


ISPARTAKULE’DE

NELER
OLACAK
NELER!



ISPARTAKULE, 
EBRULi’YLE 

BAMBAŞKA BiR 
YER OLACAK!

Her gün değişen komşularınız olmayacak. Saatler süren trafik çilesi olmayacak.
Top yüzünden kırılan vazolar ya da yazdan yaza kullanılan havuz terlikleri olmayacak. 

Çarşıya gitmek için saatler harcayan anneler de...
En güzeli, otomobil sesleri arasında büyüyen, yeşile hasret çocuklar olmayacak.

Size olmayacakları söylüyoruz ki,  Ispartakule’nin merkezinde
neler olacağını siz tahmin edin!

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YAŞAM, 
BEKLENTiLERiN 

ÜSTÜNE
ÇIKACAK! 

Yanı başınızdaki metroyla İstanbul elinizin altında olacak.
Kırılan vazolar yerine spor sahalarında vakit geçiren çocuklar olacak.

Yaz kış havuz ayrıcalığı, 7/24 alışveriş ve
çarşı keyfi sizi bekliyor olacak.

İçten komşularınız, yepyeni dostlarınız olacak.
Yaşam, hayallerinize meydan okuyacak.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



SU KADAR
SAF HAYALLER

GERÇEK
OLACAK.

Elimizde sadece hayallerimiz vardı...
Su kadar saf, İstanbul kadar renkli. Bu hayaller Ebruli ile gerçek olacak.

Projenin içerisinde boydan boya uzanan süs havuzlarıyla
maviliğe dokunacak, çiçeklerle bezeli yemyeşil

oturma alanlarında huzur bulacaksınız.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ÇOCUKLAR 
YEŞiLiN HER 

TONUNA 
DOYACAK. 

Ebruli Ispartakule’de çocuklarımızı kusursuz bir renk resitali karşılayacak.
Araç trafiğine kapalı oyun alanlarında

güvenle oynayan çocuklara, çiçek çiçek işlenmiş bahçeler
ve ferah oturma alanları eşlik edecek.

Ebruli Ispartakule’yi görünce, sevdikleriniz için
doğru yerde olduğunuzu hissedeceksiniz.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



MUTLULUK 
YEPYENi 

BiR ANLAM 
KAZANACAK. 

Ebruli Ispartakule’de tam 724 konut ve 52 cadde mağazasından oluşan 
bir hayal dünyası bulunuyor. Renkli, hareketli, keyifli...

2+1’den 4+1’e daire seçenekleriyle, öncelikle ailelere hitap eden bir 
hayal dünyası... 4 katlı konaklardan 28 katlı binalara kadar,

her biri büyük hayallerle dolu 724 daire. 
Sonuçta daireler içinde oturmak içindir.

Hayallerse içinde yaşamak için...

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YATIRIMLAR 
KARŞILIĞINI 
FAZLASIYLA 

BULACAK.
Ebruli Ispartakule, çocuklarınızın geleceği ve

sevdiklerinizin mutluluğu için geliştirilmiş bir proje. 
Peyzajından süs havuzlarına, bisiklet yollarından çiçek bahçelerine,

değerini her geçen gün katlayan konumundan araçsız
nefes alabileceğiniz meydanına kadar tüm ayrıcalıklarıyla,

ailelere de yatırımcılara da kazanç fırsatı sunuyor.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



KONFOR,
BAHÇE VE 

PARKLARA 
YAYILACAK.

Ebruli Ispartakule geniş peyzaj alanlarıyla,
günün stres ve yorgunluğundan uzak,

bahçe konforunu yaşatmak için inşa ediliyor.
Çocuklar site içinde, araç trafiğine kapalı alanda
güvenle oynarken, mutluluk bahçelere yayılıyor.



AYRICALIKLAR 
GECENiZi 

AYDINLATACAK. 
Yaşam alanlarını az katlı yaparak konforu üst seviyelere taşıdık, 

gecenin ve gündüzün güzelliğini 
Ebruli dünyasında gerçeğe dönüştürdük.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., 
Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla 
değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ULAŞIM 
BÜYÜK 

AYRICALIĞINIZ 
OLACAK.

Her İstanbullunun en büyük hayalidir yaşamın merkezinde olmak. 
Ebruli Ispartakule’de sadece yaşamın değil, 

ayrıcalıkların da ulaşımın da kazancın da merkezinde olacaksınız.



YAZ KIŞ 
YÜZMENiN 

KEYFi 
ISPARTAKULE’Yi 

SARACAK. 
Ebruli sakinlerini kapalı yüzme havuzlarıyla dolu, keyifli bir yaşam bekliyor. 

Ebruli’de çocuklar eğlenirken, büyükler serinleyecek.

• Fitness Salonu • Hamam • Sauna • Buhar Odası



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YORGUNLUK 
DiYE

BiR ŞEY 
KALMAYACAK.

Ebruli Ispartakule’de hamam ve
sauna seanslarıyla kendinizi yenileyeceksiniz.

Her yeni güne zinde başlayacak, yaşamınıza keyif katacaksınız.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YEDiDEN 
YETMiŞE 

HERKES SPORA 
DOYACAK.

Ebruli Ispartakule’de yediden yetmişe herkes 
için birçok spor olanağı bulunuyor.

Komşularla veya arkadaşlarla iddialı maçlar 
yapmak da mümkün,

spor salonunda ter atmak da...



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, 
Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ARACINIZ DA
EN AZ 

SEVDiKLERiNiZ 
KADAR GÜVENDE 

OLACAK.
Ebruli Ispartakule’de önceliğimiz, güvenliğiniz. 

7/24 güvenli kamera sistemi ile izlenen Ebruli Ispartakule’de 
sevdikleriniz güven içinde yaşarken, 

geniş otopark alanlarında aracınız da en az
sevdikleriniz kadar güvende olacak.



TÜM 
HAYALLER BiR 

MEYDANDA 
TOPLANACAK!

Gelin, hayallerinizi biraz zorlayalım...
 • Evinize birkaç metre mesafede 6.000 m2’lik park

• Cadde mağazaları ile çevrili meydan
• Her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çarşı

• Araç trafiğine kapalı peyzaj alanı 

Ebruli dünyası, keyifle ve güven içerisinde bir hayali 
yaşama çevirebilmek için size fırsatlar sunuyor.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YEŞiL VE 
MAViNiN 

SONU 
GELMEYECEK.

Ebruli Ispartakule’de kapıdan çıktığınız an,
mavi ve yeşilin müthiş uyumu karşılayacak sizi. 

Hemen önünde bulunan 380.000 m2’lik arkeolojik park,
o bölgeye inşaat yapılmasını engelliyor.

Böylelikle proje içerisinde bulunan mavi ve yeşil güzelliğinin önü
asla kapanmayacak. Size de, sonu gelmeyen mavi ve

yeşil dolu yaşamın keyfini çıkarmak kalacak.

Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ÖVÜNÜLECEK 
MUTFAKLAR, 

EN GÜZEL 
LEZZETLERLE 
BULUŞACAK.

Şık ve son teknolojiyle tasarlanmış mutfaklar,
misafirlere gururla gösterilecek mekanlar haline gelecek.

Siz, her güne, balkonunuzda keyifli kahvaltılarla başlarken, 
mutfağınızın güzelliği kulaktan kulağa yayılacak.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YAŞAM, 
HAYALLERDEN 

iLHAM ALACAK…
Mutfağından banyosuna, salonunda çocuk odasına;

yaşayacaksınız gönlünüzce.
Ne varsa hayalinizde, gerçek olacak Ebruli Ispartakule’yle.



Kullanılan görseller tanıtım amaçlı olup, Sıtar İnşaat A.Ş., Aslan Yapı, Torkam, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.



KAT
PLANLARI

E. BANYO
3.85 m2

BANYO
4.12 m2

GİRİŞ HOLÜ
5.02 m2

KORİDOR
5.80 m2

MUTFAK
8.11 m2

KAPALI
BALKON
5.38 m2

SALON
15.15 m2

KAPALI BALKON
8.81 m2

KAPALI BALKON
5.60 m2

KAPALI BALKON
5.34 m2

ODA
8.25 m2

E. YATAK ODASI
9.00 m2

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 84,43 m2

: 127,84 m2 - 128,15 m2

: 127,10 m2 - 124,95 m2

Anahtar Planı

3+1A

3+1A

3+1A

3+1A

A BLOK

2+1A

2+1A

C BLOK

2+1A

2+1B

2+1B

2+1A
2+1B

2+1B

Vaziyet Planı

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

2+1-A
A1-A2-C1-C2 Blok | Normal Kat



Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 86,65 m2 - 86,84 m2

: 115,39 m2 - 115,57 m2

: 85,67 m2

: 126,45 m2 - 128,72 m2

2+1-C2+1-B
B Blok | Normal KatC1-C2 Blok | Normal Kat

GİRİŞ HOLÜ
5.78 m2

KORİDOR
3.71 m2

MUTFAK
8.08 m2

KAPALI 
BALKON
5.84 m2

E. BANYO
3.91 m2

BANYO
3.76 m2

E. YATAK ODASI
10.46 m2

ODA
8.12 m2

KAPALI
BALKON
9.36 m2

KAPALI
BALKON
3.77 m2

SALON
15.79 m2

KAPALI BALKON
7.09 m2

Vaziyet Planı

Anahtar Planı

D BLOK

2+1B
2+1A

2+1A

2+1B

2+1B2+1B

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

SALON
18.37 m2

MUTFAK
8.12 m2

GİRİŞ HOLÜ
5.27 m2

KORİDOR
3.09 m2

BANYO
4.58 m2

E.BANYO
3.28 m2

E.YATAK ODASI
9.36 m2

KAPALI BALKON
5.73 m2

KAPALI BALKON
4.50 m2

ODA
8.38 m2

KAPALI BALKON
8.47 m2

KAPALI BALKON
 7.50 m2

Vaziyet Planı

Anahtar Planı
2+1D 2+1E2

2+1E1

2+1C

2+1C

2+1E1

2+1E1

2+1E12+1E2

2+1D

B BLOK

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL



Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 86,52 m2

: 117,61 m2 

2+1-D
B Blok | Normal Kat

SALON
16.46 m2

KAPALI BALKON
8.12 m2

KAPALI BALKON
5.25 m2

KAPALI BALKON
5.89 m2 ODA

8.41 m2

KAPALI BALKON
6.05 m2

MUTFAK
8.26 m2

GİRİŞ HOLÜ
4.86 m2

KORİDOR
5.65 m2

BANYO
3.85 m2

E.BANYO
4.13 m2

E.YATAK ODASI
9.59 m2

Vaziyet Planı

Anahtar Planı
2+1D 2+1E2

2+1E1

2+1C

2+1C

2+1E1

2+1E1

2+1E12+1E2

2+1D

B BLOK

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 86,04 m2 - 86.32 m2

: 114,45 m2 - 115,66 m2

2+1-E1
B Blok | Normal Kat

E. BANYO
4.30 m2

E. YATAK ODASI
9.15 m2

KAPALI BALKON
5.18 m2

KAPALI BALKON
5.89 m2

KAPALI BALKON
8.03 m2

SALON
16.59 m2

ODA
8.41 m2

KORİDOR
5.65 m2

BANYO
4.28 m2

GİRİŞ HOLÜ
4.38  m2

MUTFAK
8.26 m2

KAPALI BALKON
5.92 m2

Vaziyet Planı

Anahtar Planı
2+1D 2+1E2

2+1E1

2+1C

2+1C

2+1E1

2+1E1

2+1E12+1E2

2+1D

B BLOK

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL



Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 86,34 m2

: 117,15 m2

2+1-E2
B Blok | Normal Kat

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 101,82 m2

: 136,28 m2 - 136,95 m2

2+1-F
D3-D4-D5 Blok | 1. Kat

KAPALI BALKON
7.74 m2

KAPALI BALKON
5.89 m2

KAPALI BALKON
5.25 m2

E. YATAK ODASI
9.59 m2

KAPALI BALKON
6.05 m2

MUTFAK
8.26 m2

GİRİŞ HOLÜ
4.68 m2

KORİDOR
5.65 m2

BANYO
3.92 m2

E.BANYO
4.13 m2

ODA
8.41 m2

SALON
16.77 m2

Vaziyet Planı

Anahtar Planı
2+1D 2+1E2

2+1E1

2+1C

2+1C

2+1E1

2+1E1

2+1E12+1E2

2+1D

B BLOK

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

GİRİŞ HOLÜ
7.20 m2

KORİDOR
7.81 m2

SALON
20.00 m2

KAPALI BALKON
8.82 m2

MUTFAK
8.54 m2

KAPALI BALKON
4.94 m2

ODA
8.66 m2

KAPALI BALKON
4.81 m2

EBEVEYN YATAK ODASI
14.96 m2

KAPALI BALKON
5.51 m2

EBEVEYN BANYO
4.02 m2

Ç. O.
2.21 m2BANYO

4.34 m2

Anahtar Planı

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

Vaziyet Planı

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

D BLOK3+1C

4+1-B 4+1-B

2+1F



Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 111,81 m2

: 168,21 m2 - 168,61 m2

3+1-A 3+1-C
A1-A2 Blok | Normal Kat

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Brüt Alan

: 124,87 m2

: 161,87 m2 - 168,27 m2

D1-D2-D3-D4-D5 Blok | Normal Kat

Anahtar Planı

Vaziyet Planı

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

KAPALI BALKON
6.77 m2

MUTFAK
8.24 m2

GİRİŞ
5.93 m2

KORİDOR
8.48 m2

BANYO
4.16 m2

E. BANYO
4.25 m2

E. YATAK ODASI
10.66 m2

KAPALI BALKON
7.72 m2

KAPALI BALKON
5.27 m2

KAPALI BALKON
5.27 m2

KAPALI BALKON
11.70 m2

ODA
8.12 m2

ODA
8.12 m2

SALON
17.12 m2

Vaziyet Planı

633-2 PARSEL

Anahtar Planı

A1

C2 B

C1

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

3+1A

3+1A

3+1A

3+1A

A BLOK

2+1A

2+1A

GİRİŞ HOLÜ
8.70 m2

KORİDOR
10.61 m2

BANYO
4.34 m2

Ç.O
2.21 m2

E. BANYO
4.02 m2

E. YATAK ODASI
14.96 m2

ODA
8.66 m2

ODA
8.82 m2

MUTFAK
9.94 m2

KAPALI
BALKON
4.81 m2

KAPALI
BALKON
4.90 m2

SALON
20.00 m2

KAPALI BALKON
5.51 m2

KAPALI BALKON
8.81 m2

KAPALI BALKON
8.58 m2

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

D BLOK3+1C

4+1B 4+1B

3+1C



4+1-A 4+1-B
D1-D2-D3-D4-D5 | Zemin Kat D1-D2-D3-D4-D5 Blok | Normal Kat

Anahtar Planı Anahtar Planı

Vaziyet Planı

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Net Alan+Açık Balkon
Satışa Esas Brüt Alan

Satışa Esas Net Alan
Satışa Esas Net Alan+Açık Balkon
Satışa Esas Brüt Alan

: 142,02 m2

: 147,78 m2

: 192,11 m2 - 202,97 m2

GİRİŞ HOLÜ
4.97 m2

KORİDOR
18.59 m2

WC
2.64 m2

Ç.O.
2.12 m2

BANYO
4.42 m2

E. BANYO
4.34 m2E. YATAK ODASI

12.52 m2

ODA
9.42 m2

ODA
8.85 m2

ODA
8.84 m2

MUTFAK
10.80 m2

A. BALKON
5.76 m2

KAPALI BALKON
5.34 m2

KAPALI BALKON
5.34 m2

KAPALI BALKON
5.69 m2

SALON
23.28 m2

KAPALI BALKON
4.65 m2

KAPALI BALKON
10.21 m2

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

4+1-A 4+1-A

D BLOK

GİRİŞ HOLÜ
4.97 m2KORİDOR

14.79 m2

WC
2.64 m2

Ç.O.
2.12 m2

BANYO
4.42 m2E. BANYO

4.42 m2

E. YATAK ODASI
15.79 m2

ODA
8.85 m2

ODA
8.85 m2

ODA
9.28 m2

MUTFAK
13.74 m2

KAPALI BALKON
5.60 m2

KAPALI BALKON
5.34 m2

KAPALI BALKON
5.34 m2

SALON
22.80 m2

KAPALI BALKON
5.35 m2

KAPALI BALKON
10.69 m2

A. BALKON
10.03 m2

: 144,99 m2

: 155,02 m2

: 200,27 m2 - 208,19 m2

A2

D3 D4 D5

D1 D2

678-11 PARSEL

Vaziyet Planı

A1

C2 B

C1

633-2 PARSEL

D BLOK3+1C

4+1B 4+1B

3+1C



İSTANBUL AVCILAR ISPARTAKULE 5.ETAP ARSA SATIŞI 
KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ 633 ADA 2 PARSEL VE 
678 ADA 11 PARSEL EBRULİ ISPARTAKULE ÖZET MAHAL 
LİSTESİ 

1- ANTRE-HOL-KORİDOR-KİLER
• DÖŞEME Proje ve detaylarına  göre 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 ve/veya 
prinç rengine boyalı metal ve/veya pirinç malzemeden 
yapılacaktır.

• PORTMANTO Proje ve detaylarına uygun portmanto 
yapılacaktır.

• INTERCOM Antrede renkli görüntülü intercom ünitesi 
montajı yapılacaktır.

• AYDINLATMA Antrede, koridor, hol, kiler de aydınlatma 
sortisi J1/J3 tipi armatürü ile tesis edilecektir

• PANO Antrede kuvvetli ve zayıf akım için daire panosu 
tesis edilecektir.

2- SALON
• DÖŞEME proje ve detaylarına göre 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 ve/veya lake 

kaplamalı, camlı ve/veya camsız iç kapı kanadı, kasası, 
pervazı yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine 
takılacaktır.

• KLİMA TESİSATI Projesine uygun olarak klima altyapı 
tesisatı (bakır boru ve drenaj) çekilip, iç ve dış ünite 
montajı yapılacaktır.

• AYDINLATMA Projesine göre avize aydınlatma sortileri 
J1 tipi armatür ile birlikte tesis edilecektir. 

• PRİZ Projesine göre enerji, TV, Telefon ve Data priz 
sortileri tesis edilecektir.

• GENEL Pencere doğrama aksesuarları ithal olacaktır. 
(Menteşe, ispanyolet, kilit ve ilaveleri, vasistas makas, 
kapı kolları vb.)

 Proje ve detayına göre denizlikler yapılacaktır.
3- YATAK ODALARI
• DÖŞEME proje ve detaylarına göre  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  ve/veya lake 

kaplamalı, camsız ve/veya camlı 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, 
elektrik beslemesi ve drenaj) çekilecektir.

• AYDINLATMA Projesine göre aydınlatma sortisi J1 tipi 
armatürü ile birlikte tesis edilecektir.

• PRİZ Projesine göre enerji, TV,Telefon ve Data priz 
sortileri tesis edilecektir.

• GENEL Pencere doğrama aksesuarları ithal  
malzemeden olacaktır. (Menteşe, ispanyolet, kilit ve 
ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.)

 Proje ve detayına göre denizlikler yapılacaktır.
4- MUTFAK
• DÖŞEME Proje ve detaylarına göre  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.
• DOLAP Corian ve/veya doğal granit ve/veya mermer ve/

veya laminant ve/veya akrılık masif tezgah 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 mebran ve/veya pvc kaplama yapılıp yerine 
monte edilecektir. Menteşeler frenli menteşe olacaktır, 
Alüminyum baza, ayarlanabilir ayak yapılacaktır.

• BALKON KAPISI Galvaniz kutu profilden kör kasa 
yapılacaktır.Isı yalıtımlı PVC doğrama veya PVC 
kaplamalı MDF + ısı kontrol kaplamalı çift cam 
kilitlenebilir ispanyolet tertibatı ve diğer madeni aksamı 
ile birlikte takılacaktır. Balkon kapısına dışarıdan da kol 
takılacaktır. Balkon kapısına çıt veya manyetik tutucu 
yapılacaktır.

• GENEL Balkon, pencere doğrama aksesuarları 1.sınıf 
malzemeden olacaktır. (Menteşe, ispanyolet, kilit ve 
ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.)

• ANKASTRE ÜRÜNLER Projesine uygun olarak 
bacalı veya karbon filtreli paslanmaz çelik davlumbaz, 
ankastre fırın, ocak ve yarı ankastre bulaşık makinesi 
montajı yapılacaktır.Projesine uygun paslanmaz çelik 
evye montajı yapılacaktır.

• AYDINLATMA Projesine uygun şekilde komutatör 
aydınlatma sortisi tavanda B tipi dekoratif armatürü ve 
tezgah üstü rafına armatörü ile birlikte tesis edilecektir.

• PRİZ Projesine göre enerji, TV, Telefon ve Data priz 
sortileri tesis edilecektir.Buzdolabı, Tezgah üstü, 
Aspiratör ve genel kullanım için çocuk korumalı topraklı 
priz sortileri tesis edilecektir. Bulaşık makinesi, fırın, 
ocak için herbiri mustakil linyeli çocuk korumalı topraklı 
priz sortileri tesis edilecektir.

5- BANYO-EBEVEYN BANYO-WC
• DÖŞEME Şap + Su Yalıtımı + Seramik kaplaması 

yapılacaktır.
•  DUVAR Sıva + Seramik kaplaması yapılacaktır.
•  TAVAN Asma tavan yapılacaktır.
• Genel su yalıtımı duvarlara 20 cm çıkarılarak
 uygulanacaktır.
• Banyo dolabı ve dekoratif ayna takılacaktır.
•  MEKANİK; Alüminyum havlupan montajı yapılacaktır.
 Projesine uygun olarak tezgah altı veya üstü lavabo 

montajı yapılacaktır. Lavabo tesisatı, tek gövde batarya 
ve sifonu ile birlikte montaj yapılacaktır. Gömme 
rezervuar ve asma klozet montajı yapılacaktır. Pirinçten 
kromajlı kağıtlık, bar ve/veya yuvarlak havluluk ve ikili 
askılık montajı yapılacaktır. Wc’lerde askılık montajı 
yapılmayacaktır. Projesine uygun ölçülerde banyo 
bataryası ve el duşu montajı yapılacaktır. Projesine 
uygun ölçülerde duşakabin montajı yapılacaktır. 
Projesine uygun banyo aspiratörü montajı yapılacaktır.

•  ELEKTRİK Ebeveyn banyoda projesine uygun şekilde 
komütator aydınlatma sortisi, armatürü ile birlikte tesisi 
edilecektir.

 Banyoda projesine göre ayrı bir çamasır odası yok ise 
çamaşır makinesi için müstakil çocuk korumalı kapaklı, 
topraklı priz sortisi tesis edilecektir.

 Banyolarda projesine göre ayna yanında bir adet çocuk 
korumalı kapaklı, topraklı priz sortisi tesis edilecektir.

6- BALKONLAR
• DÖŞEME Projesi ve detaylarına uygun isi ve ses yalıtımı 

ve/veya şap + su yalıtımı + şap + seramik yer kaplaması 
yapılacaktır.

• DUVAR Proje ve detaylarına uygun mantolama + dış 
cephe boyası ve/veya cephe projesine uygun kaplama 
malzemesi uygulanacaktır.

• TAVAN Proje ve detaylarına uygun manttolama + dış 
cephe boyası ve/veya cephe projesine uygun kaplama 
malzemesi uygulanacaktır.

• KORKULUK projesi ve detaylarına uygun  alimünyum 
veya paslanmaz çelik taşıyıcılı lamine cam korkuluk 
olacaktır.

• BALKON KAPISI; Galvaniz kutu profilden kör kasa 
yapılacaktır.Isı yalıtımlı PVC doğrama veya PVC 
kaplamalı MDF + ısı kontrol kaplamalı çift cam 
kilitlenebilir ispanyolet tertibatı ve diğer madeni aksamı

 ile birlikte takılacaktır. Balkon kapısına dışarıdan da kol 
takılacaktır. 

• SÜZGEÇ Açık balkonlarda projesine uygun süzgeç 
montajı yapılacaktır.

• NOT Kapalı balkonların döşeme ve duvar kaplaması 
bulunduğu mahal ile aynı olacaktır.

• ELEKTRİK Projesine uygun şekilde aydınlatma sortisi B 
tipi dekoratif armatürü ile birlikte tesis edilecektir.

7- PEYZAJ
• Site çevresi, güvenlik duvarları ile çevrilerek araç ve 

yaya girişleri için güvenlik noktaları oluşturulacaktır. 
Araçların siteye girişleri ve çıkışları otomatik bariyer 
kontrolü (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.  

• Süs havuzları ve/veya yapay göletler, dekoratif fıskiyeli, 
özel led aydınlatmalı olarak yapılacaktır. 

• Proje kapsamında kent mobilyaları, dinlenme alanları ve 
çocuk oyun grupları bulunacaktır.  

• 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. 

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

8- GENEL
• SOSYAL TESİS Her bir parsele ait, kapalı yüzme havuzu, 

spor salonu, hamam, sauna ve buhar odası olan sosyal 
tesisler yapılacaktır.  

• BETONARME Binalar Betonarme karkas olacaktır. Yapım 
tekniği radye temel, tünel kalıp ve/veya konvansiyonel 
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 koruma imalatları yapılacaktır.  

• ISI VE SES YALITIMI Projesine uygun, 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; Proje ve detaylarına uygun
 mantolama + dış cephe boyası ve/veya cephe projesine
 uygun kaplama uygulanacaktır. 
• 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 MDF üzeri laminannt kaplamalı 
ve/veya ahşap kaplamalı ve/veya PVC kaplı olacaktır. 

• SÜPÜRGELİK Ahşap veya MDF üzeri lake ve/veya PVC 
kaplamalı süpürgelik yapılacaktır.  

• PENCERELER Galvaniz kutu profilden kör kasa 
yapılacaktır. Isı yalıtımlı 

• PVC doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam takılacaktır. 
Pencereler çift açılır yapılacaktır.  

• ISITMA TESİSATI Merkezi kaskad sistem (mini kazan 
ve/veya duvar tipi yoğuşmalı kazan) ısıtma tesisatı 
yapılacak olup, ısı gider paylaşımı kalorimetre 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 deposı 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 UL/FM, VDS, vb. 
uluslararası sertifikalara sahip yangın pompa istasyonu 
ile yangın söndürme sistemi kurulacaktır. Site içi yangın 
alt yapı tesisatı çekilecek, bloklar sosyal tesisler ticari 
üniteler ve diğer bölümlerin bağlantıları yapılacaktır. 
Cihaz, armatür (hidrant v.b) montajı yapılacaktır. Daire 
içi yangın tesisat hattı olan yerlerde boruları kapatmak 
için uygun alçıpan detayı yapılacakır.

• PİSSU TESİSATI; Yangın yönetmeliği ve mekanik tesisat
 uygulama kriterlerine göre hazırlanan onaylı projesine 

uygun pis su tesisatlarında mineral katkılı, kendinden ısı
 ve ses yalıtımlı, çok katmanlı, sessiz borular ve ekleme 

parçaları kullanılacaktır. Blokların evye tesisatı olan 
ünitelerine ait pis su tesisat hatlarına projesine uygun 
yağ tutucu yapılacaktır. 

• 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.Konut 
mahalleri içine doğal gaz tesisatı yapılmayacaktır. 

• TV TESİSATI; SMA TV + Multiswich olarak dizayn 
edilecek, Digitürk ve D-Smart yayınlarına da imkan 
sağlayan TV Sistemi kurulacaktır.

• İNTERCOM Projesine uygun olarak renkli görüntülü 
intercom sistemi kurulacaktır. Daireler, blok girişi 
ve site giriş kapısı ile sesli ve görüntülü iletişim 

kurabileceklerdir. 
• YANGIN İHBAR Projesine uygun olarak yangın algılama 

ve ihbar sistemi tesis edilecektir. 
• ÇEVRE AYDINLATMA Park, bahçe, yürüme yolu 

aydınlatmaları ve yol aydınlatmaları projesine göre 
dekoratif tip aydınlatma direkleri ve ledli 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 yönetmeliğine 
uygun sayıda ve hızda, TSE ve CE standartlarında acil 
kurtarma tertibatı olan asansörlerin temini ve montajı 
yapılacaktır. 

• ENERJİ  SİSTEMLERİ Projesine göre 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. 

1) Özet mahal listesi, İdare ve yüklenici arasında imzalanan 
satışa esas Mahal listeleriş baz alınarak hazırlanmıştır. 
Proje kapsamında yapılacak olan imalatlarda 
sözleşmeye esas mahal listelerindeki kriterler geçerli 
olacaktır. 

2) Teknik mecburiyet olması halinde mahal listelerinde 
Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. onayı ile değişiklik yapılabilir.

Proje Ayrıcalıkları



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 içinde barındıran, şehre değer katan niteliklerde projelerin ardında yer aldı. 

2003 yılından bugüne kadar çeşitli büyüklükte toplam 132 projenin ihalesini gerçekleştirerek, bu projelerin tamamlanması 

sonucunda yaklaşık 128.826 bağımsız bölümün yapılmasını sağlamış olacaktır.

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 30 Eylül 

2017 itibariyle ulaştığı 19,9 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. 

Emlak Konut kuruluşundan beri 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…

Ticari faaliyetlerine 1965 yılında gıda sektörü ile başlayan Güzel Group; inşaat, turizm, gayrimenkul, sanayi ve tarım ürünleri 

lisanslı depoculuk sektörlerinde, başarılarla dolu 50 yılı geride bıraktı. Daima bir adım ötesini hedefleyen Güzel Group, 90’lı yılların 

başında tarım ürünleri ve gübre sektörüne giriş yaptı. Küçük adımlarla başlayan bu yolculuk büyük ve sağlam adımlarla devam 

etmekteydi. Ve yeni atılım; 1998 yılında kurulan un fabrikası olacaktı. Modernizmi, hijyeni, ileri teknolojiyi ve kaliteyi bünyesinde 

barındıran un fabrikasıyla, sektörün limitleri aşılmış, ilk sıralar zorlanmaya başlamıştı. 2009 yılında İzmir’de Ege Yıldızı A.Ş. adıyla, 

turizm ve lisanslı depoculuk sektörüne atılan adımı, 2010’da Medeni İnşaat olarak Konya’da hayata geçirilen ilk inşaat projesi 

takip etti. Ve sıra geldi en büyük adımı dünyanın merkezine atmaya... 2013 yılında İstanbul merkezli Sıtar İnşaat kuruldu. Emlak 

Konut güvencesiyle 959 konut (Bahçekent Flora) ve 260 adet ticari ünite ile İstanbul’un en büyük açık AVM’si (Cadde Flora) 

projeleri gibi dev yatırımlar tek tek hayat bulmaya başladı. 

Şimdi de hayatın merkezi olan Ispartakule’de Ebruli Ispartakule projesiyle 724 konut 52 ticari üniteden oluşan bir yatırımla inşaat 

sektöründe zirveye doğru faaliyetlerine devam etmektedir. 50 yılı aşan yolculuğunda, şeffaflığı ve kaliteyi görev kabul eden Güzel 

Group; tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum sağlamış, insan ve çevre sağlığını ön planda tutmuş ve sürekli gelişim 

amacı gözetmiştir. Güzel Group bünyesinde bulunan Sıtar İnşaat, yaşamı güzelleştiren alanlar üretmeye ve kalite yolculuğunda 

sağlam adımlar atmaya devam etmektedir.



Kurulduğu 1981 yılından günümüze, kalitesini her geçen gün artırarak büyüme prensibiyle çıktığı yolculukta, odağından insanı 

hiç ayırmadan gelişen teknolojiyi yakından takip eden, müşteri ve iş ortakları ile güven ilişkisi kuran, değişen dünyanın getirdiği 

sorunlar karşısında daima kalıcı çözümler peşinde olan bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtiçindeki çalışmalarını 

yurtdışına da taşıyarak, çeşitli ülke ve şehirlerde konut, eğitim ve spor yapıları, alışveriş merkezleri, köprü, altgeçit ve enerji 

tesislerine kadar pek çok projeden alnının akı ile çıkmıştır. Yurtdışında gerçekleştirilen projeler ile uluslararası en büyük ilk 250 

firmanın açıklandığı ENR (Engineering News-Record) listelerinde 2013-2014-2015-2016 yıllarında dünyanın en büyük ilk 200 

firması arasına girmeyi başarmıştır. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra, bağlı olduğu grup şirketleri ile yurtiçi ve yurtdışında çimento 

fabrikası, alçı ve alçıpan duvar elemanları fabrikası, tarım ve hayvancılık tesisleri gibi sanayi, tarım ve enerji yatırımlarına imza 

atmıştır. 

Toplam alanı 4.000.000 m2’nin üzerinde 40.000 konut, 250.000 m2’nin üzerinde eğitim ve sağlık yapıları, ofis ve alışveriş merkezleri 

gibi taahhüt projeleri gerçekleştirildiği bu süreçte gerek Aslan Yapı olarak gerekse ortaklarımız ile tamamladığımız veya devam 

eden konut projelerinden bazıları; Ankara / Vadi Evleri, Beytepe / Beypalas, Cezayir Konut Projeleri (30.000 konut),  Ankara / PTT 

Göksu Evleri (1.900 konut), Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi (5.000 konut, ticari alanlar), Bodrum Evleri (500 konut), Sapanca 

Konakları, Bağdat Caddesi Karma Kullanım Projesi, bu istek ve arzu ile başladığımız, Ispartakule / Ebruli Konutları (724 konut, 

ticari alanlar) Aslan Yapı, yeşil çevre ve modern şehircilik anlayışı ile gelecek kuşaklara güzel bir dünya hazırlama, toplumun refah 

ve mutluluğuna katkıda bulunma amacı ve heyecanı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Torkam İnşaat olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Dereli nezdinde, 25 yıldır İnşaat ve Yapı sektöründe 

faaliyet göstermekteyiz. Bugüne kadar grup şirketlerimiz nezdinde tamamlanmış ve devam etmekte olan konutlar, 

rezidans, ticari üniteler, alışveriş merkezleri, okullar, otel ve diğer projelerimiz 1.000.000 m² inşaat alanı ile toplam 

yatırım tutarı 1 milyar USD hacmine ulaşmıştır. 

Şirketimiz orta ve büyük ölçekli nitelikli ve markalı konut, rezidans projeleri ve butik çarşılar geliştirip, bu alanda 

yatırımlar yapmak suretiyle gayrimenkul sektöründe kontrollü ve istikrarlı büyüme hedefini benimsemiştir.  Türkiye, 

Bulgaristan ve Cezayir yatırımlarımız bu hedeflerimizin birer göstergesidir. Yurtiçinde ve yurtdışında teknolojik ve 

finansal gelişmeleri takip ederek, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun uluslararası standartlarda, ekonomik, 

güvenli ve estetik projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, tüm yaşam ortaklarımıza, çalışanlarımıza, 

tedarikçilerimize, banka ve finans kuruluşlarına ve tüm dostlarımıza saygılar sunarız.
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