ŞEHRİN IŞIKLARINI SEYREDEN
MODERN ÇİZGİLER…

Şehrin
en şık Mod’u...
Hayatın içindeki mutlulukları, değerleri, gizemleri ve sırları
içinde yaşatan modern bir metropol.
Tarihin ve geleceğin birleştiği kadim bir kent İstanbul.
Tüm bunların merkezinde başlayan yepyeni bir rüya...
Sizi, yaşamın tüm modlarını bir arada sunan ve modern
çizgilerle tasarlanan İstanbul’un en şık projesiyle tanıştırmak
istiyoruz; MOD İstanbul.

Mimarın
kaleminden...
MOD İstanbul projesi, her ayrıntısında konforlu bir yaşam için
gereken tüm detaylar düşünülerek tasarlanmıştır.
12 kat ve 3 bloktan oluşan projede “insan odaklı” yaşam
ön planda tutulmuştur. Yapının organik hatları, tercih
edilen doğal malzemeler ve en alt kottan dahi görünen
Belgrad Ormanı manzarası, doğa ile en üst seviyede ilişki
kurmayı sağlamaktadır. Metropol hayatına değer katan
peyzaj alanları ve kat bahçeleriyle doğal yaşam ortamının
oluşturulması hedeflenmiştir. 1+1, 2+1 ve 3+1 blokları ayrı
olacak şekilde kullanıcı yapısına göre sınıflanan MOD İstanbul,
zeminden tavana kadar uzanan boy camlar ve kayar sistemli
ahşap panelleriyle “kaliteli yaşam” ve “estetik mimari”yi
vurgulamaktadır. Projede kullanılan akıllı ev teknolojisi
iç mekanlara ait kontrolleri uzaktan yapabilme imkânı
sunmaktadır.
Hem iç hem de dış mekâna eşit olarak odaklanan MOD
İstanbul, aynı zamanda bir araya getirici yaşantılar sunan bir
proje olarak özetlenebilir.

Mimar Nüzhet Albayrak

Dersaadet’te
bir saadet…
Kağıthane… Tarihe tanıklık etmiş ve dillere destan eserleri ile
kendine hayran bıraktıran İstanbul’un en köklü semtlerinden
biridir.
Nesilden nesile gücünü artıran ve bir döneme imza atan
Kağıthane; çevresine kurulan kasırları, köşkleri, çeşme ve
bahçeleriyle tarihin en önemli mesire yeri olup her zaman
başroldedir. Evliya Çelebi, “Lale vakti buraya gelenlerin aklı
perişan olur.” sözüyle Seyahatname’sinde Kağıthane’nin eşsiz
güzelliğine yer vermektedir.
Bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve değer katan projelerle tarihî
Kağıthane, günümüzde de tüm ihtişamını koruyan yatırım
merkezi olarak varlığını sürdürmektedir.

Yaşamın
merkezinde
bir ömür...
Hayata sadece 6 km’lik mesafedesiniz!
Şehrin yoğun temposu, İstanbul’un bir noktasından başka bir
noktasına gitmeyi günümüzde oldukça zorlaştırıyor.
MOD İstanbul, Maslak ve Mecidiyeköy gibi semtlere sadece
6 kilometrelik mesafede bulunmasıyla İstanbul’un merkezine
kolayca ulaşmanızı sağlayacak. Maslak, Levent ve Beşiktaş
gibi semtlere kısa sürede ulaşacak, İstanbul’un kalbine komşu
olmanın keyfini yaşayacaksınız.
MOD İstanbul’da artık dört bir yanınız İstanbul.

En kısa yoldan
eviniz...
MOD İstanbul’un ulaşım avantajları
hayatınızı kolaylaştıracak.
İstanbul’daki ana yolların kesişme noktasında bulunan
konumuyla MOD İstanbul pek çok ulaşım avantajını da
beraberinde getirmektedir.
2017 yılında hayata geçecek Kabataş-Mahmutbey metro
hattı üzerinde yer alan Kağıthane durağı, en çok tercih
edeceğiniz ulaşım araçlarından biri olacak. Metro dışında,
projenin kuzeyinden geçen Kuzey Marmara Otoyol bağlantısı
ile İstanbul’un batısında Silivri-Kınalı mevkiinden başlayıp,
Gebze’deki İzmir otoyolu ayrımına kadar birçok merkeze
kolayca gidebileceksiniz.
Kağıthane-Beşiktaş tüneline kısa bir sürede ulaşıp kendinizi
şehrin merkezinde bulacaksınız. Şehrin ana arterlerine olan
bağlantısıyla FSM Köprüsüne, Hasdal-Kemerburgaz yolu ve
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden 3. Havalimanı’na kısa
sürede ulaşabileceksiniz.
Ayrıca İstanbulluların ulaşım alışkanlıklarını kökten
değiştirecek mega proje 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, MOD
İstanbul‘dan seyahati son derece keyifli bir hâle getirecek.

Sosyal
Mod’dayız...
Öyle bir yaşam hayal edin ki size tüm
isteklerinizin üzerinde bir hayat sunsun.
MOD İstanbul’da her daim yanınızda olan ayrıcalıklara
merhaba deyin! Sosyal hayatın eğlencesinden sanat ve kültür
faaliyetlerine, eğitim merkezlerinden sağlık kurumlarına
kadar her yere yakınsınız.
Metro Grossmarket, Axis AVM, Bauhaus, Mediamarkt,
Cevahir, Metrocity ve Kanyon eğlenceli vakit geçireceğiniz
alışveriş merkezleri arasında yer alıyor.
MOD İstanbul aynı zamanda Haliç Üniversitesi, Nişantaşı
Üniversitesi Sadabad Kampüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü, Beykent Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi
Üniversitesi gibi üniversitelerle ve Haliç Koleji, Özel Sadabad
Koleji ve Era Koleji gibi nitelikli eğitim kurumlarıyla sizleri
buluşturuyor.
Her türlü sağlık ihtiyaçlarınız için MOD İstanbul’a yakın olan;
Kağıthane Devlet Hastanesi, Sadabad Tıp Merkezi, Hastane
Derindere, Florence Nightingale, Hospitalium Medical Group
Çağlayan, Özel Levent Hastanesi ve Anadolu Polikliniği
Çeliktepe sizlere 7/24 hizmet veriyor olacak.

Orman ruhunuzu
ve bedeninizi
tazelesin...
Doğanın ve yeşilin güzelliğini
keşfedeceksiniz.
Güne güzel bir manzara ile uyanmak, tüm gününüzün aynı
güzellikte geçeceğinin ilk işaretidir. MOD İstanbul’da Belgrad
Ormanı manzarası hayatınızın bir parçası olacak. Pencerenizi
açıp içinize çekeceğiniz temiz hava sizi yenileyecek ve içinizi
yaşam enerjisi ile dolduracak.
Belgrad Ormanı’nda açık hava aktiviteleri ile yaşamınıza
canlılık katabilirsiniz. Hafta sonları ailenizle birlikte büyüleyici
doğada yapacağınız bisiklet turları ya da yürüyüşler ile keyifli
vakit geçireceksiniz.

En sakin
‘Mod’da yaşayın...
MOD İstanbul’da yaşamın yoğun
temposunu unutacaksınız.
Hareketli ve yoğun iş temposundan artakalan zamanda biraz
huzur, biraz da sakinlik aramak herkesin hakkı.
Size tüm sıkıntı ve yorgunluklarınızı unutturacak, işinizden
evinize keyifli bir şekilde gitmenizi sağlayacak yaşam
projesi MOD İstanbul’da, kendinizi her zaman dinlenmiş ve
yenilenmiş hissedeceksiniz.

Mimarideki
estetik tasarım
Detaylarda modern yaşamın
imzası saklı…
MOD İstanbul 3.610 m2'lik alan üzerine kurulu 3 bloktan
oluşmakta ve mimari niteliğini her ayrıntıda göstermektedir.
"Zemin + 11 kat" olarak inşa edilen ve toplamda 117
daireden oluşan proje; 1+1’den 4+1’e kadar farklı metrekare
seçenekleriyle herkesin ihtiyacı düşünülerek tasarlanmıştır.
Her metrekaresinde maksimum verimlilik bulacağınız MOD
İstanbul’da butik bir yaşama hazır mısınız?
MOD İstanbul, yeşilliklerle dolu peyzaj alanlarıyla yaşamınıza
renk katarak size keyifli bir görsel şölen sunuyor. Geniş
kat bahçelerindeki çiçeklerin ve toprağın kokusunu
evinizden hissedip, doğal güzelliklerin cazibesinde huzuru
keşfedeceksiniz.

Ömür boyu
huzurlu
bir yaşam
Hayat boyu mutlu bir “yuva”da
yaşayacaksınız.
MOD İstanbul projesi, blokların ayrıştırılması fikrinden yola
çıkılarak tasarlanmıştır. Her biri farklı bloklarda bulunan
daire tiplerinin özelleştirilmiş yapısı, kendinize özgü yaşam
tarzını seçmenizi sağlamaktadır. Sunduğu bu ayrıcalıkla MOD
İstanbul’da kaliteli yaşam sizler için ön planda tutulmuştur.
Böylece alışılagelmiş projelerden farkını ortaya koyarak
değerini daha da arttırmaktadır.

Eviniz de sevdikleriniz de emin ellerde!
Kendinizi güvende hissetmeniz bizim için çok önemli.
Görüntülü intercom sistemi ve kameraların eşlik ettiği 7/24
hazır bulunan güvenliğiyle MOD İstanbul’da, aklınız evinizde
kalmayacak.

Benzersiz stilimiz
Kalitesinden ödün vermeyen
evlerle karşınızdayız…
MOD İstanbul, hem lüks hem de konforu bir arada yaşatan
mimari konseptiyle oluşturulmuş bir yaşam projesidir.
Üretimde kullanılan yüksek teknolojilerle projenin kalitesi
hissedilirken çağdaş mimarisiyle de standartların üzerinde
bir yaşam sizi bekliyor.

Kalite bizim markamız!
MOD İstanbul’da kullanılan birinci sınıf malzemelerle üretim
kalitemiz maksimum! Güvenli temeller üzerinde yapılaşma
her zaman ilk önceliğimizdir.

Bizim için dış görünüm de önemli...
Kendine hayran bıraktıran hareketli dış cephe sunumuyla
MOD İstanbul bölgenin tek yıldızı olarak parlıyor. Kayar
sistemli paneller, gün ışığının evinize dilediğiniz şekilde
girmesini sağlarken dekoratifliğiyle de estetik bir görünüme
sahiptir.

Mekânlardaki
zarafet sanatı
Ruhunuzu dinlendiren çok
fonksiyonlu tasarımlar...
Oval köşelerin estetik cazibesi...
Mimaride kullanılan oval köşeler, size benzersiz bir ayrıcalık
sağlıyor. Tasarladığımız “Kaliteli Yaşam Alanı” konseptiyle oval
köşeler modern mimarinin izlerini taşırken aynı zamanda
kusursuz estetiğiyle de görsel bir şova dönüşüyor.

Camların iç ve dış mekânda
bütünleşmesi…
Şeffaflık hep ön planda... Tavandan yere kadar uzanmış
boydan boya camlar gün ışığından maksimum seviyede
yararlanmanızı sağlarken gün boyu enerjik kalmanıza
yardımcı olacak. Aynı zamanda Belgrad Ormanı’nın
etkileyici manzarasına hâkim olacaksınız.

Özlenen sıcacık
balkon kültürü
Her balkon ayrı keyif...
Balkonlarda ağırlanan misafirlerin ve yaşanan tatlı
sohbetlerin keyfi başka olur. Bazen komşularla kahve sohbeti
yapıp bazen de evden çıkmadan tüm günümüzü balkonda
geçirebiliriz.
İşte bu noktada MOD İstanbul, ara mekânların en keyiflisi
olan balkonlarda ev yaşamını daha eğlenceli hâle getiriyor.
Hem ara balkon hem Fransız balkonlardan dışarıdaki yaşama
daha çok katılabilecek, nefes alabileceğiniz alanlara sahip
olabileceksiniz.

Oturduğunuz
yerden evinizi

yönetin.

Mod İstanbul akıllanan evlerle
hayatınızı kolaylaştırıyor.
Size daha konforlu bir hayatın kapısını açan akıllı sistem
sayesinde uzaktan yönetim sağlayacak, evinizi oturduğunuz
yerden yönetebileceksiniz. Teknolojiye dair ne varsa MOD
İstanbul’da sizin için hazır!

Sıcaklık kontrolüne hazır mısınız?
Kış aylarında evinize girmeden önce sıcaklığı yükseltmek,
yazın da klimaları çalıştırmak hayal değil…
Evinizi dilediğiniz zaman uzaktan sistem ile ısıtarak veya
soğutarak kontrol edebilir; dilediğiniz zaman istediğiniz
sıcaklıkta tutabilirsiniz.

Elektrik ve su ayarı sizin elinizde…
Evinizin elektrik ve su ayarını evde yokken bile kontrolünüzde
tutabilirsiniz. Tek kumanda ile elektrikli cihazların çalıştırılması,
aydınlatmaların kapatılması ve su seviyelerinin ayarlanmasıyla
enerji tasarrufu sağlayabileceksiniz.

Tek merkezden

kontrol
Ve perde açılır!

Sabahları güneş doğarken ışıkların evinize dolması için
perdelerin kendi kendine açılması, akşamları hava kararmaya
başladığında tek tek perdelerin kapanması yerine bunu sizin
için yapan bir eve sahip olmanız hayatınıza kolaylık katacak.

Kapınızda kim var?
Evinizdeki intercom sayesinde kapınıza gelen kişiyi görebilir,
dilediğiniz zaman görevli ile doğrudan konuşabilirsiniz.
Güvenliğinizi arttıran intercom, evinizde daha huzurlu ve
içiniz rahat bir hayat yaşamanızı sağlar.

Evinizin
yeni Modu!
Dış güzelliğimiz kadar
iç güzelliğimiz de konuşturuyor…
Yeni eviniz salondan mutfağa, ebeveyn yatak odasından
çocuk odasına kadar her bölüm rahatlık, huzur ve
pozitif enerji gibi sizi mutlu edecek güzelliklerle dolu. Sabah
yaşam enerjisiyle dolu uyanmak, kahvaltılarda ailenizle bir
araya gelmek, akşamları eve mutlu adımlarla dönmek, evin
salonunda sevdiklerinizle film keyfi yapmak gibi yuvanızda
geçireceğiniz her andan ayrı bir mutluluk duyacaksınız.

Şıklığınız
mutfağınızdan
yansıyor…
Hem modern hem kullanışlı
Evinizin tüm mekânlarında gözetilen estetik anlayışı
mutfağınızda da öne çıkıyor. Özel mekânlar olarak tasarlanan
MOD İstanbul mutfağında çağdaş mimarinin izlerini
hissedeceksiniz.
Konforlu ve geniş tezgâhları sayesinde, tüm aile bireylerinin
bir arada vakit geçirebileceği mutfaklarda yemek pişirmek
keyifli bir aktiviteye dönüşecek.

365 gün
havuz keyfi
Hem kapalı hem açık havuzun yer
aldığı projede yılın 365 günü yüzme
modunda olacak; sağlıklı, formda
ve enerjik bir yaşam sürerek hayat
kalitenize katkı sağlayacaksınız.
Yaz aylarında havuz başında güneşin sıcaklığı ile havuzun
serinliğini bir arada yaşayabilirsiniz. Kulağınızda en
beğendiğiniz müzik, elinizde en sevdiğiniz kitap ya da
derginizle yazın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Kışları da formunuzu korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek
için en sevdiğiniz spor olan yüzmeye kapalı havuzunuzda
devam edebilirsiniz.

Kafe MOD’da
buluşalım
Evinizin hemen altında bir kafe olması tam da ihtiyacınız olan
ayrıcalıklardan sadece biri... Kafe MOD, kahve sohbetleri
eşliğinde komşuluk ilişkilerinizi geliştirebileceğiniz en uğrak
mekânınız olacak.

Fit-MOD’dayız
Herkesin yaşamının bir parçası haline gelen fitness merkezinde
günün her saatinde form tutacak ve sağlıklı bir yaşama
kavuşacaksınız.

Arınma
MODu
Bedeniniz ve ruhunuz yenilensin…
Buhar odası ve sauna, sizi toksinlerinizden arındırırken
rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle hem zihninizi
hem de bedeninizi yenileyecek. MOD İstanbul’da temiz bir
beden ve huzurlu bir zihinle ruhunuz tazelenecek.

Size özel otopark
Özel kapalı otopark ile aracınız hem 24 saat güvende
olacak hem olumsuz hava koşullarından etkilenmeden
korunabilecek.

Deponuz hazır
MOD İstanbul’da fazla eşyalarınız için bir depo alanınız
bulunmaktadır. Deponuz sizi fazla eşyalarınızdan kurtardığı
gibi aynı zamanda evinizde de yer açılmasını sağlar.

1+1 A

ŞEHRİN IŞIKLARINI SEYREDEN MODERN ÇİZGİLER…

Brüt 73,74 m2

Kat Planındaki Yeri

Salon + Mutfak

23,86 m2

Ebeveyn Yatak Odası

12,01 m2

Balkon

2,17 m2

Antre

2,63 m2

Banyo

3,24 m2

• Bu daireler C blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 71,23 - 73,74 m2 arasında
değişmektedir.
• Bu dairelerin depo alanları 3,5 - 5,05 m2 arasındadır.

Vaziyet Planındaki Yeri

C Blok

1+1 B

EVİNİZİN YENİ MODU...

Brüt 81,98 m2

Kat Planındaki Yeri

Salon + Mutfak

26,18 m2

Ebeveyn Yatak Odası

13,63 m2

Balkon

2,17 m2

Antre

2,63 m2

Banyo

3,24 m2

• Bu daireler C blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 77,33 - 81,98 m2 arasında
değişmektedir.
• Bu dairelerin depo alanları 3,86 - 7,42 m2 arasındadır.

Vaziyet Planındaki Yeri

C Blok

2+1 A

BENZERSİZ STİL...

Brüt 108,66 m2

Kat Planındaki Yeri

Salon + Mutfak

27,54 m2

Ebeveyn Yatak Odası

15,74 m2

Ebeveyn Banyo
Yatak Odası

3,51 m2
11,13 m2

Balkon

3,71 m2

Antre

4,66 m2

Koridor

2,41 m2

Banyo

3,58 m2

• Bu daireler B blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 103,33 - 108,66 m2 arasında
değişmektedir.
• Bu dairelerin depo alanları 4,02 - 7,91 m2 arasındadır.

Vaziyet Planındaki Yeri

B Blok

2+1 B

ŞEHRİN EN ŞIK MODU...

Brüt 120,16 m2

Kat Planındaki Yeri

Salon

30,6 m2

Mutfak

6,13 m2

Ebeveyn Yatak Odası

15,57 m2

Ebeveyn Banyo

3,89 m2

Yatak Odası

9,57 m2

Balkon

3,05 m2

Antre

4,52 m2

Koridor

5,34 m2

Banyo

3,12 m2

Çamaşır Odası

0,77 m2

• Bu daireler B blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 117,82 - 120,16 m2 arasında
değişmektedir.
• Bu dairelerin depo alanları 4,13 - 5,61 m2 arasındadır.

Vaziyet Planındaki Yeri

B Blok

3+1 A

MİMARİDEKİ ESTETİK TASARIM...

Brüt 140,58 m2
Salon
Mutfak
Ebeveyn Yatak Odası

Kat Planındaki Yeri
25,11 m2
8,42 m2
18,05 m2

Ebeveyn Banyo

3,25 m2

Ebeveyn Giyinme Odası

3,59 m2

Yatak Odası

9,55 m2

Yatak Odası

9,22 m2

Balkon

3,12 m2

Antre

3,28 m2

Koridor

5,66 m2

Banyo

4,22 m2

Klima Balkonu

0,95 m2

• Bu daireler A blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 138,04 - 140,58 m2 arasında
değişmektedir.

Vaziyet Planındaki Yeri

• Bu dairelerin depo alanları 4,11 - 6,6 m2 arasındadır.

A Blok

3+1 B

MEKÂNLARDAKİ ZARAFET SANATI...

Brüt 156,11 m2

Kat Planındaki Yeri

Salon

28,7 m2

Mutfak

8,97 m2

Ebeveyn Yatak Odası
Ebeveyn Banyo
Ebeveyn Giyinme Odası

20,57 m2
3,25 m2
3,6 m2

Yatak Odası

11,37 m2

Yatak Odası

11,1 m2

Balkon

3,5 m2

Antre

3,63 m2

Koridor

5,61 m2

Banyo

4,22 m2

Klima Balkonu

0,93 m2

• Bu daireler A blokta bulunmaktadır.
• Bu dairelerin brüt metrekareleri 151,83 - 156,11 m2 arasında
değişmektedir.

Vaziyet Planındaki Yeri

• Bu dairelerin depo alanları 4,06 - 6,94 m2 arasındadır.

A Blok
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Akın İnşaat bir Ortadoğu Grup iştirakidir .

Marmara Denizi

Bu katalog bilgilendirme amaçlıdır. Ortadoğu Grup, Mod İstanbul projesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

