


Orman, Deniz ve Aileniz...



Cumbanızdaki hanımeli kokularının orman semalarına yayıldığı, denizden esen 

meltemin yaz akşamlarını serinlettiği, aile sıcaklığını rezidans ayrıcalığıyla birleştiren, 

KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi’ne hoş geldiniz.





Aile boyu mutluluk, 
     Aile Rezidansınızda...

Sevdikleri ve değer verdikleriyle yaşadığı her anı unutulmaz kılmak isteyenlerin; 
hobileri ve yaşam alışkanlıklarını dolu dolu yaşayacağı yeni bir hayat başlıyor.
KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi; sosyal hayatı evinizin konforuyla 
bütünleştiren, her metrekaresi yaşam enerjisiyle dolu modern imkanlarıyla Florya’ya    
değer  katıyor.

İstanbul’un en nezih semti Florya’da, doğanın tüm güzelliklerine açılan 
cumba ve teraslarıyla, aile sıcaklığı rezidans ayrıcalığıyla birleşiyor.



Aile Rezidansınız hayatın tüm güzelliklerine hakim...
Bir yanda uçsuz bucaksız Florya Atatürk Ormanı’nın temiz havası, diğer yanda Marmara Denizi’nin 

eşsiz güzelliği... KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi’nde doğa ve deniz en yakın komşularınız 

olacak. Dilediğiniz an evinizin yanı başındaki Atatürk Ormanı’nda ya da uzun yürüyüş parkuruna 

sahip Florya sahilinde dalgaların sesini dinleyerek sağlıklı yaşam yürüyüşü yapabilirsiniz. Her sabah 

uyandığınızda, kapınızın doğanın tüm güzelliklerine açıldığı, balkonunuzdan tertemiz orman 

havasını içinize çekerek yeni bir güne merhaba diyeceğiniz bir yaşam sizi bekliyor.



KoruFlorya’da 
  ufkunuzun ne kadar genis olduğunu göreceksiniz.





Her şey hem evinizin
hem elinizin altında.

KoruFlorya Aile Rezidansı’nın hemen altında konumlanan KoruFlorya Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
prestijli markaları, eğlence alanları, sinema salonları, ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz seçkin kafe 

ve restoranlarıyla şehrin yeni cazibe merkezi... 
KoruFlorya Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile aile yaşantınızda ihtiyaç duyacağınız tüm imkanlar sadece 

bir asansör yakınlığında.







Bahçe keyf iniz 17 metre yüksekte, 
manzaranız tam karşınızda.



Bahçe katınızda ise sadece size ayrılmış bahçenize geçip 
doğa ve ailenizle başbaşa kalabileceksiniz. 8 dönümlük 
peyzaj alanının tam ortasında, rahatınız için her türlü 
konforla donatılmış lounge alanında bahçe keyfinin 
tadını çıkaracaksınız.

Eviniz kaçıncı katta olursa olsun yerden 17 metre yüksekteki bahçenizde Florya’nın 
tüm doğal güzelliklerinin içinde olacaksınız. 

Doğal toprakla bitkilendirilen ve geniş aileleri bir araya 
getirecek şekilde tasarlanan kat bahçenizde, en sevdiğiniz 
çiçeklerle kendi peyzaj tasarımınızı yapma imkanı 
bulacaksınız. Orman ve deniz manzarasına açılan evinizin 
teras konforunda, yeşille mavinin benzersiz uyumunu 
izleyeceksiniz.







I
KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi’nde mutfağınızın kapısını 
her açtığınızda, ailenizle panoramik manzaralı modern cumba keyfini 
yaşayacaksınız. Güneşin tüm ışığını içine alan, balkon ve salonla bütünleşen 
cumbanızda en sevdiğiniz çiçekleri yetiştireceksiniz. 

İstanbul’da özlemini duyduğunuz bir mimari geleneği 
yeniden yorumlayarak evinize taşıdık.



Geleneksel cumba mimarisi,
  KoruFlorya’da yeniden doğuyor.



KoruFlorya’yı seçtiyseniz,
   evinizin stilini de seçebilirsiniz.



Elegant Bakış...
Bej ve vizon rengin asaleti, ceviz ve meşenin doğallığı klasik tarzın büyüsüyle birleşiyor. 
Evin tüm mekanlarında zarafeti ve olgun bir yaşam stilini yansıtan, birbiriyle uyum içindeki 
şık ve modern tasarımlardan oluşan elegant bir anlayış.

YYalın, modern ve zaman ötesi bir anlayışı temsil eden elegant ya da dinamik mimari 
tarzıyla evinizin stilini siz belirleyin.



Dinamik Yaklaşım...
Beyaz, bej ve grinin yumuşaklığı; ceviz, beyazlatılmış meşe ve gri meşe 
renklerindeki ahşap kaplamaların sıcaklığıyla bütünleşiyor. Genç, dinamik 
ve yenilikçi yaşam stilinin yalın ve modern detaylarla kombinasyonu. Yaşam 
enerjinizi yükselten dinamik bir tarz...





Sadece evinizin konforunu değil sosyal yaşamınızı da en ince ayrıntılarına kadar planladık. 
KoruFlorya Aile Rezidansı’nın sunduğu sosyal ayrıcalıklarla zamanınızı nasıl geçireceğinize siz karar verin.

KoruFlorya’nın dinlendirici etkisi... 
Yoğun iş temposundan sıyrılmanın ve yeniden arınmanın tüm konforu 
yaşadığınız yerde. Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Dünya standartlarında 
SPA, Türk Hamamı, sauna, kişisel bakım alanları…

KoruFlorya’nın yaşam dinamizmi... 
Kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness center, çok 
amaçlı stüdyolar… Siz günlük sporunuzu yaparken çocuğunuz 
ona özel oyun alanında güvenli ellerde…



Kendinize zaman 
  ayırmanın ayrıcalığı...





Rezidans görevlilerimiz günlük hayatınızı kolaylaştıracak her türlü detayla 7 gün 24 saat ilgilenmeye hazır. 

Siz sadece KoruFlorya’daki aile sıcaklığını rezidans ayrıcalığıyla yaşamanın keyfine bakın. 

Özel hissetmeniz için 
hiç bu kadar özenilmedi.

TÜM AYRICALIKLARA AÇIK

Aile Rezidansınız 
7 gün 24 saat 



VA Z İ Y E T  P L A N I



TEKNİK ŞARTNAME

PROJE GENEL ÖZELLİKLERİ
• 42.245 m2 arsa üzerinde konumlanmış; 
• 298 adet daire
• AVM 
• Sosyal tesis 
• Otopark alanları
• Yaya yolları, sert zemin ve yeşil peyzaj alanları 
• Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi 
• Her daire için tahsis edilmiş yeterli sayıda otopark alanı ve 1 adet depolama alanı

SOSYAL DONATILAR
• Lobby cafe ve lounge
• Mescit 
• Ortak aktivite ve toplantı salonları  
• Çocuk oyun alanları  
• KoruFlorya Sağlıklı Yaşam Merkezi (tamamı bay/bayan ayrı olarak düzenlenmiş) 
 - Fitness center
 - Çok amaçlı ( pilates / yoga ) stüdyolar 
 - Kapalı yüzme havuzları 
 - Hamam / sauna / buhar odaları 
 - Masaj odaları

GÜVENLİK
• Yayalar ve araçlar için ayrı olmak üzere kontrollü noktalardan siteye giriş-çıkışlar
• Site girişinde, müracaat ve güvenlik kulübeleri ile giriş – çıkış bariyerleri
• Giriş güvenlik kulübesi ile bütün daireler arasında haberleşme sistemi (intercom)
• Açık alanlarda aydınlatma elemanları  
• Kameralı güvenlik sistemi

YAPI
• Konvansiyonel kalıp  
• Radye temel  
• C35 beton sınıfı - ST III donatı çeliği

YALITIM
• Radye temel altında ve bodrum kat dış perde duvarlarında su yalıtımı
• Bağımsız birimler arasında ısı ve ses yalıtımı

DUVAR
• Konut dış duvarlarında gazbeton  
• Daire içi bölmelerde ısı ve ses yalıtımlı gazbeton veya alçıpan

ÇATI
• Metal kenet çatı  
• Işıklıklar ve teraslar

CEPHE
• Kısmi doğaltaş, doğaltaş/ahşap görünümlü seramik, seramik, prekast, ahşap, 
alüminyum kompozit panel kaplamalar
• Isı yalıtımlı alüminyum doğrama ve alternatif elemanlar

ELEKTRİK TESİSATI
• Daireler ve ortak alanlar için tüm sistemi besleyecek kapasitede jeneratörler
• Dairelerin ortak kullanım alanlarında acil durum aydınlatması  
• Dekoratif anahtar, priz ve aydınlatma elemanları  
• Topraklı ve çocuk korumalı prizler  
• Dijital IP tabanlı renkli ve görüntülü intercom sistemi
• Güvenlik amaçlı CCTV (kapalı devre kamera) sistemi  
• İnternet ve uydu TV yayınları için gerekli fiberoptik altyapı  
• Her daireye en az 2 adet telefon hattı  
• IECC (Uluslararası Elektrik Elektronik Standardı) hükümlerine uygun 
topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı

MEKANİK TESİSAT
• Merkezi ısıtma sistemi  
• Bloklar için gerekli merkezi sıcak su üretimi  
• VRF veya benzeri klima sistemi  
• Su kesintilerine karşı dezenfektasyon ve filtrasyonlu su deposu ve hidrofor  
• Daire içi şaftlarda ses yalıtımı  
• Otoparklarda sprinkler, yangın dolabı, itfaiye su alma ağzı ve duman egzoz 
sistemi  
• Konutlarda duman dedektörleri, gaz alarm dedektörleri ve yangın pompaları 
ile daimi yangın güvenliği, yangın dolabı, itfaiye su alma ağzı.

BİNA GİRİŞİ
• Karşıdan okunabilecek şekilde isim ve numara panosu  
• Her bağımsız bölüm için ayrı olmak üzere, lobi alanında kilitli posta kutusu 
ile duyuru panosu

MERDİVENLER
• Bina ortak merdivenlerinde betonarme taşıyıcı üzeri, 1. sınıf granit veya 
mermer kaplama
• Alüminyum veya paslanmaz cam korkuluk

ASANSÖRLER
• Havalandırmalı, yangın alarmlı, acil durumlarda otomatik olarak en yakın kata 

gelen, garaj katlarına kadar inen 1. sınıf asansörler

KAT HOLLERİ
• Döşemeler 1. sınıf seramik veya doğaltaş döşeme kaplamaları

• 1. sınıf seramik veya doğaltaş duvar kaplamaları  

• Alçı panel veya metal asma tavan  

DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI
• Alçı sıva üzeri su bazlı saten / dekoratif boya uygulamaları veya duvar kağıdı

• Daire içi antre, koridor, mutfak ve ıslak hacimlerde 1. sınıf seramik veya doğaltaş 

döşeme kaplaması, ahşap süpürgelikler

• Daire içi salon, yatak odaları, giyinme odalarında 1. sınıf lamine parke

• Duvarlarda duvar kağıdı veya cam tekstili üzeri saten boya, dekoratif boya veya alçı 

sıva üzeri saten boya

TAVANLAR
• Daire içlerinde alçı panel asma tavan veya alçı sıva üzeri su bazlı saten / plastik boya, 

dekoratif boya uygulamaları

KAPILAR
• Daire girişlerinde 1. sınıf ahşap kaplama kapılar

• Daire içlerinde 1. sınıf lake veya ahşap kaplama, çift açılır, tek yön / çift yön sürme 

camlı kapılar ve 1. sınıf  kapı aksesuarları

SABİT MOBİLYA & ANKASTRE ÜRÜNLER 
• Daire içlerinde lake veya ahşap kaplama vestiyer ve ebeveyn giyinme dolapları

• 1. sınıf lake, ahşap veya laminant kaplama mutfak ve banyo dolapları

• Mutfaklarda akrilik veya muadili tezgah

• Banyolarda 1. sınıf vitrifiye, ankastre / vitrifiye çıkışlı batarya ve aksesuarlar  

• Miele  veya muadili marka ankastre bulaşık makinesi, ankastre fırın, ocak, davlumbaz 

veya aspiratör



 

GÜ VENDE SİNİZ

Türkiye’de moda ve estetiğin öncüsü...
Kuşaklar boyu, tekstil ve moda alanında attığı her adımda 
iz bırakan, yenilikçi girişimleri ve dört kıtadaki başarılarıyla 
Türk modasına yön veren öncü bir grup. Dünyaca ünlü moda 
markaları Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn.’in  Türkiye 
ve  60’a yakın ülkede ana lisansına sahip, Türkiye Hazır Giyim 
Sektörü’nün gururu...

Aydınlı Grup, modadaki kaliteli çizgisi ve tecrübesiyle yaşam 
tarzınızda da yeni ufuklar açıyor. Solarkent’te “kendi enerjisini 
üreten konut” konseptini hayata geçiren Aydınlı Grup, şimdi 
de KoruFlorya ile İstanbul’u  “Aile Rezidans” kavramıyla 
tanıştırıyor.

Gayrimenkul geliştirmede 35 yılı aşkın 
tecrübesi ile yüzlerce lüks konut, alışveriş 
merkezi ve ofis projesine atılmış prestijli imza... 
FlyInn, Capacity, Ataköy Plus, Historia 
ve Pelican Mall'u geliştiren birikim... 
Türkiye'nin ilk otomobil alışveriş merkezi 
Autopia'yı ortaya çıkaran girişimci güç... 
Ataköy  Konakları, FlyInn Residence, Pelican 
Hill gibi kaliteli yaşam alanlarının mimarı... 

Prestijli konut projelerinin markası Metal Yapı 
Konut; yurt içi ve yurt dışı tecrübesini ortaya 
koyarak Floryalıları yeni bir yaşama çağırıyor. 
Kemerlife, Arketip Evleri gibi konforlu yaşam 
merkezlerini, Historia, Aqua Florya gibi merkezi 
alışveriş alanlarını geliştirirken yaptığı gibi, yine 
sizin hayallerinizden ilham alıyor.

Butik projelere yatırım yapan Vizyonlife, nitelikli 
projelerde rol alma hedefini KoruFlorya'da 
sürdürmektedir.

Türkiye’de konut üretiminin lokomotifi... 1984’ten beri kaliteli, çağdaş olanaklara sahip, güvenli yerleşim alanları sunmada sektörün öncü kuruluşu... 
Sekiz yılda beş yüz binin üzerinde konut üreten TOKİ, şimdi de KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi’nin yüksek yapı standartlarının ve yatırım değerinin en büyük güvencesi.



 

KoruFlor ya’dan örnek daireler! 
Beklentilerinizi bu kadar iyi anlamak ve evlerimize yansıtmak en büyük farkımız. 
Bir evden beklediğiniz her şeyi KoruFlorya Aile Rezidans ve Yaşam Merkezi’nin 

tüm planlarında görebilirsiniz. 

Florya’nın yaşam enerjisi bizimle yükseliyor.



Görseller tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, AYDINLI / METAL YAPI KONUT / ARKE / VİZYONLIFE 
iş ortaklığı teknik gereklilikler halinde, TOKİ onayı ile her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



 

Bu katalog tanıtım amaçlıdır. Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu 
takdirde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır. Satış bedelleri, TOKİ tarafından 

onaylanan TOKİ teminat hesaplarına yatırılacaktır. TOKİ teminat hesap numaraları 
TOKİ irtibat telefonlarından (0312) 565 20 65 teyit edilebilecektir.

Ekşi Nar Sok. 275 Ada 28 Parsel Basınköy Florya / İSTANBUL


