




Bildiklerinizi Unutun! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nevşehir’e prestij, hayatınıza konfor ve 
keyif katacak bir proje doğuyor...



Emlak Konut, tecrübesini Anadolu’ya taşıyor. Nevşehir, Emlak Konut’la modern ve prestijli bir projeye kavuşuyor:
Nevşehir Emlak Konutları

Anadolu’nun kadim yerleşim örneklerine ev sahipliği yapan
Nevşehir’de konforlu iş ve yaşam seçenekleri sunan 
Nevşehir Emlak Konutları, şehrin çehresi değiştirmeye hazırlanıyor.



Nevşehir Emlak Konutları kapılarını 
yeni bir hayata ve iş dünyasına açıyor...

3 tip konut ve bir ofis bloğu bulunan Nevşehir Emlak Konutları, 
işiniz ve aileniz için beklentilerinizi fazlasıyla karşılayan olanaklarla her şeyi bir arada sunuyor.

Şehre ve hayatınıza birçok yenilik getiren bu projede, göz alabildiğince yeşil bir peyzaj, 
şık konut ve ofisler, hayatınızı kolaylaştıran detaylar ve hareketli bir sosyal hayat sizi bekliyor.



İşinizi ileriye taşıyan ofisler ve dükkanlar...
Modern bir ofis için gereken donanıma sahip 6 katlı ofis bloğunun yanı sıra yola cephesi olan tüm blokların altında 
ticari üniteler yer alıyor. Nevşehir Emlak Konutları’nın girişinde herkesi karşılayan ikinci bir meydan olan ofis bloğunun 
önündeki geniş alan ise Nevşehirliler’e yeni bir buluşma mekânı ve bekleme alanı sağlıyor.



Hayatın keyifli yanları...
Nevşehir Emlak Konutları’nda ailenizle veya komşularınızla vakit geçirebileceğiniz 

çeşitli olanaklar sizi bekliyor. Çocuklarınız 2 adet çocuk oyun alanında eğlenceli zaman 
geçirebilir, ailenizle yeşilliklerle çevrili yürüyüş yollarının, yüksek ağaçların bulunduğu 

küçük korunun keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, doğal aydınlatma imkânı sağlayan ışıklık 
ile aydınlatılan kapalı havuz, bay-bayan için ayrı fitness salonları, bay-bayan için ayrı 

soyunma odaları ve duşlarla dinamik bir hayata adım atabilirsiniz.



Çevreye dost yenilikler...
Çocuklara daha güzel bir gelecek ve dünya bırakmak için yenilenebilir enerji gibi çevre dostu 
yeniliklere önem veren Emlak Konut, Nevşehir projesinde de bu konuya ayrı bir önem gösterdi. 
Örneğin, fotovoltaik panellerle güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanarak ortak alanların 
enerji ihtiyacı karşılanıyor. Çevre aydınlatmada dekoratif led aydınlatmalar ile güç tasarrufu 
sağlanıyor. Kapalı otoparklarda elektrikli araç şarj sistemi tesis ediliyor. Daire içinde kullanılan 
tüm bataryalar ve rezervuarlar su tasarruflu seçildi. Bahçe sulama sistemi için “gri su sistemi” 
ile geri dönüşüm sağlanıyor.



Doğanın eşsiz renkleriyle çevrili bir hayat...
Şehirde modern bir hayatın olanaklarından faydalanırken doğanın güzelliklerini de yaşayabilmeniz için projedeki 

parsel alanın %70’i yeşil alan ve bitkisel peyzaj olarak tasarlandı. Geniş ve düz yeşil alanlar oluşturulan projede, 2 adet 
iç peyzaj alanında, 2 adet de ofis bloğu önündeki meydanda bulunan 4 adet süs havuzu, göz zevkinize hitap ediyor. 
Farklı renkte çalı ve mevsimlik çiçek türleri, yüksek ağaçların bulunduğu küçük bir koru, yürüyüş yolları ve pergolalar 

sayesinde dinlenerek kendinizi tazeleme fırsatı buluyorsunuz. 



Herkes için konforlu bir yaşam...
A, B ve C olmak üzere, 3 tip konut bloğunda, 83 m2’den 210 m2’ye kadar değişen genişliklerde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 
4+1 seçenekleri sunan toplam 346 adet konut bulunuyor. Kat yüksekliği 9 ile 13 arasında değişen konut bloklarında 
tüm dairelerin, açık ve kapalı olmak üzere, balkonu bulunuyor. 

Her dairede çamaşır makinesinin yeri belirlenmiş olan işlik alanları ve gömme dolap mekânları yer alıyor, böylece konut 
içi düzenlemelerde kolaylık sağlanıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin tümünde ebeveyn banyolar ve tümünde küvet 
tercih edilen genel banyolar yer alıyor. Bunların yanı sıra, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin tümünde alaturka WC ile ekstra 
tuvalet sağlanıyor.



Otopark sorununu unutun...
Toplam 495 adet otopark bulunan Nevşehir Emlak Konutları’nda park sorununu yaşamamanız için 

yeterli sayıda otopark imkânı sağlanıyor. İki katlı kapalı otopark içerisinde konutlar için binalarla direkt 
bağlantılı 355 adet otopark alanı bulunuyor. Aynı kapalı otopark içerisinde, diğerlerinden bağımsız, 

66 adet ofis otoparkı, ayrıca yol üzerindeki ticaret birimlerine hizmet veren 74 adet açık otopark yer 
alıyor. Otoparklardaki CO2 seviyesini ölçebilmek için CO2 algılama sistemi bulunuyor.



Hayatı güzelleştiren ve 
kolaylaştıran detaylar...

Tecrübesini ve kalite standartlarını Anadolu’ya taşıyan Emlak Konut, 
projelerin tasarımında bulunduğu bölgeden de ilham alıyor. Örneğin, 

Nevşehir Emlak Konutları’nda cepheler iki farklı renkte yöreye 
özgü doğal taş ile kaplandı. Diğer mimari detaylar arasında hem fonksiyonel 

hem de şıklık katan özellikler bulunuyor: Doğal ışık ile aydınlatılmış kat holleri... 

Konut içlerinde aydınlık ve ferahlık sağlayan yere kadar camlar; 
temperli lamine camlar tercih edilerek alınan güvenlik önlemleri... 

Araç ve yaya girişinin haricinde güvenlikli bir yaya girişi...





A, B ve C olmak üzere 3 tip konut bloğu, D ofis bloğu; 
toplam 420 bağımsız bölüm

• Tüm konut blokları genelinde toplam 346 adet konut:

  1 tip (1+1), 83,00-100,00 m² aralığında 5 adet 

  1 tip (2+1), 120,00-122,00 m² aralığında 35 adet

  4 tip (3+1), 151,00-178,00 m² aralığında 168 adet

  3 tip (4+1), 194,00-210,00 m² aralığında 138 adet

• Toplam 74 adet ticari ünite:

  29,00-917,00 m² aralığında 54 adet dükkan

  134,00-172,00 m² aralığında 20 adet ofis

A1 BLOK
1BK+ZK+12K

C BLOK
1BK+ZK+12K

B2 BLOK
2BK+ZK+12K

B1 BLOK
2BK+ZK+12K

A5 BLOK
2BK+ZK+10K

A4 BLOK
1BK+ZK+8K

D BLOK
1BK+ZK+5K

A3 BLOK
1BK+ZK+8K

A2 BLOK
1BK+ZK+10K



Kat Planları



NET ALAN: 65,21 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 100,01 m2

C Tip Blok 1+1 C Tip Blok 2+1

NET ALAN: 82,49 m2 
SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 122,16 m2

Antre-Hol ve İşlik       : 9,85 m2

Salon          : 26,88 m2

Mutfak         : 12,01 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 10,55 m2

Oda 1         : 10,73 m2

Banyo         : 3,95 m2

Ebeveyn Banyosu       : 3,36 m2

Kapalı Balkon       : 5,16 m2

Açık Balkon         : 8,68 m2

Antre-Hol ve İşlik :10,45 m2

Salon :26,95 m2

Mutfak :12,01 m2

Ebeveyn Yatak Odası :11,85 m2

Banyo :3,95 m2

Açık Balkon :8,68 m2



NET ALAN: 109,95 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 158,24 m2

B Tip Blok 3+1

Antre-Hol ve İşlik        : 17,02 m2

Salon         : 29,83 m2

Mutfak        : 13,89 m2

WC         : 1,72 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 11,22 m2

Oda 1        : 11,97 m2

Oda 2        : 10,57 m2

Banyo        : 4,20 m2

Ebeveyn Banyosu       : 4,01 m2

Kapalı Balkon       : 5,51 m2

Açık Balkon        : 6,31 m2

C Tip Blok 2+1

NET ALAN: 79,51 m2 
SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 119,84 m2

Antre-Hol ve İşlik   : 9,84 m2

Salon    : 23,37 m2

Mutfak    : 12,01 m2

Ebeveveyn Yatak Odası : 10,72 m2

Oda 1    : 10,73 m2

Banyo    : 3,95 m2

Ebeveyn Banyosu : 3,38 m2

Kapalı Balkon  : 5,51 m2

Açık Balkon    : 7,31 m2



NET ALAN: 104,75 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 151,52 m2

B Tip Blok 3+1

Antre-Hol ve İşlik        : 15,22 m2 

Salon          : 27,54 m2

Mutfak         : 14,00 m2

WC          : 1,72 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 10,88 m2

Oda 1         : 11,50 m2

Oda 2         : 10,79 m2

Banyo         : 4,13 m2

Ebeveyn Banyosu       : 3,40 m2

Kapalı Balkon       : 5,56 m2

Açık Balkon        : 8,30 m2

NET ALAN: 118,62 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 167,23 m2

B Tip Blok 3+1

Antre-Hol ve İşlik   : 19,67 m2 

Salon     : 35,51 m2

Mutfak    : 13,25 m2

WC     : 2,79 m2

Ebeveveyn Yatak Odası : 11,63 m2

Oda 1    : 10,90 m2

Oda 2    : 10,83 m2

Banyo    : 4,20 m2

Ebeveyn Banyosu  : 4,69 m2

Kapalı Balkon  : 5,15 m2

Açık Balkon   : 9,23 m2 



NET ALAN: 149,53 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 206,96 m2 - 210,45 m2

A Tip Blok 4+1

Antre-Hol ve İşlik   : 21,61 m2 

Salon  : 38,06 m2

Mutfak  : 11,43 m2

WC  : 1,84 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 13,58 m2

Oturma Odası  : 15,73 m2

Oda 1  : 12,62 m2

Oda 2  : 12,97 m2

Banyo  : 4,51 m2

Ebeveyn Banyosu  : 4,16 m2

Kapalı Balkon 1  : 8,20 m2

Kapalı Balkon 1  : 4,81 m2

Açık Balkon  : 10,70 m2

NET ALAN: 140,20 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 194,73 m2

B Tip Blok 4+1

Antre-Hol ve İşlik       : 19,02 m2

Salon : 39,85 m2

Mutfak : 14,28 m2

WC : 1,94 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 13,62 m2

Oturma Odası : 13,12 m2

Oda 1 : 10,55 m2

Oda 2 : 12,30 m2

Banyo : 5,79 m2

Ebeveyn Banyosu : 3,60 m2

Kapalı Balkon : 6,12 m2

Açık Balkon               : 7,43 m2



NET ALAN: 140,15 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 194,16 m2

NET ALAN: 101,31 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 145,36 m2

C Tip Blok 4+1

Antre-Hol ve İşlik   : 19,07 m2 

Salon     : 39,85 m2

Mutfak    : 14,28 m2

WC     : 1,94 m2

Ebeveyn Yatak Odası : 13,62 m2

Oturma Odası   : 13,12 m2

Oda 1    : 12,30 m2

Oda 2    : 10,55 m2

Banyo    : 5,70 m2

Ebeveyn Banyosu  : 3,60 m2

Kapalı Balkon  : 6,12 m2

Açık Balkon   : 7,42 m2

Açık Balkon : 5,23 m2 

Ofis  : 88,43 m2

Mutfak : 8,87 m2

WC   : 2,09 m2

WC   : 1,92 m2

D Tip Blok Ofis A



Açık Balkon : 5,23 m2 

Ofis  : 108,65 m2

Mutfak : 9,29 m2

WC   : 2,09 m2

WC   : 1,92 m2

NET ALAN: 121,95 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 172,25 m2

D Tip Blok Ofis B

NET ALAN: 97,19 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 140,10 m2

Açık Balkon : 5,23 m2  

Ofis  : 84,31m2

Mutfak : 8,87 m2

WC   : 2,09 m2

WC   : 1,92 m2

D Tip Blok Ofis C



NET ALAN: 121,95 m2

SATIŞA ESAS BRÜT ALAN: 172,25 m2

Açık Balkon : 5,23 m2

 Ofis  : 108,65 m2

Mutfak : 9,29 m2

WC   : 2,09 m2

WC   : 1,92 m2

D Tip Blok Ofis D



NEVŞEHİR EMLAK KONUTLARI PROJE ÖZELLİKLERİ

MİMARİ

• A, B ve C olmak üzere 3 tip konut bloğu, D ofis bloğu; toplam 420 bağımsız bölüm
• Tüm konut blokları genelinde toplam 346 adet konut:
  1 tip (1+1), 83,00-100,00 m² aralığında 5 adet 
  1 tip (2+1), 120,00-122,00 m² aralığında 35 adet
  4 tip (3+1), 151,00-178,00 m² aralığında 168 adet
  3 tip (4+1), 194,00-210,00 m² aralığında 138 adet
• Toplam 74 adet ticari ünite:
  29,00-917,00 m² aralığında 54 adet dükkan
  134,00-172,00 m² aralığında 20 adet ofis

• Sosyal tesisler:
  - Doğal aydınlatma imkânı sağlayan ışıklık ile aydınlatılan kapalı havuz, 
  - Bay-bayan için ayrı fitness salonları
  - Bay-bayan için ayrı soyunma odaları ve duşlar
• Toplam 495 adet otopark:
  - İki katlı kapalı otopark içerisinde konutlar için binalarla direkt bağlantılı 355 adet otopark alanı
  - Aynı kapalı otopark içerisinde, diğerlerinden bağımsız, 66 adet ofis otoparkı 
  - Yol üzeri ticaret birimlerine hizmet veren 74 adet açık otopark 
• Asansör:
Gelişmiş teknoloji ve şık tasarımı ile her blokta en az iki adet asansör

• Daireler:
  - Yere kadar temperli lamine camlar
  - Her daire tipinde çamaşır makinesinin yeri belirlenmiş olan işlik alanları
  - Gömme dolap mekânları
  - Genel banyoların tümünde küvet
  - 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin tümünde ebeveyn banyo
  - 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin tümünde genel banyo ve ebeveyn banyo haricinde alaturka WC 
  - Açık ve kapalı olmak üzere, tüm dairelerde balkon

İNŞAAT (STATİK - BETONARME)

• Mevcut yönetmelik ve standartlara uygun olarak depreme dayanıklı bina tasarımı 
• Fore kazık yöntemiyle ekstra zemin iyileştirmesi
• Yangın Yönetmeliği’ne uyularak dış cephede yanmaz taş yünü ile 8 cm mantolama 
• Kat döşemeleri ve daire ortak duvarlarında ısı ve ses yalıtımı

MEKANİK

• Daire ısı istasyonu (supstation) sistemi
• Tesisatlarda çok katmanlı sessiz boru
• Dairelerde klima bakır boru altyapı tesisatı
• Gri su sistemi ile geri dönüşüm bahçe sulama sistemi
• Blok bazlı merkezi yağ ayırıcı sistemi
• Otoparklarda jet fan sistemi ile havalandırma
• Sosyal tesiste kapalı yüzme havuzu sistemi 
• Blok bazında katlarda çöp şaftı

ELEKTRİK

• Güvenlik kulübesi, bariyerler, CCTV ve Çevre Güvenlik Sistemi ile güvenlikli yaşam
• Ada içi altyapı tesisatları: 
  - Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı ile yıldırıma karşı korunma 
  - Jeneratörlerle tüm ortak alanlar ve ticari ünitelerde %100 yedekli enerji
  - Çevre aydınlatmada dekoratif led aydınlatmalarla güç tasarrufu 
• Bina içi elektrik tesisatları:
  - Kat koridorları, servis-yangın merdivenleri, holler, blok girişleri ve otoparkta hareket sensörlü LED armatürler
  - Renkli görüntülü İnterkom Sistemi ile daireler, blok girişleri ve site giriş kapısı ile sesli ve görüntülü iletişim
• Ortak alanlar ve daire içerisinde antre ve mutfakta yangın dedektörleri
• Kapalı otoparklarda elektrikli araç şarj sistemi
• Daireler için ısı pay ölçer
• Merkezi Uydu TV (SMATV) Sistemi
• Otoparklardaki CO seviyesini ölçebilmek için CO algılama sistemi
• Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden elektrik üretimiyle ortak alanların enerji ihtiyacı

PEYZAJ

• %70’i yeşil alan ve bitkisel peyzaj olarak tasarlanan parsel alan 
• 2 adet çocuk oyun alanı
• 2 adet iç peyzaj alanında, 2 adet ofis bloğu önü meydanda olmak üzere, 4 adet süs havuzu
• Oturma elemanları
• Pergolalar, Üst Örtü Gergi elemanı
• Yürüyüş yolları 
• Bitkisel düzenlemeyle alanın birçok yerinde farklı renkte çalı ve mevsimlik çiçek türleri
• Bitkiler için Otomatik Sulama Sistemi
• Yüksek ağaçların bulunduğu küçük bir koru
• İç peyzaj alanı aynı kotta tasarlanarak oluşturulan geniş ve düz yeşil alanlar

İÇ MİMARİ

• Mahal listesinde yer alan ve tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemelerde kalite, sağlamlık ve uzun ömürlülük
• Mutfak tezgâh üstü LED spot aydınlatma
• Mutfakta 1,5 gözlü eviye, ocak, ankastre fırın
• Cepheden atışlı fanlı davlumbaz sistemi 
• Banyoda akrilik masif tezgâh
• Banyoda tavan tipi havalandırma sistemi
• Laminat parke yer kaplaması
• Seramik yer kaplaması
• Laminat kaplama daire içi kapıları (salonlarda 1,5 kapı)
• Ahşap görünümlü ve ışıklı daire numarası olan çelik daire giriş kapısı
• Daire içi ve daire dışı asma tavanlar
• Daire içlerinde tamamı su tasarruflu bataryalar ve rezervuarlar
• Özel tasarımlı konsept bina girişleri






