


1987’den bugüne hep çözüm ürettik, yeni yollar açtık, “biraz cesaret” dedik, 

sıradışı fikirleri peşinde koştuk, o fikirlere hayat verdik… Biz hep yapı’cı olduk… 

Bu bizim yapımızda var…

 

Bugüne kadar binlerce konut inşa etmiş bir firma olarak çok iyi biliyoruz;

 

“İnsan yaşadığı yere benzer”. “Bir ev” insanın yuvasıdır, ailesidir, gençliğidir, hayalleridir, sevincidir, 

hatıralarıdır… “Bir ev” hayattır. Bu yüzden “hayata yeni bir anlam daha katmak için” 

kendimizle yarışıyoruz. Hep “daha iyisini” yapmak için… Bir şehrin yapılarına bakıp o şehri anlamak 

hiç de zor değil. Dünyadaki pek çok şehir üzerindeki ünlü yapılarla anılır. Yapılar, 

şehirlerin karakteridir. Yaşadığımız şehirlere daha modern, daha sosyal, daha nitelikli 

“Marka Yapılar” kazandırmayı kendimize vazife addediyoruz. Şimdi, inşaat sektöründe 

30 yılı geride bırakan bir firma olarak, arkamıza dönüp bakmak bize güç veriyor. 

Cesarete ihtiyaç duyduğumuz an yaptıklarımıza bakmak, binlerce ailenin mutluluğunu görmek bize 

yetiyor… Biz Türkiye’nin en büyük konut projelerine imza atan, sektörün en saygın firmalarından biri 

olacağımızı, sektöre küçük bir adımla girdiğimiz ilk gün biliyorduk. Çünkü daha ilk günden 

“önce insan” dedik. Bütün projelerimizi bu ilkemizle inşa ettik. 

Yılların deneyimi ve onlarca projeden sonra hala “biz olduk” demiyoruz. 

İlk günkü gibi heyecanlıyız, daha öğreneceğimiz çok şey var, daha düşlediğimiz çok şey var, 

hayata keyif katmak için daha gidilecek çok yol var… İşte bu bizim yapımız!



HAYAL KURMAK GÜZEL ONU YAŞAMAK İSE 
EN GÜZELİ...

Hayal kurmaktan daha güzeli, onu yaşayabilmek. 
Şimdi Ataköy’de hayallerden ilham alan bir yaşam var.

Merkezi konumu, yatırım değeri, konutları ve 
prestij dolu yaşamıyla; her adımında hayallerinize çıkan bir yol… 



Ulaşım kolaylığı açısından eşsiz bir konuma sahip olan Route İstanbul, 
İstanbul’un en merkezi semtlerinden Ataköy’de yükseliyor. 

MERKEZİ BİR YAŞAM



Route İstanbul, şehrin en işlek otoyolu E5’in hemen yanında. 
Sahil yoluna 5 dakika, Basın Ekspres bağlantısıyla TEM Otoyolu’na ve 
Mahmutbey gişelerine 10 dakika uzaklıkta.

Yürüme mesafesindeki metro ve metrobüs duraklarıyla, tüm şehir; 
2 dakika uzaklıktaki Atatürk Havalimanı’yla dünya, elinizin altında. 

BİZCE DE YOLA ÇIKMAK GÜZEL 
FAKAT ROUTE İSTANBUL’DAN ÇIKMAK 
EN GÜZELİ.



Geleceğe açılan 302 yaşam alanı. 
Önünde İstanbul, içinde ayrıcalık,
ardında hayaller olan 302 daire. 
182 adet 1+1 ve 120 adet 2+1 dairesiyle, 
özel hissetmeyi sevenlerin yeni adresi; 
Route İstanbul. Ataköy ayrıcalığıyla...

302 KAPI, BİR GELECEK.

Canlandırmalar, üç boyutlu çizimler ve resimler tanıtım amacıyla yapılmıştır. ÖZYAZICI İNŞAAT, teknik ve idari gereklilikler olması halinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.



YATIRIM YAPMAK GÜZEL KAZANMAK İSE EN GÜZELİ

Route İstanbul, İstanbul’un en merkezi ve prestijli semtlerinden 
Ataköy’de konumlanıyor. E5 Otoyolu, Basın Ekspres bağlantısı ile 
TEM Otoyolu, sahil yolu, metro, metrobüs, Atatürk Havalimanı derken; 
kazançlı bir yatırım arayanlar için tüm yollar Route İstanbul’a çıkıyor. 



Ataköy’ün yemyeşil sokaklarından geçtiniz. Evinize geldiniz.
Dostlarla AVM’de sıcacık bir kahve mi yoksa 
rezidansınızda kafa dinlemek mi? Mutluluğunuz için düşünülen 
detaylardan birine karar vermeniz yeterli.

AYRICALIK 
DETAYLARDA GİZLİDİR
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Route İstanbul, hemen altında bulunan 20 mağazası ve 
5 dakika mesafedeki Mall Of İstanbul, Atrium, Airport, Galleria, 212, 

Ataköy Plus gibi AVM’lerle; tüm alışveriş ve eğlence ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz bir dünyaya sahip.

Route İstanbul’da keyif, daima yolunuzun üstünde. 

ALIŞVERİŞE ÇIKMAK GÜZEL
KEYİF ALMAK EN GÜZELİ

17



Hayallerinize gidebilmeniz için. Hem de koşar adım.
Geleceğe ulaşabilmeniz için. Hem de dilediğiniz yoldan.
Mutlu olmak için. Hem de hiç beklemeden.
 
Gelin Route İstanbul’a, sizi hayallere giden en özel yolla tanıştıralım. 
Çünkü İstanbul güzel. Route İstanbul ise en güzeli...

MUTLULUĞA GİDEN 
EN ÖZEL YOL



B
Blok

E-5

YANYOL

A
Blok

ATATÜRK HAVALİMANI TOPKAPI

VAZİYET PLANI

BATI

KUZEY

GÜNEY

DOĞU
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DAİRE PLANLARI



Antre
Hol
Salon + K. Balkon
Mutfak + K. Balkon 
Yatak O. + K. Balkon
Yatak O. + K. Balkon
Banyo
A. Balkon

3.60 m2

6.45 m2

22.90 m2

8.35 m2

11.00 m2

14.80 m2

5.05 m2

13.15 m2

Antre
Hol
Salon + K. Balkon
Mutfak + K. Balkon
Yatak O. + K. Balkon
Yatak O. + K. Balkon
Banyo
A. Balkon

3.60 m2

6.45 m2

22.90 m2

8.35 m2

11.00 m2

14.80 m2

5.05 m2

13.15 m2

A ve B Blok, Normal Kat A ve B Blok, 1. Kat

2+1 TiP A
Brüt:
120.10 m2

Net: 85.30 m2 2+1 TiP A
Brüt:
120.10 m2

Net: 85.30 m2
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Antre
Salon + Mutfak + K. Balkon
Yatak O. + K. Balkon
Banyo
A. Balkon

5.70 m2

24.20 m2

13.85 m2

3.80 m2

5.95 m2

A ve B Blok, Normal Kat

1+1 TiP B  
Brüt:
75.70 m2

Net: 53.50 m2

Canlandırmalar, üç boyutlu çizimler ve resimler tanıtım amacıyla yapılmıştır. ÖZYAZICI İNŞAAT, teknik ve idari gereklilikler olması halinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Antre
Salon + K. Balkon
Mutfak + K. Balkon
Yatak O. + K. Balkon
Banyo
A. Balkon

7.35 m2

22.05 m2

8.35 m2

14.80 m2

5.40 m2

5.35 m2

A ve B Blok, 1. Kat

1+1 TiP C
Brüt:
89.20 m2

Net: 63.30 m2



Antre
Salon 
Mutfak
Hol
Yatak Odası
Yatak Odası
Banyo
Banyo
Teras

6.95 m2

26.25 m2

9.35 m2

7.25 m2

11.20 m2

17.35 m2

4.10 m2

4.10 m2

102.90 m2

2+1 TiP D  
Belirtilen brüt alan bilgisine 2+1 Tip D
rezidans bölüme tahsis edilen TERAS alanı dahildir.

A ve B Blok, 16. Kat

Brüt:
271.90 m2

KAT PLANLARI



NORMAL KATPLANI

BATI

KUZEY

GÜNEY

DOĞU

PLANI1. KAT
BATI

KUZEY

GÜNEY

DOĞU



PLANI16. KAT
BATI

KUZEY

GÜNEY

DOĞU
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YAPI SİSTEMLERİ 
Kullanılacak tüm malzeme ve sistemler ilgili Türk Standart ve şartnamelerine veya konusuna göre CE, vb. normlara 
uygun olacaktır. 
 
Yapı Statiği 
RADYE TEMEL yapılacaktır. Yapı Sistemi betonarme karkas olacaktır. 
 
Isıtma sistemi ve kullanma Sıcak Suyu 
Rezidans daireler, blok bazında doğalgaz kazanlı merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılacaktır. Rezidanslarda 1.sınıf alüminyum 
radyatör ve banyolarında 1.sınıf alüminyum havlupan kullanılacaktır. Her rezidans daireye kullanma sıcak suyu temin 
edilecektir. Isıtma ve sıcak su enerji tüketimleri kalorimetre ile ölçülecektir. Site yönetimi üzerinden pay edilecektir. 
 
Soğutma 
Tüm rezidans dairelerde, klima sistemi olacaktır. 
Ticari alanların ısıtması ve soğutması, teslimden sonra ALICI tarafından bağımsız bölüm bazında VRV / mini VRV 
sistemlerle sağlanabilecektir. Bu sistemlerin dış ünitelerin konulacağı yerler ve boruların güzergâhları projelerde 
gösterilmiş olup, ALICI tarafından yapılacaktır . 
 
Kullanma Suyu 
Su deposu ve hidroforlar ile kullanma suyu temin edilecektir. 
 
Havalandırma 
Rezidans dairelerde mutfaklardan ve ıslak mahallerden cebri egzost yapılacaktır. 
Ticari alanların cephelerinde taze hava alabilecekleri ve egzost atışı yapabilecekleri panjurlar temin edilecektir. 
 
Yangın Söndürme 
Tüm proje kompleksi, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uygun olarak tesis edilecektir.  
 
Elektrik 
Proje Kompleksine ait projesine uygun yeterli enerji sağlanacak ve jeneratörler tesis edilecektir. Her dairede ve ortak 
mahallerde gerekli olan yerlerde elektronik sayaç, kaçak akım rölesi, yangın ihbar ve topraklama sistemi kurulacaktır. 
 
Güvenlik 
Proje Kompleksinde, giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılacaktır. Ayrıca proje kompleksinin çevresi ve girişler yeterli 
sayıda güvenlik kamerası ile izlenecek şekilde tesis edilecektir. Tüm rezidans dairelere görüntülü interkom sistemi 
kurulacaktır.  

Dış Cepheler 
Tüm bloklarda, dış cephede, projesine uygun şekilde mantolama, seramik ve/veya kompozit kaplama uygulanacaktır. 

Pencere ve Doğramalar  
Bloklardaki rezidans dairelerde alüminyum doğrama ve ısıcam kullanılacaktır. 
 
Çatılar 
Tüm blokların çatıları su ve ısı yalıtımlı teras çatı olup, serbest çakıl, seramik veya epoksi benzeri malzeme ile 
kaplanacaktır.

MAHAL LİSTESİ
Otopark 

1+1 rezidans dairelere 1 araçlık, 2+1 rezidans dairelere 2 araçlık otopark alanı verilecektir.  Proje kompleksi 

içinde işyerleri, misafir ve kısa süreli duraklamalar için açık otopark alanı kullanılacaktır. 

Teknik gereklilikler nedeni ile otopark içi araç yerleşim planlamasında değişiklikler olabilir. 
 

Asansörler 

A ve B blokta 4’er adet yolcu asansörü olup, ayrıca her blokta 1 adet yük asansörü yapılacaktır. Asansörler 

otopark katlarına erişimlidir. 
 

İÇ MEKANLAR 

Bağımsız bölümlerde dijital yayınlara uygun uydu anten sistemi, telefon ve Internet altyapısı kurulacaktır. 

REZİDANS DAİRE İÇİ 
Zemin Kaplamaları 
Rezidanslarda yaşam odaları ve diğer odalar laminat parke kaplanacaktır. 
Giriş holleri, mutfak ve banyolar, tüm balkonlar seramik emsali kaplama olacaktır. 
  
Tavanlar 
Tüm rezidans dairelerin içlerine alçıpan asma tavan üzeri plastik boya uygulanacaktır. 
 
 İç Duvarlar 
İç duvarlar gaz beton, tuğla, bims emsali ve/veya alçıpan v.b. malzeme ile yapılıp, 
üzeri boya olacaktır. Banyolarda seramik kaplama uygulanacaktır. 
 
Kapılar 
Rezidans daire giriş kapıları, ahşap kaplamalı veya lake çelik kapı olacaktır. İç kapılar ahşap kaplamalı 
veya lake olacaktır. 
 
Mutfaklar 
Pvc veya lake kapaklı dolaplar, akrilik tezgâh, evye olacaktır. 

Banyolar 
1.sınıf vitrifiye, pvc veya lake kapaklı lavabo altı dolaplar ve ayna kullanılacaktır. 
 
Dolaplar 
 Vestiyer ve tesisat dolapları lake veya membran kaplama olacaktır. 
 
İŞYERLERİ 
İşyerlerinde herhangi bir uygulama yapılmayacak olup, kaba olarak teslim edilecektir. 
 
 
Mahal Listesi (Yapısal Özellikler) Route İstanbul projesinde uygulanacak sistemlerin genel tanımını yapmak, 
genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tarif etmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Özyazıcı İnşaat teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
*Daire içlerinde ankastre ürünler olmadan teslim edilecektir.
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MÜTEAHHİT
Özyazıcı İnş. Elektr. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TASARIM - MİMARİ PROJE - YAPI YÖNETİMİ
Y. Mimar Tahsin Alpar

Alpar Mimarlık ve İnşaat Taah. Müş. Hiz. Ltd. Şti.

STATİK PROJE
İnşaat Mühendisi Şakir Teker

Yapı Teknik İnş. San. Proje ve Taah. Ltd. Şti.

MEKANİK PROJE
Makine Mühendisi S. Cevat Tanrıöver

Tanrıöver Müh. Klima - Isıtma Soğ. Ends. Prj. Dan.

ELEKTRİK PROJESİ
Özyazıcı İnşaat

Elekt. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ZEMİN MEKANİĞİ DANIŞMANI
Prof. Dr. Ahmet Sağlamer (İ.T.Ü.)

Enar Mühendislik Mimarlık Dan. Ltd. Şti.

Route İstanbul, CARYA Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin arsası üzerinde projelendirilmiştir.
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Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, E-5 Yan Yol, No: 6    
Bakırköy / İstanbul / Türkiye

www.routeistanbul .com.tr

465 0 55502
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