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Kurumsal
1971 yılında Abdi KÜRLEYEN tarafından kurulan firmamız Döver Demir adıyla 
2001 yılına kadar demir çelik satış faaliyetini sürdürmüştür. İnşaat sektörünün, 
2001 yılında gelişmesi ve lokomotif sektör olması sebebiyle inşaat malzemeleri 
satışında da faaliyet gösteren şirketimiz 7500 m² kapalı depolama tesisi ile 
bölgenin en önemli kuruluşları arasında yer almaktadır. 

Uzman ve dinamik çalışanlarıyla her gün gelişen ve büyüyen “TRAKYA BORU”  
yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettirmektedir.
 
İnşaat malzemelerinin yanı sıra mutfak dolabı, banyo dolabı, koltuk, ofis koltukları 
vb. ürünlerin üretimini de yapan “TRAKYA BORU” son yıllarda inşaat taahhüt ve 
emlak alanında yaptığı yatırımlar ve projelerle siz Değerli Edirneli ve Trakyalı 
dostlarımıza hizmet vermekten gurur duymaktadır.

Saygılarımla,

Raif KARŞI



İnşaat sektöründe, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
Trakya Boru Seramik Mobilya Ltd. Şti.  2013 yılında 
İnşaat taahhüt faaliyetlerine  ya da halk dilinde yap-sat 
sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirketimiz; lüks 
ve ergonomik, yatırımcıyı mutlu edecek bir anlayışla ve 
‘’Sizin İçin Her şeyi Düşündük’’sloganıyla 2015 yılında 1. 
projemiz olan TRAKHOME APART’’ı tamamlamıştır.
2016 yılı başında start verdiğimiz, yeni projemiz TRAKHOME 
UTOPIA, kalite ve lüks konut anlayışınızı değiştirecek bir 
proje olmaya aday. Lüks ve konforun  yanı sıra, sorunsuz 
site anlayışı ile hayata geçirilecek bu projede, gerek sosyal 
tesis gerekse profesyonel site yönetimi tarzıyla, huzur dolu 
bir yaşam sizleri bekliyor..
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Mimari anlayış
Komşuluk ilişkilerinin motive edildiği  ve çağdaş yaşam ihtiyaçlarının gereksinimleri 
düşünülerek sosyal aktivite alanlarının en üst düzeyde oluşturulduğu nezih bir semt 
olarak TRAKHOME UTOPIA projesi hayata geçirilmiştir.

İşlevsel anlamda karma bir proje olan TRAKHOME UTOPIA sosyal tesis alanları, 
iskeleli, verandalı, akıllı ev sistemleri, kış bahçeleri vb.  modern yaşam alanlarını 
kapsayan villa tipi konut anlayışı Edirne de yeni trendler belirlemesi ve Edirne kent 
yaşamına modern değerler  katması amacıyla tasarlanmıştır.

Saygılarımla
Doğan DURGUN
Y.Mimar



TRAKHOME UTOPIA
2010 Yılında mimarlık ve mimari danışmanlık hizmetleri vermek 
için kurulan ofisimiz son yıllarda büyük ölçekli projelerle ismini 
duyurmuştur. Efor Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi tüm mimari 
uygulama projeleri, mimari danışmanlık hizmetleri olarak verilmiş 
ve faaliyete geçirilmiştir. Bolu Abant bölgesinde 600 adet villa, 5 
yıldızlı otel ve sağlık turizmi içeren BORVO Resort Thermal & Spa 
projesi tüm mimari uygulama projeleri, danışmanlık ve proje 
hizmetleri devam etmektedir. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Riva Tesisleri 5 yıldızlı milli takımlar oteli, 1000 kişilik konferans 
salonu TFF Yönetim Binası, toplantı salonları ve fizik tedavi spa, 
yat limanı ve heliport bloğundan oluşan projenin tüm  mimari 
projeleri ve danışmanlığı tarafımızdan verilmektedir. TFF Riva 
Deresi karşısı 230 dönüm alan üzerine antreman sahaları 
ve buna bağlı rekrasyon alanlarından oluşan mimari proje 
hizmetleri tarafımızdan yürütülmektedir

Ayrıca TFF Antalya Ahmediye Köyü bölgesinde yapılması 
düşünülen kamp eğitim tesisleri projesi tarafımızdan yürütülmekte 
ve projelendirilmektedir.
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Neden Utopia ?
Verilere göre yeni ev sahibi olanların %50’si sahip 
oldukları evlerde, tadilat ve tamirat yapıyor. Tadilat 
ile evlerini, istekleri doğrultusunda şekillendiren 
kişilerin %30’u da, yaşadıkları site ya da apartman 
yönetimlerinden istedikleri hizmeti alamıyor. Birçoğu 
da, site yönetimlerinin imkânlarının dar olduğunu 
bildiği için, taleplerini iletme gereği bile duymuyor.

Bunun en büyük sebebi; müşterilerin bilinçsiz olması, 
duyarsız ve plansız imalatlar olarak belirlenmiştir. 
Taahhütçülerin  %80’i yaptığı işin arkasında durmuyor 
ve müşterilerini mağdur etmekte, herhangi bir 
sakınca görmüyorlar. Kaliteli projeler, büyük ilgi 
görmekle beraber, sıradan projeler de bütçesi dar 
olan insanlar tarafından alıcı bulmaktadır.

Satın alırken ucuza almak; her insanın, hem isteği 
hem de ihtiyacı şüphesiz. Ancak ev ya da herhangi 
bir gayrimenkul; sığınılacak bir mekân olduğu için 
hem rahat hem konforlu hem de yönetim zaafiyetinin 
olmadığı durumlarda, insanı mutlu ediyor. Daha 
sonra tadilat için harcanacak paralar ve alınacak 
riskler, genelde hesaba katılmıyor. Ancak alınan 
mülk dışarıdan  her ne kadar iyi görünürse görünsün; 
buradaki sosyal donanımın eksikliği ve apartman 
ya da sitenin doğru yönetilmemesi, mülkünüzü 
değersiz, içerisinde oturan insanı da mutsuz ediyor.

Tüm bunlardan yola çıkarak yatırımcısını mutlu 
edecek, yaşayanlarına huzur ve sosyal olanaklar 
sağlayacak bir proje için çalışıyoruz. Ev sahibi olan 
insanların tüm beklentilerinin karşılandığı, sosyal 
alanların insanların hizmetine sunulup en yararlı 
şekilde işletildiği bir site anlayışını hedefliyoruz. 

Mutlu insan, mutlu aile ve huzurlu site anlayışı, bizim 
için olması gereken bir hayaldi. Hayallerimizin 
peşinde, her geçen gün daha fazla çalışarak 
Utopia’yı planladık. Bizim Hayalimiz, Sizin Utopia’nız 
olacak…
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Doğa ile iç içe ve modern hayatın tüm olanaklarından 
yararlanabileceğiniz Trakhome  Utopia, sizlere sıra dışı bir yaşam 
kalitesi sunuyor. Sosyal tesisinde sizlere özel aktivite alanları, 
sorunsuz site anlayışı ve 24 saat güvenlik personelinin bulunduğu 
kameralı güvenlik sistemi, sizlere sorunsuz ve huzur dolu bir site 
anlayışı sunuyor.

Jeneratör ve arıtma sistemli su deposu, sizlere 24 saat hizmet 
verecek olup, site içerisinde kurulan server sistemi ile evlerinizdeki 
akıllı ev aksiyonlarınızı, akıllı telefonlarınızdan yönetebileceksiniz.

Hayatınız artık 
sıradan olmayacak
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Lüks ve konfor
UTOPIA villaları, standardın çok üzerinde donanıma ve konfora sahip. 
Mimari detaylar son derece titizlikle ele alınmış olup, sizlerin konforu 
için hiçbir detay göz ardı edilmedi. Dış cephelerde kullanılan malzeme 
kalitesi ve mimarideki modern çizgiler evlerinizin sıra dışı bir görüntüye 
sahip olmasını sağlıyor. Villalarınız Alman Akıllı Ev Teknolojisiyle, hem 
daha konforlu hem de daha verimli hale gelecek. Teknolojinin yanı sıra 
eviniz de yaşanabilecek tüm risklerden de sizleri koruyacak (Su baskını, 
hırsızlık gibi).

Akıllı ev teknolojisi, sizlere enerji verimliliği açısından da büyük kazanç 
sağlıyor. Artık evinizdeki tüm mekânlar sizlerin isteğine göre ayrı ayrı 
ısıtılabilecek. Bu sistemle enerji tasarrufu ile beraber, kişiye özel bir 
konfor sunuluyor.

Panjurlarınızı, perdelerinizi, klimanızı yönetebilecek ve evinizdeki tüm 
elektrikli ev aletlerine akıllı telefonunuzdan müdahale edebileceksiniz. Alt 
yapısını oluşturduğumuz kamera sisteminizi, isterseniz aktif edebileceksiniz.
Uzmanlar tarafından belirlenen senaryolarla, akıllı evinizde hayal ettiğiniz 
yaşam standardını bulacaksınız.
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Sosyal yaşam ve 
yönetim

Güvenliğinizin ve huzurunuzun üst düzey tasarlandığı TRAKHOME 
UTOPIA, sosyal olanaklar açısından da Utopia denecek kadar üst 
seviyede tasarlandı. Kapalı Squash, basketbol salonu, spor salonu, 
cafe, bar, havuz, bay ve bayan olarak ayrı ayrı planlanan buhar 
odası ve saunadan oluşmaktadır. 

Profesyonel bir yönetim anlayışıyla yönetilecek bu tesiste; günün 
tüm yorgunluğu atabilir, sağlıklı yaşam için tüm spor aktivitelerinden 
yararlanabilirsiniz.



TRAKHOME UTOPIA



16 TRAKHOME UTOPIA

Hayatımızın en değerli varlıkları olan çocuklarınızın, güvenli ve 
huzurlu bir sitede yaşamasının, sizler için ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Sizlerin ve çocuklarınızın sosyal olanaklarının, bu sitede 
en üst seviyede düşünüldüğünü, projemizi incelediğinizde sizler de 
göreceksiniz.

Yönetimin profesyonel bir kadro tarafından yapılacağı projemizde, 
güvenlik hizmetleri, atık toplama hizmetleri ve sosyal tesislerin 
yönetilmesi; villa sahiplerinin konforu için en üst düzeyde 
düşünülmüştür.

Sosyal yaşam ve 
yönetim
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Mimari ve 
modern çizgiler

Mimari tasarım, ergonomik mekânlar ve kullanılan malzeme kalitesi, 
Trakhome Ütopia’yı ayrıcalıklı bir proje yapmaktadır.

Kullanılan malzemeler ve imalatı yapan ekipler; teknik ve uzman 
kadromuz tarafından hassas ve titiz bir şekilde denetlenmekte olup; 
sahip olduğunuz villada rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamanız için 
büyük bir gayret gösterilmektedir.

Ergonomik mekanlar, villa sahipleri için rahat ve konforlu yaşam 
alanları sunuyor. 

Villalarınızda standardın üzerinde tüm donanımlar bulunuyor. 
Şömine, jakuzi, modern çizgilerle dizayn edilmiş mutfak dolabı, 
banyo dolabı, portmanto ve giyinme dolapları gibi.

Daha sayamadığımız bir çok özelliğin bulunduğu TRAKHOME 
UTOPIA’ da sizde yerinizi alın..
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Evinizi siz 
dizayn edin...

Projemizin sizler için en avantajlı yönü ise; tamamen sizin beğenilerinizle dizayn 
edilecek olmasıdır. Yapı marketimizde bulunan ürünlerden seçmiş olduğunuz; 
seramik, parke, boya gibi ürünlerin, imalatı ve montajı, seçkin usta kadromuz 
tarafından, mimarlarımızın denetiminde  gerçekleşecektir.

En başta da belirttiğimiz gibi; ev ya da villa alan insanların birçoğu evinde 
tadilat ve tamirat yapıyor. Tabii, bu evin içinde yaşayan insanları oldukça mutsuz 
ediyor. Utopia‘da böyle bir endişeniz asla olmayacak. Evinizdeki tüm mobilya 
(mutfak dolabı, banyo dolabı, portmanto, giyinme dolabı vs.) ihtiyaçlarınız, 
mağazamızda sizler tarafından (renk ve model) seçilip, üretim merkezimizde 
imal edilecektir. Villalarımızın ahşap merdivenleri, yine üretim merkezimizde 
imal edilip, uzman kadromuz tarafından monte edilecektir. Kısacası; villanızı 
imkanlar dahilinde tamamen sizlerin isteklerine göre dizayn edeceğiz.

Standart olarak kullanılan tüm ürünler, 1.sınıf ve üst düzey markalardan 
oluşmaktadır (Grohe, Hager, Creavit, Hafele gibi).
Ayrıca sahip olacağınız villalarınızda, 1 yıl içerisinde doğabilecek gerek teknik,  
gerekse imalat açısından  oluşabilecek aksaklıklar, proje sahibinin sorumluluğu 
ve garantisi altındadır. Bu taahhüt, satış sözleşmesinde mutlak şekilde yer 
alacaktır.
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Konum
TRAKHOME 
UTOPIA

E5

E6

TRAKHOME UTOPIA şehirin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe 
olmakla birlikte, şehir merkezine sadece 9km. uzaklıktadır. Villalar 
bölgesi olarak bilinen bölgede yer almakta olup, Avrupa Kent ve 
Ladin Evleri sitelerinin komşu parselinde yer almaktadır. 

Projemizden hem Edirne - Kırklareli yoluna, hemde Edirne - Havsa 
yoluna çıkış rahatlıkla yapılabilmektedir.
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Kat Planları



GRAND VİLLA

GRAND VİLLA
BİRİNCİ KAT PLANI Balkon (master) :   8.04 m²

Hol - Merdiven : 24.71 m²
Genç Yatak Odası  : 13.77 m²
Wc - Banyo (genç) :   4.71 m² 
Balkon (genç) :   6.01 m²
Giyinme Odası  :   7.28 m²
Ebeveyn Banyo  :   9.11 m²
Genel Banyo  :   8.24 m²
Çamaşır Odası  :   4.10 m²
Çocuk Odası  : 12.70 m²
Master Yatak Odası : 15.82 m²
Çatı Katı : 35.00 m²

166.43 m² - 178.45 m² 114.49 m²

GRAND VİLLA
ZEMİN KAT PLANI Teras - 2 : 22.75 m²

Mutfak  : 22.34 m²
Salon  : 40.94 m²
Yemek Odası  : 13.50 m²
Teras-1   : 15.75 m²
Hol - Merdiven : 33.84 m²
Misafir Yatak Odası  :   9.92 m²
Banyo (misafir) :   4.71 m²
Wc  :   2.68 m²
Garaj : 19.00 m² 

- 34.77 m²
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Trakhome Utopia’da villa sahibi olan yatırımcılarımız asla 
kaybetmeyecekler. Villa sahipleri için, projemiz de kazanma 
garantisi veriyoruz. Peşinat veren ve 1 yıl düzenli ödeme yapan 
yatırımcılarımız, istedikleri takdirde %10 kâr ederek gayrimenkullerini 
iade edebileceklerdir. Bunu proje olarak garanti ediyoruz. 
Örneğin: 200.000 TL peşin ödeyerek 1 villa sahibi oldunuz. 
12Ay x 7.000 = 84.000  ödeme yaptınız,
Toplam da 284.000 x %10 =28.400 TL tutarı ve anaparanızı takip 
eden ayın sonundan başlamak üzere, 3 eşit taksit olarak size iade 
ediyoruz.

ÖDEME KOLAYLIĞI 
Kişiye özel, uygun ödeme seçenekleri bulunan projemizde, bankaya 
gitmeden, faiz ödemeden, karşılıklı görüşerek size uygun ödeme 
seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
18 Ay içerisinde oturuma hazır hale gelecek 1. Etap TRAKHOME 
UTOPIA da siz de yerinizi alın.
Not: Sözleşme sırasında tüm şartlar ve ödeme seçenekleri sizlere 
sunulacaktır.

Prim Garantisi
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Grohe (Banyo Armatür ve Batarya)

Braas (Çatı Sistemleri)

Berker (Akıllı Ev Teknolojileri)

Köster (Yalıtım Malzemeleri)

Wavin Pilsa (Yerden Isıtma Sistemleri)

Egger (Laminat Parke)

Ytong (Gaz Beton)

Creavit (Vitrifiye)

Seramiksan (Seramik)

Suncare (Spa ve Buhar Odası)

Bonus Pan (Mantolama Sistemleri)

Onduline (Çatı ve Cephe Kaplama)

Ege Pen Deceuninck (Pencere-Sistemleri)

Düfa (Boya)

Hürsan (Şömine) 

Hafele (Mutfak Sistemleri ve Aksesuarları)

Trakhome (Mobilya)

Projemizde 
kullandığımız 
markalar

Akıllı
Ev
Sistemleri


