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ÖNSÖZ

Bir kapalı mekanda barınma gereksiminin ortaya çıktığı zamanlardan bu yana
insanlar durmadan kendi rahat, konfor ve güvenceleri ile yerleşik yaşam özlemlerini
gerçekleştirmek için yapı adı verilen özel mekanlar oluşturma ve bundan yararlanma
olanaklarını araştırmış, denemiş, gerçekleştirmeye çalışmışlardır.
Günümüzde yapımın ya da inşaat işinin gerçekleştirilmesi artık tümüyle yeni ve
modern yöntemlere, uluslararası düzeyde standart yapım teknikleriyle, teknolojinin
hızla gelişen büyüyen kurallarıyla sağlanmaktadır. Hep bir arayış, bir kolaylık çabası,
daha çok ve daha hızlı üretme isteği içinde olan yapımcılar daha sağlam, daha
modern ve daha güncel olanı elde etme yarışındadırlar. Zaten içinde bulunduğumuz
yüzyıl ''uzay çağı'' kavramına uygun çalışan, durmadan gelişen, geliştiren, araştıran,
deneyen, benzetim yapabilen ve uygulayan şantiyecinin çağıdır.
Bu açıdan bakınca gerek mimar, gerek mühendis, gerekse inşaat firmaları bilgilerini
günden güne geliştiren ve mesleklerinde kendilerinden çok şey beklenen, özellikle
proje uygulayıcı ve şantiyecilerinin yukarıda sayılan gerekleri yerine getirmeleri
doğal sayılmaktadır.
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Ancak mutlak gereksinimlerle projesi ortaya çıkarılan ve bunca emekle başlatılan
yapılar, günümüz Türkiye'sinde yeterince iyi yönetilmeden inşa edildikçe, örneğini
sıkça gördüğümüz proje hataları , gereğinden fazla(aşırı) maliyet, hatalı malzemeyle
üretim, başıboş ve bozuk organizasyon, proje teslim sürelerindeki aşırı gecikmeler,
çevre kirliliği, iş kazaları, meslek hastalıkları, çarpık ve çirkin yapılaşma ile bunun gibi
sayılabilecek daha bir çok istenmeyen konuya sahne olmaya devam etmektedir.
Projeciler ve uygulayıcılar olarak yükümüz ve sorumluluğumuz bu açıdan oldukça
fazladır.
Tamda bu yük ve sorumluluk anlayışıyla kurulan firmamız; tecrübesi, mimarmühendis kadrosu, ekip ve ekipmanları ile müşterilerine en iyisini sunmak çabası
içerisindedir. Bu gün birçok bölgede yaptığımız takdir toplayan projelerimiz bizlerin
ne denli doğru yolda olduğunu göstermektedir.
Çevremizde yapılan özensiz ve kalitesiz imalatlar firmamızın inşaat sektöründe
ülkesine ve müşterilerine hizmet etme gayesini daha fazla teşvik etmektedir.
Gayemiz, temelden başlayan inşaat hikayesini; kaliteli, gelişen teknolojiler ışığında
hatasız ve uzun ömürlü yapılar imal ederek, yazmaktır. Siz değerli müşterilerimize
güvenli, uzun ömürlü ve kaliteli bir yaşam alanı sunacağımızdan kuşkunuz olmasın..
Yapılan her imalata geleceğe miras bırakılacak bir eser gözü ile bakmaktayız. Bu
eserlere günümüz teknolojisinin tüm bilgi ve imkanlarını kullanıp hem bir karakter
hem de zarafet katmayı arzu ediyoruz.
Şimdi de bu arzumuzu size müstakil bir yaşam sunarak gerçekleştirmek istiyoruz.
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Şehrin içinde ama şehrin gürültüsünden uzak,
müstakil bir yaşamda deniz manzarası eşliğinde
güneşin doğuşuna tanıklık edeceksiniz.
Ve kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz.
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Her Şey
Mümkün
Bir başkasının evinin duvarı, bahçesi, balkonu veya kargaşası
sizin manzaranız olmasın. Kendi bahçenizden veya
balkonunuzdan isterseniz odanızdan ; şehrin ışıltısında, Engin
denizlere dalıp, kendi İç huzurunuzu bulun.
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3’ ü Bir Arada

Keyif, Lezzet, Eğlence
Aileniz için lezzetli atıştırmalıklar hazırlarken,
onlar yemyeşil bir bahçe içerisinde, güvenli bir
ortamda YEŞİL’ in, HAVUZ’ un ve GÜNEŞ’ in keyfini
çıkartıyor olacaklar.
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NET ALAN :
271,74 m²

Çatı Katı
1. KAT
ZEMİN KAT

NET : 63,72 m²
+ VERANDA : 16,40 m²

NET : 110,99 m²

B

NET : 52,63 m²
+ TERAS : 28,00 m²
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YAZGI SOKAK
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BEYİT SOKAK
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NET ALAN :
332,50 m²
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YAZGI SOKAK

Çatı Katı
1. KAT

BODRUM
KAT

ZEMİN KAT
NET : 60,76 m²

NET : 63,72 m²
+ VERANDA : 16,40 m²

NET : 110,99 m²

NET : 52,63 m²
+ TERAS : 28,00 m²

Değerlerimiz . . .
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1.Kalite

Yüksek

İşçilik & Malzeme

Yatırım Değeri

Mutfak

Havuz

Ankastre, Cihazları

Doğa

Deniz
Manzarası

Otopark

Güvenlik

Su
Deposu

Jeneratör

Alttan
Isıtma

Klima

Sauna*

** Sauna ve Hamam, A ve B Tipi Bloklarda isteğe bağlı olarak
proje kapsamına alınabilir. Ek bütçe ile fiyatlandırılır.

Hamam*
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Her Mevsim
Sıcak
Evinizin her köşesinde konforu, estetiği ve kaliteyi bir
arada yaşayacaksınız.
Konforu ayaklarınızın altına getiren ısıtma sistemi
yaşam alanınızın her köşesinde sıcaklığı hissetmenizi
sağlayacak.
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Prestijli Konumlar
Yanı Başınızda
E-5

E-5 YOLU

TEM E-6 YOLU

Hastaneler
İSTANBUL Havaalanı / 30 dk.

BÜYÜKÇEKMECE

Deniz
Metrobüs
Raylı Taşıma Erişilebilirlik
Toplu Taşıma Erişilebilirlik
Eğitim Kurumları
15 TEMMUZ Köprüsü / 44 dk.
FSM Köprüsü / 38 dk.
YAVUZ SULTAN SELİM Köprüsü / 48 dk.
1915 ÇANAKKALE Köprüsü / 2 sa. 24 dk.

