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31. BÜYÜK PROJEMİZ OLAN
AKASYA VİLLALARI’nı

UYGUN KREDİ KOŞULLARI İLE 
SATIŞA SUNUYORUZ. 

Sizi, Nilüfer’in gözde ve güvenli yeni yaşam 
merkezinde verimli bir yatırıma davet ediyoruz.

Konumu, mimarisi, ekonomik 
işletmesi, sağlamlığı ve kalitesi ile; 
sakin, huzurlu bir yaşam için sizi 
“AKASYA” Villaları`na bekliyoruz. 

“AKASYA”
VİLLALARINDA

SİZLERİ BEKLİYOR

GÜVEN
KONFOR
ESTETİK



YEPYENİ 
BAŞLANGIÇLAR

Yeni evinizde farklı bir hayat ve yepyeni başlangıçlar sizleri bekliyor. 
Şehir stresinden uzak ve fark yaratan ayrıntıları ile size özel bir dünyaya merhaba 
diyeceksiniz.

AKASYA



MUTLU YUVALARINIZ 
SİZİ BEKLİYOR

“AKASYA VİLLALARI” bütünü ile huzur ve mutluluk bulabileceğiniz organik bir bütünlük sunuyor. 
Bir evden beklediğiniz herşeyi bulacaksınız. Huzurlu bir mekan, yazı ve kışı aynı yerde geçirebileceğiniz, sizi yormayan, mutlu 
olabileceğiniz alanlar, ihtiyacınız olan herşeye her an ulaşabileceğiniz, huzurlu olabileceğiniz bir yaşam alanı.. 



SİZİ; GELECEĞE
GÜVENLE TAŞIYACAK

Modern şehirciliğin vazgeçilmez semtlerinden olan modern yerleşim bölgesi Özlüce`nin yeni yaşam alanında 
verimli bir yatırıma davet ediyoruz. 
Konumu, konfor ve estetiği, çizgilerindeki sıradışılığı ve sağlamlığı ile “AKASYA VİLLALARI” yeni adresiniz olacak.

AKASYA



DOĞA İLE İÇ İÇE 
BİR YAŞAM

Çiçekli bahçenizde yeşillikler içinde güne spor yaparak başlamak,hamakta sallanmak,açık havada kahvaltı ve günün 
sonunda,yorgunluğunuzu atmak için çimenlerin üzerinde uzanmak,havuzda yüzmek veya havuz başında bir şeyler içmek sizin için 
büyük bir keyif olacak.
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ARSA ALANI   : 500.00 m²
VİLLA BRÜT  : 320.00 m²
  
EV TABAN ALANI  : 165.00 m²
1. KAT ALANI     : 155.00 m²  
HAVUZ ALANI         :   35.00 m²
KAPALI OTOPARK   :   80.00 m²
BAHÇE ALANI        : 300.00 m²

Bahçe Katı Planı 1-RÜZGARLIK 7.00 m²

2-SALON 49.00 m²

3-GİRİŞ HOLÜ 22.00 m²

4-VERANDA 21.00 m²

5-MUTFAK 19.00 m²

6-YATAK OD. 18.00 m²

7-BANYO 5.00 m²

8-YÜZME HAVUZU 35.00 m²

9-BAHÇE 300.00 m²



ARSA ALANI : 500.00 m²
VİLLA BRÜT : 320.00 m²
  
EV TABAN ALANI  : 165.00 m²
1. KAT ALANI       : 155.00 m²  
HAVUZ ALANI :   35.00 m²
KAPALI OTOPARK :   80.00 m²
BAHÇE ALANI : 300.00 m²

1. Kat Planı 1-GECE HOLÜ 15.00 m²

2-EBV.YATAK OD. 24.00 m²

3-GİYSİ ODASI 8.00 m²

4-BANYO 7.00 m²

5-BALKON 7.00 m²

6-YATAK OD. 23.00 m²

7-YATAK OD. 18.00 m² 

8-BANYO 5.00 m²

9-YATAK OD. 18.00 m²

10-BANYO 4.00 m²

11-ÇAMAŞIR OD. 3.00 m²
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Çocuklarınız,onlar için oluşturduğunuz güvenli ortamda 
bahçe ve havuz keyfi yaparken siz de açık havada 
eğlenceli vakit geçirip hayatınıza sağlık katın.
  

Çocuklarınız Sağlıklı 
Büyüsün

AKASYA



TATİLİ HERGÜN YAŞAYACAKSINIZ!
Şehrin gürültüsünden, 
stresinden uzaklaşın. Bırakın kendinizi hamağa. Yaşamınıza keyif 
katın. “Akasya Villalarında”  özgürlüğünüzün tadını çıkarın.
  

TATİL İÇİN
BAHANENİZ KALMAYACAK.
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ARKAT YAPI AİLESİ





a. Bina taşıyıcı sistemi BETONARME KARKAS olarak oluşturulacak, iç ve dış duvarlar mimari projeye uygun 
delikli fabrika tuğlası ile örülecek, bina dış duvarlar mimari proje esaslarına uygun ısı ve ses yalıtımı ile 
kaplanacak, dış cephe sıva üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyanacaktır.

b.  Binanın genel kompozisyonu oda taksimatları ile belli mekanların ölçüleri ile konstrüktif ölçüler ve bütün 
inşai ayrıntılar için ilgili belediyesince onaylı mimari ve statik projeleri esastır. Ancak inşaat sırasında şantiye 
şefinin onaylı mimari ve statik projelerinde gerekli göreceği değişiklikleri yapabilme hakkı saklıdır.

c.  Bütün ahşap aksam, doğramalar, merdiven korkulukları, mutfak dolapları gibi detay gerektiren üretimin 
tamamını şekillendirmekte, tip ve ayrıntıları belirlemede detaylarda kullanılacak malzemelerin seçiminde 
mahal listesi aynen uygulanacaktır.

d.  Bina cephe düzenlemelerinde kullanılacak malzeme cinsi yapılacak cephe etütlerinde ve genel mimari 
kompozisyonların sonucunda bağlı olup proje mahal listesi uygulanacaktır.

e.  Bahçe düzenlemesi ve yüzme havuzu (opsiyonel) mimari proje ve peyzaj projesine uygun olarak yapılarak 
her şey dahil teslim edilecektir.

f.  Çatı çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek, gerekli ısı ve ses yalıtımı yapılacak, çatı kaplaması su 
kontraplağı üzerine BRAAS kiremit ile yapılacak, bacalar şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

g.   Villalardaki tüm pencere ve doğramalar ısı ve ses yalıtımı sağlayan  Egepen Deceuninc kürünlerinden çift 
camlı (4+16+4), konfor bronz camlı,  ahşap görünümlü pvc doğrama olacaktır.  Ayrıca her odada 1 adet çift 
açılır doğrama takılacaktır. 

h.  Villalara darbeye dayanıklı Egepen Deceuninck marka elektrikli panjur sistemi takılacaktır.

i.  Tüm villalar BAYMAK veya piyasa ederi aynı  kombi sistemi ile ısıtılacak; gerekli kapasitede yerden ısıtma 
tesisatı ve sıcak su tesisatı ile donatılacaktır. Bina içinde orta noktada kombi sisteminin ortam ısısını ölçen ısı 
pay ölçer takılacak  ve çalışır durumda teslim edilecektir. 

j.  Villa giriş kapıları mimari projeye uygun görünümlü Kale, İto veya eşdeğer markalı kilit sistemli TSE belgeli 
çelik kapı olacaktır.

k.  Daire iç kapıları ( oda kapıları) kale, ito veya eşdeğer markalı  kilit sistemli lake boyalı panel kapı olacaktır.

l.  Villa girişlerinde harekete duyarlı sensörlü lambalar kullanılacaktır.
  
m. Villalara giriş kapısıyla irtibatlı, görüntülü, diafonlu kapı zili takılacaktır. Ayrıca alarm, duman sensörü, 
hareket sensörü, su sensörü ve gaz sensörüne sahip güvenlik paketi takılacaktır. Çevre ile irtibatlı kamera 
tesisatı kurularak; karasal yayın hattından görüntü sistemi izlenecektir.

n.  Satılan villalarda kullanılacak ürünlerde, alıcı yüklenici firmanın sunduğu alternatifler arasında, yüklenici 
firmanın belirttiği süreler dahilinde seçim yapma hakkına sahiptir. Ayrıca kullanılacak bütün malzemeler 
TSE belgeli ve 1. sınıf malzeme olacaktır.

a.  Villalara ait bahçeler, müstakil bahçeler olup, ortak alanlar ayrıca mimari projesine uygun şekilde 
sınıflandırılmıştır.

b.  Müstakil bahçeler leylandi veya limon selvi ile bölünecek olup, bahçelerin dışa bakan bölümleri de aynı 
şekilde bitkilendirilecektir.

c.  Evcil hayvan beslemek isteyen ev sahiplerinin, bahçelerini site çevresinde kullanılan fırın boyalı çit sistemi 
ile çevirmeleri zorunludur.

d.  Bahçelerde rulo çim veya tohumlama ile çimlendirme yapılacaktır.

e.  Bahçelerin çevresini saran leylandi veya limon selviler, site bütünlüğünü sağlamak amacı ile daha sonra 
da değiştirilemez.

f.   Bahçelerde ve ortak alanlarda gerekli kapasitede sulama yapabilen, site kuyu suyuna bağlı otomatik 
sulama sistemi kurulacaktır.

g.  Bahçelerde gerekli kapasitede drenaj sistemi yapılacaktır.

h.  Her villa için site kuyu suyuna bağlı can suyu sistemi kurulacaktır.

i.   Her villa dış duvarına şebeke suyundan beslenen sıcak su ve soğuk su hattı hazırlanacak olup, armatür 
takılmayacaktır.

j.   İstenilen villalarda için Zodiak marka skimmerli özel havuz yapılacaktır.
 
k.  Havuzlar tuz jeneratörlü olup, nano teknoloji Zodiak marka linear ile kaplanacaktır.

l.   Havuzların çevresine tek sıra traverten mermer döşenecektir.

m.  Havuzlara 2 adet aydınlatma armatürü takılacaktır.

n.  Havuz makine daireleri toprak altına yerleştirilecek, makine dairelerine su gideri ve elektrik bağlantısı 
yapılacaktır.

o.  Küçük çocuklara karşı havuz güvenliğini arttırmak isteyen ev sahiplerinin, havuzun etrafını site çevresinde 
kullanılan fırın boyalı çit sistemi ile çevirmesi önerilir.

1- Genel Hükümler

TEKNİK ŞARTNAME 2- Bahçelere ve Havulara Ait Ayrıntıların Belirlenmesi



a.  GİRİŞ HOLÜ ve KORİDORLAR: Zemini 10 mm kalınlığında lamine parkeyle kaplanacak, süpürgelik hizasından tavana 
kadar alçımatik sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Merdivenler masif olarak yapılarak 
zemin kaplaması ile aynıtarzda devam edecektir. Merdiven küpeşteleri ve korkuluklar masif üzerine lake boyalı 
olacaktır. Ayrıca giriş holüne projesine uygun olarak suntalam gövde üzerine lake kapaklı gömme dolap takılacaktır.

b.  MUTFAK: Zemini 1. sınıf Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı granitle 
kaplanacak, süpürgelik hizasından tavana kadar alçımatik sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz 
badana yapılacaktır. Tavan duvar birleşimlerinde ışık bandı yapılacaktır. Mutfak dolapları lake kapaklı 
suntalam gövdeli modüler mutfak olacak, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırınlı ocak için gerekli boşluklar 
bırakılacaktır. Tezgah çimstone yapılacaktır. Tezgah alnı tezgah üstünden itibaren h:60 cm olacak şekilde 
Çanakkale seramik, Mcm Mozaik marka veya eşdeğerbir üründen seramik kaplanacaktır. Artema marka aç-
kapa batarya takımları kullanılacaktır. Mutfak dolaplarında çöp kovası, kaşıklık ve çekmeceler dışında kalan, 
aksesuar içeren ürünler müteahhit tarafından takılmayacaktır. Mutfaklarda Teka veya Franke marka ankstre 
dörtlü set (ocak,fırın,dablumaz, mikrodalga fırın) ve evye takılacaktır.

c.  VERANDA ve RÜZGARLIK:Zemini 1. sınıf Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı granitle kaplanacak, 
yerden ısıtma tertibatı ile donatılacaktır. Duvarında dış cephe görseli sağlanacaktır. Kış bahçesinin ve 
rüzgarlığınyapı kullanma izninden sonra projesine uygun kapatılması ev sahibine aittir.

d.  SALON: Zemini 10 mm kalınlığında lamine parkeyle kaplanacak, süpürgelik hizasından tavana kadar 
alçımatik sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Tavan duvar birleşimlerinde ışık 
bandı yapılacaktır. Salon şömine bilgisi Özel Şartlarda belirtildiği gibidir.

e.  ODALAR: Zemini 10 mm kalınlığında lamine parkeyle kaplanacak, süpürgelik hizasından tavana kadar alçımatik 
sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Tavan duvar birleşimlerinde perdelik yapılacaktır.

f.  GİYSİ ODALARI: Zemini 10 mm kalınlığında lamine parkeyle kaplanacak, süpürgelik hizasından tavana 
kadar alçımatik sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Parlak beyaz mdflam 
gövdeli giysi dolapları ile donatılacaktır. Giysi dolaplarında aksesuar içeren ürünler müteahhit tarafından 
takılmayacaktır. Giysi dolaplarının kapakları parlak beyaz mdflam olup, dört kapak ayna yapılacaktır. 

g.  BANYOLAR: Zemini ve duvarlar tavana kadar 1. sınıf Çanakkale Seramik veya Vitra Seramik markalı 
seramikle kaplanacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı klozet 
takımı, etajerli lavabo (mdflam aynalı dolap) ve duşakabin yerleştirilecektir. ECA, Artema veya eşdeğeri marka 
aç-kapa batarya takımları kullanılacaktır. 

j.  EBEVEYN BANYO: Zemini ve duvarlar tavana kadar 1. sınıf Çanakkale Seramik, Vitra Seramik markalı 
seramikle kaplanacak, tavan beyaz badana yapılacaktır. Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı 
klozet takımı, etajerli lavabo(mdflam aynalı dolap)ile jakuzi ve duşakabinyerleştirilecektir. ECA, Artema veya 
eşdeğeri marka batarya takımları kullanılacaktır.

k.  ÇAMAŞIR ODASI: Zemini 1. sınıf Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı granitle kaplanacak, 
süpürgelik hizasından tavana kadar alçımatik sıva üzeri plastik boya yapılacak, tavan beyaz badana 
yapılacaktır. Tavan duvar birleşiminde perdelik yapılacaktır. Kombi , Çamaşır Makinası ve evye modülünü 
dahil olacağı beyaz mdflam gövdeli dolap yapılacaktır . Dolap içine ilgili Evye ve Çamaşır Makinası ile ilgili su 
tesisatı sağlanacak , Evye modülüne artema mutfak bataryası yerleştirilecektir. 

l.  BALKON: Zemini 1. sınıf Çanakkale Seramik veya Ege Seramik markalı seramikle kaplanacak, tavan ve 
duvarlar dış cephe boyası ile boyanacaktır. Balkonlarda yıkama amaçlı 1 adet musluk bulunacaktır.

a.  Villaların içerdiği sıhhi tesisata ait yerler ve kullanılacak malzemelerin özellikleri inşai ayrıntının beyanında 
belirtilmiştir.

b.  Temiz su şebekesi ankastre olarak tesis edilecek, şehir şebekesinden alınan su, proje esaslarına uygun 
yapılaştırıldıktan sonra, bağımsız bir sistem oluşturacak şekilde tesis 
edilecektir.

c.  Su tesisatı Fırat Pvc boru veya eşdeğeri bir ürün ile proje esaslarına uygun şekilde döşenecektir.

d.  Mekanik projede veya kulanım şartlarında gerekli görüldüğü takdirde su deposu ve hidrofor ünitesi 
yerleştirilecektir.

a.  Tüm villalar kombi tesisatı ile ısınabilen yerden ısıtma sistemiyle donatılacak, gerekli kapasitede Baymak 
kombi takılacaktır.

b.  Sıcak su; mutfak,çamaşır odası ve tüm banyolarda kullanılabilecek şekilde tesis edilecektir.

c.  Kalorifer tesisatı Fırat Pvc boru veya eşdeğeri bir ürün ile proje esaslarına uygun şekilde yerden ısıtma 
sistemi olarak döşenecektir. 

d.  Kalorifer tesisatında her mekan ayrı ayrı kontrol edilebilecek şekilde imal edilecektir.

a.  Branşman ve harici tesisat TEA tarafından istenilen şartlara göre yapılacaktır.

b.  Dahili elektrik ve zayıf akım tesisatı, İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ prensiplerine uygun olacaktır.

c.  Her bağımsız bölüm bir sayaca sahip olacak.

d.  Her bağımsız bölümdeki telefon tesisatının uçları Türk Telekom şartlarına uygun olarak terminal kutusunda 
toplanacaktır.

e.  Bütün tesisat sortilerine viko, legrant veya eşdeğeri marka 1. sınıf anahtar priz takımı takılacaktır. 

3- Villalara ait ayrıntıların belirlenmesi ve mekan listesi 4- Sıhhi Tesisat

5- Kalorifer Tesisatı

6- Elektrik ve Zayıf Akım Tesisatı
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