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Profesyonel ekiplerle yoluna devam eden Çağ Proje Mühendislik, kentin çeşitli semtlerinde inşa et-

tiği konut projelerinde mutlu yuvalar kurmaya devam ediyor.

Konuta olan talep ve müşterinin beklentilerini dikkate alarak projelerini büyük titizlikle uygulayan 

Çağ Proje Mühendislik, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde teslim ettiği Çağ Proje 1, Çağ Proje 2, Çağ Proje 3 

uygulamalarından sonra Sırrın'da Defne Evleri 1 isimli projede üç blok, Defne Evleri 2 isimli projede ise 

4 blok konut uygulamasını hayata geçirmekten gurur duyuyor.

Karaköprü'nün cazibe merkezi Atakent'te, mesire alanının hemen yanındaki muhteşem bir konuma 

inşa edilmeye başlayan Defne Evleri projesi, gerek dış mimarisindeki modern çizgileri, gerekse 

estetiğin konforlu yaşam alanlarına dönüştürüldüğü iç yaşam alanlarıyla fark yaratıyor. Çağ Proje 

Mühendislik, başarılı projeleri ve mutlak müşteri memnuniyeti ile sizleri de konut sahibi yapacak. 

Çağdaş yaşam alanları inşâ ediyoruz



Bir yanı mesire alanı, 
bir yanı orman…
Karaköprü'nün kalbi, hızla gelişen cazibeli yatırım bölgesi orman yolu üzerinde 
konumu, ulaşım imkanları ve konforuyla Defne Evleri sizi bekliyor.



Mutlu bir yaşam 
için tasarlandı
Yeni bir ev hayali kuranların konfor ve yaşam kalitesi için 
Defne Evleri’nde en küçük detaylar dahil titizlikle tasarlandı.





Muhteşem mimari detaylar...
Muhteşem bir konuma ve mimariye sahip olan Defne Evleri, 18 adet 4+1, 2 dubleks 
ve 1 adet 3+1 daireden oluşuyor. Temelinden çatıya birinci sınıf malzeme ve işçilikle inşâ 
edilen projede, modern bir dış cephe, merkezi konum dikkat çekiyor.   



Kapınız doğaya açılıyor...
Defne Evleri hayatınızı sadece ev ile sınırlamıyor. Piknik alanları, yüzme havuzu,
spor alanları, gençlik merkezi ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlara komşu olan
konumuyla hayatınıza renk katıyor.



Pencereler ve balkonlar...
Gökyüzünün mavisini, yeşilin rengini doyasıya seyredebilmeniz için özenle
konumlandırılan balkonlar ve pencereler tertemiz havası ile yaşam kaynağınız olacak.
Yüksek oksijen kapasitesine sahip konumuyla Defne Evleri’nde havanız daima iyi olacak.



Huzur veren detaylar...
Defne Evleri yapı kalitesi ve konumdan kaynaklanan üstün özelliklerinin 
yanında, iç mekanlardaki görsel titizliği ile de içinde yaşayanlara huzur 
veren bir tarzda düşünüldü. 



   Bina, deprem yönetmeliğine uygun, TSE belgeli, analizli, C-25 beton kullanılarak 
inşa edilecektir.

   Bina temelinde bohçalama su yalıtımı yapılacaktır.
   Bina çevresi betonarme duvarla çevrilecek, duvar üstü ferforje korkuluk olacaktır.
   Bina dış cephesi kısmi betopan olacaktır.
   Binanın tamamında mantolama ısı yalıtımı yapılacaktır.
   Binaya 2 adet 10 kişilik emniyet kapılı ve kurtarıcılı hızlı asansör takılacaktır.
   Binaya ait açık otopark olacak, otopark üzeri yarım ay sundurma olacaktır.
   Otopark zemini kilitli parke taşı döşenecektir.
   Otopark araç girişi otomatik kapı olacaktır.
   Bina bahçesine sulama tesisatı çekilecek, peyzaj çalışması yapılacaktır.
   Bahçe aydınlatması yapılacak, kamelya çocuk oyun alanı olacaktır.
   Jeneratör bahçe aydınlatması ve asansörleri çalıştıracak güçte olacaktır.
   Her dairede bir oda jeneratörle aydınlatılacaktır.

   Merdivenler, sahanlıklar mermer olacaktır.
   Elektrik, su ve tesisat malzemeleri ile armatürlerin tümü TSE belgeli, birinci sınıf 

olacaktır.
   Merkezi uydu anten sistemi, tv ve telefon sistemi olacaktır.
   Balkon korkulukları kısmi cam ve alüminyum olacaktır.
   Duvarlar ısı yalıtımlı bims olacaktır.
   Islak zeminler, mutfak, antre ve hol granit olacaktır.
   Balkonlar tavana kadar seramik olacaktır.
   Duvarlar ısı ve es yalıtım özellikli alçı üzeri silikonlu boya olacaktır.
   Tüm odalar, salon, mutfak, antre ve hol kısmi duvar kağıdı olacaktır.
   Dairenin tamamında asma tavan uygulaması yapılacaktır.
   Daire kapıları 1. Sınıf TSE belgeli çelik kapı olacaktır.
   İç kapılar PVC kaplama olacaktır.
   Pencereler renkli PVC’den TSE'li, 70'lik doğrama, çift camlı olacaktır.

Özellikler



   Tüm odalar ve salon birinci sınıf ahşap parke olacaktır.
   Salon, oturma odası, mutfak ve yatak odasına klima tesisatı çekilecektir.
   Balkona, kalorifer peteği için tesisat bırakılacaktır.
   Görüntülü diafon sistemi kurulacaktır.
   Tüm dairelerin doğalgaz tesisatı çekilecek, KOMBİ ve petekleri takılacaktır.
   Balkonlara su, elektrik ve tv tesisatı çekilecektir.
   Banyoya klozet takılacak, hilton veya mobilyalı lavabo yapılacaktır.
   Tüm dairelerin mutfak dolabı, vestiyer, banyo ve lavabo dolapları ile ankastre setleri takılacaktır.
   Güvenlik kamera sistemi kurulacaktır.
   Su, elektrik, doğalgaz abonelikleri ile iskan, tapu ve zorunlu deprem sigorta masraarı daire 
    sahipleri tarafından ödenecektir.
   Proje, ruhsat sonrası 24 ayda tamamlanacaktır.

NORMAL KAT PLANI
Brüt: 210 m²
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ODASI

ANTRE

ASANSÖR ASANSÖR

Katalogdaki görseller, resim bilgi ve diğer materyaller tanıtım amaçlı kullanılmış olup, Çağ Proje&Mühendislik, yeni bir imar düzenlemesi, teknik zorunluluk,
uygulama gibi nedenlerle imar planı ve mevzuatına uygun olarak projede, vaziyet planında ve mimari projelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Yüzme Havuzu

Spor Kompleksi

Futbol Sahası

Mesire Alanı

Mesire Alanı

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu

0533 796 38 55
Emin ÇALIŞKAN

Şenevler Mh. Orman Yolu Nazlı Apt. Altı No: 1  Karaköprü / ŞANLIURFA

0541 460 74 54
Yakup ÇALIŞKAN

SATIŞ OFİSİ: ÇAĞ GAYRİMENKUL

www.cagprojeinsaat.com
Devteşti Mh. Açıksu Cd. No. 295/A Haliliye / ŞANLIURFA

Eyyüp ÇALIŞKAN
İnşaat Müh.

0541 277 76 38 0541 740 06 39

İbrahim Halil YILMAZ
İnşaat Müh.
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