










Birden çok daire planı ve yaşam 
seçenekleriyle herkes için en iyi lokasyon...







Çevresinde bulunduğu en değerli 
ve en köklü konuma sahip olma 
özelliğini taşıdığı için, yatırımınız 
daha da kıymetli!

Çok seçenekli konut tiplerini ve 
ticari alanları değerlendireceğiniz, 
sosyal tesisleri ve yüksek merkezi 
konumu sayesinde kaliteli ve akıllı 
yatırım fikirlerini düşüneceğiniz 
bir proje.

Yatırımınız için
en iyi lokasyon





Bazalı mimari yapısı ile 
doğanın içinde kalıp, kuledeki 
teraslı ve balkonlu daire 
seçenekleri ile eşsiz ankara ve 
orman manzarasının keyfini 
çıkarabilirsiniz!

Konumundaki en yüksek 
kot yapısına sahip Lokasyon 
Beysukent, 2 kulesi  ile 180 
konut ve 6 ticari alandan 
oluşuyor.

2+1’ den, 4+1’ e uzanan daire 
seçenekleri ile herkes için farklı 
alternatifler sunuyor.

Ankara’nın en iyi 
lokasyonunda 
yeni bir yaşam stili 
başlıyor! 





Sessizliğin içindeki çocuk kahkahaları 
için harika bir lokasyon !

Aileniz için tüm detayları düşünülmüş 
sosyal alanları, yürüme mesafesindeki 
merkezler, ulaşım rahatlığı ve çeşitli 
daire seçenekleri ile tercih edeceğiniz 
bir proje.

Lokasyon Beysukent, özel depo 
alanları  ve  rezervasyon sistemiyle 
çalışan “misafir & bakıcı” odası 
seçenekleriyle, hayatı sizin için 
kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Yuvanızı daha 
yükseğe taşıyın ! 







Markalamamızın en kıymetli çıkış noktası : “doğa ve yuva”

Ankara’nın en yüksek ve prestijli noktasında bulunan 
Lokasyon Beysukent, bulunduğu konum ve mimarisi ile bize ilham verdi.

Yükseklik, doğa, yuva, güç, 
korunma, kartal; Kartal Yuvası

Modern, yatay ve dikey algılar, 
yüksek tavanlar, şeffaflık, ışık, teras...

Kavramlar ve anlamlar... Mimari, Simetri & Altın oran...

İlham Öykümüz...











MİMAR
Gökhan Aksoy Mimarlık

Tasarım, temel kurgusu itibarı ile estetikten ödün vermeden, konforu 
ön planda tutarak, hayat bulmuştur. Mimari bakış açımıza göre kullanıcı 
konforunu ön planda tutmak, zannedildiği gibi gösterişli malzemeler ile 
kaplama yapmak, evi dekor ve süslemelerle donatmaktan çok öte, işin 
özünün, kurgusunun doğru tasarlanması ile olmaktadır. Bu ise ancak 
plan çözümlerini, kullanım kolaylığı sağlayacak, fayda arttıracak, doğru 
matematiksel kurgu ile çözmekle mümkün olmaktadır. 

Lokasyon Beysukent’ te arazinin, iklimin, kullanıcı ihtiyaçlarının detaylı 
analizleri yapılarak titizlikle tasarlanan planlar, mümkün olan en büyük 
faydayı kullanıcısına sunmaktadır. Gerek küçük metrajlı rezidans 
ünitelerde, ve gerekse de büyük metrajlı aile konutlarında, fayda sağlama 
esasına dayalı bu mantık, tasarımın temel kriteri olmuştur. Bu tasarım 
kriterleri; binanın araziye yerleşimi, kütle kararları ve hatta sistemlerinin 
belirlenmesine varıncaya kadar, en genelinden en ufağına, tüm kararların 
belirleyici unsuru olmuştur. 

Binanın toprağa temas ettiği zemin katlarda yatay bir kütle yapısı olması 
ve üst katlarda ise arazinin avantajı olan üst kottan mahalleyi ve şehri 
görme durumunu pekiştirmek amacıyla düşey bir yapıya sahip olması; 
hep bu tasarım kriterlerinin bir sonucudur. Bu sayede alt kat tercih eden 
kullanıcılar toprağa yakın yeşillikler içinde bir hayat yaşarken; üst kat 

tercih eden kullanıcılar tüm şehre hakim olma hazzını hissedeceklerdir. 
Yatay ve düşey kütle etkisinin birlikte kullanılması bu tercihleri yapan 
kullanıcıların sayılarını olabilen en üst seviyede tutabilmeyi sağlamıştır. 
Ayrıca yatay kütle binanın insan ölçeğinde algılanmasını sağlamaktadır. 
Yatay kütlede zemin ile temas eden noktada aynı zamanda hem spor 
alanları ve sosyal tesis hem de ticari alanlar bulunmaktadır. 

Bu sayede binanın zemini ile olan ilişkisi güçlenmektedir. Zemin ilişkisi 
aynı zamanda eğimli arazinin tüm özelliklerini, fayda sağlamak yönünde, 
kullanmayı da mümkün kılmaktadır. Bu özelliği ile Lokasyon Beysukent 
bölgede nitelikli konut ihtiyacına yanıt verirken, sağladığı imkanlar ve 
peyzaj alanları ile rezidans yaşamına yeni bir bakış açısı sunan tasarımı ile 
öne çıkmaktadır.

Yatay kütlede aynı zamanda, arazinin topoğrafik yapısına uyum 
sağlayacak teraslı kütle yapısı tercih edilmiş ve kullanıcıların bu manzara 
zengini konumun tadını çıkarmaları sağlanmıştır. Yapı, kütle ve cephe 
yapısındaki ince dokunuşlar ile sıradanlaşan konut yapı tipolojisinin 
ötesine geçmeyi başarmış ve şehrin siluetinde hakkettiği yeri almıştır. 
Tüm bu özellikleri ile Lokasyon Beysukent sıradanlıktan uzak, kaliteli bir 
hayat arzulayanlar için tasarlanmış öncü bir projedir.

 “...estetikten 
ödün vermeden, 
konforu ön planda 
tutarak...”





İÇ MİMAR
Artcode Mimarlık

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı ölçekte planlanan daire tipleri, 
en küçük ölçekte bile maksimum rahatı ve keyfi sağlamaya 
yöneliktir. Daire tasarımlarında, şatafatla mekânı boğan 
gereksiz süslemeler yerine marka değeri taşıyan şık ve uzun 
ömürlü malzemeler tercih edilmiştir. Tasarımda benimsenen  bu 
yaklaşım, projenin  imzası olan ‘kaliteli ve keyifli yaşam’ fikrini 
vurgulamaktadır.

Belirli bir kesim hedef alınmaksızın her yaşta ve ihtiyaçta 
kullanıcıya yönelik, zevkle ve özenle işlenmiş mekanlar yaratma 
fikri, Lokasyon Beysukent  projesinin kendi içinde bir bütünlük ve 
uyum yakalamasını sağlamıştır.Yapı gereği tüm şehir manzarasına 
hâkim kule dairelerin yanı sıra alt katı oluşturan yaşam alanlarının 
peyzaja yakınlığı, iç mekânda doğayla ve dışarıyla bir olma hissi 
vererek ferah ve aydınlık yaşam alanları sunmaktadır.  

Dış mekânda yakalanmış bina yeşil ilişkisi, galerileri olan iç 
bahçeli keyifli dolaşım alanları ile bina içinde de yaratılmıştır. 

Ortak kullanıma sunulmuş alanlar, genelin aksine, havasız 
bodrum katlarından çıkarılıp gün ışığından en yüksek faydayı 
sağlayacak şekilde camlı, aydınlık mekanlarda hayat bulmuştur. 
Bu sayede Lokasyon Beysukent, sakinlerine yalnızca yaşanan 
bir ev sunmanın çok ötesinde sosyalleşebilecekleri, iç mekânda 
olma kasvetinden uzak, kaliteli ve keyifli zaman geçirebilecekleri 
alanlar sunmaktadır.

Lokasyon Beysukent projesinde, alışılmış rezidans fikrinin dışına 
çıkılarak, kapalı cam küpler inşa etmek yerine nefes alabilen dışa 
dönük mekanlar yaratılmış, kullanıcılara rezidans şıklığı, keyifli 
ve ferah yaşam alanları yaratılarak sunulmuştur. Proje, bölgedeki 
nitelikli konut ihtiyacına barındırdığı sosyal tesisler, kafeler, ferah 
spor alanları, çocuklar için aktivite kulüpleri ile yanıt vermektedir. 

 “...marka değeri 
taşıyan şık ve 
uzun ömürlü
malzemeler...”





On Tasarım
Yard. Doç. Dr.

 “...kendi karakteri 
olan ve mekânsal 
farklılığı algılatan 
formlar...”

PEYZAJ MİMARI VE KENTSEL TASARIMCI

Topoğrafyasındaki hareketliliğin mimari çözümlerle 
bütünleştiği Lokasyon Beysukent Projesi, 
topoğrafik farklılıkların peyzaj mimarlığı aracılığı 
ile açığa çıkarılması anlamında yorumlanarak, 
peyzajın topoğrafya ile diyaloğu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Mimari kurgunun oluşturduğu dikeyde ve yatayda 
yaratılan hareketliliğin karşılığı,  peyzajda daha 
sakin bir dil kullanılması gerekliliği konusunda 
tasarım kararı alınırken her bir peyzaj adımında 
kendi karakteri olan ve mekânsal farklılığı algılatan 
formlar seçilmiştir.  

Peyzaj kavramsal yaklaşım kararları alınırken;  
parsel içerisinde bulunan iki kule ve teraslı 
katmanlardan oluşmuş olan konut+ticaret 
yapıları kombinasyonuna brütalist bir yaklaşım 
sergilenmiştir.Konut kuleleri ve teraslı kademeli 
yapılara erişimi sağlayan ve proje alanının batı 
ve doğusundan alınan iki giriş bulunmaktadır ve 
batıdan alınan ana giriş bitkisel kompozisyon ile 
oluşturulmuş, güçlü bir dilin kullanıldığı yapısal 
ve bitkisel kararlarla davetkâr bir anlatımla 
zenginleştirilmiştir. 

Batı girişinde kullanılan renk etkili bitkisel 
kompozisyon ve bina cephesiyle uyumlu malzeme 
seçimleri mimari yapı ile peyzajın ortak bir dilde 
bütünleşmesini sağlamış ve bu bütünleşme 
peyzajı da anlamlı kılmıştır. Yapısal peyzajda, doğal 
malzeme seçimlerine gösterilen özen, aslında 
peyzajın yani doğanın tezahürü olarak tasarlanması 
anlamında da önemli bir vurgudur.

Batı koridorunda, ana girişin sağında ve solunda 
yer alan konutlarda,  parselin güney cephesine 
bakarlı teras katların bütününde;  konutların 
zemin kotla buluştuğu her bir noktada, 
kullanıcıların dinlenme ve rekreatif zaman geçirme 
alanlarında,  deckler ve oturma birimlerinin sıcak 
ve doğal malzeme olan ahşap ile bezenmesi, 
batı koridorunun ahşap kullanımından arta kalan 
kısımlarında doğal taş malzeme olan çakıl taşlarının 
kullanılması,  sosyal tesisin sınırlarının belirlenmesi 
için ihtiyaç duyulan perdelemenin ise tamamen 
bitkisel materyal ile tasarlanması, peyzajın 
tezahürü olması açısından da önemlidir.   

Bitki dikimine izin vermeyen mahal üstü açık 
alanlarda, çelik saksılar kullanılarak içine 
yerleştirilmiş renk ve dokusu ile mekânla 

bütünleşen bitkisel tasarım ve bitki varlığının 
oluşturacağı hava koridorları ile görsel bütünlük 
yakalanmıştır.   

Kullanıcılarının kendi evlerindeki kadar rahat 
hareket etmeleri ve birlikte iyi vakit geçirmelerine 
olanak sağlayacak donatılarla bezenmiş düzlemler 
oluşturulmuş ve söz konusu düzlem 3 kademede 
çözülerek bir yansıma havuzu ile taçlandırılmıştır. 

Konutlar ve ticaret yapıları arasındaki sınır, 
kottan faydalanılarak elde edilen doğal bir 
sınırdır. Böylece kullanıcılar çevre fonksiyonlarla 
görsel iletişimleri kesilmeden tüm alan içerisinde 
kesintisiz bir yaşantı elde ederler. 
Kesintisiz bir süreklilik içerisinde alana serilen, 
zengin yeşil ve su dokusundan oluşan peyzaj, 
mimarinin topografyaya yansımış izi gibidir. Bu 
düzenlemede büyük koru alanları, toprak kotu 
ile aynı kotta seyreden dere akışı, çiçek yatakları, 
yasıma havuzları ve kot farklılıkları ile rekreasyona 
hükmeder. 
Doğru ışıklandırma ile tüm kullanıcıların,  her 
zaman dilimi aralığında tüm alanları güven ve 
emniyet içerisinde kullanabilecekleri özgün 
tasarımlara yer verilmiştir.



Yazın ve kışın 
kullanıma uygun, 
kapalı yüzme havuzu.

YÜZME HAVUZU

Profesyonel ve 
modern spor aletleri 
ile donatılmış kapalı 
fitness salonu.

SPOR SALONU

Çocuklar için 
tasarlanmış, oyun 
oynayabilecekleri, 
kitap okuyacakları ve 
etkinliklere katılacakları 
bir mekan.

ÇOCUK KULÜBÜ SPA MERKEZİ

Masaj odası, sauna 
ve fin hamamından 
oluşan sağlık 
ve rahatlama 
bölümleri.

Lokasyon’da 
Neler Var?



TİCARİ ALANLAR

Market, eczane, 
kuaför, ev temizliği, 
kuru temizleme ve 
tüm dükkanlar için 
hazırlanmış farklı 
seçeneklerde ticari 
alanlar.

Blokları çerveleyen 
yeşil alanlar içerisinde 
tasarlanmış yürüyüş 
yolu, oturma bankları, 
çocuk parkı, ve 
kamelyalardan oluşan 
peyzaj yapısı.

PARK ALANI

4+1 konutlarda 2 
adet, diğer daire 
seçeneklerinde 1 adet 
tahsis edilen kapalı 
otopark alanları ve 
açık misafir otoparkı. 

OTOPARK

Toplamda 6 adet 
olup,  rezervasyon 
sistemiyle çalışan, 
içinde kendine özel 
banyosu bulunan 
misafir ve bakıcı 
odaları.

7/24 fiziki güvenlik, 
Kamera sistemi,
Kartlı giriş sistemi,
Görüntülü Intercom.

GÜVENLİK







Vaziyet Planı
Lokasyon Beysukent, Beysukent’te 14.900 m2 alana 
konumlandırılmıştır. Toplam inşaat alanı 54.500 m2’dir.
Toplam Peyzaj alanı 8.700 m2’dir. Proje toplamında 
180 konut ve 6 ticari alan bulunmaktadır. 17  katlı 2 
kule (dikey yapı) ve bazada (yatay yapı), 2+1’den 4+1’e 
kadar daire seçenekleri bölgenin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak oluşturulmuştur.

E BLOK
6 adet ticari alan

2+1 daire 27 adet
2+1 Loft daire 2 adet

3+1 daire 4 adet
4+1 daire 4 adet

D BLOK
2+1 daire 30 adet
3+1 daire 20 adet
4+1 daire 14 adet

C BLOK
Kapalı Çocuk Oyun Alanı  

Kapalı Yüzme havuzu
Spor salonu

Yoga & PilatesOdası
Sauna

Fin Hamamı
Masaj Odaları

Açık ve kapalı Cafe
2+1 daire 9 adet
3+1 daire 2 adet

A BLOK
2+1 daire 4 adet
4+1 daire 2 adet

B BLOK
2+1 daire 28 adet
3+1 daire 20 adet
4+1 daire 14 adet





Angora
 Bulva

rı

Angora Ormanı

Hacettepe 
Kampüsü

Starbucks

Eczane
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Kentpark AVM CEPA AVM
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Mesafeler & Yakınlıklar:
Lokasyon Beysukent, bulunduğu konum itibari ile 
tüm önemli noktalara çok yakın !

H

Bilkent Şehir 
Hastaneleri

MERKEZE OLAN YAKINLIĞINIZ

ÇAYYOLU   7 Dak.   3.2 Km
ÜMİTKÖY 10 Dak.   7.8 Km
BEYTEPE 11 Dak.   6.7 Km
BİLKENT 12 Dak.   9.3 Km
ÇUKURAMBAR 12 Dak.   9.6 Km
KIZILAY                 20 Dak. 15.6 Km
İNCEK                 21 Dak. 14.1 Km
ORAN                 22 Dak. 19.2 Km

AVM,OFİS VE EĞLENCE MERKEZLERİNE OLAN YAKINLIĞINIZ

BEYSUPARK YAŞAM 
MERKEZİ

5 Dak. 1.4 Km

GALERİA AVM                   8 Dak.    2.9 Km
OFFİCİUM BEYTEPE                 8 Dak . 4.3 Km
MAIDAN                 8 Dak. 7.1 Km
TEPE PRIME 8 Dak. 7.7Km
ARCADİUM AVM 9 Dak. 4.1 Km
MAHALL 9 Dak. 9.2 Km
GORDİON AVM 10 Dak. 4.9 Km
KENTPARK - CEPA AVM 11 Dak. 7.9 Km
NEXT LEVEL AVM 11 Dak. 10.5 Km
ARMADA AVM 13 Dak. 11.8 Km
PANORA AVM 20 Dak. 18.9 Km

HASTANELERE OLAN YAKINLIĞINIZ 

MEDİSUN HASTANESİ 3 Dak. 1.5 Km
ÇAYYOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 6 Dak. 5.6 Km
BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ 7 Dak. 3.8 Km
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ 9 Dak. 4.5 Km
GÜVEN ÇAYYOLU HASTANESİ 10 Dak. 5.6 Km
LÖSANTE HASTANESİ 10 Dak. 7 Km
MEDİCANA HASTANESİ 14 Dak. 9.4 Km
TOBB ETÜ HASTANESİ 15 Dak. 9.6 Km
ACIBADEM HASTANESİ 22 Dak. 20 Km

ÜNİVERSİTE VE OKULLARA OLAN YAKINLIĞINIZ

BEYSUKENT KOLEJİ 3 Dak. 1.3 Km
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 8 Dak. 5.7 Km
ODTÜ 9 Dak. 7.2 Km
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 11 Dak. 9.0 Km
BİLFEN KOLEJİ 12 Dak. 5.6 Km
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 13 Dak. 10.1 Km
UFUK ÜNİVERSİTESİ 13 Dak. 9.7 Km
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 16 Dak. 9.7 Km
TED ANKARA KOLEJİ 18 Dak. 13.6 Km
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 20 Dak. 16.7 Km

METRO DURAKLARINA OLAN YAKINLIĞINIZ

BEYTEPE METROSU 5 Dak. 2.6 Km
ÜMİTKÖY METROSU 8 Dak. 4.9 Km
ÇAYYOLU METROSU 10 Dak. 4 Km
KORU METROSU 11 Dak. 4.1 Km







Modern ve konforlu mimarisinin içinde, son teknoloji spor aletleri 
ile donatılmış fitness alanı ve yoga odası, evinizin hemen altında 
sizi bekliyor! 

İster bireysel olarak, ister özel eğitmenler eşliğinde organize edilen 
dersler ve cafeteryasıyla spor keyfi ve fit yaşam Lokasyon’ da.

Spor & Yoga





Her şeyi sessizce bir kenara bırakın ve rahatlayın...
Evinizin hemen altında profesyonel olarak hazırlanmış wellness alanında 
kendinizi ve ruhunuzu yenilemek istemez misiniz? 

Fin Hamamı, Sauna ve Masaj odasından oluşan bu şifa alanları, günün 
yorgunluğu atmak için muhteşem bir tercih olacak. 

Relaxing & Wellness





Sizin ve ailenizin sıklıkla uğrayacağınız, günü mutlu olarak 
kapatacağınız, 164 m² lik havuzu, modern tasarımı ve farklı 
ışıklandırması ile yüzmeyi keyifli bir deneyim haline getiren
Vazgeçilmez bir sosyal alan...

Yüzme Havuzu





Sosyal alanları birbirine bağlayan bir konumda yer alan
Cafe bölümünde, barista eşliğinde tüm dünya kahvelerinden 
içebilir, bir şeyler okuyabilir ve  evinizin hemen altında farklı bir 
keyif alanı keşfedebilirsiniz.

Cafe





Oyun zamanı hiç bitmeyecek !

Çocuklar için özel tasarlanan oyun alanında, onların keyifle 
vakit geçireceği tüm detaylar düşünüldü. Lokasyon çocuklarının 
vazgeçilmez Kulübü ile hem aileler mutlu olacak hem miniklerimiz.

Çocuk Kulübü





Rahat bir mola...

Lobi bölümünde, keyifle zaman geçireceğiniz,
çalışma, bekleme, karşılama yapacağınız fonksiyonel bir alan.

Rahat bir mola...

Lobi bölümünde, keyifle zaman geçireceğiniz,
çalışma, bekleme, karşılama yapacağınız fonksiyonel bir alan.

Ortak AlanOrtak Alan





Lokasyon’dan hayatınızı kolaylaştıracak bir seçenek: Plus Room

Kendine özel banyosu ve dolabı ile rahatlık ve kolaylık için tasarlandı. 
Tüm dairelerin kullanımı için rezervasyon sistemiyle çalışan, hem misafirleriniz 
hem de bakıcılarınız için ideal bir yaşam alanı. 









Giriş 
5 metre yüksekliğinde 
cam tavan ve bol 
ışık alan mimarisi ile, 
binaya giriş kısmında 
size ferahlık ve güven 
duygusu veren lobi 
alanı...





Kat Holü
Elegant ve modern 
mimarisinde kullanılan 
cam detaylarıyla, 
aydınlık ve ışık dolu 
bir tasarım sunar.





Ortak Alan
Kat Hollerinde 
bulunan bu ortak 
alanlar, beklemek 
ve dinlenmek için 
ideal bir bölüm olarak 
tasarlanmıştır.







Yaşam Alanları





























Daire Planları



2+1
Minik çekirdek aileniz için, konforlu bir alan...



1 1152 63 7 94 8 10

SALON MUTFAK
GİRİŞ 
HOLÜ

HOL VESTİYER
SUIT 

YATAK ODASI
SUIT 

GİYİNME ODASI
SUIT 

BANYO 
YATAK 
ODASI 

GENEL 
BANYO

BALKON 
DEPO 
ALANI

TOPLAM 
NET m² 

TOPLAM 
BRÜT m²

31,94 m² 15,36 m² 3,46 m² 3,68 m² 2,65 m² 14,26 m² 4,36 m² 3,44 m² 13,98 m² 3,51 m² 9,80 m² 3,23 m² 109,67 m² 143,55 m²
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3+1
Mutlulukla doldurulacak bir oda daha...



SALON MUTFAK
GİRİŞ 
HOLÜ

HOL
SUİT 

YATAK ODASI
SUİT 

GİYİNME ODASI
SUİT 

BANYO
YATAK 
ODASI 

YATAK 
ODASI 

GENEL 
BANYO

BALKON BALKON 
DEPO 
ALANI

TOPLAM 
NET m² 

TOPLAM 
BRÜT m²

30,12 m² 11,79 m² 6,54 m² 7,33 m² 19,90 m² 4,67 m² 3,81 m² 16,36 m² 12,53 m² 3,92 m² 7,31 m² 4,20 m² 3,23 m² 131,70 m² 172,19 m²
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4+1
Geniş aileniz için ferah mimarisi ile  mutlu bir yuva...



SALON MUTFAK
GİRİŞ 
HOLÜ

HOL VESTİYER
MİSAFİR 

WC
ÇAMAŞIR 

ODASI
SUİT YATAK 

ODASI
SUİT 

GİYİNME ODASI
SUİT 

BANYO

60,26 m2 26,92 m2 5,23 m2 18,75 m2 3,62 m2 2,55 m2 2,62 m² 23,92 m² 8,98 m² 8,51 m²

YATAK 
ODASI 

YATAK 
ODASI 

YATAK 
ODASI 

GENEL 
BANYO

BALKON BALKON BALKON 
DEPO 
ALANI

TOPLAM 
NET m² 

TOPLAM 
BRÜT m²

13,83 m² 14,14 m² 15,06 m² 4,38 m² 9,51 m² 15,12 m² 7,40 m² 3,22 m² 244,02 m² 314,61 m²
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1998 yılında Diyarbakır’da kurulan CABA A.Ş. ticari hayatın 
içerisinde hızla ilerleyen, taahhüt, enerji, turizm ve maden 
sektörlerinde sosyal yaşama ve toplumsal yapıya doğrudan 
etki ederek iş hacmini genişletmeye devam etmiştir.

Üstlendiği taahhütleri zamanında ve beklenen kalite 
seviyelerinin üzerinde tamamlayarak sektöründe ciddi bir 
saygınlığa ulaşmış olan CABA A.Ş.’nin bugünkü konumuna 
gelmesinde, personelinin deneyim ve profesyonelliği 
ile yönetim kadrosunun geliştirmiş olduğu strateji ve 
organizasyonel başarısı etkili olmuştur.

CABA A.Ş. yol-tünel, konut ve otel inşaatı projeleriyle 
sektördeki yerini sağlamlaştırmış, her geçen gün büyüyen 
teknolojik altyapısıyla bilgi ve birikimini başarılı bir 
şekilde harmanlamış ve bu sayede piyasadaki yerini 
kalıcılaştırmıştır. 

Topluluk şirketleri anlayışı ve özgüveni içinde faaliyetlerine 
devam eden CABA A.Ş, bugün, büyük kapasiteli birçok 
projesine devam etmektedir.

Yeni yatırım projeleriyle birçok alanda faaliyet göstererek, 
büyümeyi hedeflemiştir.

Kazım Özalp Mahallesi, Reşit Galip Cd. No:97, 64500 Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 439 43 34  Fax: +90 312 439 43 36 info@cabagrup.com.tr 

www.cabagrup.com.tr








