


“Kurt komşusunu yemez.” (Böri koşnısın yemes.) denmiş yüzyıllar önce. Hâlâ 
komşularınız var, hem de eskisinden fazla. Fakat komşuluk yok. Çünkü komşu olmak 
başka, komşuluk etmek başkadır. Taşındığınız anda komşu olur, tanıştığınız anda 
ise komşuluk etmeye başlarsınız. Bu tanışıklık dertleri dinlemeyi, sıkıntıları paylaşmayı, 
sevinçlere ortak olmayı ve hassasiyetlere özen göstermeyi temin ediyorsa, orada iyi 
komşuluk ilişkileri var demektir.
MAHALLE 222 sizi hep özlediğiniz mahalle hayatına çağırıyor. Burada “Böri koşnısın 
yemez” :) . MAHALLE 222’ de komşular birbirlerine hem ihtiyaç duyar hem destek 
olur. Zaman geçirir, eğlenir ve mutlu olur. Kendi mahallelerinde güvenli bir şekilde 
yaşarken hayatın ve şehrin içinde, hem de tam merkezinde olmaya devam eder. 

Börİ koşnısın yemes
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yapay golet

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

BİRLİKTE OLMAKTIR KOMUŞULUK! 

Komşuluk birlikte olmak ile başlar. Bazen çocuk oyun parkında torunlar 
oynarken havaların sıcaklığı, bazen havuz başında bu senenin modası veya 
göl üstündeki oturma alanlarında tutulan takımın bu seneki hali mevzu 
bahistir. Aslında dendiği gibi kahve bahane sohbet şahanedir. Kıyasıya 
ama eğlenceli rekabetlerin tavla zarlarında hayat bulduğu çekişmeler 
kurulan mahalle takımları ile genişleyip basketbol ve futbol sahalarında 
devam eder.



YENİ KEŞİFLER...

Mahalleye yeni taşınınca yürüyüşlere çıkılır. Maksat etrafı kolaçan etmek ve ne var 
ne yok öğrenmektir. Küçükler akranları ile oluşturdukları ve mahalle takımının çekirdeğini 
oluşturan grupları ile yaparlar keşiflerini. Bu keşiflerde yeni insanlar tanınır, selam 
verilir, samimiyet alınır, yeni yerler için “çok güzelmiş akşamları buraya geliriz” 
yorumu yapılır. Kapalı havuzunuz, kapalı çocuk oyun alanınız, soyunma odalarınız, 
saunalarınız ve kapalı spor merkeziniz ile mahallenizde eksik yok.

kapalI HAVUZ

SAUNA

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



MAHALLE BAKKALI, KASABI, MANAVI…

Mahallenin ve komşuların ayrılmaz diğer parçaları da esnaflarıdır. Akşam eve giderken 
hanımın “unutma!” dediği ekmeği, ufaklığın istediği şekeri, ertesi gün yapılacak 
cemiyet için tatlıyı almadan eve gitmek olmazdı. 
Mahalle 222 size sadece yaşam alanları sunmakla kalmayıp yaşamınız için ihtiyaç 
duyduklarınızı da en yakınınızda hazırlıyor. Mahallenin 222 ailesi ile mutlu ve ailenin parçası 
işletmeler konforunuza konfor katacak.

EVLERİNİZ - YUVALARINIZ...

Satın aldığınız bir evdir. 4 duvarı, çeşmesi, kapısı, banyosu, tuvaleti, parkesi ve 
penceresi ile barınmak için uygundur. Konforunuzu yerden ısıtma, akıllı ev sistemi ve
en nitelikli ürünler artırır ve tamamlar. Ama, siz onu sevmeye başladığınızda ve 
kendinizi mutlu ve güvende hissetmeye başladığınızda “YUVA” oluverir adı. Yuva 
olduğunda; komşusu, gezmesi, günü, tavlada yenmesi, derdi, tasası, mutluluğu, 
beraber maç izlemesi, havuza girmesi, parkta oynaması ve yanında bedava mutluğu ile 
akşam koşarak gittiğiniz yere dönüşür.

evleriniz



3+1 arakat daire
salon

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



mutfak

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



KAYBEDİLEN DEĞERLER...

Yitip giden sadece komşuluk değil elbette: “Bizim zamanımızda saygı 
vardı saygı! Büyük büyüklüğünü bilirdi, küçük küçüklüğünü. Nerde o eski 
bayramlar?…” Yakınma mı dersiniz hasret mi dersiniz adına, fırsatını
buldukça bugünü geçmişle mukayese edenlerden benzer cümleler 
duyarsınız.

banyolar

KOMSULARIMIZ

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



2+1 arakat daire
salon

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



mutfak

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
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Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



banyolar

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



SALON

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

Alt Kat

Üst Kat



MUTFAK

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



ODA-1 BANYOLAR

ODA-2

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



Alt Kat Üst Kat

3+1 ara dubleks
kat planI

SALON

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



MUTFAK

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



BANYOLAR

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

ODA-1

ODA-2



4+1 ara dubleks
kat planI

SALON

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

Alt Kat

Üst Kat



*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 

MUTFAK



ODA 2

ODA 3

ODA 1 banyolar

*Katalog içinde yer alan daire içleri ve sosyal alanları gösteren görseller tanıtım amaçlıdır. 
Tüm daireler, ana yapı ve sosyal alanlar için içerik bilgileri firmanın satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ve özelliklerdedir. 



vaziyet plaNI

kapalI sosyal  alan

KAPALI OTOPARK KAPALI YÜZME HAVUZU KADIN / E
RKEK SAUNALAR KAPALI FITNESS MERKEZİ KAPALI ÇOCUK OYUN PARKI AÇIK HAVUZ BASKETBOL / V

OLEYBOL SAHASI ÇİM HALI FUTBOL SAHASI SQUASH DUVARI YAPAY GÖLET  AÇIK KAPALI 

OTURMA ALANLARI AÇIK SPOR ALANI AÇIK ÇOCUK OYUN PARKI YÜRÜME YOLLARI TİCARİ ALANLAR AKILLI EV SİSTEMİ YERDEN ISITMA BELİRTİLMİŞ OLANLARDA RENK SEÇİMLERİ M
ASİF AHŞAP DAİRE İÇİ KAPILAR GİYİNME ODASI DOLAP SİSTEMİ M

A-

SİF AHŞAP ÜSTÜ AYNALI PORTMANTO 2 YIL MALZEME / 1
 YIL İŞÇİLİK GARANTİSİBTG ASSIST PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ YAPI GENEL:Kullanılacak tüm malzemeler TSE normlarında olacaktır.Y

apı ta
şıyıcı sistemi son Deprem Yönetmeliğine uygun 

betonarme perde ve kolon temel sistemi ise radye jeneral ve/veya kazıklı ra
dye jeneral te

meldir. B
eton kalitesi C30(BS30), b

eton dayanımı 300kg/cm2, beton çeliği sınıfı S
 420 (BÇIII) o

larak seçilmiştir. 
Her blok için ayrı a

yrı zemin etütleri y
aptırılm

ıştır. 
Zeminde gerek-

tiğinde jet-grout/fo
re kazık sistem kullanılacaktır.İ

ç ve dış duvarlar delikli tu
ğla, üzeri a

lçı sıva veya mimari p
rojeye göre belirle

necek alçıpan vb. m
alzemeden yapılacaktır. 

Döşemelerde asmolen döşeme sistemi kullanılacaktır.I
SI, S

U ve SES YALITIMI:Bina temelleri v
e 

bodrum katlar projelerine uygun olarak bohçalama veya toz yalıtım
 yöntemi ile

 sudan yalıtıla
caktır.B

odrum tavanlarına ve perdelerine, projelerine uygun olarak ısı yalıtım
ı yapılacaktır.T

üm blokların çatılarında ısı ve su yalıtım
ı projelerine uygun şekilde yapılacaktır.T

üm 

ıslak hacimlerde su yalıtım
ı yapılacaktır.H

idrofor ve su depolarının olduğu mekânlarda gerekli ses yalıtım
ı yapılacaktır.D

arbe sesi yalıtım
 için daire içi döşemelerde elyaf katkılı s

es yalıtım
 şiltesi kullanılacaktır.D

ış cephede ısı yalıtım
ını sağlayan mantolama sistemi ve/veya 

projesine uygun şekilde cephede ısı yalıtım
ı üzerine dış cephe kaplama malzemesi uygulanacaktır.B

loklarda her ik
i bağımsız bölüm ve her kat arasında ısı yalıtım

ı yapılacaktır. 
SIHHİ TESİSAT:Kullanma suyu, şehir a

na dağıtım
 şebekesinde temin edilecektir.S

istem 24 

saat kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde tesis edilecektir. 
Her bağımsız bölümün girişine konulacak olan ‘M

-Bus’ işletim
 ara yüzüne sahip sıcak su sayaçları v

asıtası ile
 her bağımsız birim

in kullanım sıcak su sarfiyatı a
yrı a

yrı ö
lçümlenecek ve aylık olarak 

fatura edilecektir.S
itede rezerve olarak 2 günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde su deposu yapılacaktır.S

osyal te
siste bulunan ıslak hacimlerde, fo

toselli b
atarya ve 2 kademeli re

zervuar kullanılacaktır.S
oğuk su sistemi fe

rdi aboneliğe yönelik olacaktır. 
(Teknik gereklilik

 

halinde ‘M
-Bus’ işletim

 ara yüzüne sahip su sayaçları v
asıtasıyla her bağımsız bölümün kullanım su sarfiyatı a

yrı a
yrı ö

lçümlenecek ve aylık olarak fatura edilecektir. 
)YANGIN TESİSATI:Türkiye Yangından Koruma Yönetmeliği standardına uygun olarak tüm ortak alanlara 

yangın alarmı ve söndürme sistemi te
sis edilecektir.K

at hollerinde yangın söndürme dolapları, y
angın ihbar butonu ve flaşörlü siren sistemi yapılacaktır.B

lok girişlerinde site içi sosyal te
sis ile merkezi ısıtm

a alanlarındaki doğalgaz tesisatı, d
epremde ve kaçak gaz al-

gılamasında otomatik selenoid kesme vanalı olarak döşenecektir.K
apalı otoparklarda yangın alarm sistemi projesinde gösterilen yerlerde duman detektörü, yangın dolapları v

e yangın söndürme sistemi  (s
prinkler) y

apılacaktır.Y
angın ihbar sistemi intelligent/in

teraktif/

dijita
l adresli sistem olup yangın alarmında alarmın hangi daireden ve hangi detektörden geldiği anlaşılabilecektir. 

Böylece tehlike anında noktasal olarak çok hızlı bir m
üdahale sağlanabilecektir.T

üm yangın merdivenleri ç
ıkışlarında, asansör holleri, o

rtak mahaller ve 

genel hacimlerde kaçış yönlerini gösteren ‘exit/ç
ıkış’ armatürleri d

aimi olarak yanacaktır.‘
Acil D

urum Işıklandırm
a’ armatürleri e

lektrik
 kesintisinde hiçbir k

umanda olmadan yanacak şekilde dizayn edilecektir.I
SITMA TESİSATI:Her dairenin ısıtm

ası doğalgaz yakıtlı s
ıcak 

su kazanları ile
 merkezi sistem ile sağlanacaktır. 

Her bağımsız birim
in girişine konacak olan dijita

l ısı sayaçları (p
ay ölçer) y

ardımı ile
 ilgili b

irim
in kullandığı m

iktarda ve ortak alanlardan hissesine düşen miktarda enerji s
arfiyatı  ö

lçümlenecek ve faturalandırıla
caktır. 

Her 

dairede yerden ısıtm
a sistemi kullanılacaktır.K

LİMA TESİSATI:Ebeveyn Yatak Odasında split k
lima sistemi altyapısı hazırlanacaktır.E

LEKTRİK TESİSATI:Panolarda insan hayatını korumak için kaçak akım koruma rölesi olacaktır.S
itenin enerji ih

tiyacının karşılanması 

amacıyla müstakil tr
afo yapılacaktır. 

Elektrik
 tesisatında TSE ve EN standartla

rına uygun malzeme kullanılacaktır. 
Tüm binalarda topraklama tesisatı yapılacaktır.O

daların tamamında T5 gizli ış
ık aydınlatma yapılacaktır.B

anyo, giyinme odası ve wc’lerde led spot armatürl-

er kullanılacaktır.D
airelerin tamamında aydınlatma ve priz kaçak akım röleleri a

yrı a
yrı k

ullanılacaktır.D
airelerde her 4 aydınlatma linyesinde maksimum birer adet otomatik sigorta bağlanacaktır.D

airelerin ısıtm
a kontrolü dijita

l te
rmostatlarla yapılacaktır.H

er dairenin salon 

ve ebeveyn yatak odalarında perde stor kontrolü yapılmak üzere linyeler çekilecektir.P
rojesinde belirtil

en balkonlarda birer adet elektrik
 prizi ve tv prizi konulacaktır.H

er odada en az 2 adet elektrik
 prizi konulacaktır.D

aire hollerinde süpürge için 1 adet elektrik
 prizi konu-

lacaktır.S
alonda, ebeveyn yatak odasında, m

utfakta ve projede belirtil
en odalarda çoklu priz uygulaması düzenlenecektir.E

beveyn yatak odalarında yatak başlarında priz, te
lefon ve vavien sistem otomasyon anahtarları k

onulacaktır.M
utfaklarda tezgah üstlerinde üç 

adet, p
rojede belirtil

en banyo ve ebeveyn banyolarında 1 adet elektrik
 prizi olacaktır.İ

nTerkom sİsTemİTüm dairelerde, blok giriş kapısı ile
 konuşma yapabilen, kapı otomatiğine kumanda eden renkli, g

örüntülü ve dijita
l interkom sistemi kurulacaktır. 

Sistemde, blok 

giriş kapılarında kameralı dijita
l zil paneli kullanılmaktadır. B

u panel sayesinde, hem daire numarasına hem de isme göre ilgili d
aireye arama yapılabilmektedir. B

lok girişlerinden daireler aranabilecek ve şifre
 ile (anahtar olmaksızın) blok kapıları a

çılabilecektir.G
üvenlikte 

bulunan merkezi konsol sayesinde, tü
m dairelerden güvenlikle görüşme sağlanmaktadır. G

üvenliğe gelen misafirin güvenlikle görüşme esnasında kamera görüntüsü interkom 7” panelden alınmaktadır.İn
terkom panel ile

 daireler arası sesli görüşme özelliği bulunmaktadır.

Acil durumlar sırasında herhangi bir ş
ekilde bir y

eri a
rama gereği olmadan panel üzerindeki “S

.O.S” butonuna basarak güvenliğe acil yardım mesajı ile
tilm

ektedir. D
aire giriş kapılarına manyetik kontak konulacaktır. 

Daire giriş hollerinde hareket detektörü ile hırsız alarm 

sistemi kurulacaktır. 
Alarm bilgisi otomatik olarak güvenliğe iletilecektir. 

AKILLI EV SİSTEMİDaire girişlerinde, tü
m evdeki m

evcut otomasyon sistemini kontrol etmek üzere “3,5’’ to
uch panel” o

lacaktır.D
aire girişlerinde, in

terkom sistemini yönetmek üzere “7’’ in
-

terkom panel” o
lacaktır.Y

atak odası yatak başlarında bulunan “senaryo anahtarı” s
ayesinde çeşitli s

enaryolar ile
 evdeki otomasyon sistemini yönetilecektir. 

Tüm dairelerin salonlarında, evin ısısını ra
kamsal olarak belirle

yebileceğiniz evin ısıtm
a sistemini kontrol eden “di-

jital te
rmostat m

erkezi” o
lacaktır.D

airelerdeki tü
m otomasyon sistemini “u

zaktan erişim” ile
 (ip

ad, cep telefonu gibi) kontrol edebilecek modül olacaktır.S
alonlarda ve ebeveyn yatak odalarındaki “p

erde kontrolü” otomasyon anahtarları ü
zerinden akıllı e

v sistemine dahil 

edilecektir. 
Otomasyon anahtarları d

ışında, to
uch panel ve uzaktan erişim ile de kontrol edilebilcektir.A

ydınlatma ve perde otomasyon anahtarları, s
enaryo anahtarı, t

ermostat ve priz grupları “m
odüler çerçeveler” il

e birlik
te tasarlanmıştır.“

Genel priz kontrolü” ile
 tüm pri-

zler (B
uzdolabı hariç) to

uch panel üzerinden veya uzaktan erişim ile kontrol edilecektir.D
aire içindeki tü

m anahtar-p
rizler lü

ks segment olup, İta
lyan menşeili ü

rünlerdir.T
ELEFON / T

V / IN
TERNET TESİSATI:Her dairede Türk Telekom şartnamelerine ve projesine uy-

gun salon, m
utfak ve odalarda hizmet verecek şekilde 4 adet harici te

lefon hattı i
çin altyapı kurulacaktır.D

aire içine projesine uygun telefon, Data ve Tv prizleri k
onulacaktır.T

üm dairelerde ‘İn
ternet’ a

ltyapısı için CAT-5 network kablolaması yapılacaktır.T
V tesisatları 

uydu sistemine göre yapılacaktır. 
Tesisat Digiturk ve D-Smart iz

lenebilecek şekilde projelendirile
cektir. 

Konut sahibi birden fazla dekoder alarak  istediği kadar prizden ayrı a
yrı T

v izleyebilecektir. 
Sistem yeni kanallardan ve şifre

li kanallardan yeni paketler alarak büyüm-

eye uygun olacaktır.T
ürk Telekom tarafından kablolu yayın sisteminin gerçekleştirilm

esi halinde kullanılmak üzere, site içi genel altyapı borulama sistemi yapılacaktır.

JENERATÖR SİSTEMİ:Elektrik
 kesintilerinde yol, çevre aydınlatmaları, b

lok giriş
leri, b

inasu ve yangın deposu hidroforları a
sansör, in

terkom, her tü
rlü yangın alarm tertib

atı ve santrali, m
erdiven ve kat holleri, m

erkezi ısıtm
a sıcak su sistemi ve kapalı otoparkların 

enerji ih
tiyacını, karşılamak üzere jeneratörler te

sis edilecektir.S
ite çevresi dışarıdan geçişi engelleyen peyzaj ile

 uyumlu duvarlarla ve/veya tel çitle, demir k
orkuluklarla çevrilerek güvenlik duvarı o

luşturulacak ve en az bir a
det kontrol noktası oluşturacaktır.G

üvenlik sis-

temi olarak site girişi ve sitenin istinat duvarı b
oyunca belirli 

noktalarda kamera sistemi kurulacaktır.S
ite ana girişinde 7 gün 24 saat güvenlik sağlanacaktır. 

Deprem durumunda asansörler durabileceği en yakın katta durarak kapılarını açacak böylece asansör iç
erinde 

kalmalar önlenecektir.K
apalı D

evre İzleme Sistemi (C
CTV) sistemi, o

topark alanları, g
irişler ve bina içi bazı kritik

 bölgelerin 24 saat kameralar vasıtası ile
 izlenmesi öngörülmüştür. IN

TERKOM SİSTEMİ:Dairelerde blok giriş kapısıyla konuşma yapılabilen, kapı otomatiğine 

kumanda eden renkli görüntülü dijita
l interkom sistemi kurulacaktır.T

üm dairelerden ve asansörden güvenlik aranabilecek olup, gerektiğinde güvenlik de daireleri a
rayabilecektir.B

lok girişlerinden daireler aranabilecek ve şifre
 ile (anahtar olmaksızın) blok kapıları 

açabilecektir.S
istemde blok giriş kapılarında dijita

l zil paneli kullanılmaktadır. B
u panel sayesinde daire numaraları b

elirle
nmiş bir k

oda göre aranmaktadır. A
yrıca tüm blok sakinlerinin kullanabileceği bir ş

ifre
 ile blok giriş kapısını da anahtar kullanmadan açmak mümkün 

olabilecektir.A
SANSÖRLER:Bloklarda projesine uygun, in

tercom bağlantılı, 
havalandırm

alı, g
üvenlik alarmlı, g

erekli m
iktarda yüksek hızlı TSE ve CE standartla

rında asansör te
mini ve montajı yapılacaktır.T

üm asansör kat kapıları v
e asansör kabin kapıları ta

m otomatik 

olacaktır.K
apalı otoparklardan konutlara ulaşım sağlanacaktır.O

TOPARK:Site sakinleri iç
in yeterli s

ayıda kapalı o
topark alanı sağlanacaktır.K

apalı otoparklar dairelere tahsisli olmayacaktır. 
Tüm dairelere kapalı to

plamda 1 (bir) a
raçlık otopark yeri s

ağlanacaktır.K
apalı 

otoparklardan toprak üstüne çıkmadan doğrudan tüm dairelere asansör ile
 ulaşım sağlanacaktır.K

apalı otoparklara asansörle engelli u
laşımı sağlanacaktır.K

apalı otopark kısmında mekanik egzoz havalandırm
a ve duman tahliye sistemi m

evcuttur. K
apalı otoparkta belli 

alanlara gaz algılama (karbon monoksit) v
e uyarı s

istemi konulacaktır.P
EYZAJ/ÇEVRE DÜZENLEMESİ:Bina yerleşimi dışında kalan alan; re

kreasyon, yeşil-s
ert a

lan peyzaj ve sosyal donatı a
lanları o

larak planlanacaktır.M
imari k

avrama uygun otomatik ve damlama su-

lama sistemli genel bitkisel peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. 
Site içindeki yeşil alanların ve yaya yollarının aydınlatmaları v

e peyzaj düzenlemeleri, o
rtak bahçelerin tasarım

ı projeye ve yönetim
 planına uygun olarak yapılmaktadır.A

raç ve yaya yollarının alt yapıları, k
anal-

izasyon, su ve drenaj sistemleri o
luşturulmaktadır.Y

ollar ve Kaldırım
lar, k

üptaş kaplanacaktır.S
OSYAL TESİS VE AKTİVİTE ALANLARI:Fitness/aerobik salonu ekipmanlı olarak yapılacaktır.S

auna, ‘S
osyal Tesis’ binasında yer alacaktır. 

Açık / k
apalı yüzme havuzları ile

 

çocuk havuzu yapılacaktır.H
avuz çevresinde kafeterya olacaktır.H

avuzlara bağlı fi
ltre

leme tesisatı, d
inlenme / g

üneşlenme terasları ile
 kadın / e

rkek soyunma odaları, w
c/duş hazırlanacaktır.S

ite içinde Çocuk Kulübü ve Çocuk Oyun alanı te
sis edilerek site yönetim

ine 

devredilecektir. 
Burada doğum günü kutlamaları v

b. aktiviteler site yönetim
i ta

rafından organize edilecektir.S
ite konseptinde engelli v

e çocuk arabası sirkülasyonu düşünülerek gerekli uygulamalar yapılacaktır. 
Her platforma ve bina içi asansörlere ulaşımları s

ağlanacak-

tır.B
İNA ORTAK MAHALLER:Merdivenler, a

na giriş ve dış merdivenler m
ermer, s

uni m
ermer ve/veya granit o

lacaktır.B
ina içi duvarlar alçı sıva üzeri s

u bazlı plastik boya olacaktır. 
Blok giriş hollerinde tüm daireler iç

in kilitli
 kişiye özel posta kutuları k

onulacaktır.D
uvarlar, 

alçı sıva üzeri s
u bazlı boya olacaktır.İ

Ç VE DIŞ DOĞRAMA:Dış cephelerde 1. sınıf, y
alıtım

lı ve TSE belgeli P
VC doğrama yapılacaktır.D

oğramalar gün ışığından maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.T
üm binanın camlarında ‘iklim kontrolü cam’ Isıcam mar-

ka veya muadili c
am kullanılacaktır.D

aire dış kapıları ç
elik kapı olacaktır. 

Dış kısmı m
df panel üzeri a

hşap desenli pvc membran, iç kısmı beyaz pvc membran kaplamalı olacaktır.D
aire iç kapıları, t

asarım
ına uygun masif a

hşap üstüne lake boyalı olacaktır.O
dalarda 18 mm 

mdf üzeri p
vc  m

embran kaplı süpürgelik yapılacaktır.1
+1 ve 2+1 dairelerde salonda 1 adet, 3

+1 ve 4+1 dairelerde 2 adet salon ve tüm odalarda ‘çift a
çılım

 mekanizma’ m
enteşeli pencere veya kapı kanadı yapılacaktır.D

İĞER AKSESUARLAR:Dairelerin koridorlarında 

birer adet gömme vestiyer dolap yapılacaktır.S
alon, oda ve mutfaklarda perdelik yapılacak ve korniş takılacaktır.D

airelerin hepsine gizli ış
ık bantları u

ygulanacaktır.A
NTRE VE KORİDORDöşeme Kaplaması 

1. sınıf seramik olacaktır.D
uvar Kaplaması Alçı sıva üzeri s

u 

bazlı boya yapılacaktır.T
avan Kaplaması 

Alçı sıva üzeri s
u bazlı ta

van boyası yapılacaktır.D
olaplarTüm dairelerin antre girişlerinde kapaklı ve aynalı vestiyer-portm

anto dolabı yapılacaktırS
ALONDöşeme Kaplaması1. sınıf la

minat parke yapılacaktır.D
uvar KaplamasıAlçı 

sıva üzeri s
u bazlı boya yapılacaktır.T

avan Kaplaması 
Alçı sıva üzeri s

u bazlı ta
van boyası yapılacaktır.Y

ATAK ODALARIDöşeme Kaplaması1. sınıf la
minat parke yapılacaktır.D

uvar KaplamasıAlçı sıva üzeri s
u bazlı boya yapılacaktır.T

avan KaplamasıAlçı sıva üzeri 

su bazlı ta
van boyası yapılacaktır.G

iyinme OdasıProjesinde belirtil
miş olan giyinme odalarında dolap sistemi yapılarak teslim edilecektir.M

UTFAKDöşeme Kaplaması1. sınıf yerli s
eramik  olacaktır.D

uvar Kaplaması 
Alçı sıva üzeri s

u bazlı boya, te
zgah arası fa

yans 

yapılacaktır.T
avan KaplamasıAlçı sıva üzeri s

u bazlı ta
van boyası yapılacaktır. 

Tavanda asma tavan ve gizli ış
ık bantları y

apılacaktır.D
olaplar 

Projesine uygun olarak; Gövde melamin kaplı yonga levhadan im
al edilecektir. 

Dolu kapaklar M
DF üzeri P

VC mebran kaplı 

olacaktır. 
Tezgah granit o

lacaktır. 
Armatür1. sınıf yerli a

rmatür kullanılacaktır. 
(Artema marka veya muadili)E

vye 
Paslanmaz çelik 1 veya 1,5 gözlü evye kullanılacaktır.B

eyaz Eşya Tüm dairelerde mutfakta ‘A’ sınıfı e
nerji t

asarruflu  ankastre ocak, ankastre fırı
n, dav-

lumbaz ( F
RANKE / S

IEMENS ) m
ontajı yapılmış olarak teslim edilecektir.B

ANYODöşeme Kaplaması1. sınıf yerli s
eramik olacaktır.D

uvar Kaplaması1. sınıf yerli s
eramik olacaktır.T

avan KaplamasıSıva üzeri s
u bazlı boya yapılacaktır.B

anyo DolabıMDF üzeri P
VC membran 

kaplı, a
ynalı banyo dolabı olacaktır.A

rmatür 
1. sınıf a

rmatür kullanılacaktır. 
(Artema marka veya muadili)V

itrifi
ye 1. sınıf vitrifi

ye kullanılacaktır. 
(Vitra

 marka veya muadili) ‘
2 kademeli’ g

ömme rezervuarlı s
u tasarruflu klozet kullanıcaktır.D

uş TekneleriTemperli c
amdan 

duşa kabin yapılacaktır.B
ALKONLARDöşeme Kaplaması1. sınıf seramik olacaktır.D

uvar Kaplaması Silikon esaslı vb. dış cephe boyası yapılacaktır.T
avan KaplamasıSilikon esaslı vb. cephe boyası yapılacaktır.K

orkulukLamine camlı alüminyum veya demir la
ma korkuluk 

takılacaktır.



Markamız ve üretim kültürümüzün temeli olan müşterilerimizi 
dinlemekten ve onların isteklerine yönelik çözümler üretme-
kten keyif alıyoruz. Temel dinamiğimiz olan müşterilerimiz ile 
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile bilgi topluyor aynı 
zamanda da bizi bizden değil müşterilerimizden dinleme 
imkanı sunuyoruz. Müşterihikayelerimiz ve görüşleri için 
web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu katalogta kullanlan kağıt FSC-CoC damgası taşır. Bu 
damga bu ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir 
biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından 
onaylandığının işaretidir. Yani bu katalogta kullanılan kağıt için kesilen 
her ağaç için yeni bir ağaç dikilmektedir.

Doğru ve etkin bir yönetim şemasının oluşabilmesi ve bir 
çok tesis ve alana sahip olan yüksek nitelikli projelerimizin iyi 
yönetilebilmesi için üretim markamızın paralelinde 
profesyonel yönetim yapılanmamızı gerçekleştirdik. Yeni 
oluşan projelerde ilk yıllarda yaşanan yönetim boşluğu ve bu 
boşluk nedeni ile yaşanan aksaklıkların ortadan kalması için 
markamız ürettiği projelerde ilk 2 yıllık yönetim planını oluştu-
rarak yeni markası ile hayata geçirmektedir. Hem temel hem 
seçilebilir hizmet paketleri ile beklentilerinizin üstünde bir hiz-
mete kolayca 
ulaşabileceksiniz. 




