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ORTA ÖĞRETİM
TESİS ALANI
DİNİ
TESİS ALANI
SOSYAL
KÜLTÜREL
TESİS ALANI

KONUT ALANI

Yıllardır bugünü
yaşamaya hazırlanan
Kayaşehir’e hoş geldiniz.

İŞTE BURADA
YAŞANIR.
KONUT + TİCARET ALANI

KONUT + TİCARET ALANI

KENT
MEYDANI
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HAVALİMANI
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1. KÖPRÜ
YOLU

YAVUZ SULTAN SELİM

HAVALİMANLARI

SAĞLIK KENT

ŞEHİR MEYDANI

İstanbul Yeni

Sağlık ihtiyaçlarınızı

Geniş bir alanda

Yavuz Sultan Selim

Havalimanı ve

karşılamanız amacıyla

inşa edilen şehir meydanı,

köprüsü sayesinde

Atatürk Havalimanı’na

inşa edilen sağlık kent,

aradığınız sosyal hayatı

hızla ve rahatlıkla

ulaşmak, sizin için

evinize çok yakın.

size sunuyor.

Anadolu yakasına

çok rahat.

KÖPRÜSÜ

geçebilirsiniz.

ATATÜRK

METRO VE TRAMVAY

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

KENT PARK

İstanbul’da ulaşımın

Proje içinde yer alan

250.000 m 2’ lik

Sporseverler için

konforlu yolu

Palladium Kayaşehir ve

bir alanda

Atatürk Olimpiyat Stadı

metro ve tramvay

bölgedeki diğer AVM’ler

yer alan kent park,

hemen yanınızda.

hemen yanınızda

tüm ihtiyaçlarınızı

adeta sizin

sizi bekliyor.

kolaylıkla karşılıyor.

özel bahçeniz.

OLİMPİYAT STADI

8
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N

idapark Kayaşehir, 843 daire, 28 cadde dükkânı,
ofis bloğu ve alışveriş merkezinden oluşan projesiyle

size alışık olmadığınız bir seçim özgürlüğü sunuyor.

Konutların yer aldığı bölümlere baktığınızda,

NİDAPARK
KAYAŞEHİR
ELMAS

binaların arazi içindeki yerleşiminin size
ferahlık sağlayacak şekilde planlandığını görürsünüz.

Geleceği parlak olan
Kayaşehir bölgesinde
yıldızı parlayan bir proje.

İŞTE BURADA
YAŞANIR.

Projedeki yeşil alanların fazlalığını memnuniyetle

NİDAPARK
KAYAŞEHİR
YAKUT

NİDAPARK
KAYAŞEHİR
ZÜMRÜT

karşılarsınız.

Daire içlerine geldiğinizde, ilk dikkatinizi çeken şey,
NİDAPARK KAYAŞEHİR
CADDE DÜKKÂNLARI

metrekarelerin büyüklüğü olur. Bölgenin aile hayatına
uygun yapısı ışığında tasarlanan daireler, size
hayatınızın evini bulduğunuzu hissettirir.

Projenin iki bölümünde yer alan alışveriş merkezi ve
ofis kulesinin, bölge içinde sizin adınıza
büyük bir fark yarattığını fark edersiniz.
NİDAKULE
KAYAŞEHİR
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Malzeme
kalitesinin
yanı sıra
A’dan Z’ye
her adımda

GENIŞ BIR YAŞ ARALIĞINA
AKILCI VE ESTETIK

fark edilen

İNCELEDİĞİNİZDE,

bir inşaat

YARATTIĞI FARKI

kalitesi.

MIMARI ÇÖZÜMLERLE HITAP EDEN

NIDAPARK KAYAŞEHIR’İ

NIDAPARK KAYAŞEHIR,

TAHINCIOĞLU ISMININ
EVINIZDE GEÇIRDIĞINIZ ZAMANIN

GÖRÜRSÜNÜZ.

KALITESINI ÜST SEVIYELERE

TAHINCIOĞLU’NUN
ÇIKARIYOR.

TÜM PROJELERINDEKİ
AYRICALIĞIN SIZIN IÇIN DE

İ Ş T E B U R A DA YA Ş A N I R .

GEÇERLI OLACAĞINI
BILIRSINIZ. BU AYRICALIK,
SIZE YÜKSEK BIR YAŞAM
KALITESINI GARANTI EDER,
IYI BIR YATIRIM FIRSATININ
SÖZÜNÜ VERIR.
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D

iğer bölümlere göre
daha az katlı

üç blokta 4+1 ve 5+1 olmak üzere
54 daireden oluşan
Nidapark Kayaşehir Elmas,
hemen önünde yer alan
özel peyzajlı parkıyla
beğeni topluyor,
parka bağlanan teraslar,
yaşam keyfini ar tırıyor.
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D

airelerdeki büyük balkonlar ve cephe tasarımıyla entegre edilmiş Fransız balkonlar
ferahlık sağlıyor. Peyzaj alanında yer alan süs havuzları, modern çardak alanları ve

kış bahçesi mahalleri, estetik ve fonksiyonellik dengesini oluşturuyor.

N

idapark Kayaşehir Elmas’ın az katlı bloklardan oluşması,
sosyal tesislerin ferahlığı ve kullanım rahatlığını olumlu yönde etkiliyor.

Bahçe katındaki dairelerde özel olarak tasarlanan peyzajın içinde zemin terasları bulunuyor.
Nidapark Kayaşehir Elmas’ta her daireye iki araçlık otopark yeri ayrılıyor.
18
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4+1

BALKONLU

NET ALAN
1 4 1 . 0 3 m2

NET ALAN +
AÇIK BALKON
1 4 9 . 9 5 m2

NET ALAN

4+1

BALKONLU

1 4 1 . 1 8 m2

NET ALAN +
AÇIK BALKON
1 5 7 . 3 5 m2

SATIŞA ESAS
BRÜT ALAN
1 9 9 . 0 4 m2

SATIŞA ESAS
BRÜT ALAN
2 1 4 . 4 0 m2

20

Sadece bu renkte

Sadece bu renkte

gösterilen dolaplar

gösterilen dolaplar

teslim edilecektir.

teslim edilecektir.
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4+1

BALKONLU

NET ALAN

NET ALAN

1 3 9 . 4 5 m2

1 6 4 . 2 8 m2

NET ALAN +
AÇIK BALKON
1 5 6 . 7 9 m2

SATIŞA ESAS
BRÜT ALAN
2 0 6 . 5 0 m2

22

5+1

NET ALAN +
AÇIK BALKON
1 6 7 . 5 8 m2

SATIŞA ESAS
BRÜT ALAN
2 2 4 . 2 3 m2

Sadece bu renkte

Sadece bu renkte

gösterilen dolaplar

gösterilen dolaplar

teslim edilecektir.

teslim edilecektir.
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DAİRE İÇİ
ANTRE - KORİDOR - HOL
DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve
ses yalıtımı üzeri şap üzeri porselen seramik
ve / veya laminant parke yer kaplaması
yapılacaktır.

ve / veya pirinç ve / veya pirinç renginde
boyalı metal malzemeden yapılacaktır.

yalıtımı üzeri şap üzeri laminant parke
yer kaplaması yapılacaktır.

PORTMANTO Proje ve detaylarına uygun
portmanto yapılacaktır.

DUVAR Alçı sıva üzeri plastik boya
yapılacaktır.

SALON
DUVAR Alçı sıva üzeri plastik boya
yapılacaktır.
TAVAN Alçı sıva üzeri plastik tavan boyası
ve / veya gereken yerlerde asma tavan
uygulaması yapılacaktır. Alçı kartonpiyer
ve / veya stropiyer yapılacaktır.

MAHAL
LİSTESİ

DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve
ses yalıtımı üzeri şap üzeri laminant parke
yer kaplaması yapılacaktır.
DUVAR Alçı sıva üzeri plastik boya
yapılacaktır.

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

TAVAN Alçı sıva üzeri plastik tavan boyası
yapılacaktır. Alçı kartonpiyer ve / veya
stropiyer yapılacaktır.

DAİRE GİRİŞ KAPILARI Daire giriş kapısı
kapı kanadının iki yüzü, pervazı ve kasası MDF
üzeri laminant kaplamalı ve / veya ahşap
kaplamalı ve / veya PVC kaplamalı olacaktır.

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

DAİRE GİRİŞ KAPI EŞİĞİ Mermer veya granit
kapı eşiği, kapı kasası eni ve boyunda tek
tarafı radiuslu yapılacaktır.
AKSESUARLAR Daire kapı numarası,
kapı dürbünü, kapı tokmağı ve rozetli
kapı kilitleri paslanmaz çelik ve / veya
pirinç rengine boyalı metal ve / veya
pirinç malzemeden yapılacaktır.
DAİRE İÇİ KAPILAR Ahşap ve / veya MDF
üzeri lake ve / veya PVC kaplamalı, camsız
ve / veya camlı iç kapı kanadı, kasası, pervazı
yapılacak ve madeni aksamı ile birlikte yerine
takılacaktır. Kapı kolları paslanmaz çelik

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

TAVAN Alçı sıva üzeri plastik tavan boyası
yapılacaktır. Alçı kartonpiyer ve / veya
stropiyer yapılacaktır.
SÜPÜRGELİK Ahşap veya MDF üzeri lake
ve / veya PVC kaplamalı süpürgelik
yapılacaktır.
KLİMA TESİSATI Ebeveyn yatak odasında
proje ve detaylarına uygun split klima altyapı
tesisatı (bakır boru ve drenaj) çekilecektir.
PENCERELER Galvaniz kutu profilden kör
kasa yapılacaktır. PVC doğrama ve / veya
alüminyum doğrama üzeri ısı kontrol kaplamalı
çift cam takılacaktır. Pencereler çift açılır
yapılacaktır. Pencere doğrama aksesuarları
ithal olacaktır (Menteşe, ispanyolet, kilit ve
ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.).

MUTFAK
PENCERELER Galvaniz kutu profilden kör
kasa yapılacaktır. PVC doğrama ve / veya
alüminyum doğrama üzeri ısı kontrol kaplamalı
çift cam takılacaktır. Pencereler çift açılır
yapılacaktır. Pencere doğrama aksesuarları
ithal olacaktır (Menteşe, ispanyolet, kilit ve
ilaveleri, vasistas makas, kapı kolları vb.).

YATAK ODALARI
DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve ses

DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve ses
yalıtımı üzeri şap üzeri porselen seramik
ve / veya laminant parke yer kaplaması
yapılacaktır.
DUVAR Alçı sıva üzeri plastik boya
yapılacaktır.
TAVAN Alçı sıva üzeri plastik tavan boyası
yapılacaktır. Alçı kartonpiyer ve / veya
perdelik ve / veya stropiyer yapılacaktır.

SÜPÜRGELİK Ahşap veya MDF üzeri lake
ve / veya PVC kaplamalı ve / veya boyalı
alüminyum süpürgelik yapılacaktır.
DOLAP Kuvars kompoze ve / veya akrilik
masif ve / veya doğal granit ve / veya mermer
ve / veya laminant tezgâh yapılacaktır. Tezgâh
ve üst dolap arası seramik ve / veya granit
kaplama ve / veya cam mozaik ve / veya fileli
mermer ve / veya alüminyum kaplamalı
mdf lam ve / veya mdf üzeri laminant kaplama
yapılacaktır. Mutfak alt ve üst dolabı ahşap
kaplama ve / veya lake ve / veya membran
ve / veya PVC kaplama ve / veya akrilik yapılıp
yerine monte edilecektir. Menteşeler frenli
menteşe olacaktır. Alüminyum baza,
ayarlanabilir ayak yapılacaktır.
PENCERELER Galvaniz kutu profilden kör
kasa yapılacaktır. PVC doğrama ve / veya
alüminyum doğrama üzeri ısı kontrol kaplamalı
çift cam takılacaktır. Pencereler çift açılır
yapılacaktır. Pencere doğrama aksesuarları
ithal malzemeden olacaktır. (Menteşe,
ispanyolet, kilit ve ilaveleri, vasistas makas,
kapı kolları vb.)
ANKASTRE ÜRÜNLER VE EVİYE Projesine
uygun bacalı ve / veya karbon filtreli
paslanmaz çelik davlumbaz, ankastre fırın,
ocak ve yarı ankastre bulaşık makinesi montajı
yapılacaktır. Projesine uygun paslanmaz çelik
eviye montajı yapılacaktır.
ELEKTRİK Buzdolabı, tezgâh üstü, aspiratör
ve genel kullanım için çocuk korumalı topraklı
priz sortileri tesis edilecektir. Bulaşık makinesi,
fırın, ocak için her biri müstakil linyeli çocuk
korumalı topraklı priz sortileri tesisi edilecektir.
Projesine uygun aydınlatma sortisi tavanda

dekoratif armatürü ve tezgâh üstü ralina
armatürü ile birlikte tesis edilecektir.

BANYO - EBEVEYN BANYO - WC
DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun şap üzeri
su yalıtımı üzeri seramik kaplaması yapılacaktır.
DUVAR Sıva üzeri vinil duvar kâğıdı ve / veya
tekstil tabanlı duvar kâğıdı ve / veya seramik
kaplaması yapılacaktır.
TAVAN Neme dayanıklı alçıpan ve / veya
alüminyum asma tavan yapılacaktır.
GENEL Su yalıtımı duvarlara 20 cm çıkarılarak
uygulanacaktır. Banyo dolabı ve dekoratif
ayna takılacaktır.
MEKANİK Alüminyum havlupan montajı
yapılacaktır. Proje ve detaylarına uygun
tezgâh üstü veya altı lavabo montajı
yapılacaktır. Tek gövde batarya ve sifonu ile
birlikte montajı yapılacaktır. Gömme rezervuar
ve asma klozet montajı yapılacaktır. Prinçten
kromajlı kâğıtlık, 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. Telefon askısı ve el duşu ile
birlikte kireç kırıcılı minimum 3 fonksiyonlu
takım banyo bataryası montajı yapılacaktır.
Süzgeç montajı yapılmayacaktır. Projesine
uygun havalandırma aspiratörü montajı
yapılacaktır.

ELEKTRİK Projesine uygun şekilde komütatör
aydınlatma sortisi, tavanda dekoratif spot
armatür ve ayna kenarında dekoratif aplik
armatürü ile birlikte tesis edilecektir. Ayna
yanında bir adet çocuk korumalı kapaklı,
topraklı priz sortisi tesis edilecektir.

ÇAMAŞIR ODASI / İŞLİK
DUVAR Alçı sıva üzeri plastik boya yapılacaktır.
DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve ses
yalıtımı üzeri şap üzeri porselen seramik
ve / veya laminant parke yer kaplaması
yapılacaktır.
TAVAN Alçı sıva üzeri plastik tavan boyası
yapılacaktır. Kartonpiyer yapılmayacaktır.

KORKULUK Proje ve detaylarına uygun
alüminyum veya paslanmaz çelik taşıyıcılı
lamine cam ve / veya taşıyıcı cam ve / veya
perfore metal korkuluk olacaktır.
BALKON KAPISI Galvanizli kutu profilden kör
kasa yapılacaktır. Isı yalıtımlı alüminyum
doğrama ve / veya PVC doğrama üzeri
ısı kontrol kaplamalı çift cam kilitlenebilir
ispanyolet tertibatı ve diğer madeni aksamı ile
birlikte takılacaktır. Balkon kapısına çıt çıt
veya manyetik tutucu yapılacaktır.
Balkon kapısına dışarıdan da kol takılacaktır.
Projesine uygun balkon kapısı altına topuk
betonu yapılacaktır.
ELEKTRİK Projesine uygun aydınlatma tesisatı
yapılacaktır.

yapısal peyzajları onaylı projeye göre
yapılacaktır. Proje kapsamında yeşil alan
gösterilen yerlerde hazır rulo çim yapılacak ve
bu alanlarda projesine uygun otomatik
kontrollü sulama sistemi yapılacaktır. Proje
kapsamında kamusal park alanında en az 1
adet çok amaçlı spor sahası (basketbol,
voleybol sahası ve / veya tenis kortunu
kapsayan) yapılacaktır. Zemin kaplaması sıfır
asfalt üzeri akrilik kaplama olacaktır.
Basketbol sahasına dekoratif projektör
armatürler ile projesine uygun aydınlatma
yapılacaktır. Engelli ve çocuk arabası
sirkülâsyonu da düşünülerek bina içi
asansörlere ulaşım sağlanacak, sosyal tesis
engelli ve çocuk arabası girecek şekilde teşkil
edilecektir.

GENEL
PEYZAJ
BALKONLAR
DÖŞEME Proje ve detaylarına uygun ısı ve ses
yalıtımı ve / veya şap üzeri su yalıtımı üzeri
seramik kaplaması yapılacaktır.
DUVAR Proje ve detaylarına uygun mantolama
üzeri dış cephe boyası ve / veya
cephe projesine uygun kaplama malzemesi
uygulanacaktır.
TAVAN Proje ve detaylarına uygun mantolama
üzeri dış cephe boyası ve / veya cephe
projesine uygun kaplama malzemesi
uygulanacaktır.
NOT Kapalı balkonların döşeme ve duvar
kaplaması bulunduğu mahal ile aynı olacaktır.

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 içi araç ve yaya
yolları ile açık ve / veya kapalı otoparklar
yapılacaktır. Proje kapsamında kapalı yüzme
havuzu inşa edilecektir. Havuza ait filtrasyon
tesisatı, soyunma kabinleri, duşlar ve
ayak dezenfeksiyon havuzu yapılacaktır. Süs
havuzları ve / veya yapay göletler filtrasyonlu,
dekoratif fiskiyeli, özel led aydınlatmalı
yapılacaktır. Proje kapsamında kent
mobilyaları, dinlenme alanları ve çocuk oyun
grupları bulunacaktır. Sitenin bitkisel ve

BETONARME Binalar betonarme karkas
olacaktır. Yapım tekniği radye temel, tünel
kalıp ve / veya konvansiyonel kalıptır.
Üniversite onaylı statik projeler kullanılacaktır.
TEMEL VE PERDE YALITIMI Temel yanlarına
ve temel ampatmanı üzerine ve perde
yüzeylere detay proje ve detaylarına uygun
su / ısı yalıtımı ve koruma imalatları
yapılacaktır.
ISI VE SES YALITIMI Üzerinde ve / veya
bitişiğinde daire ve / veya görevli dairesi
bulunan ısıtılamayan mahallerin (mekanik oda,
depo, sığınak, vb.) tavanlarında ve / veya
duvarlarında ısı ve ses yalıtımı yapılacaktır.
Ayrıca asansör kovasına bitişik daire
duvarlarında daire içinden ısı ve ses yalıtımı
yapılacaktır. Projesine uygun iki daireyi

birbirinden ayıran duvarlara ısı ve ses yalıtımı
yapılacaktır. Bina temeline oturan daire veya
görevli dairelerinin döşemelerinde şap
imalatından önce ısı hesap raporunda
belirtilen kalınlıklarda (XPS) ile ısı yalıtımı
yapılacaktır.
DIŞ CEPHE ISI YALITIMI Proje ve detaylarına
uygun mantolama üzeri dış cephe boyası
ve / veya cephe projesine uygun
kaplama malzemesi uygulanacaktır.
BLOK İÇLERİ VE GİRİŞLERİ Şap ve / veya
tesviye tabakası üzeri seramik ve / veya ölçülü
boy mermer ve / veya doğal granit 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. Ahşap
ve / veya galvaniz sac ve / veya alüminyum
profillerden şaft kapağı kasası, kanadı ve
pervazı yapılacaktır. Kollu ve kilitli olacaktır.
Anahtarlar master sistem olacaktır.
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 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 ada
bazında merkezi su deposu ve UL / FM, VDS,
vb. uluslararası geçerli sertifikalara sahip
yangın pompa istasyonu ile yangın söndürme
sistemi kurulacaktır. Site içi yangın altyapı
tesisatı çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, ticari
üniteler ve diğer bölümlerin bağlantıları
yapılacaktır. Cihaz, armatür (hidrant vb)
montajı yapılacaktır. Daire içi sprinkler hattı
olan yerlerde boruları kapatmak için projesine
uygun alçıpan kapama detayı yapılacaktır.
PİS SU 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 eviye
tesisatı olan ünitelerine ait pis su tesisat
hatlarına projesine uygun yağ tutucu montajı
yapılacaktır.
DOĞAL GAZ TESİSATI Onaylı projesine uygun
site içi doğal gaz altyapı tesisatı çekilecek,
kazan daireleri, sosyal tesisler ve diğer doğal
gaz tüketimi yapılacak olan tesislerin
bağlantıları yapılacaktır. Konut mahalleri
içerisinde doğal gaz tesisatı yapılmayacaktır.

YANGIN İHBAR Projesine uygun 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 Projesine uygun
yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.
GÜVENLİK SİSTEMİ Projesine uygun 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.

TV TESİSATI 60 sabit kanallı, Digitürk ve
D-Smart yayınlarına da imkân sağlayan TV
sistemi kurulacaktır.
INTERKOM Projesine uygun görüntülü
interkom sistemi kurulacaktır. Daireler, güvenlik,
blok girişi ve site girişi ile iletişim kurabilecektir.

* Özet mahal listesi, idare 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.

1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların

TAHINCIOĞLU GAYRIMENKUL Tahincioğlu Holding’in gayrimenkul geliştirme ve

yaşam kalitesini yükseltecek anlayış hayat buldu. İnşaat alanının köklü markası

yatırım alanında faaliyet gösteren grup şirketidir. Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün

Emlak Konut’un, başarılarla dolu yolculuğu başladı. İnsan hayatına konfor katacak,

önde gelen isimlerinden biri olup nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi

çevreye duyarlı, modern kentler kurmak, kurumsal vizyon olarak belirlendi. Bu temel

projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarında da

amaçla birlikte Emlak Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı

bulunmaktadır.

oldu.
Geliştirmekte olduğu projelere ilave olarak, şirketin aktif bir şekilde yönetimini üstlendiği,
Emlak Konut, ülkemizin planlı kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz bırakan projeler

gelir getiren gayrimenkul varlıklarından oluşan geniş bir portföyü de mevcuttur.

gerçekleştirdi. Bulunduğu semte ismini verecek büyüklükte ve döneminin en yenilikçi

Tahincioğlu’nun şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin

kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, ciddi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi ve

inşaat alanı yaklaşık 3,5 milyon metrekaredir.

2002 yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü. Bu dönüşüm aslında
dev projelerin, ses getirecek atılımların ve daha büyük bir şirket olmanın habercisiydi.

Tahincioğlu’nun inşaat firması olan Nida İnşaat, her projede yüklenici görevini

‘’Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’’ olmasıyla beraber Emlak Konut; tasarım alanında

üstlenmektedir. Firmanın sembolü hâline gelen projeleri arasında Palladium Tower,

dünyada yankı bulan, çevreye duyarlı teknolojileri içinde barındıran, şehre değer katan

Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi,

niteliklerde projelerin ardında yer aldı.

Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissôtel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer
alıyor.

2003 yılından bugüne kadar çeşitli büyüklükte toplam 124 projenin ihalesini
gerçekleştirerek, bu projelerin tamamlanması sonucunda yaklaşık 124.124 bağımsız

Tahincioğlu’nun LEED Gold Sertifika adayı olan ofis projelerinden Nidakule Levent ve

bölümün yapılmasını sağlamış olacaktır.

Nidakule Ataşehir Batı tamamlanmış olup, Nidakule Finans Merkezi yanı sıra konut
projelerinden Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark Bomonti’de

Emlak Konut hızlı büyümesini taçlandıracak, hedeflerini daha geniş ufuklara taşıyacak

inşaatlar devam etmektedir. Tahincioğlu’nun konut projelerinden Nidapark Seyrantepe

bir atılımla iki kez halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, Cumhuriyet tarihinin en büyük

ve Nidapark Başakşehir’in ise inşaat süreci tamamlanmış olup, teslimleri 2017 yılının

5 halka arzı arasına girdi. 2013’teki ikincil halka arz ise son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul

ikinci ve üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmiştir.

alanında yapılan en büyük halka arz oldu. Halka arzlarla büyüyen Emlak Konut, 3,8 milyar
liralık ödenmiş sermayesi ve 31 Aralık 2016 itibariyle ulaştığı 18,7 milyar liralık aktif

Haziran 2015’te Nidapark Beşiktaş’ı, Nisan 2016’da Nidakule Ataşehir Güney’i,

toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Eylül 2016’da Nidakule Ataşehir Kuzey’i tamamlayarak teslim eden Tahincioğlu,
“Evim Değerleniyor” kapsamında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri de yürütmektedir.

Emlak Konut kuruluşundan beri artan ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi ve geldiği

Tahincioğlu Gayrimenkul’ün İstinye, Kağıthane, Kozyatağı, Zeytinburnu, Çengelköy,

noktadaki konumu itibariyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyor. Bu ülkenin gururla

Beykoz ve Yeni Sahra’da planlama aşamasında projeleri bulunuyor.

anılacak, küresel oyuncusu olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor…
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