
“İNSAN BİR AĞACA BENZER
KÖKÜ SÖZÜNDE DURMAKTIR.”

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî



Bir dedenin, torununa söz verdiği o karne hediyesinin samimiyeti ile çıktık yola... 

Sadece binlerce insanı hayallerindeki yuvaya kavuşturmak değil

 onlara huzurlu yaşam alanları tasarlamak en büyük hedefimiz oldu. 

 

Başardık...

 

Erkenden evini teslim ettiğimiz ailelerin sevincini gördük, oğluna söz verdiği

arabayı alan babanın gururunu yaşadık. Bir terfi sevinci gibiydi, satış ofisimizden 

elinde anahtarı ile ayrılan ailelerin gülüşünü görmek. Parklarımızda,

sosyal alanlarımızda sevinçle oyun oynayan çocukların neşesi, neşemiz oldu. 

Bugüne kadar sözümüz bir oldu. Şimdi yine Avrupa Konutları Başakşehir’de

size yeni bir yaşam sözü veriyoruz. Rahatça işinize gitmeniz için metroya,

3. Havalimanı’na ve 3. Köprü’ye yakın alanı seçtik. 

Güvenli, huzurlu ve mutlu yuvanızı kurun diye; biz çok çalıştık ve çalışıyoruz.

Çünkü biz; bu toprakların insanlarından öğrendik

söz vermenin kıymetini.



İstanbul’un yeni cazibe merkezinde yükselen 
Avrupa Konutları Başakşehir’de renkli bir yaşamın kapısını 
açmaya hazır mısınız? 

Avrupa Konutları Başakşehir; kent meydanına, 

Sağlık Kent’e ve şehir parkına yakınlığıyla, sosyal yaşamınıza 

renk katmaya hazırlanıyor. 

ŞEHRİN GÖZDE YAŞAM MERKEZİ!  

Y.S.S. KÖPRÜSÜ (3. KÖPRÜ)

3. Köprü ile 15 dakika içinde 

Anadolu yakasındasınız. 

ŞEHİR PARKI 

Doğa ile iç içe olmanın değerini 

bilenlerin adresi, şehir parkının 

yanı başındasınız. 

KENT MEYDANI

Kamu kurumlarının yer aldığı 

ve sosyalleşmeye tanıdığı diğer 

imkanlarıyla kent meydanı 

yanı başınızda.

SAĞLIK KENT

Tüm sağlık ihtiyaçlarınız için 

kurulmuş 2.680 yataklı

Başakşehir Sağlık Kent

çok yakınınızda. 

3. HAVALİMANI

Kolaylıkla ulaşabileceğiniz

3. Havalimanı; istediğiniz yere

gidebilmeniz için sizi bekliyor. 



Ülkemizin istikrarlı ekonomisi ve yükselen potansiyeli ile

 ARTAŞ İNŞAAT olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi 

yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. 

Konutun lider markası Avrupa Konutları olarak, koşulsuz 

müşteri memnuniyeti anlayışıyla geliştirdiğimiz projelerde 

15.500 konutluk ve 50.000 kişilik büyük bir aile olduk. 

Konut ve ofis üretimindeki hızımızı ve erken teslim sözümüzü

bu yıl da sürdürmekte kararlıyız.

Her zaman yatırımcısına en yüksek prim getirisi hedefleyen 

ARTAŞ İNŞAAT ana faaliyet alanları olan gayrimenkul, 

perakende ve turizm sektörlerinde büyümeye devam ediyor. 

Yeni projemizin müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz adına 

verimli ve hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Süleyman ÇETİNSAYA

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI



 “Benim işim sevi için

Dostun evi gönüllerdir

 Gönüller yapmaya geldim”

Yunus Emre





 “Ağacın iyisi özünden

Yiğidin iyisi sözünden olur”

Karacaoğlan72.706 m2 arsa üzerinde 244.325 m2 inşaat alanına 

sahip Avrupa Konutları Başakşehir Projesi; aileniz ile 

birlikte mutlu günlere uyanacağınız bir proje.

3 parselden oluşan projemizin %80’i peyzaj 

düzenleme alanı olarak tasarlanmıştır. Toplam 11 blok, 

941 daire ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız 

27 dükkan ile size yeni bir yaşam alanı vadediyoruz. 

Projemize komşu ve yürüme mesafesindeki okullar 

sayesinde, çocuklarınızı daha iyi bir gelecek bekliyor. 

Bugüne kadar tutmuş olduğumuz “kaliteli, mutlu 

ve huzurlu yaşam” sözümüzü Avrupa Konutları 

Başakşehir Projesi ile devam ettirecek olmanın 

onurunu yaşıyoruz. 

AVRUPA KONUTLARI

BAŞAKŞEHİR PROJESİ



Avrupa Konutları Başakşehir Projesi’nin 

yaşam kalitenizi arttıracak modern mimarisi 

ile mutlu yarınlara bir adım daha yakınsınız.

Bu modern mimariyi tamamlayan yeşil alanlar 

ve süs havuzları sayesinde, hem sizler hem de 

çocuklarınız huzuru bulacaksınız.

Mutluluğun Yeni Adresi;

Avrupa Konutları Başakşehir!



Avrupa Konutları Başakşehir Projesi’nde, 

uzun yollar katetmeden günlük alışverişinizi 

yapabilecek ve temel ihtiyaçlarınızı kolayca 

karşılayabileceksiniz.

Size Özel Tasarlanmış

Alışveriş Alanları… 





Avrupa Konutları Başakşehir Projesi’nin 

hemen yanı başında yer alan park alanında 

sağlıklı bir yaşama “merhaba” diyeceksiniz.

Spor tutkunuysanız ya da spora başlamak 

isteyip de vakit bulamıyorsanız, evinize 

yürüyüş mesafesinde yer alan spor 

alanlarında dilediğiniz zaman spor 

yapabileceksiniz. Spor dolu bir yaşam, 

Avrupa Konutları Başakşehir Projesi’nde

sizi bekliyor. 

Spor Dolu, Eğlenceli Günler!



Avrupa Konutları Başakşehir Projesi 

ile ailenizle beraber mutlu günlere 

uyanacaksınız. Yaşamınızı renklendiren 

mekanları ile ailenizle huzurlu

vakit geçirebileceksiniz.

Avrupa Konutları Başakşehir’de

hayallerinizi yaşayacaksınız. 

Keyifli Bir Yaşamın Sözü...



Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz yeşil 

alanlarda, çocuklarınız güven içinde parklarda 

oynarken, siz de dinlenme alanlarında ve 

seyir teraslarında onları izleyerek keyifli vakit 

geçirebileceksiniz. 

Çocuklarınız, Avrupa Konutları Başakşehir’de; 

şehrin karmaşasından uzak kalarak 

çocukluklarını doyasıya yaşayabilecekler. 

Çocuklarınız ile

Daha Güzel Yarınlara...



“Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin... Ev ister,

ekmek ister. Öpülmek, okşanmak ister.”

Cahit Külebi



Proje genelinde iki ayrı sosyal tesis içerisinde 

kadın ve erkeklere ayrı ayrı tasarlanmış kapalı 

yüzme havuzu,

hamam,

sauna,

buhar odası 

ve fitness salonu ile

keyifli günler sizi bekliyor. 

Sosyal Yaşam Alanları

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Yoğun geçen bir iş gününün ardından 

ailenizle dinlenmek bambaşka! Gün batımında 

komşularınızla sohbet etmenin keyfi

paha biçilemez.

Bu bir rüya değil. Avrupa Konutları 

Başakşehirde’siniz! 

Sosyalleşmeyi Yeniden 
Keşfedeceksiniz!



Evinizin hemen yanı başında bulunan spor alanlarında sevdiklerinizle dilerseniz tenis, dilerseniz voleybol 

veya basketbol oynayarak günün stresini üzerinizden atabileceksiniz. Komşularınızı maça davet edip

spor dolu saatler geçireceksiniz. Spor bir lüks veya ekstra ayıracağınız bir vakit değil,

hayatınızın parçası olacak. 

Avrupa Konutları’nda Sağlıklı Bir Hayat Sizi Bekliyor.



Çocuklarınız futbolun keyfini çıkarırken, 

onlara en renkli tezahüratlarla

eşlik edebileceksiniz.

Futbol Sahası



Çocuklarınızın mutluluğu için 

doğru adrestesiniz! 

Çocuklarınızın neşeyle oynayıp doğa 

sevgisiyle büyüyeceği yeşil alanlarda

siz de güzel vakit geçirecek ve temiz

havanın keyfine doyamayacaksınız. 

Çocuk Oyun Alanı
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EVİNİZİN GÜZELLİĞİ
SİZİNLE HAYAT BULACAK.



Modern Mimari Anlayış, Yaşamınızla Buluşuyor.

Modern bir anlayışla dizayn edilen dairelerin 

tümü, gün ışığından en iyi şekilde yararlanmaları 

düşünülerek konumlandırıldı.

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Kullanışlı Daire Planlarıyla, Evinizde Ferahlığı Yaşayacaksınız...

Ferah odaların, geniş balkonların,

yemek ve oturma odalarının hepsi, kusursuz

bir sanat eserinin cezbedici renkleri gibi

birbirlerini tamamlıyor.

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Hayran Bırakan Zarif Tasarım...

Misafirlerinizi ağırladığınızda,

evinizin özenle dizayn edilmiş

her köşesine hayran kalacaklar. 

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.



MAHAL LİSTESİ

MAHAL İMALAT AÇIKLAMA
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ANTRE - 
KORİDOR - HOL

DÖŞEME
Proje ve detaylarına uygun olarak ısı ve ses yalıtımı + şap + porselen seramik ve/veya laminant parke yer kaplaması 
yapılacaktır.

DUVAR Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.

TAVAN Alçı sıva + plastik tavan boyası ve/veya gereken yerlerde asma tavan uygulaması 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 
yapılacaktır.

PORTMANTO Projesine uygun portmanto yapılacaktır.

GENEL Sprink hattı olan yerlerde boruları kapatmak için alçıpan asma tavan uygulaması yapılacaktır.

ISITMA TESİSATI
Projesine uygun olarak kompakt ventilli panel radyatör montajı yapılıp, yönetmeliklere uygun olarak mahal 
sıcaklığını asgari 15˚C olacak şekilde ayarlayabilen TS en 215'e uygun termostatik vana takılacaktır.

AYDINLATMA Projesine uygun olarak aydınlatma tesisatı yapılacaktır. 

İNTERKOM Antrede renkli görüntülü interkom (asgari 7 inch) ünitesi montajı yapılacaktır.

ELEKTRİK PANOLARI Antrede portmanto içinde kuvvetli ve zayıf akım için daire panoları tesis edilecektir. 

SALON

DÖŞEME
Proje ve detaylarına uygun olarak ısı ve ses yalıtımı + şap + laminant parke ve/veya lamine parke ve/veya masif 
parke yer kaplaması yapılacaktır.

DUVAR Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.

TAVAN Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.

ISITMA TESİSATI
Projesine uygun olarak kompakt ventilli panel radyatör montajı yapılıp, yönetmeliklere uygun olarak mahal 
sıcaklığını asgari 15˚C olacak şekilde ayarlayabilen TS en 215'e uygun termostatik vana takılacaktır.

KLİMA TESİSATI
Projesine uygun olarak ve mekanik tesisat uygulama kriterlerinde belirtildiği şekilde klima altyapı tesisatı 
(bakır boru ve drenaj) çekilecektir. İç ve dış ünite montajı yapılacaktır. 

AYDINLATMA Projesine uygun olarak aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

PRİZ Projesine uygun olarak tv, data priz sortisi tesis edilecektir.

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

YATAK
ODALARI

DÖŞEME
Proje ve detaylarına uygun olarak ısı ve ses yalıtımı + şap + laminant parke ve/veya lamine parke ve/veya masif 
parke yer kaplaması yapılacaktır.

DUVAR Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.

TAVAN Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.

KAPILAR
Ahşap ve/veya PVC membran ve/veya MDF üzeri mat lake boyalı camlı veya camsız iç kapı kanadı, kasası, pervazı 
yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine takılacaktır.

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

ISITMA TESİSATI
Projesine uygun olarak kompakt ventilli panel radyatör montajı yapılıp, yönetmeliklere uygun olarak mahal 
sıcaklığını asgari 15˚C olacak şekilde ayarlayabilen TS en 215'e uygun termostatik vana takılacaktır.

KLİMA TESİSATI
Ebeveyn yatak odalarında projesine uygun olarak split klima altyapı tesisatı (bakır boru ve drenaj) çekilecektir. 
Ebeveyn yatak odaları için iç ve dış ünite montajı yapılacaktır.

AYDINLATMA Projesine uygun olarak aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

PRİZ Projesine uygun olarak tv, data priz sortisi tesis edilecektir.

MUTFAK

DÖŞEME
Proje ve detaylarına uygun olarak ısı ve ses yalıtımı + şap + porselen seramik ve/veya laminant parke ve/veya 
lamine parke ve/veya masif parke yer kaplaması yapılacaktır.

DUVAR Alçı sıva + plastik boya yapılacaktır.

TAVAN Alçı sıva + plastik tavan boyası yapılacaktır.

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

DOLAP

Akrilik masif ve/veya doğal granit ve/veya mermer ve/veya laminant ve/veya polyester tezgâh yapılacaktır. 
Tezgâh ve üst dolap arası seramik ve/veya granit kaplama ve/veya cam mozaik ve/veya fileli mermer ve/veya 
alüminyum kaplamalı mdflam ve/veya polyester yapılacaktır. Mutfak alt ve üst dolabı ahşap kaplama ve/veya 
membran ve/veya pvc kaplama ve/veya akrilik yapılıp yerine monte edilecektir. Menteşeler frenli menteşe olacaktır, 
alüminyum baza, ayarlanabilir ayak yapılacaktır. 

BALKON KAPISI
Isı yalıtımlı alüminyum doğrama ve/veya pvc doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam kilitlenebilir ispanyolet 
tertibatı ve diğer madeni aksamı ile birlikte takılacaktır.

* Özet mahal listesi, idare ile yüklenici arasında imzalanan satışa esas mahal listeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan imalatlarda sözleşmeye esas  
 mahal listelerindeki kriterler geçerlidir.   
* Teknik mecburiyet oluşması halinde mahal listelerinde Emlak GYO A.Ş. onayı ile değişiklik yapılabilir.
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MUTFAK

EVİYE
Projesine uygun ve mekanik tesisat uygulama kriterlerinde belirtildiği şekilde paslanmaz çelik eviye montajı 
yapılacaktır. 

ANKASTRE ÜRÜNLER
Aspiratör ve/veya davlumbaz, ankastre fırın, ocak ve yarı ankastre bulaşık makinesi, mikrodalga montajları 
yapılacaktır.

PRİZ

Projesine uygun olarak tv, data priz sortisi ile adresli ve kendinden sirenli gaz dedektörü tesis edilecektir.

Projesine uygun olarak buzdolabı, tezgâh üstü aspiratör, çöp öğütücü ve genel kullanım için çocuk korumalı 
topraklı prizler tesis edilecektir. Projesine uygun olarak bulaşık makinesi, fırın, ocak için her biri müstakil linyeli 
çocuk korumalı topraklı prizler tesis edilecektir.

AYDINLATMA Projesine uygun olarak aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

BANYO - 
EBEVEYN

BANYO - WC

DÖŞEME Şap + su yalıtımı + seramik kaplaması yapılacaktır.

DUVAR
Sıva + seramik kaplaması yapılacaktır. Duvarlar tavana kadar sıva yapılacak, duvar seramikleri asma tavanı 
minimum 10 cm geçecektir. 

TAVAN Asma tavan yapılacaktır.

GENEL Su yalıtımı duvarlara 20 cm çıkarılarak uygulanacaktır. 

MEKANİK

Alüminyum havlupan montajı yapılacaktır.

Projesine ve mekanik tesisat uygulama kriterlerine uygun olarak tezgâh altı veya üstü lavabo montajı 
yapılacaktır.

Tek gövde lavabo bataryası ve sifonu ile birlikte montaj yapılacaktır.

Gömme rezervuar ve asma klozet montajı yapılacaktır.

Kağıtlık, bar havluluk, ikili askılık ve dolaplı ayna montajı yapılacaktır. WC’lerde askılık montajı yapılmayacaktır.

Projesine uygun ölçülerde akrilik küvet veya duş teknesi montajı yapılacaktır.

Projesine uygun ölçülerde duşakabin montajı yapılacaktır.

Duvara ve/veya asma tavana havalandırma aspiratörü montajı yapılacaktır. 

Telefon askısı ve sürgülü el duş takımı ile birlikte banyo bataryası montajı yapılacaktır.

ELEKTRİK
Projesine uygun aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

Ayna yanında bir adet çocuk korumalı kapaklı, topraklı priz tesis edilecektir.

BALKON

DÖŞEME Isı yalıtımı + şap + su yalıtımı + 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 ve/veya paslanmaz çelik + lamine 
cam (şeffaf ve/veya renkli) yapılacaktır.

BALKON KAPISI
Isı yalıtımlı alüminyum ve/veya pvc doğrama + ısı kontrol kaplamalı çift cam kilitlenebilir ispanyolet tertibatı ve 
diğer madeni aksamı ile birlikte takılacaktır. 

SÜZGEÇ Projesine uygun olarak paslanmaz metal kapaklı, koku fermatürlü süzgeç montajı yapılacaktır.

ELEKTRİK Projesine uygun aydınlatma tesisatı yapılacaktır.
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Araç ve yaya girişleri için güvenlik noktaları oluşturulacaktır. Araçların siteye girişleri ve çıkışları otomatik
bariyer kontrolü (OGS altyapısı) ile sağlanacaktır. Projedeki uygun olacak yere tak yapılacaktır.

Site içi yaya yolları ile kapalı otoparklar yapılacaktır.

Proje kapsamında yüzme havuzu yapılacaktır. Havuza ait filtrasyon tesisatı, soyunma kabinleri, duşlar 
yapılacaktır.

Süs havuzları ve/veya yapay göletler özel LED aydınlatmalı olarak yapılacaktır.

Projenin içerisinde kent mobilyaları, dinlenme alanları ve çocuk oyun grupları bulunacaktır. 

Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları, onaylı projeye göre yapılacaktır.

* Özet mahal listesi, idare ile yüklenici arasında imzalanan satışa esas mahal listeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan imalatlarda sözleşmeye 
 esas mahal listelerindeki kriterler geçerlidir.   
* Teknik mecburiyet oluşması halinde mahal listelerinde Emlak GYO A.Ş. onayı ile değişiklik yapılabilir.

MAHAL LİSTESİ

* Özet mahal listesi, idare ile yüklenici arasında imzalanan satışa esas mahal listeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan imalatlarda sözleşmeye esas  
 mahal listelerindeki kriterler geçerlidir.   
* Teknik mecburiyet oluşması halinde mahal listelerinde Emlak GYO A.Ş. onayı ile değişiklik yapılabilir.

MAHAL İMALAT AÇIKLAMA
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Z

A
J 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.

G
E

N
E

L

TEMEL VE PERDE 
YALITIMI

Temel yanlarına ve temel ampatmanı üzerine ve perde yüzeylere detay projesine uygun olarak su/ısı yalıtımı ve 
koruma imalatları yapılacaktır.

ISI VE SES YALITIMI İki daireyi birbirinden ayıran ve/veya ısıtılmayan mahallere ısı ve ses yalıtımı yapılacaktır.

DIŞ CEPHE ISI YALITIMI Projesine uygun olarak mantolama yapılacak, üzerine silikon esaslı dış cephe boyası yapılacaktır.

BLOK İÇLERİ VE 
GİRİŞLERİ

Şap + Seramik ve/veya ölçülü boy mermer ile yer kaplaması 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. 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.

DAİRE İÇ KAPILARI
Ahşap ve/veya PVC membran ve/veya MDF üzeri mat lake boyalı camlı veya camsız iç kapı kanadı, kasası, pervazı 
yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine takılacaktır.

SÜPÜRGELİK Seramik, ahşap veya MDF üzeri lake ve/veya PVC kaplamalı süpürgelik yapılacaktır.

PENCERELER
Korozyona karşı galvaniz kör kasa yapılacaktır. PVC doğrama ve/veya alüminyum doğrama + ısı kontrol kaplamalı 
çift cam yapılacaktır. Pencereler projesine uygun şekilde 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 ve mekanik tesisat uygulama kriterlerine uygun olarak kompakt ventilli
PKP ve/veya PKKP tipi panel radyatörler, banyolarda ise alüminyum havlupan radyatörler kullanılacaktır.

TEMİZ SU TESİSATI

Konutlarda kullanım sıcak suyu, şaft içerisindeki paslanmaz çelik eşanjörlü, istenilen sıcak su değerinde su çıkışı 
ayarlanabilen tipte daire giriş istasyonu (sub-station) ile sağlanacaktır.

Onaylı projesine uygun olarak site içi içme suyu altyapı tesisatı çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, ticari üniteler, 
sığınaklar vb. tesislerin bağlantıları yapılacaktır.

YANGIN TESİSATI

Onaylı projesine uygun olarak ada bazında merkezi su deposu ve yangın pompa istasyonu ile yangın söndürme 
sistemi kurulacaktır.

Onaylı projesine uygun olarak site içi yangın altyapı tesisatı çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, kapalı otoparklar, 
ticari üniteler vb. tesislerin bağlantıları yapılacaktır.

PİS SU TESİSATI Pis su tesisatlarında ses yalıtımlı sessiz borular ve ekleme parçaları kullanılacaktır.

DOĞALGAZ TESİSATI Onaylı projesine uygun doğalgaz tesisatları çekilerek bağlantıları yapılacaktır.

TV TESİSATI 60 sabit kanallı Digitürk ve D-Smart yayınlarına da imkan sağlayan TV sistemi kurulacaktır.

İNTERKOM
Projesine uygun olarak dijital renkli görüntülü interkom sistemi kurulacaktır. Daireler; güvenlik, blok girişi ve site giriş 
kapıları 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 uygun olarak dekoratif tip aydınlatma 
direkleri ve LED’li armatürler ile tesis edilecektir.

ACİL AYDINLATMA
Projesine ve yangın yönetmeliğine göre acil aydınlatma ve yönlendirme sortileri LED’li armatürleri ile birlikte tesis 
edilecektir.

JENERATÖR Projesine uygun olarak, konut bloklarına %100 yedek güç tedarik edecek kapasitede jeneratörler konulacaktır.

ASANSÖR
Bloklarda trafik hesabına ve yangın yönetmeliğine uygun sayıda ve hızda, TSE standartlarında acil kurtarma 
tertibatı olan asansörlerin temini ve montajı yapılacaktır. 

ENERJİ SİSTEMLERİ Projesine göre yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır.

GÜVENLİK SİSTEMİ
Projesine uygun olarak, otopark giriş ve çıkışlarını ve blok girişlerini kontrol altında tutan güvenlik amaçlı kapalı 
devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik merkezinde 7/24 saat izleme ve kayıt yapılacaktır.

MAHAL LİSTESİ
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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 itibaren 

12 yıllık dönemde ise yaklaşık 121.000 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdi.

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 Aralık 2015 

itibariyle ulaştığı 17,2 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.



Mimari: SPDO MİMARLIK Sabri Paşayiğit

Statik: DUMANOĞLU MÜHENDİSLİK Dilaver Dumanoğlu

Elektrik: ELEKTRA MÜHENDİSLİK Osman Keser

Mekanik: ERSA MÜHENDİSLİK Sefa Sarısoy

Zemin Etüdü: İSTANBUL MÜHENDİSLİK Mete Albayrak

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş.’nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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