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HAKKIMIZDA
Kılıç Eğitim Araçları Mobilya İnşaat Mimarlık Mühendislik 

Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adı ile hizmet vermektedir. 
1974 yılında Hüseyin KILIÇ tarafından kurulduğu tarihten itibaren 
Karadenizin incisi Samsun şehri ve ilçelerinde çeşitli mevkilerde konut 
inşaatı yapmaktadır. Şu an Kılıç İnşaat Hüseyin KILIÇ ve Oğullları 
Celal, Murat ve Suat KILIÇ ile birlikte iş hayatına devam etmektedir. 
Şirketimiz günümüze kadar 50’den fazla konut, iş hanı ve dükkan 
projesine imzasını atmıştır.

Amacımız, inşaat sektöründe büyüyerek Kılıç İnşaat’ı Karadeniz 
çapında tanınır bir marka haline getirmektir. Bu sayede Karadenizli 
vatandaşlarımıza ulaşarak onlara da  Kılıç İnşaat kalitesini sunabilmektir. 

Kılıç İnşaat sosyal sorumluluğunun farkında olup kalite 
devamlılığını sağlamak için inşaat sektöründe ki gelişmeleri yakından 
takip etmektedir. Gereken bütün yenilikleri projelerde tatbik edip 
kalite çıtasını ve katılan değerleri her geçen gün arttırmaktadır.  

Firmamız çalışanları ile beraber daha güvenli, konforlu ve modern 
projelere imza atmak için özverili bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedir.

KILIÇ İNŞAAT
www.kilicinsaatsamsun.com



YENİ BİR HAYATA MERHABA DERKEN...
Kılıç Evleri Sitesinde, sizler için toplam 3500 m2 alanda  1000 m2 kapalı otopark, 1500 m2 yeşil 

alan ve 4+1 net 156 m2 daireler, geniş, ferah, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sizleri bekliyor. 
Raylı sisteme yüzelli metre mesafe bir konumda üstelik eğitim kurumlarından sağlık ve   

alışveriş merkezlerine de çok yakın...
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YAŞAM KALİTENİZ AYRINTILARLA YENİDEN 
RENKLENİYOR...

Kılıç Evleri Sitesi’nde mutluluğunuz için herşey düşünüldü. Yaşam kalitenizi 
artıracak ayrıntılar da unutulmadı. Sosyal hayatı kapsayan imkanlarıyla 

hayatınız yeniden renkleniyor...  
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SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM...
Samsun’un nitelikli yaşam alanı olan Atakum’da Cağaloğlu Bulvarı Mevlana 

Mahallesinde  tertemiz havası, deniz manzarası ile kaliteli bir yaşam sunuyor.

Kılıç Evleri Sitesi ile sadece hayal ettiğiniz eve değil yeni bir yaşam konseptine 
kavuşacaksınız.. 
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HAYALLERİNİZİN DE ÖTESİNDE...
Hani akşam olsada biran önce evime gitsem diye düşünür ya insan, Kılıç Evleri 

Sitesindeki huzur, güven ve mutlu yaşamı görünce bu duygularınız beşe 
katlanacak ve yaşam kaliteniz katbe kat artacaktır... 
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GELENEK BOZULMADI...
Gelenek ve göreklerimize uygun bir mimari olan Kılıç Evleri Sitesi misafir 
odası olarak bilinen salonun haricinde 16 m2 ‘den oluşan oturma odasıda 

düşünüldü. Kalabalık bir aile yada yoğun misafirleriniz için geniş ve rahat bir 
yaşam alanını sizler için hazırlıyoruz...
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GENİŞ, FERAH VE KULLANIŞLI...
16 m2 mutfak size geniş, ferah ve kullanışlı bir alan sunuyor...

Kılıç İnşaat her projesinde olduğu gibi Kılıç Evleri Sitesinde de sizlere fonksiyonel 
çözümler ile birlikte yaşam kalitenizi artıracak yeni bir konsept hazırlıyor... 
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YÜKSEK MİMARİ YÜKSEK TEKNOLOJİ...
Kılıç İnşaat, 30 yıllık deneyimizle yüksek mimari ve yüksek teknolojiyi 

kullanarak çevresini kendi oluşturan daima yaşam kalitesini yükseltmek için 
markalı konutlar üreten Kılıç inşaat, 

36 aileyi daha mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşturuyor... 
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KALİTELİ BİR YAŞAM SİZLERİ BEKLİYOR...
Stres ve iş yoğunluğundan uzaklaşıp tamamen kendinize ait bir zaman 

diliminde bütün günün yorgunluğunu atacağınız sağlıklı ve dinamik bir hayat 
için yeni konsept mimari, kaliteli mermer, vitrifiyesi ve duşakabini ile sizlere 

mutlu bir yaşam alanı sunuyor...
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ÇOCUKLARINIZI DA DÜŞÜNDÜK...
Çocuklarınız ve sizin için sosyal alanlar olarak çocuk parkı, futbol ve babketbol sahalarını yapıyoruz. 

Artık zinde ve formda kalabilmeniz için çok uzaklara gitmenize gerek kalmayacak... 
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İDEALİNİZDEKİ EV...
Sizler evinizde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeniz için 

Kapalı ve açık otoparkı , 24 saat güvenlik ve kamera sistemi sizlerin hizmetinde...

Salon :  34 m2

Mutfak  : 16 m2

Oturma  :  16 m2

Çocuk odasi  :  11.5 m2

Çocuk odasi  :  11 m2

Antre  :  9 m2

Hol  :  9.5 m2

Çamasir odasi  :  1.6 m2

Ebeveyn yatak odasi  :  20 m2

Ebeveyn banyo  :  1.5 m2

Balkon on taraf  :  11 m2

Balkon arka  :  6,5 m2

WC  :  2 m2

Banyo  :  6 m2

---------------------------------------------------------------------

Net :  155.5 m2  
Brut  :  200 m2 

Kapalı Oto Park  : 1000 m2

Daireler :  1000 m2

Yeşil Alan :  1500 m2

Toplam  :  3500 m2

Örnek daire, ortak alanlar, daire tasarimı, 3D ve ic mimari hizmetleri 

Esko İç Mimarlık Turgay ZENGİN tarafından tasarlanmıştır.



Celal KILIÇ  : 0 533 726 78 52  / Murat KILIÇ : 0 533 726 78 51
Tel  : 0 (362) 437 91 38 
Adres  : Mevlana mah. Çağaloğlu Blv.  Kılıç Evleri No.8       
                      Atakum / SAMSUN 
e-mail : kilicinsaat@live.com  /  www.kilicinsaatsamsun.com

KILIÇ İNŞAAT
www.ki l ic insaatsamsun.com
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