Hayal edin...

İstanbul’un yükselen yıldızı
ve yeni kalbi Kartal’da;
eşsiz adalar manzaralı,
konforlu ve huzurlu bir
eviniz olduğunu hayal edin.

Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Sedef,
Kınalıada’yı ve Marmara Denizi’nin
eşsiz manzarasını bir tiyatro salonunun
locasındaymış gibi seyrettiğinizi hayal edin.

İstanbul’un

Hem İçindesin
Hem Dışında

Denize, Metro’ya, Marmaray’a, Havaalanı’na,
Sahil Yolu’na, Marina’ya, Deniz Otobüsü’ne,
Adalet Sarayı’na, Hastaneler’e, Alışveriş Merkezleri’ne, Merkezi İş Alanları’na, Bağdat Caddesi’ne, Eğitim Kurumları’na evinizden kolayca ulaşabileceğinizi hayal edin.
Evinize adım attığınızda ve ailenizle huzurlu
bir ortamı paylaşırken şehrin gürültüsünden,
karmaşasından uzaklaşarak günün tüm yorgunluğunu kapınızın ardında bırakabileceğinizi hayal edin.

Hayalleriniz CORDELLA KARTAL ile gerçekleşiyor

EŞSİZ ADALAR MANZARASI
MODERN MİMARİ
MERKEZİ LOKASYON VE KOLAY ULAŞIM
SAĞLIKLI YAŞAMIN ANAHTARI
KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI

BURADA GERÇEKTEN RAHAT EDECEKSİNİZ.

“Eğer dünya tek bir ülke olsaydı,
başkenti İstanbul olurdu.”
Napoléon Bonaparte

Bundan 8.500 yıl önce Marmara Denizi’nden içeri doğru uzanan Lykos nehrinde yol alan teknenin
kaptanı, bulunduğu bölgenin insanlık tarihinin en önemli kentlerinden biri olacağını biliyor muydu
bilinmez...
Ancak sonraki bin yıllarda görülmüştür ki İstanbul, tarih sahnesinin hep baş aktörü ve cazibe
merkezi olmuştur.
İki farklı karakterdeki denizin şekillendirdiği coğrafi yapısı, tarihi dokusu, çok kültürlülüğü ve en
önemlisi sürekli “yaşayan bir kent” olma özelliği ile, bugün de, sadece bölgesinin değil, tüm
dünyanın ilgisinin her gün arttığı bir cazibe merkezi olma özelliğini taşımaktadır.
Bugün, bölgenin ekonomik ve kültürel merkezi olan İstanbul, Napoléon Bonaparte’ın da dediği
gibi, dünyanın başkenti olmaya adaydır.

İstanbul değişiyor... Kartal Dönüşüyor.
Kartal’da devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi ve sanayi alanlarının taşınarak hizmet sektörünün
bölgeye gelmesiyle birlikte Kartal, yeni bir çehreye kavuşmaktadır. Metro, Marmaray ve Deniz
Otobüsü gibi ulaştırma projelerinin İstanbul’un merkezine kolaylıkla ulaşımı sağlaması da Kartal’ı
cazibe merkezi haline getirmektedir.
Kartal sahil şeridi ve Adalar manzarası, dikey yapıların tercih edilir hale gelmesine ve bölgede değer artışına neden olmaktadır. Adliye, hastane ve iş merkezlerinin de bölgeye taşınması ile birlikte
üst düzey gelir grubunun Kartal’ı tercih etmesi sağlanmaktadır.
Zamanın ruhunu taşıyan yeni yerleşim birimleri ve dünyanın en iyi mimarlarından Zaha Hadid’in
tasarladığı sosyal yaşam alanları ile Kartal, İstanbul’un yeni yüzü ve çekim merkezi...
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Modern mimari ve geniş sosyal donatıları ile

Yeni yaşam alanınızı		

hayal edin

7.000 m2 arsa üzerinde, 15, 16 ve 17 katlı üç blok olarak tasarlanan CORDELLA KARTAL,
1+1, 2+1, 3+1 ve bahçe katı daire tipleriyle 55 m2’den 157 m2’ye kadar toplam 215
konut ve 3 ticari alandan oluşmaktadır.
CORDELLA KARTAL; açık ve kapalı yüzme havuzu, geniş peyzaj ve dinlenme alanları,
çocuk oyun parkı, fitness center, bay-bayan sauna ve güvenlikli kapalı otoparkı ile
geniş sosyal donatılara sahiptir.

İstanbul’un içinde bir ışık denizinin
Gün batıp, şehrin ve adaların ışıkları yandığında CORDELLA KARTAL’da yeni bir manzara
ortaya çıkar, gündüzün adalar manzarası yerini bir ışık denizine bırakır. Işıklarınızı
söndürün ve kendinizi eşsiz gece manzarasına bırakın…

üzerinde yaşadığınızı hayal edin.

Mutluluğu hayal edin.
Evinizin geniş ve ferah salonunda aileniz ve dostlarınızla deniz
manzarası eşliğinde geçecek mutlu anlarınızı hayal edin.

Engin bir deniz manzarası ve ruhunuzu
dinlendiren bir ışık ile uyandığınızı hayal edin.
Geniş ve kullanışlı ebeveyn suitlerinde günün yorgunluğundan arınacak ve iyi bir gece
uykusunun keyfine varacaksınız.

Çocuklarınızın mutlu ve huzurlu büyüdüğü
bir ortam hayal edin.
Çocuklarınız odalarında adalar manzarası eşliğinde eğlenceli anlar geçirecek ve güzel
anılar biriktirecek.

Yemeği tutkuyla yaparak

paylaştığınızı hayal edin.
CORDELLA KARTAL, mutfağıyla da sizi kendisine hayran bırakacak. Her türlü konfor

gözetilerek ve en kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanan yeni mutfağınız size
günün her saati keyifli anlar geçireceğiniz ferah ve kullanışlı alanlar sunacaktır.

Banyoyu yeniden
keşfettiğinizi hayal edin.
Ferah boyutları, kullanılan birinci sınıf seramik, vitrifiye ve armatürleri ile
banyonuzda aradığınız tüm konforu bulacaksınız.

Evinizin sizin için
tasarlandığını hayal edin.
Doğa ile içiçe yaşayabileceğiniz bahçe katlarında kendinizi özel hissedeceksiniz.

Yemyeşil bir bahçe...
Mis kokulu çiçekler ve ağaçlarla çevrelenen bir peyzaj içinde çocuklarınızın ve
sizin doğa ile buluştuğunuzu hayal edin.

Sadece mükemmel bir ev almadığınızı
aynı zamanda mükemmel bir yatırım
yaptığınızı da hayal edin.

İstanbul’un en çok prim vadeden ilçelerinden Kartal’da,
bugünden geleceğinize yatırım yaparken % 1 KDV avantajı
elde etme fırsatını kaçırmayın.

• Bir kentsel dönüşüm projesi olan CORDELLA KARTAL % 1 KDV avantajı ile satışa sunulmaktadır.

Prestijli bir market, zemin katınızda...

CORDELLA KARTAL’da açık ve kapalı havuzunuzda
yüzme keyfini dört mevsim yaşadığınızı hayal edin.

CORDELLA KARTAL’da sizin için tasarlanan
açık ve kapalı spor alanlarında spor
yapmanın keyfine doyasıya varacaksınız.

En değerli varlığınız çocuklarınız için
en güzel hediyeniz, güvenli bir ortamda
arkadaşlarıyla oynayarak geçirecekleri
keyifli zamanlar olacak.

Evinizde kendinizi güvende hissetmeniz
bizim için çok önemli.
Bu nedenle kapalı devre kamera sistemi ile izlenen, deneyimli güvenlik
elemanlaryla korunan evinizde kendinizi emniyette hissedeceksiniz.
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1. Site girişi

5. Çocuk oyun alanı

9. Kamelya

2. Kapalı otopark giriş-çıkış

6. Market girişi

10. Kapalı havuz
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7. Açık otopark

11. Fitness center
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1+1 Daire Tip 1 / B Blok

1+1 Daire Tip 3 / C Blok

5-15 Kat

9-16 Kat

• Yaşam Alanı

:

21,06 m2

• Yaşam Alanı

:

21,31 m2

• Yatak Odası

:

11,42 m2

• Yatak Odası

:

13,45 m2

• Banyo

:

4,17 m2

• Banyo

:

4,20 m2

• Brüt Alan

: 55,02 m2

• Balkon

:

3,58 m2

• Brüt Alan

: 63,81 m2

1+1 Daire Tip 2 / B Blok

1+1 Daire Tip 4 / C Blok

5-15 Kat

9-16 Kat

• Yaşam Alanı

:

24,69 m2

• Yaşam Alanı

:

27,20 m2

• Yatak Odası

:

12,28 m2

• Yatak Odası

:

14,50 m2

• Banyo

:

3,60 m2

• Banyo

:

4,20 m2

• Balkon

:

4,65 m2

• Balkon

:

4,54 m2

• Brüt Alan

:

67,83 m2

• Brüt Alan

: 75,66 m2

2+1 Daire Tip 1 / C Blok

2+1 Daire Tip 3 / B Blok

Z-8 Kat

1-4 Kat

•
•
•
•
•
•
•

Yaşam Alanı
Koridor + Antre
Yatak Odası
Ebeveyn Yatak Odası
Banyo
Balkon
Brüt Alan

:
25,00 m2
:
8,50 m2
:
9,37 m2
:
15,60 m2
:
4,50 m2
:
4,31 m2
: 100,92 m2

• Yaşam Alanı

:

22,38 m2

2+1 Daire Tip 2 / C Blok

• Koridor + Antre

:

8,69 m2

• Banyo

:

4,76 m2

Z Kat

• Mutfak

:

7,48 m2

• Balkon

:

4,67 m2

• Yatak Odası

:

9,01 m2

• Brüt Alan

:

107,79 m2

•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşam Alanı
Mutfak
Koridor + Antre
Yatak Odası
Ebeveyn Yatak Odası
Banyo
Balkon
Brüt Alan

:
:
:
:
:
:
:
:

21,94 m2
8,22 m2
9,35 m2
9,24 m2
15,53 m2
5,04 m2
5,13 m2
111,68 m2

• Ebeveyn Yatak Odası :

14,87 m2

2+1 Daire Tip 4 / B Blok

2+1 Daire Tip 5 / B Blok

1-4 Kat

5-15 Kat

• Yaşam Alanı

:

24,75 m2

4,70 m2

• Koridor + Antre

:

:

4,65 m2

• Mutfak

:

110,06 m2

• Yatak Odası

• Yaşam Alanı

:

22,44 m2

• Ebeveyn Yatak Odası :

• Koridor + Antre

:

9,11 m2

• Banyo

:

• Mutfak

:

8,57 m2

• Balkon

• Yatak Odası

:

8,93 m2

• Brüt Alan

14,97 m2

• Banyo

:

4,81 m2

8,99 m2

• Ebeveyn Banyo

:

4,70 m2

:

9,42 m2

• Balkon

:

4,91 m2

:

9,00 m2

• Brüt Alan

: 122,97 m2

• Ebeveyn Yatak Odası :

15,40 m2

3+1 Daire / B Blok

TEKNİK ŞARTNAME

5-15 Kat

İşbu Mahal Listesi, Cordella Kartal Projesi’ndeki konutların genel özelliklerini tarif etmektedir. Sözleşme konusu iş ile ilgili tüm imalatlar titizlikle
takip edilecek, gereğinde muadili ürünlerle değiştirilebilecektir.
İNŞAAT TEKNİĞİ
Cordella Kartal Projesi; yürürlükte ki en son deprem yönetmeliğine uygun
olarak projelenmesinin yanı sıra, arazinin yer altı zemin haritası çıkartılıp temel sistemi bu doğrultuda oluşturulmuştur. Taşıyıcı sistem olarak,
perdeli betonarme sistemi seçilmiştir. Betonarme taşıyıcı sistemin beton
sınıfı, statik projesinde belirlenen sınıfa uygun olarak yapılacaktır. Tamamen kontrollü bir üretim yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
onaylı yapı laboratuvarında hizmet alınmaktadır. Binaların dış cephesinde; ısı yalıtım projelerine uygun duvar ve mimarı projeye uygun kompozit kaplama, doğal yapay taş, seramik dış cephe sistemleri uygulaması
yapılacaktır.

• Yaşam Alanı

:

34,82 m

• Koridor + Antre

:

11,78 m2

• Banyo

:

4,81 m2

• Mutfak

:

11,49 m2

• Ebeveyn Banyo

:

3,15 m2

• Yatak Odası 1

:

9,17 m2

• Balkon

:

4,34 m2

• Yatak Odası 2

:

10,14 m

• Brüt Alan

:

157,71 m

2

2

• Ebeveyn Yatak Odası :

15,44 m

2

2

ELEKTRİK TESİSATI ve GENEL ÖZELLİKLER
Elektrik tesisatında yanmaz European Norm ve TSE belgeli malzemeler
kullanılacaktır. Tesisatta kaçak akım röleleri kullanılacaktır. Prizler çocuk
korumalı olarak uygulanacaktır. Binalarda elektrik projesine göre topraklama tesisatı ve paratoner tesisatı yapılacaktır. Dairelerde projesine
uygun olarak telefon tesisatı yapılacaktır. Merkezi UYDU-TV sistemi ile
normal yayın yapan TV kanalı doğrudan; Digitürk, receiver ve abonelik
desteği ile izlenebilecektir. Daire içinde projesine uygun olarak data hattı
çekilecek, Turkcell-Superonline fiber yüksek hızlı internet alt yapısı sağlanacak, ilgili dağıtım şirketine abone olunması halinde wireless internet
kullanımı mümkün olacaktır.
Elektrik kesintilerine karşı ortak alanların aydınlatılması ve acil kullanımlar için jeneratör tesisatı yapılacaktır.
ASANSÖR
Bloklarda kişi hesabına uygun sayıda ve hızda TSE ve CE standartlarına
uygun geniş hacimli, deprem sensörlü, elektronik göstergeli ve havalandırmalı asansörlerin montajı yapılacaktır. Asansör markası olarak Otis,
Kone, Schindler veya muadili bir marka kullanılacaktır.
DOĞRAMALAR
Doğramalar Winsa, Asaş veya muadili bir marka olup, ısı yalıtımına uygun çift cam olacak, mimari projeye uygun olarak doğramalar yere kadar
devam edecektir.
ISITMA SİSTEMİ ve KLİMA TESİSATI
Dairelerde kullanılacak ısıtma ve sıcak su ihtiyacı merkezi sistemden karşılanacaktır. Pay ölçer sistemi kurulacaktır. Dairelerde panel radyatörler
kullanılacaktır. Dairelerde salonlara, ebeveyn yatak odasına split klima alt
yapısı için drenaj, bakır borulama ve kablolama yapılacaktır.
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
Projesine ve yangın yönetmeliğine uygun olarak yangın söndürme sistemi, kat hollerinde ise yangın dolapları ve itfaiye su alma ağızları tesis
edilecektir.
GÜVENLİK
Projesine uygun olarak dairelerin, blok girişi ve site giriş kapısı ile sesli ve
görüntülü iletişim kurabileceği görüntülü interkom sistemi kurulacaktır.

DIŞ MEKANLAR
Bahçe projesine uygun olarak peyzaj imalatları yapılacaktır. Araç ve yaya
yollarının alt yapıları, kanalizasyon, drenaj sistemleri ve bahçe-teras izolasyonları projesine uygun olarak yapılacaktır. Projesine uygun olarak,
çocuk oyun alanları, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve bay/
bayan sauna yapılacaktır.
İÇ MEKANLAR
Daire Kapıları
İç Kapılar

: Çelik gövde üzerine 1. Sınıf ahşap kaplama kullanılacaktır.
: Ahşap gövdeli membran kapı kullanılacaktır.

DUVARLAR
Daireler hafif, ısı ve ses yalıtım özelliği olan yangına dayanımı yüksek
gaz beton duvar elemanları ile ayrılacaktır.
Antre ve Koridorlar : Su bazlı saten boya kullanılacaktır.
Odalar
: Su bazlı saten boya kullanılacaktır.
Mutfak
: Tezgâh üzerlerinde Çanakkale Seramik, Vitra veya
muadili bir marka seramik, diğer duvarlarda ise su
bazlı saten boya kullanılacaktır.
Banyo
: Vitra, Çanakkale Seramik veya muadili bir marka
seramik kullanılacaktır.
Tuvalet
: Vitra, Çanakkale Seramik veya muadili bir marka
seramik kullanılacaktır.
TAVANLAR
Antre ve Koridorlar : Alçı sıva üzeri, su bazlı boya kullanılacaktır.
Odalar
: Alçı sıva üzeri, su bazlı boya kullanılacaktır.
Salonlar
: Alçı sıva üzeri, su bazlı boya kullanılacak ve kartonpiyer yapılacaktır.
Mutfak
: Alçı sıva üzeri, su bazlı boya kullanılacaktır.
Banyo ve Tuvaletler : Alçıpan asma tavan uygulaması yapılacaktır.
DÖŞEME KAPLAMALARI
Antre ve Koridorlar : Vitra, Çanakkale Seramik veya muadili bir marka
seramik yapılacaktır.
Salon ve Odalar
: 1. Sınıf lamine parke yapılacaktır.
Mutfak, Banyo ve Tuvaletler: Vitra, Çanakkale Seramik veya muadili bir
marka seramik yapılacaktır.
BANYOLAR
Banyo Dolabı
Vitrifiye
Armatürler
MUTFAK
Mutfak Dolapları
Tezgah
Set Üstü Ocak
Fırın
Davlumbaz
Eviye

: MDF üzeri lake banyo dolapları yapılacaktır.
: Vitra, Çanakkale Seramik veya muadili bir marka
yapılacaktır.
: ECA, Artema veya muadili bir marka yapılacaktır.

: Ana kasalar MDF, kapaklar membran (PVC) kaplamalı mutfak dolabı yapılacaktır.
: Granit, Mermer veya muadili bir ürün olacaktır.
: Franke, Teka veya muadili bir marka kullanılacaktır.
: Franke, Teka veya muadili bir marka kullanılacaktır.
: Franke, Teka veya muadili bir marka kullanılacaktır.
: Franke veya muadili bir marka kullanılacaktır.

Kayıhan Yapı; ülkemizin gayrimenkul sektöründeki başarı hikayesinin ve kurucularının
geçmişten gelen tecrübe ve bilgi birikiminin bir sonucu olarak; insanımıza hak ettiği
kalitede, güvenli, hesaplı ve huzur içinde yaşayabileceği nitelikli konutlar üretmek
amacıyla kurulmuştur. Bir kazanç merkezi olmaktan ziyade insan merkezli konutlar
üretmeyi hedefleyen Kayıhan Yapı, tüm projelerinde; “güven” duygusunu ön plana
çıkarmayı, çevreci bir yaklaşımla tüm yapı kurallarına harfiyen uymayı ve asıl olanın
insanların huzur ve mutluluğu olduğu düşüncesini kurum felsefesi haline getirmiştir.
Bu vizyonuyla gayrimenkul sektörünün lider kuruluşlarından biri olmayı amaçlayan
Kayıhan Yapı, bu hedefe doğru emin adımlarla yürümektedir. Geliştirip teslim ettiği tüm
projelerde güvenli, modern mimaride, yatırımcısına kazandıran, kaliteli ve nitelikli yaşam
alanları sunmayı hedefleyen Kayıhan Yapı, yapısal estetiğin teknolojinin tüm imkanları
kullanılarak modern ihtiyaçlarla buluştuğu konutlar geliştirmeyi sürdürmeyi, ülkemiz ve
insanına yapılabilecek en büyük katkılardan biri olarak görmektedir.

Scon Yapı olarak vizyon sahibi, ekip ruhu olan kadromuz ile hedeflerimize her geçen
gün biraz daha yaklaşmaktayız. Geleneksel değerlerimizi, çağdaş yaşam kültürümüzü
göz önünde bulundurarak, insana ve doğaya duyarlı teknoloji ile projelerimizi
gerçekleştirmekteyiz.
Firmamız, kaliteli yaşam alanları sunarken müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Kaliteli hizmet politikası ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetimizle tüm projelerimizde
“Yapı Güvenliği” kurallarını esas almaktayız. Faaliyet alanlarımız arasında lüks konut
projeleri, endüstriyel yapılar, iş merkezleri, uçak hangarları, taahhüt işleri yer almaktadır.
Scon Yapı, sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak yurt genelinde iş hacmini geliştirmeyi
ve her geçen gün daha büyük projelere imza atmayı hedeflemektedir.

İstanbul-Türkiye merkezli DOME+PARTNERS, mimari yapılardan konumunda olan İstanbul, bir anlamda “yeni mimari”nin
büyük ölçekli kentsel tasarımlara, eksiksiz planlanmış projeler gösterge alanına da dönüşmüş durumda.
geliştirmeye odaklanan bir mimarlık ofisidir.
DOME+PARTNERS bugüne kadar; Via/Port evleri, Safi Espadon,
1997 yılında kurulan DOME+PARTNERS; “uyumlu ve esnek Varyap Meridian, Vialand, Nef Kağıthane Evleri, Via Port
yapısıyla farklı yaklaşımlara açık bir sistem yaratma” Venezia, Metropol İstanbul, Bakü Alev Kuleleri gibi çok özel
projelere imza atmıştır.
vizyonunu benimsemiştir.
DOME+PARTNERS’da fikir aşamasından iş teslimine kadarki
süreçte, küresel tasarım firmalarının ihtiyaçlarına cevap
verebilmek adına, disiplinler arası bir yapılanma ile farklı
alanlarda çalışan uzman kişiler bir araya getirilmiştir.

DOME+PARTNERS tarafından tasarlanan CORDELLA KARTAL,
mimarinin bugün geldiği düzeyin tüm göstergelerini üzerinde
barındırmaktadır. Kartal’da sürdürülmekte olan kentsel
dönüşümün ortaya çıkardığı yeni dokunun ilgi merkezi, bir
başka deyişle “özne”si olması gözetilerek tasarlanmıştır.

Kurum içi çalışan ekibimiz; yapı, makina ve elektrik
mühendislerini, peyzaj ve iç mimarları, dış cephe Cordella Kartal Tasarımında; iki temel felsefe belirleyici
danışmanlarını ve LEED uzmanlarını kapsayan 60 kişilik olmuştur.
ekibimizden oluşmaktadır. Ekibimizin 2008 yılından itibaren
Dışarıdan bakıldığında; parçalı yansıtıcı yüzeyleri ile,
BIM kullanımındaki uzmanlığı farkını hissettirmektedir.
bakılan her nokta ve zamanda, farklı izlenimler verebilmesi
Yıllar boyunca küresel iş ortakları ile birlikte çalışmanın gözetilmiştir. Yaratılan bu etki, yapı kütlesini kent ile sürekli
getirdiği deneyim, ekibimize yerel ve uluslararası yöntemler bir bağ içinde olmasını sağlıyor...
arasındaki süreçleri iyileştirmek ve düzene sokmak konusunda
İçeriden bakıldığında; ev yaşamının dışarıdan gözlenemeyen,
yardımcı olmuştur.
ancak transparan bir düzlemdeymiş duygusunun hep olmasını
Dünyanın İnşaat sektörü anlamında en önemli merkezi sağlanması hedeflenmiştir.

Bu katalogtaki görseller ve kat planlarındaki bağımsız bölüm metrekareleri bilgi amaçlı olup, projenin uygulama aşamasında teknik gereklilikler görülmesi halinde
Kayıhan-Scon Ortaklığı her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Satış Ofisi: Çanakkale Cd. No: 47 Kartal / İstanbul

444 5103
www.cordellakartal.com

