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A D A L A R
K A N A T L A R I N I Z I N

A L T I N D A

Bu katalogda yer alan görseller ve metinler bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, İnşaat şirketi her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
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MİMARİ

Hayat boyu huzurlu bir yaşam sürmek için çoğu            

ihtiyaçlarımızın karşılanacağı konfor ve konumda olan 

evlerde yaşamanın hayalini kurarız. 

Kartal Wings; eğitim, sağlık , ulaşım ve eğlence gibi       

ihtiyaçlarımızın merkezinde bulunan konumuyla        

yıllardan beri hayalini kurduğumuz konforu bize sunar.

Projemizde; bulunduğu çevre içinde gösterdiği mimari 

jestler, yeni projeleri tetikleyen duru mimari dil                

ve malzeme tercihleriyle, mahalle ölçeğinde sosyal           

bir merkeze dönüşmenin mekânsal olanakları            

kurgulanmıştır.

Önerdiğimiz güçlü iç ve dış mekan kurgusu ile yenilikçi 

ve özgün bir yorum getirdik. Seçilen doğal malzemeler 

ve bu malzemelerin kullanımıyla çevreye duyarlı,       

ekolojik bir tutuma zemin hazırladık.

ARTIK EVE DÖNMEK İSTEYECEKSİNİZ!

Mimar Ali Özkan Toptaş

Mimar Cem Bender

Binaların yalnızlaşmamaları için çevreleriyle iletişim 

kurmaları gerekir. Bunu yapan ve daha ileriye taşıyan 

binalar hem yaşar hem de çevresiyle birlikte             

kıymetlenirler. 

Kartal Wings çevresiyle ilişki kuran, açık alanları,          

balkonları, terasları ve binalar arası mesafeleriyle nefes 

alan konutlar hedeflenerek tasarlanmıştır.
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Kartal Wings'deki evinizde sizleri ailenizle birlikte huzur dolu bir yaşam bekliyor. 

Kolayca ulaşabileceğiniz bu sakin mahalledeki projede eski komşuluk ilişkilerini 

tekrar yaşayacak, Adalar manzarasının keyfini çıkaracak ve en önemlisi  tüm aile 

fertlerinizin yararlanabileceği her türlü sosyal ve spor alanlarına sahip olacaksınız.  

HUZUR DOLU BİR YAŞAM
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Alçak katlı toplam 3 blokta, eski günlerdeki komşuluk keyfini sürecek, 8,500 m² yeşil alan 

olarak ayrılmış bahçenizde çocuklarınızla birlikte  açık ve kapalı spor alanlarından, sosyal 

tesislerden yararlanabilecek, ayrıca blok çatılarındaki seyir teraslarından doyumsuz Adalar 

manzarasını izleyebileceksiniz. 

Kısacası ''Eve dönmek isteyeceksiniz''.

KEYİF

MUHTELİF SEYİR TERASLARI
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Kartal Wings'in mimarları spor ve sosyal tesislere çok önem verdiler. Çağdaş ve sağlıklı 

yaşamın vazgeçilmezi olan günlük spor aktiviteleriniz için her türlü spor  alanı ve       

komşularınızla keyifli saatler geçireceğiniz mekanlar elinizin altında.  Açık ve kapalı yüzme 

havuzları, çocuk havuzu, fitness salonu, 2 sauna, 2 fin hamamı, basketbol sahası, voleybol 

sahası, tenis kortu, kafe, seyir terasları, hobi odası, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, mescit, 

kapalı otopark ve yürüyüş yolları bulunmaktadır.

SPOR, SOSYAL YAŞAM
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Kartal Wings'deki daireler özellikle aileler için tasarlandı. Dairelerdeki odalar konforlu bir 

yaşam için büyük tutuldu. Hemen hemen her evin irili ufaklı balkonları veya terasları var. 

Projede az sayıda 1+1 dairenin yanı sıra değişik metrekarelerde 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+2 loft         

daireler bulunmakta. 

Kısacası tüm daireler birbirinden farklı ve sizlere özel. 

YAŞANASI DAİRELER
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278 KONUT
9 DÜKKAN
12 dönümlük bir arazi üzerinde inşaa edilmekte olan  
Kartal Wings’de 278 adet konut ve günlük alışverişlerinizi 
yapabileceğiniz 9 adet dükkan bulunmaktadır.

Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzu

Kafe ve Seyir Terasları

2 Sauna ve 2 Fin Hamamı 

Fitness Salonu

Basketbol, Voleybol, Tenis

Açık ve Kapalı Çocuk Oyun Parkı

Yürüyüş Alanları

Dükkanlar

Kapalı Otopark

7/24 Güvenlik

Hobi - Playstation Odası

Mescid
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250 m2

Fitness
Salonu

2 Adet 
Sauna

2 Adet 
Fin Hamamı

Açık, Kapalı
Yarı Olimpik

Yüzme Havuzları,
Çocuk Havuzu

Basketbol,
Tenis ve 
Voleybol
Sahası

8,500 m2

Özel Peyzajlı
Bahçeler,

Yürüyüş
Alanları

Özel etkinlikleriniz için
kullanabileceğiniz

4 Seyir Terası
ve Kafeler

Hobi ve
Playstation

Odası

Mescit

Açık ve Kapalı
Çocuk Oyun

Alanları
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Kartal Wings sakinlerinin yoğun İstanbul trafiğine karşı çeşitli çözüm şansları 
var. Çünkü her türlü toplu taşıma aracı ile İstanbul'un her köşesine karadan 
ve denizden kolaylıkla ulaşabilirler. Kartal Sahil Yolu 3 dakika, E5 ve yakında 
hizmete girecek olan Kadıköy - Sabiha Gökçen metro hattı 6-7 dakika          
mesafede yer alıyor. 

Alternatif ulaşım imkanlarının çeşitliliği ile hayatı kolaylaştıran Kartal Wings, 
Pendik Marina’ya 6 km, Sahil Yolu’na 2 km, metro istasyonuna 2 km, hızlı 
trene 1,6 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 17 km mesafede bulunuyor.

LOKASYON

Sahilyolu
2 km

Metro İstasyonu
2 km

Hızlı Tren İstasyonu
1,6 km

Sabiha Gökçen
Havalimanı

17 km

Pendik Marina
6 km

Kartal Eğit. ve Araş.
Hastanesi

2 km

Anadolu Adalet
Sarayı
1,8 km

Maltepe Park AVM
Ikea

2,8 km

MMM Migros
Koçtaş
1 km

Üniversitelere
2 - 4 km

H
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Kartal Wings projesinde tüm beklentileri karşılamak 

üzere 3 ayrı blok içerisinde özel olarak planlanmış 

birbirinden farklı metrekarelerde 278 adet 1+1, 2+1, 

3+1, 4+1 ve 5+2 loft daire seçenekleri ile 9 adet 

dükkan  bulunmaktadır. 

FARKLI
ARAYIŞLARA
ÖZEL DAİRELER. . .

1+1 2+1 3+1

4+1 5+2
LOFT
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TEKNİK BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

+

+

YAPI GENEL 
+ TS-498, TS-500 ve 2007 yılı “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre 
projelendirilmiştir. 
+ Yapı taşıyıcı sistemi betonarme, kolon, perde, plak döşeme ve çevre kirişi, temel sistemi ise radye temel.
+ Beton sınıfı C40. 
+ Donatı sınıfı tüm yapıda S420.
+ Duvarlar gazbeton veya tuğla duvar üzeri alçı sıva ve/veya alçı panel üzeri alçı sıva. 
+ Zemin 2. sınıf olup, zemin emniyet gerilmesi 42 ton/m2 ‘dir.
  
ISI, SU ve SES YALITIMI 
+ Bina temellerinde ve bodrum katlarda su yalıtımı, çatı ve teraslarda ısı ve su yalıtımı.
+ Dış cephelerde ve daireler arasında ısı yalıtımı.
+ Tüm ıslak hacimlerde su yalıtımı
+ Daire içi döşemelerde ve daire aralarında ses yalıtımı.

SIHHİ TESİSAT
+ Kullanma suyu, şehir ana dağıtım şebekesi.
+ Şebekeden gelen su için depo, hidrofor vesu filtrasyon (kaba filtre+klorlama) sistemi.
+ Binada ihtiyacı karşılayacak şekilde yangın suyu, kullanma suyu, bahçe sulama suyu depoları.
+ Daire ısı istasyonundan (sub-station) boylerli sisteme göre daha hijyenik ve daha ekonomik, daimi sıcak su temini.
+ Yağmur suları çok hacimli su depolarında toplanarak bahçe çim alanlarının  sulanmasında kullanılıyor. 
Hem çevreci hemde ekonomik.

ISITMA TESİSATI 
+ Rehau marka vb. yerden ısıtma sistemi ile daha konforlu, ergonomik ve ekonomik ısınma. Termostatlı kontrol ile 
sıcaklığın daireye özel ayarlanabilme imkanı.
+ Buderus vb. marka, doğalgaz yakıtlı, yoğuşmalı, kaskad sistem kazanlar ile yakıt tasarruflu merkezi ısıtma sistemi.
+ Daire ısı istasyonu (sub-station) kullanımı ile merkezi ısıtma sisteminin konforlu ve bireysel kullanımının kolaylığı 
bir arada.
+ Tamamen gizlenmiş ama ulaşılabilir sistemler ile estetik görünüm.

KLİMA / HAVALANDIRMA TESİSATI
+ Dairelerin her biri için kendi içinde merkezi klima sistemi. Tek dış ünite ile çoklu iç ünite beslemesi ile konforlu ve 
ekonomik soğutma sistemi.
+ Dış üniteler, daireleri rahatsız etmeyecek kadar uzakta ve hem servis hizmeti düşünülerek hemde dış ortama açık, 
özel hazırlanmış mahallerde.
+ Bakır borulamalar asma tavan içersinde.
+ Kapalı havuz nem alma cihazları ile konforlu ve rahat bir havuz keyfi.
+ Daire içlerinde banyo-wc ler hemde mutfaklar için uygun havalandırma atışları ve fanlar ile koku kontrolü.
+ Şaft üzerilerinde çatı fanları ile ters akımı önleyerek koku geri dönüşü önleme sistemi.
+ Sosyal tesiste taze hava ve egzost sistemi ile hijyenik ve ergonomik ortam.
+ Otopark karbondioksit sensörlü egzost sistemi ile hijyenik ve daha sağlıklı.

ELEKTRİK TESİSATI
+ Site için projesine uygun yıldırımdan korunma sistemi. 
+ Her bağımsız bölüm ve toplam ortak alan için elektrik idaresine ayrı abonelik. 
+ Kat koridorlarında ve sosyal alanlarda anons sistemi
+ Sosyal alanlarda ve asansör kabin içlerinde müzik yayın sistemi. 
+ Salonlarda TV lokasyonunda çoklu priz uygulaması.
+ Mutfaklarda elektrikli ocak. 

YANGIN TESİSATI
+ Yapı genelinde otomatik yangın söndürme sistemi (sprinkler, yangın dolabı, hidrant sistemi, itfaiye su alma ve verme ağzı), 
yangın ihbar butonu ve flaşörlü siren sistemi. 
+ Kat hollerinde ve kapalı otoparklarda duman dedektörü, yangın dolapları, otomatik söndürme sistemi (sprinkler). 
+ Daire içlerinde optik duman dedektörü, mutfakta ısı artış dedektörü. 
+ İnteraktif yangın algılama sistemi ve bina merkezine bağlı ortak alanlarda "Acil Durum Işıklandırma" sistemi, "Exit/Çıkış" 
armatürleri. 
+ Yangın merdivenlerinde pozitif basınçlandırma sistemleri, otopark katlarında ve kat koridorlarında duman tahliye sistemi.
+ Peyzaj alanlarında proje ile uyumlu olarak yangın hidrantları.

TELEFON / TV / İNTERNET TESİSATI 
+ Daire içlerinde, salon ve tüm yatak odalarına telefon, TV ve data prizi. 
+ Fiber optik kablolama ile telefon ve internet altyapısı veya her daireye 2 harici telefon hattı ve internet altyapısı. 
+ Merkezi uydu anten altyapısı
+ Birden fazla dijital platforma abone olma ve yeni paketler alarak paketi genişletebilme imkanı. 
+ Sosyal tesis alanlarında kablosuz internet erişimi. 

+ Blokların üst ve ara katlarında Marmara Denizi ve Adalar manzarasına hakim sadece kat maliklerinin kullanabileceği 
seyir terasları, kafeler, dinlenme alanları. 
+ Her daireye özel kapalı otopark ve misafirler için açık otoparklar.
+ Özel peyzajlı 8,500 m2 bahçe ve ortak alanlar.
+ Kapalı yüzme havuzunda bulunan nem alma cihazları ile konforlu ve rahat bir havuz keyfi.
+ Sauna, fin hamamı, fitness salonu, çocuk oyun odası, hobi ve Playstation odası.
+ Yarı olimpik açık yüzme havuzu ve açık çocuk havuzu.
+ Havuz başı cafe vb. sosyal alanlar.
+ 1 adet açık çok amaçlı saha (basketbol, voleybol, v.b.) ve yürüyüş parkurları. 
+ Blok bodrumlarında ve bahçe altlarında önü açık yönetim odaları, mescit ve kat malikleri toplantı alanları.
+ C Blok altında, zemin katta günlük alışverişlerinizi yapabileceğiz 9 adet dükkan.  
+ Alüminyum ve PVC doğramalar & iklim kontrollü ısı camlar.
+ Özel tasarım çelik daire giriş kapıları, iç kapılar, portmanto ve banyo dolapları. 
+ Ses izolasyonlu çift duvar sistemi. 
+ Mutfak, banyo ve diğer ıslak hacimlerde 1. sınıf yerli duvar ve yer seramikleri. 
+ Doğal granit, mermer veya laminat kaplamalı tezgahlar.
+ Salon ve odalarda lamine ve/veya laminant parke. 
+ Özel imalat ahşap mutfak dolapları.
+ Projesine uygun alçıpan asma tavan. 
+ Mutfaklarda fırın, set üstü ocak ve davlumbaz.
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“Kartal Wings” projesi Umran Yapı ve Amad Gayrimenkul Geliştirme Ltd. firmalarının 
kurduğu ortaklığa ait bir projedir. Umran Yapı, İstanbul Maltepe merkezli bir taahhüt 
firması olup, medikal, ahşap sanayii ve mühendislik gibi değişik alanlarda faaliyet 
gösteren firmaları da bünyesinde barındıran grup firması niteliğindedir. Firma ortakları, 
2004 yılı itibariyle güçlü mühendislik ve tasarımcı kadrosu ile birlikte kurdukları Umran 
Yapı ile İstanbul’un muhtelif yerlerinde onlarca taahhüt işleri ve gayrimenkul geliştirme 
projeleri gerçekleştirmiştir. Mimari özellikleri ile göz alıcı projelere imza atan Umran 
Yapı, yüzlerce insanı sadece ev sahibi yapmakla kalmamış aynı zamanda, çarpık 
yapılaşmanın egemen olduğu Metropol şehir İstanbul’umuzda, tarihi dokuya saygılı, 
özlenen aile yaşantısına uygun, aynı zamanda günümüz teknolojilerini en ileri düzeyde 
kullanan özel projeler gerçekleştirmiştir. 

Umran Yapı, 2014 Yılı itibariyle Suudi Arabistan kökenli firma Amad Gayrimenkul firması 
ile tanışarak “Kartal Wings” adlı projeyi birlikte yapmaya karar vermişlerdir. Amad         
Gayrimenkul Geliştirme Ltd. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta Suudi Arabistan’lı 
yatırımcılar Alduhaim ailesi tarafından kurulan bir firmadır. Dubai, Arabistan, Ürdün gibi 
değişik körfez ülkelerinde onlarca projeye imza atan firma, aynı zamanda bünyesinde 
döner restoranları ve et ürünleri üretim tesislerinin yer aldığı gıda firmaları ile gıda 
sektöründe de söz sahibidir. Türkiye’de ilk olarak 2013 yılında faaliyetlerine başlamış 
olan Amad Gayrimenkul Geliştirme firması, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapmış 
olduğu gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra, ellinin üzerinde villadan oluşan sayfiyelik 
villa siteleri projeleri gerçekleştirmiştir. Amad Gayrimenkul, halen dört mevsim            
kullanılmaya elverişli otel ve pansiyon projeleri uygulamaktadır. 

Firma, 2012 yılında yirmi kişilik uzman kadrosu ile Avrupa genelinde yaptığı yatırım 
fizibilitelerinde Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alması 
nedeni ile, Türkiye’de gayrimenkul geliştirme sektörüne girmeye karar vermiştir. Yabancı 
bir firma olarak işe ticari risklerin son derece düşük olduğu bir proje ile başlamak isteyen 
Amad Gayrimenkul, Umran Yapı firması ile bir araya gelerek, aradığı özelliklerde bir 
proje olan “Kartal Wings” projesine birlikte girmeye karar vermişlerdir. 

Kısacası, inşaat sektöründeki tecrübesiyle Umran Yapı ve güçlü finans altyapısı olan 
Amad Gayrimenkul firmaları daha iyisini, en iyisini yapabilmek adına bir araya gelerek 
sizlere layık muhteşem projeler üretmek için el birliği yapmış ve “Kartal Wings” ile bu 
yolculuğa start vermişlerdir.

Çok emek ve fazlaca özen gösterdik, zira bu lokasyon çok özel bir projeyi hak ediyordu. 
O nedenle, mimari çalışmaları yapmadan evvel bölge insanıyla geniş bir anket yaparak 
inşaat projelerine doymuş olan İstanbullu’ların nasıl bir proje hayal ettiğini saptamaya 
çalıştık. Yani “Kartal Wings” projesi, sizlerin görüşleri ve istekleri dikkate alınarak mahalle 
yaşantısı ve aile ortamı konseptini yansıtmaya çalışmıştır. Eski İstanbul’umuzdan izler 
taşıyan projemizin aynı zamanda ileri teknolojik özellikleri ve hareketli mimarı yapısı ile 
insanımızın ihtiyacına cevap vereceğine inanıyoruz.

Deniz, adalar ve tarihi yarımada manzarası ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan projemizde 
ayrıca dükkan katları ile hem projemizde yaşayan insanlara hem de mahalleli        
komşularımıza hizmet verecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. 7000 m2’lik rekreasyon 
alanları, çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı açık yüzme havuzlarımız, tenis kortlarımız, 
çocuk oyun alanlarımız, spor tesislerimiz, cemiyet ve toplantı mekanlarımız ve             
sayamadığımız nice özellikleri olan “Kartal Wings”, yani Kartal’ın kanatları projemiz 
uçuşa hazırlanıyor. Bu yolculukta sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 
Bizi mutlaka ama mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın, zira projemizle alakalı 
sunacağımız bilgilerin, zihninizdeki gayrimenkul tasavvuruna yeni ufuklar açacağından 
eminiz. 

İstanbul’da özlem duyduğunuz yaşam için sizleri projemize bekliyoruz.
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Petroliş Mahallesi Adalar Sokak Kartal İstanbul, Türkiye
444 39 82   www.kartalwings.com 

Ortak İştirakidir.
UMRAN & AMAD


