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Istanbloom: ‹stanbul’un enerjisi

yeflilin dinginli€i

Zincirlikuyu’da 14.760m2

arsa üzerinde yükselen yepyeni bir konut,
ofis ve yaflam merkezi: Istanbloom

3konum

Istanbloom, flehrin en ifllek bölgesinde hem kentin tüm enerijisini yans›tan,
hem de kendine has peyzaj› ve tasar›m› ile sakinli€i ve dinginli€i müjdeleyen bir proje.

‹stanbul panoramas› içinde yükselen 34’ü konut, 3’ü penthouse, 3’ü ofis kat›,
2 teknik ve sosyal kat, 4 otopark kat› olmak üzere, toplam 46 kattan oluflan Istanbloom
projesi güvenlikten yeflil alanlara, mini çarfl›s›ndan, aç›k havuzuna kadar tüm yaflamsal
gereksinimler düflünülerek kurguland›. Büyükdere Caddesi ve Gayrettepe Metro
‹stasyonu’na 400 mt uzakl›ktaki konumu ile benzersiz nitelikler tafl›yan Istanbloom,
tarz›n›z ne olursa olsun ‹stanbul’da yepyeni bir yaflam vaat ediyor.

Bir Esin Yap› A.fi. projesi olan Istanbloom, kurucular› Fikret Orman, Metin Esin ve
Mehmet Emin Armutçuo€lu’nun ‹stanbul panoramas›na eflsiz bir siluet arma€an
etme hayallerinin gerçe€e dönüfltü€ü bir yap›.
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‹stanbul kadar katmanl›, ‹stanbul kadar dinamik,
bir o kadar cazibeli, bir o kadar vazgeçilmez...

Mimari projesi  Bünyamin Derman’a ait olan Istanbloom özgün tasar›m› ve hareketli
çizgileri ile kentin kalbinden gökyüzüne yükselen eflsiz bir yap›. 9000 m2 üzerine
kurulan, iç içe tasarlanan çift cidarl› cephesi ile kendi içinde do€al iklimlendirme
sa€layan Istanbloom, iç avlular› ve kat bahçeleri ile yeflili gökyüzüne tafl›yor.

‹stanbul’un tarihsel ve kültürel çeflitlili€ini yans›tan bu özgün siluet ‹stanbul’un
yeni simgesi olacak.

‹stanbul kadar katmanl›,

onun kadar vazgeçilmez...

Istanbloom, saydaml›€›yla hafifli€i,
hareketli yap›s› ile dinamizmi ça€r›flt›ran
bir mücevher gibi kent siluetinde ›fl›ld›yor.



5600 m2 yeflil alanla kuflat›lm›fl Istanbloom, kendine has peyzaj düzeniyle kentin
karmaflas›ndan uzak dingin ve sa€l›kl› bir çevreye sahip.

Koflu ve yürüyüfl parkurlar›, bisiklet yolu, reflekte havuzlar›, çocuk oyun alanlar›,
kum havuzu, hafta sonu etkinlikleri için düflünülmüfl mini pazar yeri, bahçe içinde
kafe alanlar› ile kent ortas›nda do€an›n tad›n› ç›karabilece€iniz biçimde tasarland›.

fiehir ortas›nda Bahçe keyfi

‹stanbul’da efline az rastlan›r nitelikte peyzaj
tasar›m› ile öne ç›kan Istanbloom
kentin tam ortas›nda dinamizm kadar do€adan da
vazgeçemeyenler için tasarland›.
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Istanbloom’u çevreleyen yeflil alan içerisinde peyzaj tasar›m›nda
kullan›lmak üzere en az derecede suya ihtiyaç duyan ›hlamur, erguvan ve gülibriflim
a€açlar› tercih edildi.
Çevresel duyarl›l›klar›n hassasiyetle gözetildi€i bu görkemli bahçeler yaflam›n›za
farkl› renkler katacak.
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Istanbloom yüksek yap›lardan beklenmeyen bir vaadi gerçeklefltiriyor. Kimi katlarda
yer alan aç›k teraslar, genifl ve rahat tasar›mlar›yla 4 mevsimin keyfini uzaklara
gitmeden evinizden yaflaman›za olanak sa€l›yor.

‹ster konuklar›n›z› a€›rlay›n, ister flezlongunuzda günefllenin,
isterseniz gün bat›m›nda ‹stanbul’un büyülü manzaras›n› bahçenizden izleyin...

Yüksek yüksek bahçelere ev kurduk

Kim demifl yüksek yap›larda aç›k havan›n keyfi ç›kmaz diye?
Istanbloom bahçe katl› konut sahiplerine
‹stanbul’da uçan bahçeler vaat ediyor.
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Sonbahar›n romantizmi, k›fl›n yal›nl›€›, ilkbahar›n tazeli€i ya da yaz›n neflesi...
Her kat için tasarlanm›fl aç›k veya kapal› yeflil alan içerisinde
konut sahipleri t›pk› bahçeli bir evde yaflar gibi tüm mevsimlerin keyfini sürebilecek.
Üstelik ‹stanbul manzaras› eflli€inde...
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Istanbloom’a girerken sizi tüm canl›l›€›yla bir mini mahalle karfl›l›yor.
ATM alan› ve kablosuz internet imkânlar› modern hayat› kolaylaflt›r›rken;
mini marketi, kafeleri, çiçekçisi, flarküterisi, manav› ile Istanbloom içinde
özledi€iniz mahalle duygusundan uzak kalmayacaks›n›z.

Istanbloom Pasaj›: Bir mini çarfl›

Eve giderken akflam yeme€i için al›flverifl mi yapacaks›n›z?
Yoksa sofran›za yak›flacak çiçekler mi alacaks›n›z?
Ya da bir kahve içip dostlarla sohbet etmeye ne dersiniz?
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Hayat›n tad›n› ç›karmay› hak ediyorsunuz.
Istanbloom içindeki sosyal alanlarda kaliteli bir yaflamdan bekleyece€iniz her fleyi
sizin için düflündük.

Yaz›n terasta aç›k yüzme havuzu, içeride kapal› yüzme havuzu, buhar ve masaj
odalar›, sauna, soyunma odalar› ve modern malzemeler ile donat›lm›fl bir spor
salonu, bilardo ve masa tenisi imkân›, çocuklar›n e€lenmesi için oyun odas›,
günün her saatinde keyifli anlar yaflayaca€›n›z müzik ve lounge alanlar›...
Hepsi kendinizi diledi€inizce fl›martman›z için tasarland›.

Sizi düflünmenin binbir yolu

K›fl›n ortas›nda yüzmek mi istersiniz?
Yoksa uzaklara gitmeden rahatça spor yapmak m›?
Ya da gün bat›m›nda ‹stanbul’un keyfini sürerken
biraz müzikle rahatlamak m›?
Siz ne istedi€inize karar verin, gerisini Istanbloom’a b›rak›n.
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Resepsiyon alan›ndan

bina hizmetlerine kadar

etkileyici ve ifllevsel

Bir yap›da yaflaman›n binbir avantaj›

Eve giderken bir kitap m› seçmek istiyorsunuz?
Son dakikada bir parti telafl›nda m›s›n›z?
Yoksa uyand›rma servisi mi istersiniz?

Evinize girerken resepsiyon bölümünde sizi karfl›layan kitapl›k,
mekân içinde mekân alg›s› yaratarak, farkl› tarzlar›n bir
araya geldi€i ›fl›k ile gölgenin, keyif ile konforun bulufltu€u bir nokta.
‹ç mimar Mahmut Anlar imzas› tafl›yan bu resepsiyon ve
asansör alanlar› daha ilk ad›mda iddial› tasar›mlar› ile dikkat çekiyor.

Istanbloom iddial› tarz›n› bina içi hizmetlerinde de kusursuz bir organizasyon
kurgulayarak sürdürüyor.

24 saat güvenlik, bitki ve bahçe bak›m›, sa€l›k hizmetleri, concierge servisi,
mesaj ve uyand›rma servisi, araç veya uçak kiralama hizmeti, taksi, shuttle ve
araba y›kama, kuru temizleme hizmetlerinin yan› s›ra kuaför ve  terzi hizmeti,
vale servisi, aflç› ve garson kiralama, parti deste€i ve catering hizmetleri bunlardan
sadece birkaç›...
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Özgün ve ilham verici, yekpare ve çok sesli...

Istanbloom projesi ‹stanbul’un

4 yönünü yans›t›yor.

Bünyamin Derman

Mimar

Mimar Bünyamin Derman
Zincirlikuyu’da yükselen

Istanbloom projesinin
ç›k›fl noktalar›n› anlat›yor

16 Bünyamin Derman

Soru: Sizce Istanbloom’u, son dönemde

‹stanbul siluetinde yükselen di€er

yüksek yap›lardan ay›ran en belirgin

özellik nedir?

B. Derman: Kuleler infla etmek, Babil’den bugüne

hep bir güç, ego gösterisi olarak yorumlanm›fl,

eylemin nesnesi bir prestij unsuru olmufltur.

Istanbloom için söylenecek ilk söz, belki de bu

düflünce üzerine olmal›d›r. Baflka bir ifadeyle,

onun neden bu kabul d›fl›nda tasarlanan bir yüksek

yap› oldu€u üzerine olmal›d›r.

O, kenti anlatmak ve anlamak için yap›lm›fl bir

yap›d›r. Kentin üst üste y›€›lm›fl kütlesel ifadesidir.

‹stanbul’un zengin tarihi geçmifli ve dünden bugüne

süregelen kültürel çeflitlili€i, yap›n›n katlar› boyunca

katman katman yükselir ve ‹stanbul sahne al›r.

Yap›, konumu itibar›yla Karadeniz’den Marmara’ya,

tarihi yar›madadan Üsküdar’a dek genifl bir

panoramaya aç›lmaktad›r.

‹stanbloom sundu€u eflsiz ‹stanbul panoramas›

kadar, bu eflsiz peyzaj içinde, nas›l bir siluet etkisi

b›rakt›€› ile de ilgilenir.

Kütlesel biçimlenifl özelli€iyle, çevresindeki mevcut

yap› ve dokularla da ölçekli bir iliflki kurabilmektedir.

Kule yükselirken, çevre yap›lar aras›ndan s›yr›ld›€›

noktada, gökyüzünde, bofllukta sal›n›yormufl

duygusu vermektedir. Çift cidarl› tasarlanan

yap› fasad›, içerdeki kullan›ma ve gün ›fl›€›n›n

mevsime ve günün saatlerine göre de€iflen efektlerine

ba€l› olarak sürekli bir devinim içerir.

Soru: Çevresel sürdürebilirlik konusu

küresel ölçekte bugünden gelece€e en

önemli konulardan biri olacak gibi

görünüyor. Bu konuda özellikle yap›

baz›nda Leed sertifikal›, kendi kendine

yeten binalardan söz ediliyor.

Istanbloom’un tasar›m›nda konuyla ilgili

getirilen çözümler var m›?

B. Derman:  Elbette. Örne€in, yap› çevresindeki

mevcut peyzaj, yap›n›n ofis ve konut girifllerinin

yer ald›€› meydanlarda, alt avlularda, katlardaki

teraslarda ve konutlar›n kendi özel bahçelerinde

yatayda ve düfleyde devam eder. Bu dikey park bir

yandan do€al iklimlendirmeyi sa€larken, di€er

yandan yap›n›n iç ve d›fl mekân alg›s›na yeflilin

efektlerini, rengini ve yaflant›s›n› tafl›r.

Ayr›ca yap›n›n tasar›m›nda öngörülen boflluklar,

çift cidarlar, rüzgâr›n yap› içinde, çevresinde

hareketine imkan vererek onun havalanmas›n›

sa€lar. Çat›da öngörülen günefl panelleri ile ihtiyaç

duydu€u enerjinin bir bölümünü do€adan

karfl›lamas›, gri su kullan›m imkânlar› oluflturularak,

ya€mur sular› ve lavaboda kullan›lan sular›n bahçe

sulama gibi kimi ihtiyaçlar için de€erlendirilmesi

amaçlanm›flt›r. Unutmamak gerekir ki, üzerinde

yaflad›€›m›z dünya tek ve bizler, bugün

yapt›klar›m›zla ya da tercihlerimizle gelece€i

flekillendiriyoruz asl›nda.

“Unutmamak gerekir ki,
üzerinde yaflad›€›m›z
dünya tek ve bizler,
bugün yapt›klar›m›zla ya da
tercihlerimizle gelece€i
flekillendiriyoruz asl›nda.”



“O, kenti anlatmak ve anlamak için
yap›lm›fl bir yap›d›r.

Kentin üst üste y›€›lm›fl kütlesel
ifadesidir. ‹stanbul’un zengin tarihi

geçmifli ve dünden bugüne
süregelen kültürel çeflitlili€i,

yap›n›n katlar› boyunca katman
katman yükselir ve ‹stanbul

sahne al›r.”



Mahmut Anlar

Mimar

‹stanbul’a

4 farkl› tarzdan

4 farkl› bak›fl

Mimar Mahmut Anlar
Istanbloom projesi

konutlar›n› ve ilham
kaynaklar›n› anlat›yor.
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Soru: Istanbloom için çok özel tarzlarda

konutlar kurgulad›n›z. Bu çal›flma

s›ras›ndaki kriterleriniz nelerdi?

M. Anlar: Konut, san›r›m bir mimar veya iç mimar

için tasarlanmas› en zor konulardan biri.

Unutmayal›m ki biz mimar ve iç mimarlar

mesleklerimizin d›fl›nda farkl› aile yap›lar›ndan

gelen farkl› kültürlerle e€itilmifl kiflileriz. Hepimiz

di€erleri gibi ev yaflam›n› farkl› alg›layan insanlar›z.

Dolay›s›yla, evi sahibine, onu mutlu edecek flekilde

teslim edebilmek için sadece meslek bilgisi veya

dahi bir tasar›mc› olmak yetmiyor. Tasarlayaca€›n›z

mekânda öncelikle, yaflayacak olan insan›n ev

halini adeta bir psikolog gibi çok iyi çözmeniz

gerekiyor. T›pk› ayn› damak tad›na eriflmek gibi.

Tabii ki sadece bunu çözmek de yeterli olmuyor.

Unutmamak laz›m ki insano€lunun en özendi€i,

taa çocuklu€undan beri süregelen ve gelifltikçe de

üstüne ekledi€i en önemli hayal konusu evidir. Hele

ki bu hayalini gerçeklefltirmek için bir profesyonelle

çal›fl›yorsa bu konuda gösterece€i hassasiyet bir

lüks de€il, son derece hakl› bir taleptir. Buna bir

de bina ve mekânlar›n fiziki ve teknik k›s›tlamalar›,

sosyal çevre verileri ve de bütçe eklenince gerçekten

hayalleri gerçeklefltirmenin bir tasar›mc› için ne

denli güç bir ifl oldu€unu görmekteyiz. Ama belki de

iflimizin en keyifli taraf› da bu. fiahs›m ad›na

söyleyebilirim ki, konut konusunda her zaman

müflterimi mutlu etmeyi hedefledim. Bütün

bahsetti€im zorluklar› t›pk› bir matematik problemi

gibi çözmek ve sonucunda karfl›mdaki insan›n

hayaline en yak›n ve en olabilir çözümü üretmifl

olman›n, o insana verdi€i mutlulu€u sahiplenmenin

bana verece€i hazz› hedefledim hep.

Soru: Istanbloom’da konut sahipleri

isterlerse tamam›yla “giydirilmifl” evlere

sahip olabiliyor. Bu kifliye özel evlerin

avantaj›ndan söz eder misiniz?

M. Anlar:  Yarat›c› kiflilikler olarak bizler

üretti€imiz eserlere ataca€›m›z imzay› çok önemseriz.

Ancak unutmamak gerekir ki, bizlere güvenip bizleri

destekleyen yani ifli verenlerin memnuniyetine imza

atmak gerçek baflar›d›r. Her insan evinde

özeldir ve özel olmay› hak etmektedir.

Günümüzde rekabetin çok ileri boyutlara geldi€i

rezidans projelerinde, art›k ayr›cal›k olmaktan ç›kan

âdeta standartlaflan bina konfor özelliklerinin yan›

s›ra en önemli ayr›cal›€›n kifliye özel tasar›m

alternatifinin verilmesi oldu€unu düflünüyorum.

Dolay›s›yla Istanbloom projesinde birbirinden farkl›

4 tarz gelifltirdik. Günümüz de€erlerinde s›kça

gördü€ümüz modern bir mimari ürünü olan

residance-tower konseptinin içinde be€enimize özel

bir ortamda yaflam sürülebilece€ini de kan›tlamak

istedik. Tabii ki modernli€in savunucusuyum ama

klasi€e ve klasik tarz› be€enenlere de sayg›m sonsuz.

Ayr›ca moderni de, klasi€i de yeniden yorumlad›€›m›z

klasik ve modern seçenekleriyle orta bir dengeyi de

yakalayabilece€imizi ortaya koyup, her yafl ve

kültürden birey veya aileyi Istanbloom’da mutlu

edebilmeyi hedefledik. Haz›rlanan bu 4 farkl› tarz›,

farkl› büyüklükteki daire tiplerine adapte etmek de

mümkün. Sözgelimi bügüne kadar 1+1 diye tabir

edilen stüdyo tiplerinin illa ki modern bir tarzda

ele al›nmas›n›n zorunluluk olmad›€›n› yap›lan

cal›flmalarla ortaya koyduk. Neticede “Her insan

kendi özeli içinde yaflamay› hak eder.” slogan› bizim

hedefimiz oldu.

“Tarz bir giysi de€il bir tutumdur.
Tarz›n›z düflüncenizi,
düflünceniz
davran›fllar›n›z› etkiler”
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“Tasarlayaca€›n›z mekanda öncelikle, yaflayacak
olan insan›n ev halini adeta bir psikolog gibi çok
iyi çözmeniz gerekiyor. T›pk› ayn› damak tad›na
eriflmek gibi.”



20 Leed Sertifikas›

Günefl kolektörlerinden elde etti€imiz
elektrikle genel mekânlar›n
ayd›nlat›lmas›yla s›f›r maliyet...

Bina çat›s› ve d›fl cephede seçilen
malzemeler sayesinde günefl ›fl›nlar›
emisyonundan korunma.

24 saat %100 klimatize edilmifl
taze hava ile yaflam alanlar›n›n
belirlenmesi.

Çift cidarl› cephe sistemiyle
maksimum izolasyon, ›s› geri kazan›m
sistemiyle enerjide %20 tasarruf.

Kat bahçeleriyle çevreye dost...

D›fl cephe ve yap› içindeki özel
izolasyon sistemleri ile  ›s› kay›plar›n›n
önlenmesi... Kullan›lan tüm enerji
tasarruflu sistemlerle CO2 sal›n›m›n›n
azalt›lmas›.

Yeflil alanlarla çevreye katk›

Ya€mur sular›n›n toplanarak tekrar
de€erlendirilmesi.



Enerji tasarrufu ve
sürdürülebilirlik ilkeleri
Istanbloom projesinin

temel felsefesini
oluflturuyor.

Bahattin Y›ld›z

Makine Y. Mühendisi

LEED'DE AMAÇ, YAfiAMINIZDA KONFOR VE ÇEVREC‹

ORTAMLAR SA⁄LAMAKTIR

Soru: ISTANBLOOM projesinde LEED ile

nelere sahip olaca€ız, bu konut

fiyatlar›na yans›t›lacak m›?

B. Y›ld›z: fiehrimizde sayıları her gün artan yüksek

binaları gözlemlemekteyiz. Tabii ki aklımıza gelen

ilk unsur bu binalardaki yaflamın hangi kriterlere

dayandı€ı ve bu yap›larda yaflayanlar›n ne kadar

sa€l›kl› koflullara sahip oldu€u. Bina teknik

tasarımlarda biz mühendislere düflen görev yaflam

alanlarında rahat, konforlu aynı zamanda ekonomik

sistemleri sunmak ve hayata geçirmek oluyor.

Sürdürülebilirlik ve çevresel faktörlerin göz önüne

al›nd›€› Yeflil Binalar diye adlandırdı€ımız yapılarda

geliflmifl teknoloji ve uygulamaları içeren temel

kriterler LEED Sertifikası ad› alt›nda toplanm›flt›r.

LEED Sertifikası’na sahip olmak bilinçli bir ayrıcalık

olarak de€erlendirilmelidir. LEED'in amacı öncelikle

çevre dostu olmaktır. Çevreci bir uygulama olmanın

yanı sıra binadaki tüm ısıtma, klima, so€utma,

aydınlatma gibi yaflamımızın temel parçası olan

konularda tasarruflu sistemlerin seçilmesini

sa€lamaktır. Konut sahipleri LEED'in olmazsa olmazı

bu kriterlere ek bir ücret ödemeden sahip olmanın

mutlulu€unu yaflayacaklar.

Soru: Yüksek binalar›n çevre ile iliflkisini

nas›l yorumluyorsunuz?

B. Y›ld›z: Hepimizin bildi€i gibi atmosfer her yıl

biraz daha ısınmakta ve ozon tabakası biraz daha

incelmektedir. Bundan dolayı tüm mühendislerin

görevi öncelikle tasarım ve imalatlarında çevre

dostu ürün ve teknolojileri kullanmak olmalıdır.

Bu biz mühendisler için bir görevdir. Biz de

Istanbloom projesinde, daha önceki tecrübe ve

çalıflmalarımızdan edindi€imiz deneyimleri katarak

enerji tasarrufunun maksimum seviyede uygulandı€ı

bir projeyi titizlikle hayata geçirdik. Böylelikle CO2

salımının azalt›ld›€› çevre dostu bir yapıda

yaflayacaksınız.

Evsel atıkların ayrılması sistemiyle plastik, cam,

kâ€ıt gibi atıkların tekrar de€erlendirilmesi ve

mutfaklarınızdaki musluklarınızdan içme suyu

kalitesinde su kullanımınız için her türlü altyapı

projemiz hazır bulunmaktadır.

21Leed Sertifikas›

Soru: ISTANBLOOM projenizde

alıflılagelmifl güvenlik uygulamalarından

farklı çalıflmalarınız var mı?

B. Y›ld›z: Güvenlik denince aklımıza do€al

olarak öncelikle mal ve can güvenli€i geliyor.

Projemizde bina otomasyonu yolu ile mal ve can

güvenli€imizin dıflında sa€lı€ınızı da güvence altına

alıyoruz. fiöyle ki;

Yaflam alanlarına 24 saat %100 oksijen gönderiyoruz.

CO2 ve di€er zararlı gazları, yang›n, do€algaz kaça€ı

gibi risklere karfl› alarm sensörleri ile anında önlem

alıyoruz.

Projemizdeki klima sistemlerinde ozona zararl› olan

gazlar yerine çevre dostu gazlar kullanmaktay›z.

Soru: Projenizde bulunan teknik

ekipmanları hangi kriterlere göre

seçtiniz?

B. Y›ld›z: Öncelikli olarak biz ISTANBLOOM

projemizde önce insan güvenli€ini ve daha sonra

elektrikli cihazların güvenli€ini düflündük. Örne€in

temiz enerji ile aynı elektrik gerilimini muhafaza

ederek cihazlarınızın, aydınlatma armatürlerinin

ömürlerini uzatmayı hedefledik.

24 saat boyunca
%100 taze hava

oluflumuyla sa€l›kl›
bir yaflam alan›.

Her zaman ayn› voltaj
seviyesi sa€lanarak tüm
elektronik ürünlerin uzun

ömürlü ve sa€l›kl›
çal›flma imkân›.

%20 enerji tasarrufu

%15 elektrik tasarrufu

musluktan içilebilir su

%30 su tasarrufu
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Diledi€iniz tarz› seçin,

eviniz size uysun...

Istanbloom evleri tarz›n›z ne olursa olsun diledi€iniz tipte evi
diledi€iniz tasar›m anlay›fl› ile teslim alabilme imkân› sunuyor.
Mahmut Anlar imzas› tafl›yan 4 ayr› tarz ile kurgulanm›fl evler
Modern, Yeni Modern, Klasik ve Yeni Klasik
tarzlar›n özgün ve yarat›c› çözümlerini yaflam›n›za getiriyor.

22 daire tipleri



Bilinen anlamda klasik tarzın alıflılagelmifl biçimleri,
gösteriflli bir biçimde yeni malzemelerle günümüz
yaflayıfl alıflkanlıklarına uydurulmufltur.

KLAS‹K

Klasik çizgiler ve flekiller modern formlarla
birlikte kullanılarak iki tarza ait izlerle

yeni bir klasik anlayıfl oluflturulmufltur.
YEN‹ KLAS‹K

Modern kavramına yeni bir anlayıflla bakılarak
köfleler yumuflatılmıfl, renkler canlandırılmıfl ve

yaflam alanları daha sıcak hale getirilmifltir.
YEN‹ MODERN

Metropol ve rezidans yaflamını da temsil eden
modern tarzın sert formları, minimal ö€eler ve
nötr renkler kullanılarak tasarlanmıfltır.

MODERN

23daire tipleri



Modern tarz›n benimsendi€i Istanbloom evlerinde
yal›n do€al yüzeyler, kayar panellerle örtülen
depolama alanlar›, TV ve giyinme ünitesini tafl›yan bölme
ile ça€dafl ve kullan›fll› bir ev kurguland›.

MODERN

24 daire tipleri
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Yeni Modern anlay›fl›n çizgilerini tafl›yan evlerde ustal›kla
kullan›lan alanlar sayesinde
yatak odan›zda banyo keyfi yapacak,
7 m tavan yüksekli€inin verdi€i hacim duygusu ile evinizi
oldu€undan daha ferah hissedeceksiniz.

YEN‹ MODERN
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Fonksiyondan vazgeçmeyen Klasik tarz tutkunlar› için
tüm detaylar›nda ince bir zevkin hâkim oldu€u evler
kurgulad›k. Ahflap s›cakl›€›n›n zemin oluflturdu€u bu
evlerde kristaller, mücevher titizli€inde kullan›l›yor.

KLAS‹K

28 daire tipleri



29daire tipleri



Siyah beyaz›n belki de en zarif biçimde bir araya
getirildi€i Yeni Klasik evlerde, beyaz›n zerafeti,
siyah›n ölçülü kullan›m›yla vurgulan›yor.
Detaylardaki ça€dafl klasik yorumlar, dairelere özgünlük
kazand›r›yor.

YEN‹ KLAS‹K
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11 ayr› daire tipi

11 ayr› çözüm

1+1 veya dubleks, 3+1 veya 2+1...
Gereksiniminiz ne olursa olsun
en küçükten en büyü€e tam 13 tip daire ile
Istanbloom’da arad›€›n›z› bulacaks›n›z.

32 daire plan› tipleri

Garaj, s›€›nak, sosyal alan ve fuaye daire brüt alana dahil de€ildir.



1A

1B

2A

2A/01

2B

2B/01

2C

2D

3A

4A

D2

D3

D4

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

sayfa

33daire plan› tipleri



Girifl Holü: 2,61 m 2

Salon: 34,43 m 2

Mutfak: 9,95 m 2

Yatak Odas›: 18,28 m 2

Giyinme Odas›: 9,38 m 2

Banyo: 7,6 m 2

WC: 3,61 m 2

Hol: 3,54 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

34 daire plan› tipleri

36

35

30

29

28

27

24

23

22

21

19

18

14

13

bulundu€u

katlar

1A

1+1

124,90m
2

Bahçeli Olan Katlar: 13, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 35

Bahçesiz Olan Katlar: 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 35, 36



Girifl Holü: 3,71 m 2

Salon: 34,89 m 2

Mutfak: 8,45 m 2

Yatak Odas›: 19,92 m 2

Banyo: 6,85 m 2

WC: 3,4 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

35daire plan› tipleri

33

31

25

15

9

6

bulundu€u

katlar

1B

Bahçeli Olan Katlar: 6, 9, 15, 25, 31, 33

Bahçesiz Olan Katlar: 6, 9, 15, 25, 31, 33

1+1

107,90m
2



Girifl Holü: 18,04 m 2

Salon: 36,48 m 2

Mutfak: 12,49 m 2

Yatak Odas› 1: 17,4 m 2

Yatak Odas› 2: 21,06 m 2

Banyo 1: 6,6 m 2

Banyo 2: 6,65 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

35

30

29

27

23

21

19

18

13

bulundu€u

katlar

2A

36 daire plan› tipleri

2+1

165,90m
2

Bahçeli  Olan Katlar:  13, 18, 21, 23, 27, 29, 30, 35

Bahçesiz Olan Katlar: 18, 19
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35

30

29

27

23

21

19

18

13

bulundu€u

katlar

2A
alternatif

Girifl Holü: 14 m 2

Salon: 43,9 m 2

Mutfak: 16,63 m 2

Yatak Odas› 1: 9,88 m 2

Yatak Odas› 2: 21,06 m 2

Banyo 1: 6,6 m 2

Banyo 2: 6,65 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

Bahçeli  Olan Katlar: 13, 18, 21, 23, 27, 29, 30, 35

Bahçesiz Olan Katlar: 18, 19

2+1

165,90m
2



37

34

32

26

16

11

10

 7

 4

bulundu€u

katlar

2B

38 daire plan› tipleri

Girifl Holü: 13,11 m 2

Salon: 35,86 m 2

Mutfak: 11,57 m 2

Yatak Odas› 1: 18,84 m 2

Yatak Odas› 2: 18,63 m 2

Banyo 1: 6,54 m 2

Banyo 2: 6,6 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

Bahçeli  Olan Katlar:  4, 7, 10, 11, 16, 26, 32, 34, 37

Bahçesiz Olan Katlar:  4, 10, 11, 37

2+1

155,30m
2
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37

34

32

26

16

11

10

 7

 4

bulundu€u

katlar

2B
alternatif

Girifl Holü: 9,42 m 2

Salon: 45,05 m 2

Mutfak: 14,21 m 2

Yatak Odas› 1: 18,63 m 2

Yatak Odas› 2: 10,7 m 2

Banyo 1: 6,54 m 2

Banyo 2: 6,6 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

Bahçeli Olan Katlar: 4, 7, 10, 11, 16, 26, 32, 34, 37

Bahçesiz Olan Katlar:  4, 10, 11, 37

2+1

155,30m
2
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37

34

32

26

16

11

10

 7

 4

bulundu€u

katlar

2C

Girifl Holü: 4,68 m 2

Salon: 34,68 m 2

Mutfak: 9,65 m 2

Yatak Odas› 1: 15,01 m 2

Yatak Odas› 2: 19,27 m 2

Giyinme Odas›: 4,15 m 2

Koridor: 4 m 2

Banyo 1: 5,71 m 2

Banyo 2: 5,81 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

Bahçeli Olan Katlar:  4, 7, 10, 11, 16, 26, 32, 34, 37

Bahçesiz Olan Katlar: 4, 7, 10, 11, 16, 26, 32, 34, 37

2+1

143,80m
2
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20

17

 8

 5

 3

bulundu€u

katlar

2D

Girifl Holü: 4,81 m 2

Salon: 38,46 m 2

Mutfak: 12,75 m 2

Yatak Odas› 1: 16,99 m 2

Yatak Odas› 2: 26,16 m 2

Banyo: 8,25 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

2+1

150,10m
2



Girifl Holü: 5,93 m 2

Salon: 37,42 m 2

Mutfak: 12,13 m 2

Yatak Odas› 1: 15,01 m 2

Yatak Odas› 2: 16,62 m 2

Yatak Odas› 3: 19,04 m 2

Giyinme Odas› 1: 4,15 m 2

Giyinme Odas› 2: 5,55 m 2

Koridor: 7,79 m 2

Banyo 1: 6,52 m 2

Banyo 2: 6,73 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

42 daire plan› tipleri

3A

3+1

191,20m
2

Bahçeli Olan Katlar:  6, 9, 14, 15, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 36

Bahçesiz Olan Katlar:  9

36

33

31

28

25

24

22

15

14

 9

6

bulundu€u

katlar



Girifl Holü: 3,39 m 2

Salon: 37,12 m 2

Mutfak: 11,24 m 2

Kiler: 4,41 m 2

Yatak Odas› 1: 15,01 m 2

Yatak Odas› 2: 16,62 m 2

Yatak Odas› 3: 16,19 m 2

Yatak Odas› 4: 31,1 m 2

Giyinme Odas› 1: 4,25 m 2

Giyinme Odas› 2: 6,02 m 2

Koridor 1: 8,03 m 2

Koridor 1: 8,03 m 2

Banyo 1: 6,7 m 2

Banyo 2: 6,74 m 2

Banyo 3: 6,74 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

4A

4+1

253,70m
2

Bahçeli Olan Katlar: 19, 30

43daire plan› tipleri

30

19

bulundu€u

katlar



Üst Kat Plan›

Yatak Odas› 2: 31,05 m 2

Giyinme Odas› 2: 6,28 m 2

Çal›flma Bölümü: 13,79 m 2

Banyo 2: 8,1 m 2

Merdiven: 8,53 m 2

Üst Kat Toplam: 67,75 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

33

31

25

15

 9

 6

D2

Alt Kat Plan›

Girifl Holü: 10,63 m 2

Salon: 59,95 m 2

Mutfak: 10,99 m 2

Yatak Odas› 1: 17,55 m 2

Giyinme Odas› 1: 4,89 m 2

Banyo 2: 7,79 m 2

Alt Kat Toplam: 111,8 m 2

Bahçeli Olan Katlar: 6, 9, 15, 25, 31, 33

Bahçesiz Olan Katlar: 6, 15, 25, 31, 33

2,5+1

250,80m
2
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Üst Kat

Alt Kat

bulundu€u

katlar



Alt Kat Plan›

Girifl Holü: 10,03 m 2

Salon: 60,57 m 2

Mutfak: 13,84 m 2

Yatak Odas› 1: 18,27 m 2

Giyinme Odas› 1: 5,55 m 2

Banyo 1: 6,74 m 2

Hol: 3,72 m 2

Alt Kat Toplam: 118,72 m 2

Üst Kat Plan›

Yatak Odas› 2: 15,01 m 2

Yatak Odas› 3: 19,52 m 2

Giyinme Odas› 2: 4,15 m 2

Çal›flma Bölümü: 11,75 m 2

Banyo 2: 5,71 m 2

Banyo 3: 5,76 m 2

Hol: 3,77 m 2

Merdiven: 9,04 m 2

Üst Kat Toplam: 74,71 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

29

18

D3

Bahçeli Olan Katlar: 18, 29

3,5+1

270,20m
2
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Üst Kat

Alt Kat

bulundu€u

katlar



Üst Kat Plan›

Yatak Odas› 2: 12,53 m 2

Yatak Odas› 3: 15,01 m 2

Yatak Odas› 4: 21,42 m 2

Giyinme Odas› 2: 6,33 m 2

Çal›flma Bölümü: 11,75 m 2

Banyo 2: 8,3 m 2

Banyo 3: 8,46 m 2

Hol: 7,59 m 2

Merdiven: 9,04 m 2

Üst Kat Toplam: 100,43 m 2

Depo Alan›: ~4 m 2

Alt Kat Plan›

Girifl Holü: 10,03 m 2

Salon: 60,57 m 2

Mutfak: 13,84 m 2

Yatak Odas› 1: 18,27 m 2

Giyinme Odas› 1: 5,55 m 2

Banyo 1: 6,74 m 2

Hol: 3,72 m 2

Alt Kat Toplam: 118,72 m 2

35

29

27

23

21

18

13

bulundu€u

katlar

D4

4,5+1

306,20m
2

Bahçeli Olan Katlar: 13, 18, 21, 23, 27, 35

Bahçesiz Olan Katlar:  13, 21, 23, 27, 29, 35
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Üst Kat

Alt Kat



Istanbloom Ofisleri

Tam 6 avlu bahçesi ile do€a ve günlük yaflam› buluflturan
Istanbloom’da ister modüler ister yekpare, diledi€iniz
çal›flma ortam›na A s›n›f› imkanlarla kavuflacaks›n›z.

t

t



Istanbloom Ofisleri

Sadece konutlarda de€il, ofis katlar›nda da
özgün tasar›m›n yeflil alanlarla birleflti€i eflsiz bir çal›flma ortam›.

48 sosyal alanlar ve pasaj

Uluslararası nitelikli A sınıfı bina kriterlerine göre infla edilen
Istanbloom Ofisleri sizlere konforlu bir ifl ortamı sunuyor.
Konumu sayesinde hem flehrin merkezinde, hem de yeflil alanlarla iç içe...
fiehir gürültüsünden uzak...
Istanbloom genifl metrekarelere yay›lan ofis yerleflimleri ile ister modüler
ister yekpare ofis alanlar› kurgulama imkân› sunuyor.
A sınıfı ofisin olmazsa olmazı ulaflım kolaylı€ı ve çok seçenekli ulaflım, Istanbloom
Ofisleri'nde çok yönlü olarak sa€lanıyor.
‹ki köprü ba€lantısı arasındaki konumu, toplu taflıma araçlarına yürüme mesafesinde
oluflu ile zaman›n›z› verimli kullanman›za olanak veriyor.



49sosyal alanlar ve pasaj

Istanbloom Ofisleri’nde yemekhane, kafe, konferans salonları, günlük ihtiyaçların
karflılanaca€ı dükkânlar ofis yaflamına sosyal olanaklar katıyor.

‹leri teknolojiyle oluflturulan kuvvetli iletiflim altyapı sistemi ifl dünyasının gereklili€i
olan ihtiyaçları sa€lıyor. Profesyonel bina yönetimi 7/24 güvenlik, temizlik, teknik
ihtiyaçlarınızı karfl›larken, teknik altyapıs›ndaki unsurlar›, ısıtma - so€utma -
havalandırmadaki çözümleri ile konforlu bir ortamda çalıflman›z› sa€l›yor.

Sadece yap›n›n oturdu€u alanda de€il, yap› içinde yer alan 6 avlu bahçesiyle de
yap› ve do€an›n entegrasyonunun sa€land›€› projede ofis katlar› yeflil alana aç›lma
imkân›na da sahip.
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