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HAYATIN EN DOĞAL HALİ
KÖY’DE
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Hayatta her şey en doğal haliyle güzel. Kuşların 
cıvıltısı, gökyüzünün mavisi, doğanın sakinliği...

Doğa yaşamının tüm bu güzellikleri, şehrin 
olanaklarıyla buluştu ve ortaya kendinizi 

bulacağınız proje çıktı: KÖY
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ZEKERİYAKÖY’DE
 SAKİN BİR YAŞAM.. .
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Yaşamın tüm renkleri artık tek bir yerde.
KÖY, vazgeçemediğiniz şehir hayatını, her zaman hayalini kurduğunuz doğa 

içinde buluşturuyor, hayatınıza yepyeni heyecan getiriyor. 

Ödüllü mimarisi ve pek çok avantajıyla KÖY sizi bekliyor.
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Yeşilin her tonunun hüküm sürdüğü rengârenk 
çiçeklerle bezenmiş yolları,  doğal park alanları, 
meyve bahçeleri ve yerel dokuyla uyumlu modern 
mimarisiyle KÖY, hayatın tadını çıkartmanız için bir 
fırsat sunuyor. 

DOĞA VE İNSANI
BÜTÜNLEŞTİREN PEYZAJ
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VAZİYET PLANI



APARTMANLAR / KÖY KORU
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ODAĞINDA HAYAT,
ÇeVRESİNDE ŞEHİR VAR.

Kentin merkezinde sakin bir yaşam…

İstanbul’da bir masal dünyası vaat eden KÖY, 
3. havalimanı ve 3. köprüye olan yakınlığıyla 
kentin tüm merkezlerine kolay ulaşım imkânı 
sunuyor. Kilyos sahili ve Belgrad Ormanı’nın yanı 
başında, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sizleri 
bekliyor.  

KÖY - 3. Köprü 5 dakika
KÖY - Hacıosman 10 dakika
KÖY - Sarıyer İDO 10 dakika
KÖY - 3. Havalimanı 15 dakika
KÖY - Maslak 15 dakika
KÖY - İstinyePark 20 dakika
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Yeşil ve mavinin ilhamla 
buluştuğu yer.. .

Belgrad Ormanı’nın yeşili ve oksijeni 
etrafınızı sararken KÖY’ün doğal 

güzellikleri huzurlu bir hayat
vaat ediyor.

Ormanda koşu ya da bisiklet, 
dere kenarında yoga, pilates veya 

komşularla keyifli bir sohbet…
 

KÖY, herkesin keyifle vakit 
geçirebileceği özel hobi alanlarıyla, 

kaliteli bir yaşam sunuyor.
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YAŞAYAN TARİH:
BELGRAD ORMANI

             elgrad Ormanı’nın 
İstanbullular için önem 
kazanması 16. yüzyılın 
başlarına rastlar. Belgrad 
Ormanı, geçmişte İstanbul için 
en önemli içme suyu kaynağıydı. 
Kentin suyu, Bizans döneminde 
de Osmanlı döneminde de bu 
ormandan sağlanıyordu. 
Osmanlı padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman, Belgrad Seferi’nden 
dönerken İstanbul’a beraberinde 
çok sayıda Sırp savaş tutsağı 
getirmiş, Bizans döneminden 
kalma metruk köyleri yeniden 
canlandırma politikası uyarınca 
bu tutsaklar orman içindeki eski 
Ayvat Köyü’ne yerleştirilmiştir. 
Belgrad kökenli esirlerin 
buraya yerleştirilmesiyle 
birlikte köy de Belgrad adıyla 
anılmaya başlanmış, bölgeyi 
çevreleyen geniş, yeşil alan 
zamanla Belgrad Ormanı olarak 
tanınmıştır. 1554 yılından 
itibaren, Kanuni dönemi saray 
mimarlarından olan Sinan’a, 

orman içindeki eski su 
yapılarını onarma ve 
gerek orman içinde, gerekse 
orman dışında yeni su 
yapıları inşa etme görevi 
verilmiştir. İstanbul’da 
günümüze ulaşan su kemeri, 
bent ve havuzların bir 
bölümü, bu dönemden 
kalmadır.

Türkiye’de cumhuriyetin 
ilanından sonra ilgili kamu 
kuruluşlarının ihdas 
edilmesiyle Belgrad Ormanı 
yeniden koruma altına alındı. 
Belgrad Ormanı’ndan daha 
işlevsel yararlanmak 
amacıyla bentlerin çevresinde 
piknik alanları oluşturulmuş 
ve orman bir eğlence - dinlence 
alanı olarak İstanbullulara 
hizmet vermeye başlamıştır.
Belgrad Ormanı günümüzde 
halen bir rekreasyon
sahası ve temiz su kaynağı 
olarak hizmet vermektedir.

B
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LEED YERLEŞKE SERTİFİKASI

KÖY,  Türkiye’de bir ilke imza atarak LEED’in 
mahalle tasarımı için verdiği Kentsel 
Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu 
(LEED for Neighborhood Development) almak 
için başvurdu. 

İnsanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 
sürdürülebilir, yeni kentleşme stratejilerini 
uygulayan ve yeşil binalardan oluşan 
mahalleler yaratmayı hedefleyen LEED for 
Neighborhood sertifikasını almak için KÖY her 
türlü koşulu yerine getiriyor.
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KÖY’DE

YAŞAM ALANLARI 

APARTMANLAR
1+1
2+1 
1+1 Dubleks 
2+1 Dubleks
3+1 Dubleks

Genel brüt alanları 72 m2 ile 212 m2  
arasında değişen konutlar, bilinen 
apartman konseptinden uzak,
yeşilin içinde konforlu ve ferah bir 
yaşam alanı vaat ediyor.
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A P A R T M A N L A R

Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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ÇİFT DUBLEKSLER 
3+1
4+1 
3+1 Dubleks
4+1 Dubleks

Genel brüt alanları 194 m2 ile 216 m2 
arasında değişen, kapalı otoparka 
sahip çift dubleksler, 3 farklı tipte 
beğeninize sunuluyor.

Simpleks
Bahçe ve zemin kat alternatifiyle 
simpleks ünitelerinden 
bahçe simpleksleri 3+1 ve 4+1 
seçenekleriyle salon ve mutfaktan 
ulaşılan farklı ebatlardaki bahçe 
alanlarına sahip.

4+1 zemin simpleksleri, mutfak 
ve yatak odasından ulaşılan farklı 
kullanımlara olanak sağlayacak iki 
adet bahçesiyle yeşili ayaklarınızın 
altına seriyor.

Bahçe Dubleks
Dairenin ön ve arka cephelerinde, 
mutfak ve salon kullanımına hizmet 
veren iki ayrı bahçesi bulunan bahçe 
dubleksleri, konforlu bir yaşam vaat 
ediyor. 

Teras Dubleks
16 m2 çatı terasına sahip 3+1’lik teras 
dubleksleri yeşil bir manzaraya sahip 
olmanın keyfini yaşatıyor.
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Ç İ F T  D U B L E K S
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SIRA EVLER
4+1 

331 m2 genel brüt alana sahip 
olan kapalı otoparklı sıra evler, 
20 m2’lik çatı terası, ferah 
bahçeleri, arka giriş avluları 
ve daire içi asansörüyle villa 
konforunda yaşam sunuyor.
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S I R A  E V L E R

Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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VİLLALAR

4+1 ve 5+1 seçenekleriyle beğeninize 
sunulan villalar, büyüklükleri 335 m² 
ile 623 m² arasında değişen genel 
brüt alana sahip. Her iki villa tipi de 
akıllı ev özelliği taşıyor.

4+1 villa, 27 m2 çatı terası, çift taraflı 
kullanılabilen bahçesi, konut içindeki 
asansörü, hizmetli odası ve
tek araçlık kapalı otoparkıyla 
aradığınız konforu sunuyor.

5+1 villalar, geniş bahçesi, 87 m2’lik 
çatı terası, konut içindeki asansörü, 
hizmetli odası ve 183 m2’lik 
otoparkıyla hayat standartlarınızı 
yükseltiyor.
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V İ L L A L A R

Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.



38

MÜSTAKİL VİLLALAR
6+1

690 m2 genel brüt alanda, 
123 m2’lik kapalı otoparka sahip olan 
müstakil villalar, son derece geniş 
bir yaşam alanının yanı sıra
havuzu, villa içi asansörü, geniş 
bahçesi, 100 m2’lik çatı terası
ve akıllı ev sistemiyle lüks bir hayat 
sunuyor.



3939



40

M Ü S T A K İ L  V İ L L A L A R

Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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Görsellerde kullanılan asma tavan ve tavan aydınlatmaları dekoratif amaçlıdır. Bağımsız bölümlerin özellikleri mahal listesinde 
belirtilmiştir. Bağımsız bölümler, mahal listesinde ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde satışa sunulmaktadır.
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LIVE & WORK

Konut ve ofis yaşantısını doğal park 
alanlarıyla buluşturan Live & Work 
üniteleri, home office ve apartman 
dairelerden oluşmaktadır.

Home & Office Üniteler
Genel brüt alanları 82 - 248 m2 
aralığında değişen, bahçe ve avlu 
katlarında ofis, üst katlarında 
konut kullanımına uygun olarak 
değerlendirilebilecek dubleks 
ünitelerdir. İleri kaba teslim 
edileceklerdir.

Apartman Daireleri
Genel brüt alanları 56 - 214 m2 
aralığında değişen 1+1, 2+1 ve 
3+1, simpleks ve dubleks daire 
alternatifleri sunulmaktadır.
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L I V E & W O R K

L I V E & W O R K
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Ticari
Gayrimenkul
(Perakende)
Ödülü
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Proje kapsamında yapılması planlanan 
ÇARŞIKÖY, KÖY halkına her türlü ihtiyacını 
yürüme mesafesinde karşılama olanağı 
sağlıyor. Seçkin kafeleri ve restoranları 
dünya mutfağının yanı sıra yerel lezzetleri 
de sunarken; mağazaları, sinemaları, 
üst katlarda bulunan konutlarıyla yalnız 
KÖY’ün değil bütün Zekeriyaköy’ün 
buluşma noktası olmayı hedefliyor. 
ÇARŞIKÖY, park ve oyun alanlarıyla 
çocuklara da keyifli saatler yaşatabilecek 
bir ortam yaratıyor.



49



50 K Ö Y ’ D E  Y A Ş A M



51

Hitit dönemine ait kalıntılar.

Asur ticaret kolonilerinden kalıntılar.

51
ÇEŞİTLİLİĞİN 
ZAMANSIZ SEMBOLLERİ: 
ÇARŞILAR.. .

Neden Çarşıköy?

               arşılar, Tunç Çağı’ndan 
bu yana şehirlerin ekonomik ve 
kültürel zenginliklerini ifade eder. 

Kentin yakın çevresinde yaşayan 
insanların, sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılanabildiği, 
ticaret fonksiyonu ağır basan 
kompleksler olarak günümüze 
kadar gelerek çarşı kavramı bugün 
artık yerini alışveriş merkezine 
bıraksa da tarihsel işlevlerini 
sürdüren ÇARŞIKÖY eskiden 
olduğu gibi bugün de kentlerin 
kalbinin attığı, insanların sosyal, 
kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılayan merkezler olma 
özelliğini koruyor. Sadece 
birbirinden renkli mağazalarıyla 
değil, yeme içme seçenekleri 
ve aktivite alanlarıyla da birer 

yaşam merkezi olarak varlığını 
sürdürüyorlar.

Osmanlı mirası: İstanbul ve 
çarşıları…

İstanbul’da, büyük camilerin 
çoğunun çevresinde, medrese, 
imaret gibi yapılarla birlikte 
düzenli çarşılar da inşa edildiği 
bilinmektedir. Bu çarşıların önemli 
bir kısmı daha sonra altyapı 
çalışmalarında yıkılmıştır. 

Bu çarşılardan Mısır Çarşısı ile 
Kapalıçarşı, tarihsel misyonlarını 
günümüze kadar taşımış ve yalnız 
İstanbulluların değil, İstanbul’a 
gelen turistlerin de vazgeçilmez 
mekânları arasındaki yerlerini 
almışlardır.

C
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Mısır Çarşısı

Kapalıçarşı

Baharatların renkli dünyası:
Mısır Çarşısı

İstanbul’da sadece Eminönü’nün 
değil, Tarihi Yarımada’nın da 
önemli sembollerinden biri olan 
Yeni Cami Külliyesi’nin önüne 
gelince dört bir yanınızı keskin bir 
baharat kokusu sarar. 
O kokuyu takip ettiğinizde 
de büyülü atmosferiyle Mısır 
Çarşısı’nın kapısında bulursunuz 
kendinizi. Renk renk baharatlar, 
otantik hediyelik eşya, takılar, 
kuruyemişler, lokumlar, kahveciler, 
meraklı gözleriyle turistler, 
eğlenceli nağmeleriyle esnaf… Her 
biri cümbüşlü bir dünyanın öğeleri 
gibidir. Kentin en eski ve büyük 
kapalı çarşılarından biri olan 
Mısır Çarşısı, 1660 yılında Turhan 
Sultan tarafından Başmimar 
Kazım Ağa’ya yaptırılmış. İlk 
başta Yeni Çarşı ya da Valide 
Çarşısı olarak anılsa da adı 
18. yüzyıldan sonra değişmiş. 
Bunda Mısır’dan alınan vergilerle 
yapılmış olmasının ve Mısır’dan 
gelen ürünlerin satılmasının etkisi 
olduğu söyleniyor. Çarşı tıpkı 
bugünkü gibi eski dönemlerde de 

ticaretin ve alışverişin en canlı 
adreslerinden biriymiş.

Şiirlere konu olan Kapalıçarşı

Dünyanın dört bir yanından 
İstanbul’a gelen ziyaretçilerin 
uğrak yeri olan Kapalıçarşı’nın 
temeli 1461 yılında atılmış. 
Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt 
arasında yer alan Kapalıçarşı 64 
cadde ve sokağı, 2 bedesteni, 16 
hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3.600 
dükkânıyla dünyanın en eski 
ve en büyük alışveriş merkezi. 
45.000 metrekare kapalı alana 
sahip olan Kapalıçarşı’da bugün 
yaklaşık 20.000 kişinin çalıştığı 
tahmin ediliyor. 2014’te 553. yılını 
dolduran Kapalıçarşı, dimdik ve 
mağrur, hayatına devam ediyor.
El emeğiyle göz nurunun ön
plana çıktığı, zamanla unutulan
ya da kaybolmaya yüz tutan 
bize ait değerlerin korunduğu/
kollandığı, yerel ve yöreselin 
taçlandırıldığı dükkânları, 
geleneksel lokantaları ve
kahvecileriyle İstanbul’un en
kıymetlileri arasında...
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KÖY’DE HAYAT

Alışılmış kent hayatından çok farklı…

Kendinizi zaman zaman bir masalın içinde, 
zaman zaman eski bir film karesinde 
hissedeceğiniz doğal bir yaşam…

Kendinize, çevrenize, doğaya yabancılaşmadan 
yaşama imkânı...

Şehrin tüm konforundan yararlanırken doğanın 
şefkatine sığınabilmek için…

KÖY, yüksek standartların doğayla
müthiş bir uyumla harmanlandığı, özenle
tasarlanmış, konforlu, samimi ve farklı bir 
hayatın kapısını aralıyor.
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Yaşamayı düşündüğünüz yer her türlü imkana 
sahip olsa da yakınlarında bir sağlık merkezi 
yoksa yeteri kadar konfor sağlamıyor demektir. 
KÖY, her türlü ihtiyacınızı karşıladığı gibi, 
yapılması planlanan sağlık merkezi sayesinde 
sağlık hizmetlerinden de yürüme mesafesinde 
yararlanmanızı sağlayacak.

KÖY’DE SAĞLIK
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58 K Ö Y ’ D E  Y A Ş A M

KÖY’ÜN
MEYVE AĞAÇLARI

Kiraz, elma, armut, erik, incir... 
Dalından meyvenin tadına 
varabilmek için KÖY’de hayatı 
seçin…

Yeniden doğuşun simgesi 
olarak kabul edilen kiraz 
çiçekleri her yıl Mart ayında 
açmaya başlar. Estetiğin 
simgesi olan katmerli beyaz 
kiraz çiçekleri, KÖY’e ilkbaharın 
geldiğini müjdeleyecek.
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KÖY’DE

ÇOCUK OLMAK

Büyük kent çocukları, çocukluklarını 
yaşayamadan büyüyorlar. Ağaca tırmanmadan, 
meyve toplamadan, bir hayvana sevgiyle 
bağlanmadan, toprağa basmadan… Bunları 
ancak resimlerde görüyorlar. Açık havada, 
doğada oyunlar oynamanın faydaları saymakla 
bitmiyor: Çocuklar enerjilerini dışarı atıyor, 
kasları sağlıklı gelişiyor, dışarıda oyun 
oynayarak sosyal beceri kazanıyor ve
doğada kendilerini bulma şansı yakalıyor.

KÖY, içinde yer alması planlanan anaokulu, 
ilkokulu, doğal malzemelerle yapılan oyun 
parkları, sosyal tesiste yer alması düşünülen 
çocuk kulüpleri ve çok amaçlı atölyeleriyle 
onlara çocukluklarını yaşama şansı tanıyor.
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BEDEN ENERJİSİNİN 
RUHUN DİNGİNLİĞİYLE 
TANIŞTIĞI YER: KÖY

Nehrin kenarında tempolu bir yürüyüş ya da 
yeşilin tonları arasında kendini yeniden keşfetmek…  
KÖY, insanın kendisini, yakın çevresini ve doğayı 
yeniden keşfetmesi için her türlü imkânı sunuyor. 
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YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET
PARKURLARI

Her yanı ağaçlarla çevrili 118.000 m2’lik 
park içinde yapılması planlanan 3.5 km’lik 
yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları adeta 
arka bahçenizde sağlıklı bir yaşamın 
kapılarını aralıyor. 
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YÜZME HAVUZLARI

Yanında çocuk havuzları bulunan, biri açık 
ötekisi kapalı ve diğer fazlarda yapılması 
planlanan iki açık yüzme havuzu, size yılın 
365 günü spor ve eğlence imkânı sunuyor.
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Yaz, KÖY’de güzel

KÖY’de tatiliniz hiç bitmeyecek.
Kilyos Sahili size adeta evinizin arka
bahçesi kadar yakın olacak. Evinizden sadece
5 dakika uzaklıktaki muhteşem kumsallara
ulaşımınız özel araçlarla sağlanırken,  güneşlenme 
terası, kafe, bar ve restoranlarıyla göz dolduran Kilyos 
Sahilleri sabahın ilk ışıklarından gün
batımına kadar doğa, eğlence ve su sporları
ile sizi ve ailenizi misafir etmekten mutluluk duyacak.
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SPOR ALANLARI

Tenisten squash’a, yüzme havuzlarından 
basketbol ve futbol sahasına kadar birçok 
spor alanı, çocuklarınızı ve sizi doğanın 
içinde sağlıklı bir yaşama davet ediyor.
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SİNEMA

ÇARŞIKÖY’de yapılması planlanan 
maksimum konfora ve son teknolojiye 
sahip altı salonlu sinema, size ve ailenize 
keyif dolu bir film deneyimi sunuyor.
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MİNİK DOSTLARIMIZA 
ÖZEL ALANLAR

KÖY, ailenizin can dostları kedi ve köpekler için de
uygun bir yaşam alanı. Bir can dostunuz varsa 
ya da sahip olmak istiyorsanız ve çocuklarınızın 
hayvan sevgisiyle büyümesinin önemli olduğunu 
düşünüyorsanız, evcil hayvan alanlarıyla KÖY
ideal bir seçim.
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PROJEYİ
geliştirenler

1953 yılında bir ülkenin kentleşme 
çalışmalarına öncülük edecek, 
insanların yaşam kalitesini yükseltecek 
anlayış hayat buldu. İnşaat alanının 
köklü markası Emlak Konut’un, 
başarılarla dolu yolculuğu başladı. 
İnsan hayatına konfor katacak, çevreye 
duyarlı, modern kentler kurmak 
kurumsal vizyon olarak belirlendi. Bu 
temel amaçla birlikte Emlak Konut, 
sektörüne pek çok yenilik getiren 
uygulamaların mimarı oldu.
 
Emlak Konut, ülkemizin planlı 
kentleşmesinde örnek teşkil eden, 
iz bırakan projeler gerçekleştirdi. 
Bulunduğu semte ismini verecek 
büyüklükte ve döneminin en yenilikçi 
kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, 
ciddi bir dönüm noktasını beraberinde 
getirdi. Ve 2002 yılında Emlak Konut, 
gayrimenkul yatırım ortaklığına 
dönüştü. Bu dönüşüm aslında dev 
projelerin, ses getirecek atılımların 
ve daha büyük bir şirket olmanın 
habercisiydi. ‘’Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’’ olmasıyla beraber Emlak 
Konut; tasarım alanında dünyada yankı 
bulan, çevreye duyarlı teknolojileri 

içinde barındıran, şehre değer katan 
niteliklerde projelerin ardında yer aldı. 
2003 yılından itibaren 12 yıllık dönemde 
ise yaklaşık 121.000 bağımsız bölümün 
ihalesini gerçekleştirdi.

Emlak Konut hızlı büyümesini 
taçlandıracak, hedeflerini daha geniş 
ufuklara taşıyacak bir atılımla iki kez 
halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka 
arzı arasına girdi. 2013’teki ikincil 
halka arz ise son 5 yılda Avrupa’da 
gayrimenkul alanında yapılan en 
büyük halka arz oldu. Halka arzlarla 
büyüyen Emlak Konut, 3,8 milyar liralık 
ödenmiş sermayesi ve 30 Eylül 2015 
itibariyle ulaştığı 17,1 milyar liralık 
aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü 
şirketleri arasındaki yerini daha da 
sağlamlaştırmıştır. 

Emlak Konut kuruluşundan beri artan 
ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi 
ve geldiği noktadaki konumu itibariyle 
yarınlara güçlü adımlarla yürüyor. 
Bu ülkenin gururla anılacak, küresel 
oyuncusu olma hedefine her geçen gün 
biraz daha yaklaşıyor…

1994 yılında kurulan Siyahkalem, 
inşaat taahhüt firması olarak yurt 
içinde ve yurt dışında pek çok 
proje gerçekleştirdi. 

Sektörde güvenilir bir yeri olan 
Siyahkalem, toplu konut, okul, 
sosyal tesis ve cami gibi üstyapı 
projelerinin yanı sıra otoyol, köprü 
ve çeşitli altyapı projeleri inşa 
etti. Ayrıca şirket 2013 yılından 
bu yana enerji sektöründe de 
faaliyet gösteriyor. Siyahkalem, 
inşaat sektöründe yıllardır 
biriktirdiği deneyimini çevre, doğa 
ve insanla barışık projelere imza 
atmak için kullanmaktadır. Bütün 
projelerinde bireyin sosyal, kültürel 
ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze 
alan Siyahkalem, çağımızın kent 
ve kentleşme sorunlarını doğru 
tespit ederek bunları aşmayı 
ve gelecek kuşaklara gurur 
duyacakları yaşama alanları 
bırakmayı hedeflemektedir. 

Bu yaklaşımını Siyahkalem, 
Zekeriyaköy’de geliştirdiği KÖY 
projesiyle hayata geçirmektedir.  

Bu katalogdaki görseller tanıtım amaçlıdır. Teknik gereklilik olması halinde
SİYAHKALEM, EMLAK KONUT GYO A.Ş.’nin onayıyla değişiklik yapılabilir.
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