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TERRA’NIN
ARKASINDAKİ 
BÜYÜK GÜÇ: 
ARICAN 
GROUP



İki kardeş Haydar Arıcan ve Ahmet Arıcan birlikteliği ile 1981 
yılında temelleri atılan Arıcan Group; benimsediği kusursuz kalite 
ve müşteri memnuniyeti ilkesi, 40 yıla yaklaşan deneyimi ve 
gerçekleştirdiği projeler ile Mersinʼin ve bölgenin en güvenilir 
firmalarından biri olmuştur. 

Birincil amacı katma değer ve istihdam yaratarak ülkesine katkı 
sağlamak olan Arıcan Group; daima çok çalışıp, gelişen teknolojiyi 
yakından takip ederek, kendisini sürekli yenilemektedir. Başarının en 
önemli faktörü olarak gördüğü insan gücüne yatırım yapmaya devam 
edip, sağlam adımlarla büyümeye devam etmektedir. 

Arıcan Group’un lokomotif gücü olan Arıcan İnşaat; insan, yaşam ve 
doğa odaklı iş anlayışı ile insanların riskli yapılardan kurtulması, daha 
rahat, daha konforlu ve daha yüksek yaşam standartlarına sahip 
konutlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Bugüne kadar yüzlerce aile Arıcan İnşaat kalitesini tercih ederek, 
Mersin’in prestijli bölgelerinde modern mimarinin doğa ile bütünleştiği 
projelerde ev sahibi oldular.

Arıcan İnşaat, tüm tecrübelerini beklentilerle birleştirerek geleceği 
şekillendirmeye ve hayata değer katan projeler üretmeye devam edecek. 





Manzara avantajının yanında kendi peyzaj alanıyla 
kuvvetli ilişki kurabilen Arıcan Terra, tüm yönlere 
hakim mekansal tasarımıyla, görüş alanının 
sürekliliğini sağlıyor. Sahip olduğu doğal bitki 
örtüsünün etkin kullanılarak, rekreatif gereksinimlerin 
keyifli ve çağdaş mekanlarla karşılanması, dikey 
yapılara yatayda da güç kazandırıyor. 

İnsan - doğa iletişiminin etrafında örülü nitelikli 
yaşam alanları kurgusuyla Arıcan Terra, mimari 
tasarım ekibimizin büyük keyifle çalıştığı ve 
hayata geçirmekten gurur duyduğu bir proje 
olarak yaşamdaki yerini alıyor.

Cihan Sinan Bostancı
Yüksek Mimar

NE BÜYÜK MUTLULUK
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Doğa,
insan,
yaşam...





Biz Arıcan Terra’da; konforu, keyfi, sosyal olanakları, güvenliği, teknolojiyi, yatırım 
değerini, kısacası bir evle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi, çok daha büyük ölçekte 

ve daha fazlasıyla planladık. Standart ve şablonlara bağlı kalmadan, kendi bakış 
açımızla, kendi konseptimizi yarattık.

Arıcan Terra projesi size, daha büyük bir yaşam ve olanaklar vaat ediyor.

Hayallerinizi sınırlamayın!

Daha büyük 
hayaller kurun.
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4+1 ve çatı dubleks dairelerle, daha fazla yaşam alanı, 
daha fazla konfor, daha fazla ferahlık ve

“yüksek yaşam standartları”

Konum, konsept ve mimari ayrıcalıklarıyla çok kazandıran 

”yüksek yatırım değeri”

Zengin sosyal donatı ve teknolojisiyle

“yüksek konfor”

Adı, kalitesi, yaşam stili ve şıklığıyla

“yüksek prestij”

Sadece 4 duvar 
değil, 4 yanı 
avantajlarla dolu 
bir yaşam!

1)

2)

3)

4)
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Mimarisinden teknolojisine 
her şey dört dörtlük.

Doğalgaz Destekli
Güneş Enerjisi

Güvenlik Odası

Deprem Yönetmeliğine
Uygun Statik Proje

Jenaratörler
(Tüm dairelere

yetecek kapasitede)

Akıllı Ev Sistemi Uygulaması
(Alt Yapı Hazır Şekilde

Teslim Edilecek)

İki Bloktan Oluşan 

(Isı Yalıtımlı
PVC Doğramaları)

Zemin +12 ve +13 Katlı

Fotoselli Şifreli
Giriş Kapıları

Yüzme Havuzu

Her Kat 2 Daire

Kamelyalar Ve Şık Peyzaj İçeriği

Giyinme Odası

Tam Otomatik

Kapalı Spor Alanı

Barbekü

Toplam 46 Daire

Açık Spor Alanı

Ebeveyn Banyosu

Daireler 4+1

Çocuk Oyun Alanı
(Açık-Kapalı)

Sat Tv Prizi

 Çatı Dublex Daireli

Sauna
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Arıcan Terra'da tüm daireler 4 oda 1 salon, 
çatı dubleksler ise 6 oda 2 salon olarak 
tasarlandı. Geniş aileler için olduğu kadar, 
misafiri eksik olmayan sıcak ilişkilere sahip 
aileleri de düşündük. İstedik ki bu özel 
atmosferde, komşuluk, dostluk ilişkileri de güçlü 
olsun, sosyalleşme imkanları bulunabilsin. 
Gerçek bir “aile yaşam formu” ambiyansa 
hakim olsun... Projemizin mimari konseptinden 
daire büyüklüklerine kadar, işte hep bu 
kavramları ön planda tuttuk. 

Büyük aile olmak güzeldir.

Daha 
azıyla 
yetinmeyin
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Ferah ve 
konforlu 
mekanlar...
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Küçüklerin büyük keyfi...
Hepimiz için çocukların güvenleri, sağlıkları, mutlulukları 
ve olanakları açısından önceliklidir. İşte biz de bunun 
bilinciyle Arıcan Terra’da onlar için gerçek anlamda
bir dünya inşa ettik. Açık kapalı oyun alanlarından,
yeşil alanlarda spor yapabilme imkanına, açık ve kapalı 
havuzlardan oyun odalarına kadar birçok alternatif,
her yaştan çocuk için kullanıma hazır.

Şimdi çocuk olmak vardı.
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Büyük, 
görkemli ve 
akıllı bir ev!
Arıcan Terra’da sizi rahatlatacak, hayatınızı 
kolaylaştıracak tüm enstrümanlar, detaylarıyla 
düşünüldü. Tıpkı akıllı ev sistemi gibi... Dilerseniz 
evdeyken kumanda panelinizden ve akıllı 
telefonunuzdan, dilerseniz dışarıdayken akıllı 
telefonunuzdan veya tabletinizden evinizi kumanda 
edebilirsiniz. Yangın, hırsızlık, su baskını gibi 
durumlardan, alarm sistemi sayesinde akıllı 
telefonunuza gelen uyarı ile haberdar olabilirsiniz. 
Dilerseniz uzaktan erişim ile elektrik ve su sistemini 
tamamen devre dışı bırakabilir veya aktif hale 
getirebilirsiniz. Alt yapısı sizler için dizayn edilmiş 
sistem sayesinde, ilave aparatlarla, istediğiniz odanın 
perdesini, aydınlatmasını, klimasını ayrı ayrı da kontrol 
edebilirsiniz. Yani burada her şey sizin elinizde. 

Burada her şey sizin elinizde!



Su Açma/Kapama

Perde

Klima

TV

Priz

Lamba

Dimmer

Duman Dedektörü

Gaz Dedektörü

Hareket Sensörü

Siren

Elektrik Açma/Kapama

Manyetik Kontak
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Bir ev alırken, göz önünde tutmanız gereken iki önemli değer özelliği vardır:Birincisi içinde 
yaşayacağınız anlar için size sunduğu değer, ikincisi ise gelecekte size kar sağlayacak yatırım değeri...

Arıcan Terra, daire boyut ve özellikleri, konsepti, mimari avantajı, yapı kalitesi, merkezi konumu, sosyal 
donatıları ve arkasındaki Arıcan Group güvencesiyle, dairenizi satın aldığınız andan itibaren 
kazandırmaya başlar.

İyi günlerde oturun, iyi günlerde kazanın.

Geleceğiniz için 
büyük düşünün
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Aradığın her şeyi 
evde bulmak 
büyük lüks.
Düşünün... Evinize girdiğiniz anda sizi yemyeşil bahçeler ve yürüyüş 
yolları karşılıyor. Pencerenizden baktığınızda günün yorgunluğunu 
atabileceğiniz yüzme havuzlarını görüyorsunuz. Ya da spor salonunuzdaki 
antrenmanınızın ardından saunanızda bir rahatlama molası veriyorsunuz. 
Peki dostlarınızla, sizler için özel yapılmış, yeşillikler içindeki barbekü 
alanlarında günün tadını çıkarmaya ne dersiniz?

Ne derseniz deyin, büyük keyif.
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Ne büyük 
mutluluk,
ne büyük 
keyif...
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Mimari ve 
yapısal 
yaklaşımlarda 
büyük ustalık



Bir evin manzarasının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, 13 katlı 
binalarımızı, daha çok daireye deniz manzarası sunabilmek amacıyla inşa 
ettik. Böylelikle daha çok yeşil alan kazandık. Kişilikli ve stili olan bir yapı 

hedefiyle, tüm cephe boyunca kesintisiz devam eden bronz kompozit 
kaplama kullanarak, zengin ve grafiksel bir görünüm elde ettik.

Arıcan Terra’da, ozonla temizlenme teknolojisine sahip, sağlıklı bir 
de yüzme havuzunuz var. Ayrıca cephe boyunca mevcut olan 

bronz kuşak, oluşturduğu gölge sayesinde binanın yaz 
aylarında serin kalmasına katkıda bulunuyor.

Kaliteli, sağlam, 
elit ve huzur 

dolu bir hayat 
şimdi başlıyor.
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Standart yapılarda ekstra olarak 
algıladığınız birçok kavram, Arıcan Terra’nın 
doğasında var. Hayatınızı daha konforlu 
hale getirecek her şey, fazlasıyla burada.

Yaşam sizin, 
onu daha 
güzel hale 
getirin.
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Kat Planları

Bürüt daire alanı: 196 m2
4+1 Daire

ANTRE - VESTİYER
WC
HOL
BANYO
MUTFAK - OTURMA

SALON
YATAK ODASI
YATAK ODASI
EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME

EBEVEYN BANYO
YANGIN GÜVENLİK HOLÜ
BALKON - KLİMA ÜNİTESİ
BALKON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14



6+2 
Dubleks
Bürüt daire 
alanı: 392 m2

Üst kat: 196 m2

Üst kat: 196 m2

HOL
YATAK ODASI
OTURMA ODASI
EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME
LAVABO

1

2

3
4

5

6

DUŞ - WC
BALKON
KİLER - DEPO
TERAS
ÇİÇEKLİK

7

8

9
10

11

ANTRE
VESTİYER
HOL
BANYO
MUTFAK - OTURMA
SALON
YATAK ODASI

1

2

3

4

5

6

7

YATAK ODASI
EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME
EBEVEYN BANYO
BALKON - KLİMA ÜNİTESİ ALANI
BALKON

8

9

10

11

12

13



Yaşamın merkezine 
komşu gelmeye 
hazır olun. 
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Forum
Mersin
AVM

Mersin
Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Metro
Toptancı
Market

Servet
Tazegül

Spor Salonu

Üniversite Cd.

Gazi Mustafa Kemal Blv.

H. O
ka

n M
erz

eci
 Bl

v.

.d
C .

43

32. Cd.

Kaleköy

Pam
uklu Cd.

Gökçebelen Cd.

26. Cd.

17. C
d.

17. Cd.

13. Cd.

Mersin
Stadyumu Şehir

Mezarlığı

Mersin
Marina

Kipa
Alışveriş
Merkezi

İsmet İnönü Blv.

Adnan Menderes Blv.

Salonu

Mükemmel Konum Yat Limanı
Marina

Hava Alanı Toplu Taşıma

Forum Avm 7 dk
Otoyol 3 dk
Mersin Üniversitesi 4 dk
Mersin Tıp Fakültesi 3 dk
Stadyum  3 dk
Marina 6 dk
Kipa 4 dk
Metro 3 dk
Servet Tazegül Spor Salonu 1 dk
Jimnastik Salonu 1 dk

Yeni evinize geldikten sonra, 
10 dakikalık mesafeler artık 
sizin için “uzak” sayılacak. 

Çünkü şehrin en önemli, en 
popüler, en merkezi ve en 
aktif kurum ve lokasyonları, 
Arıcan Terra’ya sadece 
birkaç dakika mesafede.
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aricanterra.com | 0324 341 44 66
 Afetevleri Mahallesi 17. Cadde No:155/B Yenişehir / Mersin  0541 242 24 46 info@aricanterra.com


