
Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...



“BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA 
OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN 

İHTİYAÇLARINA UYGUN
 ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. ”

Pieter C. Vink

Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret 
anlayışımız, vazgeçilmez değerlerimizle, 

Babalarımızın: " Başlanan her iş en iyi şekilde 
yapılmaya layıktır " nasihatını şiar edinmiş iş 

titizliğimiz ve hizmet anlayışımızla,

Bölgenin değerlerine katma değer katacak, yıllar 
sonra bile bakıldığında bir eser olarak kalacak, 

insana ve çevreye saygılı,
Sonuçta "Herkesin Kazanacağı" bir yapı 

Güzelyalı...



Sektörün lider kuruluşlarından biri olan Yalçınlar 
İnşaat, her zevke hitap eden, ergonomik tasarımlı 
yaşam alanlarıyla Konyalılara güzel bir hayat tarzı 
sunuyor.

Modern ve çağdaş yapılanmaya önem veren 
Yalçınlar İnşaat, doğayla iç içe, insanların aradığı 
sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarını, kaliteden 
taviz vermeden gelişen teknolojinin ışığında 
tasarlamıştır. 

Aradığınız huzur, güvenilir yaşam alanı ve estetik 
değerlerin buluştuğu noktada Güzelyalı Evleri'ni 
bulacaksınız.



Meram’ın kalbinde doğayla iç içe yaşayıp, 

çocuklarınızı yemyeşil bir dünyada 

büyüteceksiniz...



Yalçınlar İnşaat denince akla ilk gelen 
şey çevre ve sağlığa verdiği önemdir.  

Sosyal sorumluluk, güvenilirlik, 
sürekli gelişim, müşteri odaklı-

lık gibi ortak değerler doğrul-
tusunda uygulanan projeler, 
hayalinizdeki evi gerçek bir 
mutluluğa dönüştürmeye 
devam etmektedir. Konut 
projelerinden biri olan Yaka-
meram semtindeki Güzelyalı 
Evleri’yle güneşin gülümseye-

rek doğduğu, huzurlu, güveni-
lir, ailenizin ihtiyaçlarına göre 

tasarlanmış rahat bir eve sahip 
olabilirsiniz.



• Estetik ve modern dış cephe

• 4 katlı 8 daire ve 2 ayrı blok

• Bodrumda 16 araçlık otopark yeri

• Zemin açık otoparkı

• 7 gün 24 saat güvenlik

• Görüntülü diafon sistemi

• sı ve ses yalıtımı (Mantolama)

• Yeşil alan

• Merkezi Tv ve uydu anteni

Genel Bilgiler

Huzurla 
Yaşayabileceğiniz 
Güvenlikli Site 
Anlayışı...



Depreme dayanıklı son teknoloji inşaat sistemi...

Blok Ortak Mekanları
• Girişlerde normal merdiven

• Her blokta asansör

• Giriş kapıları alüminyum ve zeminleri granit - seramik

• Fotoselli aydınlatma sistemi

Isınma Sistemi
• Doğalgaz münferit ısıtma sistemi

• Sıcak su

• Zeminden ısıtma

Kapılar Ve Pencereler
• Daire giriş kapıları 1.sınıf çelik kapı

• Oda kapıları amerikan panel kapı

• Balkon kapıları dış cepheyle uyumlu 1.sınıf

• Pencereler 1. sınıf ahşap doğrama camlar ısı yalıtımlı



İçine girdiğinizde günün tüm sıkıntı ve stresini 

üzerinizden atmanızı sağlayacak kadar huzurlu, içinizin 

rahat olmasını sağlayacak kadar güvenli ve modern bir 

yapıya sahip Güzelyalı Evleri’nin kapılarını sizin için 

açıyoruz. Sağlık, güvenlik, huzur, modern, çağdaş ve 

çevreci yapılaşma, ergonomik tasarım ve daha birçok 

özelliği bir çatı altında buluşturduk. Sizi de o çatı altında 

görmek istiyoruz.

Çok özel lokasyonu, 
yapım kalitesi ve yaşama 
zevk katacak yaklaşımlarıyla 
Güzelyalı Evleri  geleceğe 
yapacağınız en değerli 
yatırım...  

Giyinme Odası

Teras Balkonlar



Odalar İç Mekan: Zeminler laminat parke, karton-

piyer, saten alçı üzeri su bazlı boya.

Mutfak: Ankastre mutfak, mutfak dolapları projesine 

göre hazır pvc kapak (opsiyonel), zeminler kalebodur, 

tezgah arası fayans, duvarlar saten alçı üzeri su bazlı 

boya.

Banyo, Lavabo ve Wc’ler: Zeminler kalebodur, 

duvarlar fayans kaplama, banyo ve lavaboda hilton lavabo-

lar, banyoda klozet, küvet, wc de gömme rezervuar, batar-

yalar mix.

Elektrik tesisat: Görüntülü diafon sistemi, uzaktan 

kumandalı otopark girişi, daireler arası sesli dahili telefon sis-

temi, merkezi sistem tv ve uydu yayını, her dairede iki harici 

telefon hattı, enerji odası ve şaft bacası.
Kapalı Otopark

Ankastre Mutfak



Kat Planı

Normal Kat Planı 
Brüt 200 m2  

1) Salon 32.2 m2

2) Oturma Odası 22.2 m2

3) Çocuk Odası 12 m2

4) Yatak Odası 9 m2

5) Mutfak 17.4 m2

6) Banyo 5.6 m2

7) Ebeveyn Yatak Odası 24.6 m2

Zemin Kat Planı 
Brüt 160 m2  

1) Salon 26.5 m2

2) Oturma Odası 11.9 m2

3) Çocuk Odası 10.4 m2

4) Yatak Odası 13.6 m2

5) Mutfak 16.3 m2

6) Banyo 5.2 m2



Referanslar

Mimoza Evleri Gündoğdu Sitesi

Platin Konutları



Tüm hakları Yalçınlar İnşaat'a aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Bu broşürdeki daire 
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