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BAŞKAN’DAN
İlk projemizi gerçekleştirmemizin üzerinden oniki yıl geçti. Kuruluşumuzda belirlediğimiz temel
prensiplerimizi, taviz vermeden uygulamaya ve başarılı projelere imza atmaya devam
ediyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz projelerde, sosyal kullanım alanları ile birlikte çok sayıda
konut inşa ettik.
Prensiplerimize olan bağlılığımızdan ötürü inşaat imalatlarında gecikmeye fırsat vermedik.
Kısacası bize güvenen herkese verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki tüm projelerimizde de
aynı özenle, farklı ve yeni teknolojileri kullanarak; ülkemize istihdam alanı açmaya ve bize
güvenen binlerce üyemizi yine kazandırarak mutlu kılmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla,

Aytekin ÖZEN

Bu katalogda bulunan tüm görseller örnek olması amacıyla tasarlanmış ve kullanılmıştır. Görsellerin projeyi yansıtması için
gerekli tüm çaba gösterilmekle birlikte S.S. ÖNCÜ ATABİLGE KONUT YAPI KOOPERATİFİ’nin
bu projde bulunan tüm görselller, planlar ve detaylar üzerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Herkesin Gözü

ATABİLGE AKA’da
Olacak.
1998 yılından beri tasarladığımız, inşa ettiğimiz ve teslim
ettiğimiz pek çok konut projemizle sektöre yön verdik.
Çevreye, insana ve yaşadığımız şehre layık, beklentileri
fazlasıyla karşılayan projelerimizle yüzlerce aileye “mutlu
yuva” imkanı sunduk.
Tüm projelerimizde üç noktaya büyük özen gösterdik:
Yatırımcımıza kazanç sağlamak, sorumluluğumuzu
zamanında yerine getirmek ve çağdaş şehir koşullarına
uygun, konforlu ve estetik yaşam alanları inşa etmek.
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Tecrübe Ve Ödünsüz
Kalite Anlayışımız
Atabilge Aka’da
Hayat Buluyor.
ATABİLGE AKA en son inşaat teknolojisiyle üretiliyor.
Toplam 7 bloktan oluşan proje 884 konuta ev sahipliği
yapıyor. Alanında önemli başarılara imza atan mimarlar
tarafından tasarlanan projede sıra dışı pek çok ayrıntı
bulunuyor.
Herbiri özenle seçilmiş malzemelerle donatılmış dairelerde,
aydınlık bir yaşama konforu dikkat çekiyor.
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ATABİLGE’YE
ULAŞIM
Hem Eskişehir Yolu’ndan, hem de İncek Bulvarı’ndan
şehir merkezine kolayca ulaşabileceğiniz ATABİLGE
AKA, doğru şehircilik anlayışıyla her geçen gün büyüyen
Beytepe - Alacaatlı bölgesinin en nitelikli noktasında.
Burada şehrin ana arterlerine yakın olmanın rahatlığını
yaşarken; stresten uzak, huzurlu bir yuvaya sahip olmanın
keyfini süreceksiniz
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Bina Giriş Holü

Daha İlk Adımda,
Prestiji ve Ferahlığı
Fark Edeceksiniz.

10

Bina Giriş Koridoru
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Hayatınızı
Mutlandıran
Mekanlar
ATABİLGE AKA’da yer alan tüm daireler modern hayatın ihtiyaçları için tasarlandı. Heyecan verici çizgiler ve fonksiyonel detaylar hem sizin
hem çocuklarınızın düşlediği yaşam için bir araya geldi.

5+1 Daire Giriş Holü

Büyük pencereler ve aydınlık bir yaşam alanı hayatın ne
kadar konforlu yaşanabileceğini göstermek için tasarlandı. ATABİLGE AKA’da yaşamak karşı koyamayacağınız
bir keyif.
Her köşesinde birinci sınıf malzeme ve işçilik kalitesini fark
edeceğiniz projede çocuklarınız ve siz her mevsim mutlu
olacaksınız.
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4+1 Oturma Odası

Kış Bahçesi
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5+1

DAİRELER
Mutluluğun Boyutlarını

Büyüttük.

5+1 Salon

AKA Konutları, 5+1 daire seçenekleriyle, sizlere daha
ferah bir yaşam alanı sunuyor. Burada kendinizi özel
hissetmeniz için düşünülüp tasarlanan her daire, sizi
alışılmış ölçülerin dışına çıkarıyor, keyif dolu bir yaşama
olanak sağlıyor.
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5+1 Genel Banyo

5+1 Mutfak15

5+1 Giriş Holü

Dubleksi
Tek Kata Yaydık.
Hayalleriniz Gibi Geniş
Bir Dünya Tasarladık.
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5+1 Misafir Banyo

5+1 Salon

5+1 Ebeveyn Yatak Odası17

Evinizde Keyfiniz
Yerinde Olacak.

5+1 Mutfak

Ayrıca 5+1 daire seçeneklerine özel tasarlanan 2. banyolu
yatak odasında; yardımcınızı, sevdiklerinizi veya ailenizi
ağırlayabilir, misafirperverliğinizi en konforlu biçimde
gösterebilirsiniz.

18

5+1 Giriş Holü

19
5+1 Salon

5+1 Ebeveyn Giyinme Odası

Rahat
Mekanlar
Büyük Beklentilere Büyük Boyutta Çözümler...
Çamaşır odanızdan, salona; mutfaktan, giyinme odasına
kadar hayatınıza kolaylık ve şıklık katacak bütün alanlar,
AKA Konutları’nda daha geniş, daha ferah...
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5+1 Ebeveyn Banyo

5+1 Ebeveyn Yatak Odası21

5+1 Ebeveyn Yatak Odası
BALKON

5+1 Daire
Giriş Holü: 13.40 m2

Yatak Odası 1: 11.80 m2

Misafir Banyo: 8.00 m2

Hol 1: 20.40 m2

Yatak Odası 2: 11.80 m2

WC: 2.00 m2

Hol 2: 5.40 m2

Ebeveyn Yatak Odası: 34.00 m2

Kiler: 8.50 m2

Vestiyer: 6.70 m2

Ebeveyn Giyinme Odası: 12.00 m2

Çamaşır ve Sandık Odası: 5.50 m2

Salon: 51.50 m2

Ebeveyn Banyo: 8.50 m2

Kış Bahçesi: 17.80 m2

Mutfak: 29.50 m2

Genel Banyo: 6.50 m2

Balkon (Salon): 1.50 m2

Oturma Odası: 14.80 m2

Misafir Yatak Odası: 30.40 m2

Balkon (M.O.): 1.50 m2
TOPLAM: 301.50 m2
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5+1 Ebeveyn Banyo

4+1

DAİRELER
4+1 Salon

Hem Kullanışlı Olsun
Hem de Geniş...
AKA Konutları, içerdiği zengin detaylar ile her tarza uygun
daire seçeneğine sahip. Nitelikli ve geniş boyutlardaki
4+1 dairelerde hem özgürlüğü tadacak, hem de evinizi
etkin kullanmanın rahatlığını yaşayacaksınız.
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4+1 Ebeveyn Yatak Odası
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4+1 Giriş Holü

4+1 Salon

4+1 Daire
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Giriş Holü: 18.00 m2

Yatak Odası 1: 12.00 m2

WC: 2.00 m2

Hol: 3.60 m2

Yatak Odası 2: 12.00 m2

Kiler ve Çamaşır Odası: 7.70 m2

Vestiyer: 3.00 m2

Ebeveyn Yatak Odası: 19.50 m2

Kış Bahçesi: 17.50 m2

Salon: 42.20 m2

Ebeveyn Giyinme Odası: 6.80 m2

Balkon (Salon): 1.50 m2

Mutfak: 17.70 m2

Ebeveyn Banyo: 6.00 m2

Oturma Odası: 14.80 m2

Genel Banyo: 5.70 m2

TOPLAM: 190 m2
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Kış Bahçesi

Üst Sınıf
Markalar
•

Kaliteli markalarla hayalinizdeki mutfaklar

•

Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden
Çanakkale Seramik markasının 1. Kalite seramikleri

•

Kale marka vitrifiyeler ve armatürler

•

Akrilik tezgâh ile üst seviyede hijyenik mutfak

•

Kimseyi rahatsız etmemek için “Sessiz”
serisi menteşeler ve stoplu çekmeceler
Ebeveyn Banyolarında çift lavabo

•

Bims duvar ve onun üzerine yapılan mantolama ile

4+1 Genel Banyo

4+1 Mutfak

yazlar serin, kışlar sıcak
•

Yüksek ısı yalıtımlı PVC doğramalarda
Isıcam “Sinerji” serisi çift cam ve yüksek katlarda
temperli lamine ısıcam ile istediğiniz sıcaklıkta ve
güvende

•

Altlarında kullanılan özel ses yalıtım malzemelerle
döşenen ithal derzli laminant parkeler

•

Açık sistemler ve modüler raflar ile donatılmış
soyunma odanızda her uzunlukta elbisenizin yeri hazır
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•

Vestiyer ve kiler dolapları

•

Çamaşır odası

Kış Bahçesi
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5+1 Mutfak

24 Saat Güvenlik

Telekom ve Uydu Tesisatı

Kapalı Oyun Alanı

Kuaför

Kreş

Ses Yalıtımı
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Fiber İnternet

Klima Altyapısı

Açık ve Kapalı Otopark

Fitness Salonu

Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu

Cep Sineması
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Formunu
Korumak İsteyenler İçin
Her Şey Özenle
Düşünüldü...
ATABİLGE AKA, zinde bir hayat için gereken her şeyi
sunuyor. Kapalı ve açık yüzme havuzları, basketbol
sahası, tenis kortu, yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları,
hamam, sauna ve pilates salonu ile donatılmış fitness
salonu ve çok amaçlı spor sahası çocuklarınızın sağlıklı
ve güvenle büyümeleri için hizmet veriyor.
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Güvenlik
Bir evde yaşamanın altın kuralı güven duygusunun oluşması ise, AKA Konutları beklentilerinizin bir adım önüne
geçiyor. Yüksek güvenlik teknolojisiyle inşaa edilen bu
yaşam alanında huzurunuzu kaçıracak sürprizlere yer
yok.
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•

Çocuğunuz bahçede oynarken veya misafirleriniz
siteye girerken onları internetten ya da akıllı telefonunuzdan izleme imkanı

•

Otomasyon ve kamera sistemleri ile desteklenmiş
24 saat canlı güvenlik ve kontrollü giriş

•

Tüm dairelerde renkli, görüntülü interkom sistemi

•

7/24 hizmet veren güvenlik görevlileri.

•

Site giriş çıkışlarında güvenlik kontrolü.
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Altyapı
Hayatı kolaylaştırmayı hedeflemiş AKA Konutları, sahip
olduğu teknolojik donanımlarıyla, modern hayat standartlarının üstünde bir rahatlık sağlıyor. Estetiğin; teknik
altyapıyla desteklendiği bu projede hem mutlu olacak,
hem de güvende olduğunuzu bileceksiniz.

36

•

Telekom ve uydu tesisatı; fiber internet altyapısı

•

% 100 yedekli tam güç jeneratör

•

Peyzaj alanlarında otomatik sulama

•

Yönetmeliklere uygun yangın algılama,
tahliye ve söndürme sistemleri

•

Yıldırımdan korunma ve topraklama tesisatı

•

Işığa duyarlı otomatik dış alan aydınlatması

•

Ses izolasyonlu iç duvarlar ve tam yalıtımlı
dış duvarlar

•

Salon ve kış bahçesi için klima altyapısı
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Bina Sistemleri
Konforu Artırdık, Sizin İçin Her Şeyi Düşündük.
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•

Her daire için 1 adet kapalı, 1 adet açık otopark

•

Merkezi hidroforlu su deposu

•

Merkezi ısıtma sistemi

•

Her binada 4 asansör

•

Dış üyeliklere kapalı sosyal tesis

•

Cep sineması

•

Tüm odalarda uydu yayını kullanımı
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Vaziyet planı
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Arkanıza Yaslanın
ve Mutluluğun
Tadına Varın.
Gün boyu yoğun iş temposu, stres, trafik, telefon
görüşmeleri ve dahası... Ancak, mutlu ve dinginliğinizi
artıracak bir yuva, sizi yeni bir güne hazır hale getirecektir.
Temiz hava ve çağdaş dünyanın çizgilerinin buluştuğu
AKA Konutları, sizleri şehrin stresinden alıp, ruhunuzu
canlandıracak.
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664 Konut / 2013

Son dönemde hayata geçirdiği onlarca konut projesiyle
yaşamı kolaylaştıran, farklılığı öne çıkaran, modern, güvenli ve yaşanılabilir seçenekler sunan Fidanlar İnşaat
40 yılı aşkın tecrübesiyle ülkemizin saygın, sağlam ve
lider inşaat firmasıdır. Uzun yıllar boyunca İstanbul’da
yüzlerce aileye yaşam alanları kazandıran ve 2000’li
yıllardan itibaren Fidanlar İnşaat adıyla Ankara’da çalışmalarına devam eden firma, yüksek mühendislik bilgisi
ve kalite anlayışıyla dev konut projelerine ismini yazdırmaktadır.
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Can Atabilge Konutları

Uzman ve tecrübeli kadrosu, mühendis bakış açısı ve
kalitesiyle ile hem toplu konut hem de diğer inşaat
alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Yurt içindeki ve dünyadaki inşaat trendlerini yakından
takip eden Fidanlar İnşaat, yatırımcılar için avantajlı,
oturmak isteyenler için estetik ve fonksiyonel konutlar
inşaa ederek ömür boyu kazanç sağlanacak projelere
imza atar.

241 Konut / 2012

Gölkent Konutları

204 Konut / 2012

Turkuaz Konutları

440 Konut / 2007

Yeni Atabilge Konutları

238 12 88

www.oncuatabilge.com

www.fidanlarinsaat.com
www.atabilgeaka.com
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