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DİZAYNGMD

KURUMSAL
ÇÖZÜM 
ORTAKLARIMIZ

Uzman ekibimizle müşterilerimize her zaman hızlı ve verimli bir servis sunarız. Uzmanlarımız en iyi 
analiz yöntemleri ile, en doğru şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirler ve mümkün olan en iyi 
fiyat ile değerlendirirler. Çünkü biliyoruz ki müşterilerimiz kazanırsa, biz de kazanırız.

Müşterilerimiz her zaman aradıklarını bizde bulur. Mülklerini satmak ya da kiralamak isteyen kişiler 
için alıcı portföyümüz her zaman hazırdır.

Hizmet PolitikamızHizmet Politikamız

Vizyon & MisyonVizyon & Misyon

Biz Kimiz?Biz Kimiz?

* Müşteri beklentilerini doğru algılayıp, müşterilerine uluslararası normlar çerçevesinde verimlilik 
barındıran, hızlı, güvenilir ve ayrıcalıklı hizmet vermeyi,
* Müşterilerimizin gayrimenkule dair değerleme, geliştirme ve danışmanlık konusunda ihtiyaçlarını 
kapsayıcı, ana hizmet sağlayıcı olma yolunda gelişimini sürdürmeyi,

* Çalışanlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine sürekli katkıda bulunarak hizmet kalitemizi ve 
çalışan memnuniyetini arttırmayı,

* Yasal mevzuatlara ve uluslararası değerleme standartlarına uyarak bağımsız, şeffaf ve güvenilir 
hizmet vermeyi,

* Kalite Yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

* Gayrimenkule dair tüm disiplinleri takip etmeyi,

Misyonumuz, Dünyada gelişen teknolojiyi ve zamanın gerektirdiği değişikleri güncelleyen müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda gerçek güvenilir hizmeti kusursuz sunan dünyaca tanınan öncü bir Türk 
firması olmaktır.

Vizyonumuz, müşteri memnuniyetini büyümede birinci koşul olarak gören firmamızın vizyonu; 
Çağımızda çok hızlı artan teknolojik gelişmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını saptayıp bilgiye ve deneyime 
dayalı hizmetlerimizi sunarak ihtiyaçları en kısa zamanda ve doğru bir şekilde karşılamaktır.
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Ömür SARSAR
Kurucu - CEO
omur@dizayngmd.com.tr

Hüseyin B. SARSAR
Ortadoğu ve İstanbul Sorumlusu
huseyin@dizayngmd.com.tr

Nisa ERMAN
Avrupa Bölge Müdürü
nisa@dizayngmd.com.tr

Buket ÖZÖNER
Satış Müdürü
buket@dizayngmd.com.tr

Lilpar YILMAZ
Karşıyaka Bölge Sorumlusu
lilpar@dizayngmd.com.tr

Naci SEYİTOĞLU
Satış Müdürü
naci@dizayngmd.com.tr

Mustafa BAŞÇI
Çeşme Bölge Müdürü
mustafa@dizayngmd.com.tr

Süha Kerem APAK
Çeşme Satış Temsilcisi
kerem@dizayngmd.com.tr

Mehmet Kasım SULAR
Çeşme Satış Temsilcisi
mehmet@dizayngmd.com.tr

Şahika ANLAR BAŞÇI
Satış Müdürü
sahika@dizayngmd.com.tr



İZMİR - URLA

URLA VİTAE SİTESİ

İZMİR - URLA

URLA VİTAE 
SİTESİ

Urla Kekliktepe'ye gerek mimarisi gerekse peyzajı ve 
yüzülebilir göletleriyle yepyeni bir yaşam standardı 
getiren VİTAE SİTESİ, 74.400 m² arazi içerisinde 33 
ADET SİMPLEKS 4+1 ve 5+1 villalardan oluşuyor. 
Ortak yüzülebilir göletler, sosyal yaşam tesisleri, 
fiziki güvenlik, her bir villa için müstakil yüzme 
havuzu, kuvvetli peyzaj, basketbol sahası, tenis 
kortu, büyüklükleri üç dönüme ulaşan müstakil 
kullanımlı bahçeler ve villaların çoğunda deniz 
manzarası.



İZMİR - URLA

B-URLA VİLLALARI

İZMİR - URLA

B-URLA 
VİLLALARI

Kekliktepe'nin denize açılan vadisi içerisinde kurulan 
ve bölgenin çehresini değiştiren yenilikçi projelerden 
biri olan B-URLA VİLLALARI 17.000 m² arazi 
içerisinde 11 ADET SİMPLEKS 4+1 villadan 
oluşuyor. Site içerisinde yer alan villalar müstakil 
parsellerde yerleştirilmiş ve fiziki güvenlik ile 
korunuyorlar. Her bir villada müstakil giriş, müstakil 
bahçe, müstakil havuz ve vadi manzarası mevcut.



İZMİR - URLA

YOURLAND 
VİLLALARIİZMİR - URLA

YOURLAND 
VİLLALARI

Kekliktepe'nin denize açılan vadisi içerisinde kurulan 
ve bölgenin çehresini değiştiren yenilikçi 
projelerinden biri olan YOURLAND VİLLALARI 
14.000 m² arazi içerisinde 11 ADET SİMPLEKS 4+1 
villadan oluşuyor. Site içerisinde yer alan villalar 
müstakil parsellerde yerleştirilmiş ve fiziki güvenlik ile 
korunuyorlar. Her bir villada müstakil giriş, müstakil 
bahçe, müstakil havuz bulunuyor. Projede yer alan 
villalar vadi, bahçeler ise deniz manzaralı.



İZMİR - URLA

BELLA VİSTA 
KONAKLARI

İZMİR - URLA

BELLA VİSTA 
KONAKLARI

Urla Kekliktepe'de yer alan BELLA VİSTA 
KONAKLARI, 9.000 m² arazi içinde 7 ADET 
TRİPLEKS 5+1 villadan oluşuyor. Birçok villanın 
deniz manzaralı olduğu sitede; Ortak yüzme havuzu, 
fiziki güvenlik, çocuk oyun parkı ve her bir villaya 
yaklaşık 1.000 metrekare büyüklüğünde bahçe 
mevcut. 



İZMİR - URLA

LİMANTEPE EVLERİ
İZMİR - URLA

LİMANTEPE 
EVLERİ

Urla Kekliktepe'nin itibarlı sitelerinden biri olan 
LİMANTEPE EVLERİ, 46.200 m² arazi içinde 16 
ADET TRİPLEKS 5+1 villadan oluşuyor. Doğa ile iç 
içe yer alan ve yeşilin hakim olduğu sitede; ortak 
yüzme havuzu, sosyal yaşam tesisi, fiziki güvenlik, 
çocuk oyun parkı, müstakil kullanımlı bahçeler ve her 
villada deniz manzarası mevcut.
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İZMİR - URLA

KEKLİKTEPE 
PANAROMA 
EVLERİ

Adını bulunduğu bölgenin en iyi manzarasına sahip 
olmasından alan KEKLİKTEPE PANAROMA 
EVLERİ, 17.000 m² arazi içerisinde 13 ADET 
DUBLEKS 5+1 villadan oluşuyor. Her biri müstakil 
1.000 metrekare parsellere yerleştirilmiş villaların her 
birinin müstakil girişi ve her villada deniz manzarası 
mevcut.



İZMİR - URLA

BİVA SİTESİ

İZMİR - URLA

BİVA SİTESİ

Urla Kekliktepe'de yapımı ve satışı devam eden BİVA 
SİTESİ 19.990 m² arazi içinde 13 ADET DUBLEKS 
4+1 villadan oluşuyor. Site içerisinde ortak yüzme 
havuzu, fiziki güvenlik ve büyüklükleri bir dönüme 
ulaşan müstakil bahçeler mevcut.



İZMİR - URLA

YENER TINAS 
SİTESİ

İZMİR - URLA

YENER TINAS 
SİTESİ

Kekliktepe'nin tam kalbinde yerleşmiş bulunan 
YENER TINAS SİTESİ 34.570 m² arazi içerisinde 9 
ADET  TRİPLEKS villadan oluşuyor. Sitede yer 
alan villaların müstakil bahçeleri 7.000 metrekareyi 
bulan büyüklükleri ile bölgedeki diğer sitelerden 
ayrılıyor. Sitede yer alan villaların kapalı alanı 1.000 
metrekareyi buluyor. Site içerisinde; ortak yüzme 
havuzu, 7/24 kameralı güvenlik, her bir villa müstakil 
girişli ve villaların tamamı deniz manzaralı.



İZMİR - URLA

SKY VADİ 
KONAKLARI

İZMİR - URLA

SKY VADİ 
KONAKLARI

Kekliktepe'nin çehresini değiştiren yeni projelerden 
biri olan SKY VADİ KONAKLARI 10.640 m² arazi 
içerisinde 10 ADET TRİPLEKS 5+2 villadan 
oluşuyor. Site içerisinde Fiziki güvenlik, müstakil 
yüzme havuzu ve her bir villa için büyüklükleri 1.000 
metrekare olan müstakil kullanımlı bahçeler mevcut.  
Villaların büyük bir kısmı deniz manzaralı.



İZMİR - URLA
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İZMİR - URLA

OLİVE HİLL 
SİTESİ

Kekliktepe'de yer alan  OLİVE HİLL SİTESİ 57.900 
m² arazi içerisinde 20 ADET DUBLEKS 5+1 villadan 
oluşuyor. Kekliktepe'nin çevreyolu girişine yakın olan 
konumu ile diğer sitelerden ayrılan sitede; Fiziki 
güvenlik, büyüklükleri iki dönüme ulaşan müstakil 
kullanımlı bahçeler, ve bazı villaların müstakil havuzu 
bulunuyor. Villaların tamamı doğa ve Urla manzaralı.
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İZMİR - URLA

ARKADYA 
SİTESİ

Kekliktepe'de yer alan ARKADYA SİTESİ 55.120 m² 
arazi içerisinde 33 ADET TRİPLEKS 5+1 villadan 
oluşuyor. Site içerisinde ortak yüzme havuzu, fiziki 
güvenlik ve  büyüklükleri bir dönüme ulaşan müstakil 
bahçeler bulunuyor. Sitede yer alan villaların büyük 
bir kısmı deniz manzaralı.
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FORTUNA 
ÇİFTLİK EVLERİ

Kekliktepe'de yeşil bir vadi içerisinde yerleşmiş olan 
FORTUNA ÇİFTLİK EVLERİ, 41.200 m² içerisinde 
20 ADET TRİPLEKS 5+2 villadan oluşuyor. Site 
içerisinde; ortak yüzme havuzu, fiziki güvenlik, 
villalarda kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, 
büyüklükleri iki dönüme ulaşan müstakil bahçeler 
bulunuyor. Villaların bir kısmı deniz manzaralı.
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İZMİR - URLA

TAŞEVLER 
SİTESİ

Kekliktepe'de yer alan TAŞEVLER SİTESİ, 10.450 
m² arazi içerisinde 4 ADET TRİPLEKS 6+2 
villalardan oluşuyor. Sitede; ortak yüzme havuzu, 
fiziki güvenlik, büyüklükleri iki dönüme ulaşan 
müstakil bahçeler bulunuyor ve villaların bir kısmının 
müstakil havuzu bulunurken tamamı deniz 
manzaralı.
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DOĞUŞ 
ÇİFTLİK EVLERİ

Kekliktepe'nin ulaşımı kolay sitelerinden biri olan 
DOĞUŞ ÇİFTLİK EVLERİ 14.900 m² arazi içerisinde 
12 ADET DUBLEKS 4+1 villadan oluşuyor. Site 
içerisinde ortak yüzme havuzu, 7/24 kameralı 
güvenlik, büyüklükleri bir dönüme ulaşan müstakil 
bahçeler bulunuyor. Villaların birçoğu deniz 
manzaralı.



İZMİR - URLA

GRANDE AMORE
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GRANDE
AMORE

Gökyüzü Sonsuzluğunda Sağlık...

Şehir merkezine yakın konumuyla kent yaşamının 
içinde, ormanla çevreli özelliği ile şehir kaosundan 
çok uzak hissettirecek olan Grande Amore, masmavi 
deniz ve yemyeşil orman manzarasıyla eşsiz bir 
huzur veriyor.

Gök Mavisi, Deniz Mavisi, Gece Mavisi...

Yeşilin Kucağında Özel Bir Yaşam

Mikroklima (mikroiklim) özellikleriyle hem üzüm 
bağları gibi narin hem de zeytin ağaçları gibi güçlü 
yapıdaki bitkilere birlikte can veren Urla, hava kalitesi 
ile Kaz Dağları'na eş tutulan bir bölgededir.

Grande Amore Konakları, zeytin ve çam ağaçlarının 
giydirip süslediği, tertemiz havasıyla gökyüzünün taç 
taktığı kadınsı bir asaleti çağrıştırıyor.

Gecenin mavi renkli gerdanına ışık sıcaklığında 
renklerle ışıldayan bir gerdanlık yakışır diye 
düşündük. Grande Amore Konakları, en ince 
ayrıntılarıyla, mimarlığa ilan-ı aşk edeceği bir gece 
yemeğine tanıklık etmenizi istiyor. İçtenlikle edilen 
sohbetler, tatlı tatlı esen bir rüzgârla harmanlanıyor; 
mum ışığının aydınlattığı romantizm, sıcak duyguları 
aynı sıcaklıkta dile getiriyor. Böylesi bir aşka kim 
"hayır" diyebilir ki.

Tarihi dokudaki tasarım detayları Grande Amore’u 
ayrıcalıklı kılarken, malikane yaşamıylada "özel" 
yaşam alanı arzulayanların gönlünü en derinden 
fethediyor.
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BRYELA
EVLERİ

Ionlar zamanına dayanan Kekliktepe (Klozemenayi) 
yerleşim alanının deniz gören en güzel tepelerinden 
birinde Urla taşları ile kurulumu 2014 senesinde 
biten sitemiz havalanı, Izmir ve Urla'ya kolay 
kavuşulabilirliği ile bilinmekte olup, yeşil bir alanda 
sosyal tesisleri ile sakinlerine hizmet vermektedir.
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EXCLUSIVE LIFE

İZMİR - GÜZELBAHÇE

PİNA
EXCLUSIVE
LIFE

Proje Detayları

İnşaat Alanı: 7311 M²   
Kapasitesi: 14 villa  5+1
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İZMİR

EVZEN
SİTESİ

Evzen Sitesi, Urla'nın şehir merkezine çok yakın konumu ile şehrin 
tüm imkanlarına sahip, 9 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş 18 
villadan oluşan ve deniz manzaralı bir sitedir. Sitede yer alan 
villaların tamamının müstakil bahçeleri bulunmaktadır. Site içinde 
yüzme havuzu, bulunmakta olup, site yönetimi profesyonel bir ekip 
tarafından yapılmaktadır. Sitede kameralı güvenlik sistemi7/24 
hizmet vermektedir. 

Bu mülk 450 metrekare brüt 410 metrekare net kullanıma sahip olup 
bir dönüme yakın müstakil bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçe 
içerisinde kendine ait müstakil otopark mevcuttur. 5 oda 2 salon 
dizayn edilen villa 3 katlı olup 4 banyosu mevcuttur. 



İZMİR
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İZMİR

İTOKENT
SİTESİ

İtokent sitesi İzmir'in en büyük birinci, Türkiye'nin en büyük üçüncü 
yüz ölçümüne sahiptir. Site, 800 dönüm arazi üzerine 246 adet 
villadan oluşmaktadır. Site sakinlerinin tamamı yaz-kış yaşamaktadır. 
Site içinde 3 yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahaları, 
market, kuaför bulunmakta olup, site yönetimi profesyonel bir ekip 
tarafından yapılmaktadır. Sitede kameralı ve fiziki güvenlik 7/24 
hizmet vermekte olup ayrıca gün içerisinde İzmir'e servisle ulaşım 
sağlanmaktadır.

Bu mülk 750 metrekare brüt 650 metrekare net kullanıma sahip olup 
iki dönüme yakın müstakil bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçe 
içerisinde kendine ait müstakil otopark mevcuttur. 6 oda 2 salon 
dizayn edilen villa 3 katlı olup 6 banyosu mevcuttur. 



İZMİR

VOURLA TETRA

İZMİR

VOURLA
TETRA

Vourla Tetra Evleri, Toptepe bölgesinde her biri iki dönüm arazi 
üzerine inşa edilmiş müstakil havuzlu villalardan oluşmaktadır. Sitede 
yer alan villaların tamamı deniz manzaralıdır. Proje gerek mimarisi 
gerek ise yapımında kullanılan malzemelerle diğer projelerden 
ayrılmaktadır. Projede yer alan villaların tamamı ahşap, çelik ve 
doğal taştan yapılmıştır. Site içindeki villaların her birinin kendine ait 
2 dönüm bahçesi mevcuttur. Ayrıca 3 dönüm arazi hobi bahçesi 
olarak dizayn edilmiştir. 

Bu mülk 450 metrekare brüt 400 metrekare net kullanıma sahip olup 
iki dönüme yakın müstakil bahçesi bulunmaktadır. Bu bahçe 
içerisinde kendine ait müstakil otopark mevcuttur. 4 oda 1 salon 
dizayn edilen villa 2 katlı olup 4 banyosu mevcuttur. 



İZMİR - ÇEŞME

KALEMBURNU

İZMİR - ÇEŞME

KALEMBURNU

Çeşme Kalemburnu’nda Müstakil Havuzlu Deniz 
Manzaralı Villa
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YILDIZBURNU

Çeşme Yıldızburnu´nda Denize Sıfır Müstakil Bahçeli 
Villa
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İZMİR - ÇEŞME

FENERBURNU

Çeşme Fenerburnu´nda Deniz Manzaralı Müstakil 
Bahçeli Villa
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İZMİR - NARLIDERE

ASMA
BAHÇELER

Her sabah vadiye karşı kulaç atıp, kuş cıvıltıları 
arasında trekking yapabilmenin, günün tüm stresini 
doğanın kollarındaki koşu parkurlarında atıp, Ege 
manzarasında günü batırabilmenin... Hatta tüm 
bunları şehrin merkezine sadece 4 dakika mesafede 
yaşayabilmenin tarifi var mı sizce? Bizce yok...

365 gün yazlık keyfi yaşamanın tarifi yok!

İzmir merkeze göre 3 kat daha temiz hava!
Asma Bahçeler’in hava kalitesi; Mühendislik 
Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nce yapılan 
araştırmalar sonucu hem Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği hem de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı.

Tarifsiz bir mimari!

Asma Bahçeler, konumlandığı arazinin doğal 
yapısını koruyan bir anlayışla tasarlandı. Arazinin dik 
eğiminden yararlanılarak teraslar oluşturuldu ve 
bunların birbiri üzerine oturtulmasıyla da müstakil 
bahçeli evler yaratıldı. Evler, her köşesinden bahçe, 
deniz, orman ya da vadi manzarasını görecek 
şekilde dizayn edilirken, doğayla iç içe yaşam 
alanları oluşturuldu.

120 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark
24 saat kameralı ve fiziki güvenlik

Otomatik panjur
Multi split klimalar
Sıcak-soğuk geçirmeyen “4 Mevsim” camlar

Katlı bloklar içerisinde iç asansörler

Doğalgazlı yerden ısıtma

Fitness salonu

Bahçeleri teras, terasları bahçe...

Akıllı ev sistemi

Panoramik yatay asansör

Doğal yürüyüş ve bisiklet parkurları

Sığınak

Sauna
Tuzlu su içeren klorsuz yarı olimpik açık havuz

Çocuk havuzu ve çocuk oyun alanları
Artezyen, hidrofor ve jeneratör

Tenis kortu
Basketbol sahası
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BULUTORMAN 
EVLERİ
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BULUTORMAN
EVLERİ

BulutOrman Evleri’nde var!

• 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri
• 5 Katlı Otopark

DOĞASINDA VAR

 

NE VARSA

Narlıdere’de gökyüzünü boydan boya kaplayan 
bulutların yemyeşil ormanla buluştuğu çok özel bir 
konumda yaşama şansı var. Her gün kekik kokuları 
arasında uyanıp böğürtlenleri dalından koparma 
lüksü var. Tertemiz havayı içinize çekerek doğal 
yürüyüş yollarında kelebeklerle yarışma keyfi var. 
Şehrin tüm olanaklarına dakikalar içerisinde ulaşıp 
kaostan kolayca kaçabilme ayrıcalığı var. Otoyollara 
çabucak bağlanıp sahil beldelerini komşu kapısı 
yapma keyfi var. Dilediğinizde evinizin tam önünden 
geçen toplu taşıma araçlarını kullanma kolaylığı var.

Ne varsa

• Ankastre Ürünler

• Eşsiz Deniz ve Vadi Manzarası

• Toplantı Salonları

• Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu

• 2 Adet Klima

• Hobi Alanları

• Çatı Bahçeleri

• Ekstra Isı ve Ses Yalıtımı

• Doğal Gazlı Yerden Isıtma

• Sosyal Alanlar

• Elektrikli Panjurlar

• Çocuk Parkı ve Oyun Alanları

• Güvenlik

• Açık Avlu ve Çarşı

• Akıllı Ev Sistemi

• Spor Salonu, Buhar Odası, Sauna



İZMİR - BORNOVA

MODDA BULVAR

İZMİR - BORNOVA

MODDA 
BULVAR

MODDA Bulvar, sadece bir yuva değil İzmir’in sanat 
ve kültür yuvası olmaya hazırlanıyor. Teknik ve 
akustik bakımından kusursuzca tasarlanan, 600 
kişilik MODDA Sanat & Kültür Merkezi’nin büyüleyici 
atmosferinde; tiyatrodan, müzikale, stand-up’tan 
operaya yıl boyu edecek tüm etkinliklere en önden 
yeriniz hazır.

Kültür ve sanat merkezi, bilim ve modern sanatlar 
müzesi, akvaryumu, çarşısı, restoranları, kafeleri, 
açık ve kapalı yüzme havuzları, spor salonu, tıp 
merkezi, çocuk oyun alanları, otoparkı ve daha nice 
benzersiz proje özelliği ile MODDA Bulvar, hayatın 
ve şehrin tüm renklerini ayağınıza getiriyor.

En son ne zaman bir tiyatro gösterisine gittiniz? Bir 
eserin içinde kendinizden bir şeyler buldunuz? 
Eğlendiniz, duygulandınız, anladınız... Ya da aileniz 
ile birlikte en son ne zaman bir bilim müzesini ziyaret 
ettiniz? Görkemli bir akvaryumun karşısına geçip 
onlarca farklı canlıyı seyrettiniz? Derin maviliğin 
içinde sonsuz huzur buldunuz? Peki, en son ne 
zaman trafiğe takılma endişesi olmadan evden 
çıktınız? Hazırladığınız yemek fırında pişerken; 
havuzda serinleyebileceğinizi, spor yapabileceğinizi 
ya da alışverişe çıkabileceğinizi bilerek mutfağa 
girdiniz? 

5 bloktan oluşan; sanatı, bilimi, konforu, estetiği, 
alışverişi ve eğlenceyi bir arada sunan, modern 
mimarisi, 2+1, 3+1, 4+1 daireleri, benzersiz sosyal 
alanları ve farklı tip daire seçenekleri ile 15.000 m2 
alan üzerinde 1050 daireden oluşan MODDA Bulvar, 
kent yaşamının tüm renklerine günlük yaşamın 
içinde sahip olma fırsatı veriyor.

Yaşama dokunan mimarisi, sıra dışı ayrıntıları, 
modern ve yenilikçi çizgisi, benzersiz sosyal alanları, 
açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness merkezi, tıp 
merkezi, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkı, 5 
yıldızlı hizmet anlayışı ve daha nice benzersiz proje 
özelliği ile MODDA Bulvar’da ihtiyacınız olan her şey 
bir adım ötenizde...
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MODDA 
SUITS

Suites Evlerinde Her Şey En Az Detayla En Verimli 
Ve Şık Olacak Şekilde Düşünüldü. Yorucu Bir Iş 
Gününden Sonra Evinize Adım Attığınız Anda 
Kendinizi Sakin Ve Huzurlu Bir Hayata Ait 
Hissedeceksiniz.

Işık Dolu,Ferah
Mekanlar..

Azın Çok Olduğu

İş Hayatının Tüm Yorgunluğunu Unutacağınız, Huzur 
Içinde Yaşayacağınız Konut Ve Ofisler. Sade 
Çizgileriyle Insana Yer Açan Aydınlık Evler Ve 
Işyerleri. Akışkan, Modüler, Pürüzsüz Hacimler. 
Modern Yaşamın Tüm Ihtiyaçlarını Karşılayabilecek 
Donanımı Ve Benzersiz Tasarımı Le Mimaride 
Estetiğin Yalın Hali.

Sade Adımlar Eşliğinde Akışkan Bir Tasarım 
Modda Suites’te Fazlalıklara Yer Yok. “Az Çoktur” 
Felsefesinden Yola Çıkarak Tasarlanan Suites 
Konutları Yaşamın Her Anında Sadeliği Ve Şıklığı 
Tercih Edenler Için Dizayn Edildi.

Sakin Ve Huzurlu Bir Deneyim
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MODDA 
PORT

Denizi Koklayın... Denize Dokunun...  
Denizi Yaşayın...

Denizi Görün... Denizi Duyun... 

MODDA’nın bir rengi var, her rengin de kendine özgü 
mimarisi.

İzmir’e Bir De Tam Ortasından Bakın
İzmir Körfezi’nin tam ortasında, Halkapınar’da 2 
Bloktan Oluşan 1 Eser Yükseliyor.

Nitelikli Tasarım İç Mekanlar

İzmir’in tüm ulaşım akslarının kesiştiği noktada 
bulunan Modda Port, şehir hayatının tam kalbinde bir 
iş ve yaşam projesi olarak tasarlandı.

Kaliteli işçiliği ve malzemeleri ile tasarlanan geniş ve 
ferah iç mekanlarda denizin kokusu, rüzgarın aşık 
eden hışırtısından başka bir ses duymayacaksınız.

Deniz manzarası, ufka uzanan cephesiz, İzmir’in tam 
ortası

Kaç Odanız Olursa Olsun, Bir De İzmir’i Ekleyin

Modda Port’ta Risk Yok, Kar Çok.

Fazlası Var Eksiği Yok
Kapalı Otopark

Vale Hizmeti

Özel Havuz

Araç Yıkama

Tenis Kortu

Kuru Temizleme Hizmeti

Kafeler ve Alışveriş Mağazaları

Şehrin en nitelikli projelerinden birisi olması bunu 
doğruluyor.

House Keeping

Fitness Salonu

Full Residence Hizmeti
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NARLIDERE
KORU

Toplam 4248 m2 arsa üzeri�nde bulunmaktadir.

Güvenli�k

Kuru temi�zleme

Projede yüzme havuzu,fi�tness center ,si�nema 
odasi,oyun salonlari v.b. zengi�n sosyal tesi�sler yer 
alacaktir.
Mevcut si�te özel bi�r şi�rket tarafindan yöneti�lecek 
ve bi�nadaki� resi�dence hi�zmetleri� profesyonel 
olarak sağlanacaktir.

Projeni�n gerçekleşti�ri�leceği� arsa i�zmi�r-
narlidere’de yer almaktadir.

Residence Hizmetleri

Projede 1+1,2+1 ve loft dai�reler yer almaktadir.
Projede toplam 142 adet dai�reden oluşmaktadir.

24 saat servi�s

Housekeepi�ng

Resepsi�yon hi�zmeti�
Laundry
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MAVİ SU
EVLERİ

9 blok, 174 daireden oluşan Mavi Su evleri 
Narlıdere'de havuzlu kapalı otoparklı, güvenlikli  
konut projesi anlayışını, muadillerinin üzerine taşıyan 
yegane projedir. 5 katlı kapalı otoparkı, yüzme 
havuzu, sauna , fitness salonu, sığınak ve sosyal 
alanlarıyla sakinlerinin huzurlu ve mutlu bir şekilde 
yaşamasını sağlayan, komşuluk ilişkilerinin en yoğun 
olduğu projelerden biridir. 

Katlı otopark

Yetişkin yüzme havuzu (yarı olimpik)

Sığınak

Çocuk havuzu

Spor merkezi

Sauna

Site ana giriş kapısı ve dış mekanlara 24 saat 
kamera kayıt sistemi güvenlik

Site içi profesyonel peyzaj
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