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Satın aldığı dağa köy kuracak, şehirlileri ‘İnka’ların evlerinde
oturtacak

Manici Kasrı ve Çetmihan butik otellerinin ortağı Tarık Ulusoy, Asos’a yakın bir mevkide satın

aldığı ‘dağ’a 135 haneli bir köy kuracak. Şehirlilere köy hayatını yaşatacak ‘dağ köyü’ndeki

evler İnka’ların kullandığı teknikle inşa edilecek, köyde otomobil kullanılmayacak. 10 milyon

dolarlık yatırım yapılacak projede evlerin fiyatı da 300 bin dolar seviyesinde olacak.

Kazdağları’ndaki Çetmihan ile Manici Kasrı ve Şanlıurfa’daki Manici Şanlıurfa’nın ortağı Tarık

Ulusoy, ‘kendi köyünü’ kuracak, şehirlilere köyde tatil yaptıracak. Asos’a 35 km uzaklıkta

köylülerin 200 yıldır üzerinde hayvancılık yaptığı bir ‘dağı’ satın alan Ulusoy, 10 milyon

dolarlık yatırımla buraya 135 haneli bir köy kuracak. Evleri İnka ve Maya medeniyetlerinin

kullandığı teknikle kerpiç ve samanla inşa edilecek bu köy, dağının eteklerinde bağlar,

ardından nar ve elma bahçeleriyle başlayacak ve yukarı bölümünde evler, tepede butik otel

ile restorandan oluşacak. 

Dağın bugüne kadar hiç ekip biçilmemiş ‘organik tarıma’ uygun bir arazide olduğunu

söyleyen Kazdağı Ltd. Ortağı Tarık Ulusoy, “Köy evleri birbirinden farklı olacak ve otomobil

girmeyecek. Köy içinde geçişler merdivenle olacak. Bağ bozumu, spor ve sanat, diyetisten

grupları gibi özel aktivitelerle yılın 365 günü yaşayacak. Bir dönem Adatepe çok gözdeydi,

herkes ev aldı. Ama şimdilerde köyde ev alanlar gelmiyor, evlerini de kiraya vermiyor

Adatepe nerdeyse ölü bir yere döndü” dedi. 

Projeyi Hollandalı bir yatırım fonuyla birlikte 1-2 yıl içinde hayata geçireceklerini aktaran

Ulusoy, “Evlerin mimarisi için Meksikalı bir aileden danışmanlık alıyoruz. Köyde ahşap, çamur

ve kil dışında bir malzeme kullanılmayacak. Evlerin fiyatı da ortalama 300 bin dolar

seviyesinde olacak” diye konuştu. 

SON HABERLER

Kısa çalışma
ödeneği ve
işten çıkarma
yasağı 2 ay
uzatıldı

Halkbank
duyurdu! Ve
belli oldu,
havale-EFT...

Kuyular açıldı!
Doğal gazdan
sonra 'altın'
müjdesi...

'Hazır giyim
ihracatı yıl
sonu 20 milyar
doları geçer'

24,95 TL

109,95 TL

16,95 TL

Reklamı Kapat

İSTANBUL 10°C / 7°C
27 Ekim 2020 Salı

kelime ya da haber GALERİ VİDEO BIST 1.144 -3.88
EURO 9,5660 0.14

USD 8,0950 0.14
ALTIN 494,440 1.48

CANLI BORSA

ÇALIŞMA HAYATI GÜNDEM ŞAMPİY10 SİYASET EKONOMİ DÜNYA MAGAZİN OYUN TÜMÜ

http://www.gazetevatan.com/
http://www.gazetevatan.com/ekonomi/
javascript:postToFB();
javascript:postToTW(322234,1);
javascript:window.print();
http://www.gazetevatan.com/son-dakika/
http://www.gazetevatan.com/kisa-calisma-odenegi-ve-isten-cikarma-yasagi-2-ay-uzatildi-1350539-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/kisa-calisma-odenegi-ve-isten-cikarma-yasagi-2-ay-uzatildi-1350539-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/halkbank-duyurdu-ve-belli-oldu-havale-eft--1350477-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/halkbank-duyurdu-ve-belli-oldu-havale-eft--1350477-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/kuyular-acildi-dogal-gazdan-sonra-altin-mujdesi--1350461-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/kuyular-acildi-dogal-gazdan-sonra-altin-mujdesi--1350461-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/-hazir-giyim-ihracati-yil-sonu-20-milyar-dolari-gecer--1350459-ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/-hazir-giyim-ihracati-yil-sonu-20-milyar-dolari-gecer--1350459-ekonomi/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=UubronbYz0TLIkNjFoXna4hbqGjIuJumgr9kpUDIiD3KNJnQj_uGLZoKBe01VJhtTkb9W-l91f6bG0yKsCNhTrcb-14imo9yrfjA20JnVuXMVqDxBkiGKhYWBFYQbKwGts1ZHwlM56guSRAGb6wnYPe1NLEUzO4XxKZSnB3SlvXCC9t5y2u0Uj86je00JPqmdXo8gwCcRldafv_H5awij5zfB45GBp1CygG5kw_RRR9-KsYzIGrzMwYes_Mk3WaGoHd9ZmUt_b0lZF0sRzzTxf9L3LaMxBOefmlvrxIZ4DRtRlTgqil1AfTUEeeL6D6HznHZp3pi5vndDRatEaEnC4qXzHkv0rT7VGBTUlqkcKb09CBI3LPTs0ys9ay9c3VUlFQ9q38RNbTgdbIMyesaBOsH1wWD0JqQTHvHfmWdTiJdgjeJDU4Hm9DnKV4t3dopgKuLVCSU3Bz2tYq7VThr9DVZ3O8&maxdest=https%3A%2F%2Ftagm.tchibo.com.tr%2Fcl.aspx%3FextPu%3Dtchibo-criteo%26extProvId%3D15%26extLi%3D82531%26consent_string%3D%26iab%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tchibo.com.tr%252Fgumus-kupe-seti-pure-collection-p400128365.html%253Futm_source%253Dcriteo%2526utm_medium%253Ddisplay-tr-retargeting%2526utm_campaign%253DLF%2526wbdc%253DEUlLmn9zJU
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ku-KenbYz0TLIkNjFoXna4hbqGjIuJumgr9kpUDIiD3KNJnQj_uGLZoKBe01VJhtTkb9W-l91f6bG0yKsCNhTrcb-14imo9yrfjA20JnVuXMVqDxBkiGKhYWBFYQbKwGts1ZHwlM56guSRAGb6wnYPe1NLEUzO4XxKZSnB3SlvXCC9t5Jham56-g4hWV9Cq6pqbg-GCfn03pPr44OqHwtd3u1qYYzXQAxKYj3wxLnL9DJrh58WpjmB0hag7EaG7O-wxts7EsE2opoq9mFqdO5bCfnx6o7aSoWozCdt0FUfWHokVqVxa6HIZoCiMrSbpZpolj5g1GVC9uj95qEDUOmP3FB9iNl0LYv0nZGCizM5IPO7DhS7wRnCUYe8WNulAz0roZkTBse2XWlg0b9xr9ICW4ybYV42iQpJDSmcSTliJTd_-Hg9NbkwHewePL4iVbavUBSE2bkOUzi9J12Uo4yNNxIwLMDcCCiXKCvCheuIQ2Hgv6&maxdest=https%3A%2F%2Ftagm.tchibo.com.tr%2Fcl.aspx%3FextPu%3Dtchibo-criteo%26extProvId%3D15%26extLi%3D82531%26consent_string%3D%26iab%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tchibo.com.tr%252Fgerdanlik-tipi-kolye-yesil-p400144402.html%253Futm_source%253Dcriteo%2526utm_medium%253Ddisplay-tr-retargeting%2526utm_campaign%253DLF%2526wbdc%253DEUlLmn9zJU
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=9kO6MHbYz0TLIkNjFoXna4hbqGjIuJumgr9kpUDIiD3KNJnQj_uGLZoKBe01VJhtTkb9W-l91f6bG0yKsCNhTrcb-14imo9yrfjA20JnVuXMVqDxBkiGKhYWBFYQbKwGts1ZHwlM56guSRAGb6wnYPe1NLEUzO4XxKZSnB3SlvXCC9t5VXhkXT3rtC8oTLHlil-GH_GGqdJGe8JT79M9nylmScSO3kz_C0aLBRPhiGzmxkuIaqvZShzXEi3JiGzVpj6hOQaDSTAxMAoRH7qlog6kPjp2Z1kWhBBk6bRuCYhqDd_T8R_AYaN2NQ3TaTjWgzL2FqF1ZF6_Oi0XVoP2T3O9tgHM5SusS504U178basH144lgub1zOjlNJby5A2dc3I1fgau8JbZkZqOgjx-bPtx56rnho_TeivPxpDsN8x2ACAgAXqHp42DR5r7uX-qQhRQ0wJufO5j6G4HllHuegc1xilL5_8z_hZmVoqWRCflFkuu&maxdest=https%3A%2F%2Ftagm.tchibo.com.tr%2Fcl.aspx%3FextPu%3Dtchibo-criteo%26extProvId%3D15%26extLi%3D82531%26consent_string%3D%26iab%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tchibo.com.tr%252Froze-altin-rengi-zirkonyumlu-soliter-gumus-kupe-p400140160.html%253Futm_source%253Dcriteo%2526utm_medium%253Ddisplay-tr-retargeting%2526utm_campaign%253DLF%2526wbdc%253DEUlLmn9zJU
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Df-linbYz0TLIkNjFoXna4hbqGjIuJumgr9kpUDIiD3KNJnQj_uGLZoKBe01VJhtTkb9W-l91f6bG0yKsCNhTrcb-14imo9yrfjA20JnVuXMVqDxBkiGKhYWBFYQbKwGts1ZHwlM56guSRAGb6wnYPe1NLEUzO4XxKZSnB3SlvXCC9t5cojLlhGNN0TIsYccrQZ8YlcWyw9l47iKXbtpJuGMpY8_t_GbpseWXoVAde-WcPaSxQq8f8Kc5CDTjfnMm_UdAvkCCUIVGdZMwQLvprFIiwMEYPptoFhDaTw6-Xtqbl7SykmIMva0eJ0-p_phSFMdyApPO87B3KZAnoCN7gJidFJIm07I-uDxhAzMx4hLvkDz8Enqz82IXOa7t_eeZcf9vMolPePob2PPDc8wHVHLVcPAcwVWwUV0zZfM0z1MKnFgrOIWLCCDvd8a1ET78n0WN7Py6BR0PP3YnE9XblGTkLNWGrSfAh9aGLQxsBWzc2NV&maxdest=https%3A%2F%2Ftagm.tchibo.com.tr%2Fcl.aspx%3FextPu%3Dtchibo-criteo%26extProvId%3D15%26extLi%3D82531%26consent_string%3D%26iab%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tchibo.com.tr%252Fbileklik-yesil-p400144375.html%253Futm_source%253Dcriteo%2526utm_medium%253Ddisplay-tr-retargeting%2526utm_campaign%253DLF%2526wbdc%253DEUlLmn9zJU
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=QkVKDMn5ifGgMwFtlaKrvxF7IsmLxYMA-X3txkEpwOYUQ3CngsfE_Y_fxmVrdgRr0dFJiSdiHoydB7NtE_a9h5e-eEA3EKr8go71xtfGUyN6WNpXnlde6ZzVKbWyElRVi4iE4y9df9PoONRQKQx4mwFitU0S9EjmALe6J9_4cno_aSqX
javascript:closeadxBanner("Gad-94");
http://havadurumu.gazetevatan.com/
http://www.facebook.com/gazetevatan
http://twitter.com/vatan
http://www.gazetevatan.com/fotogaleri/
http://videogaleri.gazetevatan.com/
http://finans.gazetevatan.com/endeks-detay/XU100/
http://finans.gazetevatan.com/euro/
http://finans.gazetevatan.com/dolar/
http://finans.gazetevatan.com/altin/
http://finans.gazetevatan.com/canli-borsa/
http://www.gazetevatan.com/
http://www.gazetevatan.com/calisma-hayati/
http://www.gazetevatan.com/gundem/
http://sampiy10.gazetevatan.com/
http://www.gazetevatan.com/siyaset/
http://www.gazetevatan.com/ekonomi/
http://www.gazetevatan.com/dunya/
http://www.gazetevatan.com/magazin/
http://www.gazetevatan.com/oyun/


27.10.2020 Şehirlilere köy hayatı - Ekonomi Finans Haberleri

www.gazetevatan.com/sehirlilere-koy-hayati-322234-ekonomi/ 2/5

Tarkan’ın gözdesi Manici Karaköy’e de geliyor 

Turizm sektörüne megastar Tarkan’ın da gözde tatil mekanı Yeşilyurt Köyü’ndeki Manici

Kasrı’yla adım atan ve son olarak yeni aynı köyde renove edilen Çetmihan’ın da ortağı olan

Tarık Ulusoy, Manici Kasrı ve Çetmihan’ın sayısını da artıracaklarını söyledi. Manici

Kasrı’ndan geçen yıl Şanlıurfa’da açtıklarını hatırlatan Ulusoy, “Karaköy’de Uğurlu Han’ı

‘Manici Karaköy’ olarak hayata geçireceğiz. 15 odalı bu butik otele 1.5 milyon dolarlık yatırım

yapıyoruz” dedi. Çetmihan’daki renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla oda sayılarının

17’ye çıktığını, karşısındaki köye de 16 bungalovdan oluşan ‘Çetmihan Country’ adında bir

proje yapacaklarını belirten Ulusoy, “Çetmihan’ı başka şehirlere taşıyacağız. Hedefimiz

Çeşme” dedi. 

Köyden ev alanın oteli ve yıllık 8 bİn $ gelİrİ olacak

Alaçatı ve Cunda’dan sonra Yeşilyurt Köyü de ünlülerin gözde yatırım mekanı haline gelirken

Tarık Ulusoy, ‘ev satın alıp ya da inşa edip’ yılda sadece 10-15 gün gelenlere hem 12 ay köy

yaşamı hem de yatırımcılara yıllık 8 bin dolarlık gelir sağlıyor. Köyde 5 otel bulunduğunu ve

oda kapasitesinin 120 olduğunu aktaran Ulusoy, “Köyde ev sahibi olmak isteyenlere 4+1 ya

da 5+1 evler yapıyoruz. Yaklaşık 450 bin TL’lik bu evleri sahipleriyle anlaşarak yıllık 8 bin

dolara pansiyon ya da otel olarak işletiyoruz. Evlerine bakılarak bahçeleri düzenleniyor. Yılda

10 günlük de tatil yapabiliyorlar. Katar’da çalışan bir mühendis böyle bir ev yaptırdı. Almanya,

Avusturya ve İstanbul’dan da talep var. Bu modelde 5-6 ev daha yapıyoruz” diye konuştu.
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