi Optimal n aat. 
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Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2022 y l  büyüme rakamlar n  
aç klad . Aç klamaya göre üretim yöntemine göre dört dönem top-
lam yla elde edilen y ll k GSYH, zincirlenmi  hacim endeksi ola-
rak (2009=100), 2022 y l nda bir önceki y la göre yüzde 5,6 artt . 
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 y l nda bir ön-
ceki y la göre yüzde 107,0 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon 
TL oldu. 

K  BA INA GAYR SAF  YURT Ç  HASILA  
2022 YILINDA 176 589 TL OLDU 
2022 y l nda ki i ba na GSYH cari fiyatlarla 176 589 TL, ABD 

dolar  cinsinden 10 655  olarak hesapland . 
TÜM SEKTÖRLERDE BÜYÜME GÖZLEN RKEN  
NEGAT F AYRI AN TEK SEKTÖR N AAT OLDU 
GSYH'yi olu turan faaliyetler incelendi inde; 2022 y l nda bir 

önceki y la göre zincirlenmi  hacim endeksi olarak; finans ve si-
gorta faaliyetleri toplam katma de eri yüzde 21,8, hizmet faaliyet-
leri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 
9,9, bilgi ve ileti im faaliyetleri yüzde 8,7, di er hizmet faaliyetleri 
yüzde 5,8, kamu yönetimi, e itim, insan sa l  ve sosyal hizmet 
faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi 
yüzde 3,3 ve tar m sektörü yüzde 0,6 artt . n aat sektörü ise 
yüzde 8,4 azald . 

Mart ay n n ikinci yar s nda tamamlanmas  hedeflenen kentte,  
100 konteyner ve 120 prefabrik yap , sosyalle me alanlar ,  
çocuk oyun alanlar  ve yemekhane bulunacak 

STANBUL (AA) - Cengiz Holding, bar nma ihtiyac  için Ad yaman'da 1.250 ki ilik prefabrik 
kentin yap m na ba lad . Cengiz Holding'den yap lan aç klamaya göre, mart ay n n ikinci yar -
s nda tamamlanmas  hedeflenen kentte, 100 konteyner ve 120 prefabrik yap , sosyalle me 
alanlar , çocuk oyun alanlar  ve yemekhane bulunacak. 

PREFABR K KENT ADIYAMAN’DA 40 B N METREKARE ALANA KURULACAK 
Ad yaman'da 40 bin metrekarelik alana kurulan prefabrik kent, büyüklükleri 21 ila 36 metre-

kare aras nda de i en yap lardan olu acak. 1+1 daire formunda tasarlanan yap lar, içinde 
banyo, tuvalet, mutfak da yer alacak ekilde ihtiyaçlar  kar layacak. Gelecek haftadan itiba-
ren afetzedelerin a amal  olarak yerle meye ba layaca  yap lar, mart ay n n ikinci yar s nda 
tamamlanacak. 

90 TIR DEPREM BÖLGES NE ULA TIRILDI 
Grup irketleri Eti Bak r, Eti Alüminyum, Cengiz Enerji, Cengiz n aat ve i tirakleri Kalehan 

Enerji, GA, Bo aziçi Elektrik Da t m (BEDA ), Çaml bel Elektrik Da t m (ÇEDA ), Akdeniz 
Elektrik Da t m (AEDA ) ve Meram Elektrik Da t m (MEDA ) ile depremin ilk gününden bu 
yana maden i letmelerinde çal an uzman ekipleri ve i  makineleriyle arama kurtarma çal -
malar na destek olan Cengiz Holding, içinde AFAD' n aç klad  ihtiyaç malzemelerinin yer al-
d  90 t r  deprem bölgesine ula t rd . 

HOLD NG 20 B N K YE SICAK YEMEK SERV S  YAPIYOR 
Depremin ilk haftas ndan itibaren Gaziantep, Ad yaman, Malatya ve Kahramanmara 'taki 5 

biner ki ilik yemek çad rlar nda her gün toplam 20 bin ki iye s cak yemek servisi yapan irket, 
slahiye ve Hatay'a ise 2 ekmek fabrikas  deste i sa lad .  AFAD ve Ahbap'a toplamda 3 mil-
yar liral k nakdi destekte bulunan Cengiz Holding, makine sat n alarak kendi dikmeye ba la-
d  çad rlarla da geçici bar nma ihtiyac na çözüm üretmeye çal yor. 

5 lde yap lacak 85 bin 250 ‘Deprem Konutu’  
TOK  ve GYODER’in i birli i ile planlan yor

Cengiz Holding Ad yaman'a prefabrik kent kuruyor

Türkiye Ekonomisi 2022 y l nda yüzde 5,6 büyürken  
n aat Sektörü negatif ayr arak yüzde 8,4 darald


	13_TaahhutHaberSayfalar_1_Mart_2023_Carsamba_3078

