


B.ÇEKMECE

Günümüzde doğadan o kadar uzak kalıyoruz ki, hafta sonları, doğa ile iç içe olmak için, kilometrelerce yol 

gidip kendimizi doğanın, yeşilliğin içine atıyoruz. Bu yolu tercih etmek yerine, doğa ile iç içe yaşayabileceğimiz 

bir ev sahibi olmaya ve doğallığın tadını çıkarmaya ne dersiniz? 

Taraça Konakları mavi ile yeşilin buluştuğu Büyükçekmece'nin gözdesi Sinanoba'da 7.200 m
2

arazi üzerine 

kurulmuştur. Lokasyonu ve çevreye olan duyarlılığı nedeni ile projenin % 70'i yeşil alan için ayırılmış olup, 8 blokta 

tamamı 3 + 3 daire tipinde 23 villadan oluşmaktadır. 

Modern ve estetik mimari, müstakil yaşama duyulan özlem, % 70 peyzaj, dingin ve sakin çehre, denize olan 

yakınlık, ulaşım kolaylığı, küçük bir sahil kasabası konumu ve yüksek standartlarda yaşam şartları ... Tercih sebebiniz 

her ne olur ise olsun burada yaşamak sizleri çok ama çok mutlu edecek ... 

* Açık Yüzme Havuzu

* Açık Spor Alanları

* (ardak

* Açık ve Kapalı Otopark

* Her villaya özel Türk hamamı ve sauna

* 24 Saat Güvenlik Hizmeti 

* Jeneratör 









Büyükçekmece ilçesi; İstanbul'un 
batısında Marmara Denizi ve 
Büyükçekmece Gölü'nün 
birleştiği noktada yine kendi adını 
taşıyan körfezin, çevresine 
konumlanmış önemli sayfiye 
merkezlerinden biridir. Piknik ve 
yürüyüş alanları, alış-veriş 
merkezleri, tarihi mekanları, TUYAP 
fuar alanı, su oyun parkları ve 
sahil şeridindeki Cafe &Restaurantları 

ile son derece hareketli bir yaşam 
şeklini bizlere sunuyor. ilçe, her sene 
"Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" 
kapsamında düzenlenen konser ve 
gösterilerle de renkli görüntülere 
sahne oluyor. 
Büyükçekmece Belediye' si tarafından 
düzenlemesi devam eden 5 km'lik 
"Mimarsinan Sahil Projesi"; yeni 
yapılacak kumsallar ve 200 bin ağaç 
ile, İstanbul'un kesintisiz en uzun 
sahillerinden biri olacak. 















HAYATI TATiL 
• 

TADII\IDA YA!jAYII\I DiYE ... 

Huzurlu bir yaşam için, 

hayatımızda en çok 

ihtiyaç duyduğumuz yeşil 

ve mavi bir arada. Oyle ki, 

etrafınızı çevreleyen palmiye 

ağaçları, verandanızın ve 

kapınızın önündeki bitkiler 

sizlere butik bir tatil 

köyündeymişsiniz hissini 

yaşatacak. 

Bir yandan bol oksijen, 

bir yandan denizin ve 

bahçenizdeki çiçeklerin 

kokusu, sizi ve ailenizi sağlıklı 

bir yaşama davet ederken 

bu doğal ortam, hayat 

ene�inizi daha da yukarılara 

taşıyacak. 
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,'-:� YAŞAMA MUTLU

"'°1J)' İZLER BIRAKII\I ... 
Deniz kenarında yaşamanın 

hazzı, derin bir nefes alıp, 

iyot kokusunu içine çekince 

daha iyi hissedilir. Dilerseniz 

yürüyerek 2 dk. içinde kumsala 

inebilir; dilerseniz 1 O dk. içinde 

Güzelce Marina'ya gidip 

restaurant ve cafe'lerinde 

yemeğinizi yiyebilir, dilerseniz de 

düzenlemesi henüz devam 

eden lstanbul'un kesintisiz en 

uzun sahili olan Mimaroba 

sahili'nde muhteşem deniz 

manzarası eşliğinde bisiklete 

binip, yürüyüş yapabilirsiniz. 

Ya da Büyükçekmece'nin 

hareketli gecelerine eşlik 

ederek, kendinizi mutlu 

edebilirsiniz. 
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■ ■ 

YENİLİKÇİ FiKiRLER
ÖZliÜI\I TA!iARIMLAR ... 

Artık hepimiz biliyoruz; 

aile ile birlikte geçirilen 

kaliteli zamanların, 

çocuklarımızın 

gelişiminde ne kadar 

etkili olduğunu ... 

Ozellikle tüm aile fertlerinin 

bir araya geldiği akşam 

yemeklerini bu ferah, kaliteli 

ve yenilikçi çizgilerde 

tasarlanmış mutfakta 

geçirmekten mutluluk 

duyacaksınız. 
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MODERN KONFORLU 
• • 

!ilRADllil ÇIZlilLERDE ... 

Günümüz çağının modern 

çizgileriyle, yüksek konfor 

gözetilerek ve ferah alanlar 

oluşturularak tasarlanmış 

bir banyo günün tüm 

yorgunluğunu atmanız için 

sizleri bekliyor. 

Titiz bayanların, maksimum 

hijyeni kolaylıkla sağlayabileceği, 

özel malzemeler ile üretilmiş 

banyolarınızda temizliğin 

kokusunu alacaksınız. 
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DİNAMİK ALANLARDA 

HAREKET KDLAYLllil ... 

Artık salonlar sadece 

misafirlerin ağırlandığı 

bir bölüm olmaktan çıkıp, 

tüm aile fertlerinin ortak 

yaşam alanı olarak 

kullanılmakta ... 

Bu amaca uygun yapılmış 

özel dizaynı, ferah camları, 

geniş yaşam alanı ile arzu 

edilen her türlü dekorasyona 

uygun olarak sizlerin 

beğenisine sunulmuştur. 
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AYRINTILARINDA OZEN 
• • • 

!iAKLI BiR MiMARi ... 

Yatak odalarında kalitelt 

huzurlu, dingin geçirilen 

zamanlar bizleri günlük 

maratona hazırlar. 

Sıra dışı ve şık duvar 

kağıtlarıyla dizayn edilmiş 

odanızda, gününüze 

doğan sabahı, şimdi 
Taraça Konakları'nda 
karşılamanın zamanı. 
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TIPKI GELENEK'LERIMIZDE 
V • • 

DLDUliU lilBI ... 

Dostlarınızı gönül rahatlığı ile ağırlayabileceğiniz ferah, 

aydınlık, modern olduğu kadar da kullanışlı 

bir mekan ... 
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■■ ■■ 

ESNEKOZGUR 
• •• 

BiR DUI\IYA ... 

Çocuğunuzun yatak odası, 

evde "benim özel mekanım" 

diyebildiği belki de tek yerdir. 

Hayatımızın üçte birini 

uyuyarak geçirdiğimizi de göz 

önünde bulundurursak, buna 

da ders saatlerini eklersek 

odalarında çok daha fazla 

zaman geçirdiklerini 

görebiliriz. Bu nedenle 

O'nlar için oluşturacağımız 

esnek ve özgür bir dünya 

kişisel gelişimleri, mutlu ve 

uyumlu bir yapıya sahip 

olmaları için şarttır. 
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ÇDKAMAÇLI AYRICALIKLI 

BiR MEKAI\I ... 

Gelebilecek misafirlerinizi 

keyifle ağırlayabileceğiniz 

ya da isteğinize bağlı olarak 

hoby odası, sinema odası, 

spor odası gibi mekanlar 

yaratabileceğiniz bu ekstra 

yaşam alanı sizin hayal 

gücünüzü bekliyor. 

Bu proje hem başarılı bir ev 

planı hem de gün ışığına 

olan konukseverliği ile 

sizleri evinizde geçirilen 

zamanlarda daha hoşnut ve 

ayrıcalıklı kılmayı amaçlıyor. 
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YAŞAM K□NF□RUNU ZiRVEDE 
■ ■ 

Hl!i!iEDII\I ... 

Teras katı, evin en çok güneş 

alan, doğru dizaynla da vakit 

geçirmekten en çok keyif 

alacağınız ve konumu itibarıyla 

da baş tacı edeceğiniz bölümü 

olacaktır. 

Deniz manzarası eşliğinde, 

güneşin doğuşunu ve batışını 

en güzel terastan izlersiniz ... 

Tamamı deniz gören 

villalarımızda bu 

ayrıcalık sayesinde, yaşam 

konforunu, zirveye taşımak 

artık çok kolay! 











685.33 mA1 - C3 - F1 - H3
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602.95 mA2 - C2 - D2 - D3 - E2- F2- H2



ZEMİN KAT 

• Salon

ILJ lı lı lı 
f} Balkon

• Mutfak

0 Wc 

0 Antre 

BODRUM KAT 

• Sinema Odası

ILJ lı lı lı 
f} Teknik Oda

• Hamam

0 Sauna 

0 
0 Antre 

• Teras



666.42 mD1 - E33
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662.12 mD4 - E14
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669.08 mA3 - C1 - F3 - H15
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582.47 mB1 - B26
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635.72 mG1 - G27
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ATATÜRK OLİMPİYAT STADI 
HARAMİDERE KAVŞAĞI 

. , o 

CEVAHİRAVM 

TEPECİK ı:ı, HADIMKÖY-
KA GI 

BÜYÜKÇEKMECE 
BQYQKÇEKMECE SAHİL 
BUYUK EKMECE SHORE 

BEYLİKDÜZÜ 

BAHÇEŞEHİR 

mı . -
HARAMIDERE KAVŞAGI 

KÜÇÜKÇEKMECE GLILÜ 

AVCILAR 
ATATÜRK HAVALİMANI 

MARMARA DENiZi 

E-5 Çatalca Gişeler, 3. Köprü Bağlantı Yolları ve 3. Havalimanı'na yalnızca 45 dk. mesafede

1st rıbul 

ı:ı, 

.. 
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