




Karşınızda Küçükçekmece Gölü ve yemyeşil göl koruma havzası, 
bahçenizde yine on binlerce metrekarelik peyzaj düzeni içerisinde 
yeşilin ve mavinin her tonu… 

Farklı yüksekliklerde, Küçükçekmece Gölü’nün yanı başında 10 blok halinde inşa 
edilen Göl Panorama Evleri; 1431 daire ve Tem Otoyolu boyunca, 7.000 m2’lik 
ticari alan üzerinde, 40 bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 300 metrelik 
alışveriş caddesiyle karşınızda...

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde 
EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Öyle bir yerdeyiz ki...
Küçükçekmece Gölü’nün huzur veren maviliğine karşı, dostluğun ve komşuluğun 

hiç eksik olmadığı Göl Panorama Evleri; modern yaşamın tüm donatılarına 

sahip ayrıcalıklarıyla size en güzel yıllarınızı yaşatacak…  

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Çocuklarınız doğayı,
doğadan öğrenecek...

İstanbul’un en planlı semti Bahçeşehir’in yanı başında, çocuğunuzun en yakın 

arkadaşı doğanın ta kendisi olacak. Göl Panorama’nın tam 5.000 metrekarelik 

meyve ağaçlarıyla dolu alanında toprağa dokunacak, ağaçların arasında 

koşacak, ekip biçecek, doğayı yaşayarak öğrenecek... 

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



her adımda sizinle...
Suyun hayat veren sesi

Hayatın kaynağı olan su, Göl Panorama Evleri’nde yeniden hayat buluyor. 

Her köşesi şelaleler, göletler, havuzlar, su yollarıyla bezenen Göl Panorama 

size masmavi bir dünyanın kapılarını aralıyor.

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Göl Panorama Evleri’nde döşemeden döşemeye 3,20’lik ferah daire yükseklikleri, 

1+1’den 4+1’e uzanan farklı büyüklük ve tipte daire seçenekleri yer alıyor. 

Hepsi yemyeşil bir peyzaj düzeni içerisinde, hepsi mağazaların, 

kafelerin, restoranların tam ortasında…

Hayatınızın merkezi
eviniz olacak!

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde 
EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Enerjimiz sizi de
harekete geçirecek...
Tam donanımlı fitness center, sauna, koşu ve yürüyüş parkurları, oyun sahaları, çocuk 

oyun alanları…  Hepsi, hayata yeniden bakmanız için tasarlandı…

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Ayrı bir keyif...
Açık yüzme havuzlarıyla masmavi bir keyif 

yine ayrıcalıklarınızın panoramasında...

          

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Yeni alışveriş
caddeniz...
Cadde boyunca uzanan birbirinden şık dükkan ve mağazalarıyla 

standartlarınızı yansıtan bir yaşam Göl Panorama’da. 

Renkli bir alışveriş sonrası kahvenizi alın, pırıl pırıl güneşli havanın 

tadını sevdiklerinizle birlikte çıkarın...

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Benzersiz konumu, ticari alanları ve ulaşım avantajıyla Göl Panorama Evleri’nin 

oluşturacağı çekim gücü size çok kârlı bir yatırım olarak geri dönecek! 

Bu Panorama’da yerinizi
almanın tam zamanı!

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ArabanızKendinizi her an
bizim için değerli!güvende hissedeceksiniz...

Toplamda 2800 araçlık otopark alanıyla; 1+1 ve 2+1 dai̇releri̇mi̇ze bir, 

3+1 ve 4+1 dai̇releri̇mi̇ze çift araçlık kapalı otoparkın yanısıra 

misafirlerinize sunduğumuz açık otopark imkanıyla 

konforunuz önceliğimizdir.

Kartlı araç ve yaya giriş-çıkışı, kapalı devre kamera kayıt sistemi ve profesyonel 

güvenlik ekibimizle evinizde kendinizi 7/24 güvende hissedeceksiniz.

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ANTRE - KORİDOR - HOL – KİLER
DÖŞEME: Çapraz bağlı polietilen köpük (XPE) ile ısı ve ses yalıtımı + şap + seramik 
ve/veya laminat parke yer kaplaması yapılacaktır.
DUVAR: Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.
TAVAN: Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.
DAİRE GİRİŞ KAPI EŞİĞİ: Mermer kapı eşiği, kapı kasası eni ve boyunda tek 
tarafı radiuslu olarak yapılacaktır.
AKSESUARLAR: Daire kapı numarası, kapı dürbünü, kapı tokmağı ve rozetli kapı 
kilitleri paslanmaz çelik malzemeden ve İdare’nin onayına uygun olarak yapılacaktır.
PORTMANTO: Portmanto yapılacaktır.
GENEL: Sprink hattı olan yerlerde boruları kapatmak için kapama asma tavan 
uygulaması yapılacaktır.

SALON
DÖŞEME: Çapraz bağlı polietilen köpük ile ısı ve ses yalıtımı + şap + laminat parke 
yapılacaktır.
DUVAR: Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.
TAVAN: Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.
KAPILAR: Ahşap ve/veya MDF üzeri PVC kaplamalı, camlı iç kapı kanadı, kasası, 
pervazı yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine takılacaktır. 
KLİMA TESİSATI: Projesine uygun olarak split klima altyapı tesisatı (bakır boru 
ve drenaj) çekilip iç ve dış ünite montajı yapılacaktır.
GENEL: Pencere doğrama aksesuarları 1. sınıf malzemeden olacaktır. (Menteşe, 
ispanyolet, kilit ve ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.)
Denizlikler iki parça (iç, dış) ve radiuslu imal edilecek, dış denizliklerde damlalık 
yapılacaktır.

YATAK ODALARI
DÖŞEME: Çapraz bağlı polietilen köpük ile ısı ve ses yalıtımı + şap + laminat parke 
yapılacaktır.
DUVAR: Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.
TAVAN: Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.
KAPILAR: Ahşap ve/veya MDF üzeri PVC kaplamalı, camsız iç kapı kanadı, kasası, 
pervazı yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine takılacaktır. 
KLİMA TESİSATI: Ebeveyn yatak odasında projesine uygun olarak split klima 
altyapı tesisatı (bakır boru ve drenaj) çekilecektir.
GENEL: Pencere doğrama aksesuarları 1. sınıf malzemeden olacaktır. (Menteşe, 
ispanyolet, kilit ve ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.)
Denizlikler iki parça (iç, dış) ve radiuslu imal edilecek, dış denizliklerde damlalık 
yapılacaktır.

MUTFAK
DÖŞEME: Çapraz bağlı polietilen köpük (XPE) ile ısı ve ses yalıtımı + şap + seramik 
ve/veya laminat yer kaplaması yapılacaktır.
DUVAR: Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.
TAVAN: Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.
SÜPÜRGELİK: h=10 cm yüksekliğinde ahşap veya MDF üzeri PVC kaplamalı 
süpürgelik yapılacaktır. Tezgah arkasında süpürgelik imalatı yapılacaktır.
DOLAP: Corian ve/veya doğal granit ve/veya mermer ve/veya laminant tezgâh 
yapılacaktır. Tezgah ve üst dolap arası seramik ve/veya granit kaplama ve/veya cam 
mozaik ve/veya fileli mermer ve/veya alüminyum kaplamalı mdflam yapılacaktır. 
Mutfak alt ve üst dolabı ahşap kaplama ve/veya lake ve/veya membran kaplama 

yapılıp yerine monte edilecektir. Menteşeler frenli menteşe olacaktır. Alüminyum 
baza, ayarlanabilir ayak yapılacaktır.
BALKON KAPISI: Kutu profilden kör kasa + Korozyona karşı antipas boya ve/veya 
Galvaniz kör kasa yapılacaktır.
Isı yalıtımlı PVC doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam kilitlenebilir ispanyolet 
tertibatı ve diğer madeni aksamı ile birlikte takılacaktır. Balkon kapısına dışarıdan 
da kol takılacaktır.
Balkon kapısı altına topuk betonu imal edilecektir. (h min = 10 cm)
GENEL: Balkon kapıları içeri doğru açılacaktır. Pencere doğrama aksesuarları 1. 
sınıf malzemeden olacaktır. (Menteşe, ispanyolet, kilit ve ilaveleri, vasistas makas, 
kapı kolları vb.)
ANKASTRE ÜRÜNLER VE EVİYE: Projesine uygun olarak min. 500 m3/h 
kapasiteli bacalı ve/veya karbon filtreli paslanmaz çelik davlumbaz, ankastre fırın 
ve ocak montajı yapılacaktır. Projesine uygun olarak tek gözlü damlalıklı ve/veya 
1,5 gözlü damlalıklı ve/veya 1,5 gözlü damlalıksız paslanmaz çelik eviye montajı 
yapılacaktır.
ELEKTRİK: Buzdolabı, Tezgah üstü, Aspiratör ve genel kullanım için çocuk 
korumalı topraklı priz sortileri tesis edilecektir. Bulaşık makinesi, fırın, ocak için 
herbiri müstakil linyeli çocuk korumalı topraklı priz sortileri tesisi edilecektir. 
Projesine uygun aydınlatma sortisi tavanda B tipi dekoratif armatürü ve tezgah üstü 
ralina armatürü ile birlikte tesis edilecektir.

BANYO - EBEVEYN BANYO – WC
DÖŞEME: Şap + Su yalıtımı  + Seramik kaplaması yapılacaktır.
DUVAR: Sıva + Seramik kaplaması ve/veya Kağıt kaplaması yapılacaktır. Duvarlar 
tavana kadar sıva yapılacak, duvar seramikleri ve/veya kağıt kaplama asma tavanı 
minumum 10 cm. geçecektir. 
TAVAN: Asma tavan yapılacaktır.
GENEL: Su yalıtımı duvarlara 20 cm. çıkarılarak uygulanacaktır. İzolasyon test 
edilmeden zemin kaplama imalatına geçilmeyecektir.
Banyo dolabı ve dekoratif ayna takılacaktır.
MEKANİK: Genel ve ebeveyn banyolarda havlupan montajı yapılacaktır.
Projesine uygun olarak tezgah üstü lavabo montajı yapılacaktır.
Tek gövde batarya ve sifonu ile birlikte montaj yapılacaktır.
Kendinden rezervuarlı alafranga tuvalet taşı ve/veya gömme rezervuar ve asma 
klozet montajı yapılacaktır.
Prinçten kromajlı kağıtlık, bar ve/veya yuvarlak havluluk ve ikili askılık montajı 
yapılacaktır. Wc’lerde askılık montajı yapılmayacaktır.
Projesine uygun ölçülerde akrilik küvet veya duş teknesi montajı yapılacaktır.
Projesine uygun ölçülerde duşakabin montajı yapılacaktır.
Havalandırma aspiratörü montajı yapılacaktır.
ELEKTRİK: Projesine uygun şekilde komütatör aydınlatma sortisi, tavanda 
dekoratif spot armatür ve ayna üstünde dekoratif aplik armatürü ile birlikte tesis 
edilecektir.
Ayrı bir çamaşır odası yok ise çamaşır makinesi için müstakil çocuk korumalı 
kapaklı, topraklı priz sortisi tesis edilecektir.
Ayna yanında bir adet çocuk korumalı kapaklı, topraklı priz sortisi tesis edilecektir.

BALKONLAR
DÖŞEME: Su yalıtımı + şap + seramik yer kaplaması yapılacaktır.
DUVAR: Isı yalıtımı ve sıva (mantolama) + Dış cephe boyası yapılacaktır.
TAVAN: Isı yalıtımı ve sıva (mantolama) + Dış cephe boyası yapılacaktır.
KORKULUK: Betonarme Parapet (projesinde varsa) + Denizlik + Alüminyum 

korkuluk + lamine cam (şeffaf ve/veya renkli) yapılacaktır.
BALKON KAPISI: Kutu profilden kör kasa + Korozyona karşı antipas boya 
yapılacaktır.
Isı yalıtımlı PVC doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam kilitlenebilir ispanyolet 
tertibatı ve diğer madeni aksamı ile birlikte takılacaktır. Balkon kapısına dışarıdan 
da kol takılacaktır.
Balkon kapısı altına topuk betonu imal edilecektir . (h min =10 cm)
Denizlikler iki parça (iç, dış) ve radiuslu imal edilecek, dış denizliklerde damlalık 
yapılacaktır.
ELEKTRİK: Projesine uygun şekilde aydınlatma sortisi B tipi dekoratif armatürü 
ile birlikte tesis edilecektir.

PEYZAJ
   Site çevresi, güvenlik duvarları ile çevrilerek araç ve yaya girişleri için güvenlik 
noktaları oluşturulacaktır. Araçların siteye girişleri ve çıkışları otomatik bariyer 
kontrollü (OGS altyapısı) ile sağlanacaktır. 

   Site girişlerine güvenlik binası ve tak yapılacaktır. Tak üzerine Emlak Konut GYO 
A.Ş.’ nin Led Aydınlatmalı logosu konulacaktır. 

   Site çevresi güvenlik duvarları üzerine İdare’nin uygun görüp onaylayacağı 
ölçülerde korkuluk yapılacaktır.

   Site içi araç ve yaya yolları ile açık ve/veya kapalı otoparklar yapılacaktır.

   Site içi araç yolları ve açık otoparklarda parke ve/veya asfalt ve/veya baskı beton 
kaplama yapılacaktır.

   Proje kapsamında açık yüzme havuzu inşa edilecektir. Havuza ait filtrasyon 
tesisatı, güneşlenme terasları, soyunma kabinleri, duşlar ve ayak dezenfeksiyon 
havuzu yapılacaktır.

   Süs havuzları ve/veya yapay göletler biyolojik filtrasyonlu, dekoratif fiskiyeli, özel 
led aydınlatmalı olarak yapılacaktır.

   Proje kapsamında kent mobilyaları, dinlenme alanları ve çocuk oyun grupları 
bulunacaktır. (Kullanılacak malzemeler birinci sınıf ahşap olacak)

   Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları onaylı projeye göre yapılacaktır.

   Proje kapsamında yeşil alan olarak gösterilen yerlerde hazır rulo çim yapılacak 
ve bu alanlarda projesine uygun olarak otomatik kontrollü sulama sistemi 
yapılacaktır.

   Proje kapsamında en az 1 adet basketbol ve voleybol beraber, 1 adet tenis kortu 
yapılacaktır. Zemin kaplaması sıfır asfalt üzeri akrilik kaplama olacaktır. Basketbol 
sahasına dekoratif projektör armatürler ile projesine uygun olarak aydınlatma 
yapılacaktır.

   Engelli ve çocuk arabası sirkülâsyonu da düşünülerek bina içi asansörlere ulaşım 
sağlanacak, sosyal tesis engelli ve çocuk arabası girecek şekilde teşkil edilecektir.

Mahal Listesi Mahal Listesi
DAİRE İÇİGENEL

BETONARME: Binalar betonarme karkas olacaktır. Yapım tekniği radye temel, tünel kalıp ve/veya konvansyonel kalıptır. 
Üniversite onaylı statik projeler kullanılacaktır.
TEMEL VE PERDE YALITIMI: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerine; döşeme, temel ve taşıyıcı perde birleşim 
yerlerine sürme su izolasyonu + izolasyonu koruyucu levha yapılacaktır.  İçeriden kaba sıva + ince sıva + plastik boya yapılacaktır.
ISI VE SES YALITIMI: İki daireyi birbirinden ayıran ve/veya ısıtılmayan mahaller ile ortak duvarların salon ve/veya odalara 
gelen kısımlarına ısı ve ses yalıtımı yapılacaktır.
DIŞ CEPHE ISI YALITIMI: Dış cephede ısı yalıtımını sağlamak amacıyla dışarıdan mantolama tekniği kullanılacaktır. 
Mantolama üzerine silikon katkılı dış cephe boyası yapılacaktır. İdarenin onayı ile dış cephede söve, kat silmesi ve kat çıtası 
uygulaması yapılacaktır.
BLOK İÇLERİ VE GİRİŞLERİ: Şap + seramik ve/veya ölçülü boy mermer ile yer kaplaması yapılacaktır. Ayrıca idare onayı ile 
desen uygulaması yapılacaktır. Daire sayısı kadar ahşap malzemeden ve/veya pleksiglas vb. malzemeden posta kutusu ve ilan 
panosu imal edilecektir.
Her katta yangın merdivenlerine ve kat hollerine kat numarası konacaktır. Şaft içleri tüm yüzeyler beyaz çimento esaslı malzeme 
ile sıvanacaktır. Alüminyum ve / veya sac profillerden şaft kapağı kasası, kanadı ve pervazı yapılacaktır. Kollu ve kilitli olacaktır. 
Anahtarlar master sistem olacaktır.
DAİRE GİRİŞ KAPILARI: Daire giriş kapısı kapı kanadının iki yüzü, pervazı ve kasası ahşap ve/veya PVC kaplı olacaktır. Kapı 
montajı köpükle ve/veya harçla yapılacaktır.
DAİRE İÇ KAPILARI: Ahşap ve/veya MDF üzeri PVC kaplamalı, camsız ve camlı iç kapı kanadı, kasası, pervazı yapılacak ve 
madeni aksamı ile birlikte yerine takılacaktır. 
SÜPÜRGELİK: h=10 cm yüksekliğinde ahşap veya MDF üzeri PVC kaplamalı süpürgelik yapılacaktır.
PENCERELER: Kutu profilden kör kasa + Korozyona karşı antipas boya ve/veya Galvaniz kör kasa yapılacaktır. Isı yalıtımlı PVC 
doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam takılacaktır. Pencereler adetli çift açılır  yapılacaktır.
ISITMA TESİSATI: Merkezi kaskad sistem (mini kazan ve/veya duvar tipi yoğuşmalı kazan) ısıtma tesisatı yapılacak olup, ısı 
gider paylaşımı kalori ile yapılacaktır. Konutlarda mobil kalorifer tesisatı sistemi uygulanacaktır. Konutlarda; banyo haricindeki 
mahallerde projesine uygun olarak kompakt ventilli PKP veya PKKP tipi panel radyatörler, banyolarda ise havlupan radyatörler 
kullanılacaktır.
TEMİZ SU TESİSATI: Konutlarda kullanım temiz su ihtiyacı merkezi betonarme ya da blok bazlı modüler tip paslanmaz 
çelik su deposu ile çözülecektir. Kullanım sıcak su ihtiyacı ise paslanmaz çelik eşanjörlü, istenilen sıcak su değerinde su çıkışı 
ayarlanabilen tipte daire giriş istasyonu (sub-station) ile sağlanacaktır.
YANGIN TESİSATI: Onaylı projesine uygun olarak ada bazında merkezi su deposu ve varsa TSE, yoksa UL/FM, VDS, vb. 
uluslararası sertifikalara sahip yangın pompa istasyonu ile yangın söndürme sistemi kurulacaktır.
PİS SU TESİSATI: Pis su tesisatlarında mineral katkılı, kendinden ısı ve ses yalıtımlı, çok katmanlı, sessiz borular ve ekleme 
parçaları kullanılacaktır.
DOĞALGAZ TESİSATI: Onaylı projesine uygun olarak site içi doğal gaz alt yapı tesisatı çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, ticari 
üniteler ve diğer doğal gaz tüketimi yapılacak olan tesislerin bağlantıları yapılacaktır.
TV TESİSATI: 60 sabit kanallı , Digitürk ve D-Smart yayınlarına da imkan sağlayan TV Sistemi kurulacaktır.
İNTERKOM: Projesine uygun olarak renkli görüntülü interkom sistemi kurulacaktır. Daireler; blok girişi ve site giriş kapısı ile 
sesli ve görüntülü iletişim kurabilecektir.
YANGIN İHBAR: Projesine uygun olarak adresli yangın ihbar sistemi tesis edilecektir.
ÇEVRE AYDINLATMA: Park, bahçe, yürüme yolu aydınlatmaları ve yol aydınlatmaları projesine göre dekoratif tip aydınlatma 
direkleri ve ledli veya tasarruflu armatürler ile tesis edilecektir.
ACİL AYDINLATMA: Projesine ve yangın yönetmeliğine göre acil aydınlatma ve yönlendirme sortileri ledli armatürleri ile 
birlikte tesis edilecektir.
JENERATÖR: Tüm ortak alanlarda ve dairelerde % 100 yedekli enerjiyi sağlayacak kapasitede jeneratör sistemi tesis edilecektir.
ASANSÖR: Bloklarda trafik hesabına ve yangın yönetmeliğine uygun sayıda ve hızda, TSE ve CE standartlarında acil kurtarma 
tertibatı olan asansörlerin temini ve montajı yapılacaktır.
ENERJİ SİSTEMLERİ: Projede yenilenebilir enerji kaynakları tesis edilecektir.
GÜVENLİK SİSTEMİ: Projesine uygun olarak site içinde çevre duvarını ve/veya demir korkuluk/çitlerini, otopark giriş 
ve çıkışlarını ve blok girişlerini kontrol altında tutan güvenlik amaçlı kapalı devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik 
merkezinden 7/24 saat izleme ve kayıt yapılacaktır. 

* Özet Mahal Listesi, İdare ile Yüklenici arasında imzalanan Satışa esas Mahal Listeleri baz alınarak hazırlanmıştır. Proje 
kapsamında yapılacak olan imalatlarda Sözleşmeye Esas Mahal Listelerindeki kriterler geçerli olacaktır.

* Teknik mecburiyet oluşması halinde mahal listelerinde Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. onayı ile değişiklik yapılabilir.
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göl yanı başınızda!
TEM karşınızda,

Şehrin ana arteri TEM’e komşu Göl Panorama Evleri’nde yaşarken Küçükçekmece 

Gölü’nün benzersiz manzarasıyla yaşamın keyfini, lokasyonuyla da rahat rahat 

ulaşımın ayrıcalığını yaşayacaksınız… 

Salon 33.20 m2

EBV. Yatak Odası 15.20 m2

Soyunma Odası 5.91 m2

EBV. Banyo 4.23 m2

Yatak Odası 1 10.20 m2

Yatak Odası 2 10.63 m2

Yatak Odası 3 11.69 m2

Mutfak 13.48 m2

Çamaşır Odası 2.60 m2

Banyo 6.48 m2

Giriş Holü 9.05 m2

Koridor 9.15 m2

Bahçe Terası 57.46m2

Brüt: 240.94 m2

* Yukarıda bulunan kat planı D1 - D2 ve D3 bloklardaki dairelere aittir.4+1 A

Salon

Banyo

Yatak Odası 1 Yatak Odası 2 Yatak Odası 3

Bahçe Terası

Ebv. Yatak Odası
Giriş Holü

Mutfak

Ebeveyn
Banyosu

Koridor

Çamaşır
OdasıSoyunma 

Odası

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Salon 33.20 m2

EBV. Yatak Odası 15.20 m2

Soyunma Odası 5.91 m2

Yatak Odası 1 10.20 m2

Yatak Odası 2 10.63 m2

Yatak Odası 3 11.69 m2

Mutfak 13.48 m2

EBV. Banyo 4.23 m2

Çamaşır Odası 2.60 m2

Banyo 6.48 m2

Giriş Holü 9.05 m2

Koridor 9.15 m2

Balkon 1 3.90 m2

Balkon 2 7.62 m2

Brüt: 184.67 m2

Salon 30.15 m2

EBV. Yatak Odası 16.64 m2

Soyunma Odası                     3.36 m2

Yatak Odası 1 10.20 m2

Yatak Odası 2 11.05 m2

Mutfak 9.92 m2

EBV. Banyo 2.97 m2

Çamaşır Nişi 0.56 m2

Banyo 4.48 m2

Giriş Holü 6.18 m2

Hol 4.79 m2

Balkon 10.14 m2

Brüt: 150.02 m24+1 A3 3+1 A * Yukarıda bulunan kat planı B1 - B2 - B3 ile C1 - C2 ve C3 bloklardaki dairelere aittir.* Yukarıda bulunan kat planı D1 - D2 ve D3 bloklardaki dairelere aittir.

Salon

Banyo
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Ebv. Yatak Odası

Giriş Holü
Mutfak

Ebeveyn
Banyosu

Hol

Çamaşır
Nişi

Soyunma 
Odası

Salon

Banyo

Yatak Odası 1

Balkon 1

Balkon 2

Yatak Odası 2Yatak Odası 3

Ebv. Yatak Odası

Giriş Holü

Mutfak

Ebeveyn
Banyosu

Koridor

Çamaşır
Odası

Soyunma 
Odası

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Salon 29.88 m2

EBV. Yatak Odası 16.72 m2

Soyunma Odası 3.54 m2

Yatak Odası 1 10.94 m2

Yatak Odası 2 9.72 m2

Mutfak 9.98 m2

EBV. Banyo 3.92 m2

Çamaşır Nişi 1.11 m2

Banyo 4.20 m2

Giriş Holü 5.76 m2

Hol 5.94 m2

Balkon 8.04 m2

Brüt: 148.78 m23+1 C
Salon & Mutfak 29.60 m2

EBV. Yatak Odası 15.68 m2

Soyunma Odası 5.40 m2

Yatak Odası 9.25 m2 

Banyo 5.27 m2

Çamaşır Nişi 0.60 m2

Koridor 3.19 m2

Balkon 5.14 m2

Brüt: 104.78 m2 
2+1 A * Yukarıda bulunan kat planı A blokdaki dairelere aittir.* Yukarıda bulunan kat planı B1 - B2 ve B3 bloklardaki dairelere aittir.

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Giriş Holü

Mutfak

Mutfak

Ebeveyn
Banyosu
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Çamaşır
Nişi

Soyunma 
Odası

Soyunma 
Odası



Salon 24.30 m2

EBV. Yatak Odası 14.42 m2

Yatak Odası 8.71 m2

Mutfak 7.56 m2

Çamaşır Nişi 0.56 m2

Banyo 4.47 m2

Giriş Holü 4.84 m2

Hol 3.58 m2

Balkon 6.56 m2

Brüt: 101.82 m22+1 C
Salon 24.25 m2

EBV. Yatak Odası 13.73 m2

Soyunma Odası 3.48 m2

Yatak Odası 8.71 m2

Mutfak 7.57 m2

Çamaşır Nişi 0.56 m2

Banyo 4.47 m2

Giriş Holü 4.95 m2

Hol 2.81 m2

Bahçe Terası 18.55 m2

Brüt: 121.83 m2
2+1 D1

* Yukarıda bulunan kat planı B1 - B2 - B3 ile C1 - C2 ve C3 bloklardaki dairelere aittir.* Yukarıda bulunan kat planı B1 - B2 - B3 ile C1 - C2 ve C3 bloklardaki dairelere aittir.

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Ebv. Yatak Odası

Ebv. Yatak Odası

Giriş Holü
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Mutfak

Mutfak
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Nişi

Çamaşır
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Soyunma 
Odası



Salon & Mutfak 27.98 m2

Yatak Odası 12.67 m2

Çamaşır Nişi 0.62 m2

Banyo 4.43 m2

Balkon 3.35 m2

Brüt: 71.02 m21+1 A
Salon & Mutfak 26.83 m2

Yatak Odası 13.11 m2

Çamaşır Nişi 0.62 m2

Banyo 4.69 m2

Balkon 3.35  m2

Brüt: 69.54 m21+1 B * Yukarıda bulunan kat planı A blokdaki dairelere aittir.* Yukarıda bulunan kat planı A blokdaki dairelere aittir.

* Yukarıdaki görseller tanıtım amaçlı olup, BEMA teknik gereklilik olması halinde EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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30 yıldır inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Bema İnşaat; konut, butik alışveriş merkezleri, ticari 
binalar ve fabrika projeleri gibi alanında sahip olduğu uzmanlık ile bugün sektörün öncüleri arasında yer 
almaktadır. Dünden bugüne gerçekleştirdiği 20.000 markalı ve nitelikli konutla bugün tecrübesini daha da 
artıran Bema İnşaat’ın projelerinden bazıları şu şekildedir:

Kartal Halk Ekmek Fabrikası, Kiptaş Tuzla Konutları, Toki Kütahya İnşaatları, Panosonik Genel Müdürlüğü 
Van Deprem Konutları, Habitat (İstanbul içi) Yol İyileştirme Projeleri, İkitelli ve Kütahya’da Bulunan Spor 
Salonları ile konusunda güvenle anılan bir  firma olma özelliğiyle İSO 9001 ve İSO 14001 sertifikalı ve Nato 
Belgeli müteahhitlik hizmetleri sunan Bema İnşaat, şimdi kıtaların buluşma noktası İstanbul’da dev bir 
projeyle yatırımcısına kazandırmaya hazırlanıyor. 

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da, E-5 ile Tem arasında, metro ulaşım ağı, 3. Boğaz köprüsü aksı ve 
kanal İstanbul’un değer kazandırdığı çok yönlü ulaşım ağlarının keşişme noktası Bahçeşehir’in yanıbaşında, 
en değerli lokasyonda Tem’e cepheli, göl tarafında yepyeni bir proje yükseliyor. 

Göl Panorama Evleri; Bema İnşaat’ın sektörde oluşturduğu; güven, kalite ve titizlikle yükseliyor. Su ve yeşile 
dayalı tercihlerin temel  konsept oluşturduğu Göl Panorama Evleri ortak alanların ve peyzajın  tüm projenin 
% 83’ünü oluşturduğu yepyeni bir yaşam merkezi olarak hayata geçecek. Peyzaj alanları ile adından sıkça 
söz ettiren bir proje olacak. 

Kat erişimli yer altı kapalı otoparkından, yüzme havuzuna, süs havuzları ve 300 metrelik çarşı caddesinden 
restaurantlara kadar özel müşterilerimize sunacağımız tüm bu ayrıcalıklar yaşayacaklarınızın sadece bir 
bölümünü oluşturuyor. 

Bugüne kadar hep doğru zamanda, doğru projelerle, kalite ve güven dolu vizyonuyla hizmet üreten Bema; 
müşterilerinin yatırımlarına değer katarak proje sahiplerine daima kazandıran yatırımlar sunmuştur. İşte 
bu nedenle sizleri tanıtım ofisimize davet ediyor; doğru zamanda, doğru bir yatırımın yüksek getirisine ortak 
olmaya çağırıyoruz.

Bu kazanca ortak olmanız dileğimizle….

1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların yaşam kalitesini yükseltecek 
anlayış hayat buldu. İnşaat alanının köklü markası Emlak Konut’un, başarılarla dolu yolculuğu başladı. 
İnsan hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern kentler kurmak kurumsal vizyon olarak belirlendi. 
Bu temel amaçla birlikte Emlak Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı oldu.
 
Emlak Konut, ülkemizin planlı kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz bırakan projeler gerçekleştirdi. Bulunduğu 
semte ismini verecek büyüklükte ve döneminin en yenilikçi kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, ciddi 
bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. Ve 2002 yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına 
dönüştü. Bu dönüşüm aslında dev projelerin, ses getirecek atılımların ve daha büyük bir şirket olmanın 
habercisiydi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmasıyla beraber Emlak Konut; tasarım alanında dünyada yankı 
bulan, çevreye duyarlı teknolojileri barındıran, şehre değer katan niteliklerde projelerin ardında yer aldı. 
2003 yılından itibaren 11 yıllık dönemde yaklaşık 93.000 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirmiştir.

Emlak Konut hızlı büyümesini taçlandıracak, hedeflerini daha geniş ufuklara taşıyacak bir atılımla iki kez 
halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arzı arasına girdi. 2013’teki 
ikincil halka arz ise son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul alanında yapılan en büyük halka arz oldu. Halka 
arzlarla büyüyen Emlak Konut, 3,8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ve 31 Mart 2014 itibariyle ulaştığı 13,6 
milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. 

Emlak Konut kuruluşundan beri süregelen artan ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi ve geldiği noktadaki 
konumu itibariyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyor. Bu ülkenin gururla anılacak, küresel oyuncusu olma 
hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor…

www.bemainsaat.com.trwww.emlakkonut.com.tr





Yeşilkent Mah. Bahçeşehir Yanyol Göl Panorama Evleri No:18 İSTANBUL
444 05 40

Faks: 0212 596 61 90
www.golpanoramaevleri.com


