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İnşaat sektöründe 1975’den beri hizmet veren, f irmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle 

birleştiri lerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır.

 

MBN İNŞAAT, çevreyi ve yeşil alanı korumayı, geliştirmeyi göz önünde bulundurarak

deneyimli ekip ve kadrolarla çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tasarım, proje ve uygulama olmak üzere inşaatın tüm aşamalarında “anahtar teslim” hizmet sunan MBN İNŞAAT temel i lke ve 

prensiplerine bağlı kalarak, yatırımlarına devam etmektedir. Şirket polit ikası gereği; her zaman kaliteli ve dürüst bir yaklaşım 

içerisinde, MBN İNŞAAT, taahhütlerini eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirmektedir.

 

Vizyonumuz; Büyüme ve gelişmeyi sürekli kılmak,sektörde ön sıralarda yer almak.

 

Misyonumuz; Kaliteden asla ödün vermeden, çağdaş, optimum maliyetl i  çözümlerle, işi taahhüt edilen zamanda, kuralına göre 

ve eksiksiz olarak teslim etmek, sektöre farklı bir boyut getirerek genç, dinamik yapısıyla değişim ve yenil ikleri işinin her 

alanına yansıtmaktır.
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Yeni 
evinize 

ilk adım
...

Kapısından girdiğiniz andan itibaren yeniden kendinizi 

bulacağınız bir yaşam projesi.
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Kendinizi huzurun 
ve yeşilin içinde 
bulacaksınız

ŞEHRİN EŞSİZ DOĞASINDA

Şehrin eşsiz atmosferinde yeşilin ve mavinin tonları arasında 
huzur içerisinde yaşayacağınız bir hayat.
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Geleceğiniz ve

çocuklarınız için
en kârlı yatırım

Defne Sitesi sunduğu ayrıcalıklar 

ve vizyonu ile sadece bir ev değil 

geleceğiniz ve çocuklarınız için de 

en kârlı yatırım fırsatını sunuyor.



www.mbninsaat.com.tr 07



08

Beklentilerinizle uyumlu 

özgün yaklaşımıyla 
yepyeni bir hayat

Bu katalogdaki daire görüntüleri içinde kullanılmış olan dekorasyon malzeme, materyal ve peyzaj görüntüleri temsili nitelikte olup, satış paketine dahil değildir.
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Özgün tasarımı ve ailenizdeki 

her bir bireyi ayrı ayrı düşünen 

mimari yaklaşımıyla farklı 

zevklere seslenen renkli bir 

yaşam konsepti.
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Sosyal
İmkanlar
& Ulaşım

Sizin ve ailenizdeki her bireyin ayrı ayrı düşünüldüğü Defne 

Sitesi, sosyal imkanları ve ulaşım kolaylıkları ile sizlere yeni bir 

yaşam alanı sunuyor
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Site içerisinde aracınız 
için otopark alanı

0301

02
Hastane, okul ve merkezi 
lokasyonlara kolay ulaşım

Çocuklar için
park ve oyun alanları

Defne Sitesi Teknik Özellikleri

J-Doğramalar ısıcama uygun PVC olacaktır. 

K-Salon, oturma odası, antre iç duvarları kağıt olacaktır. Diğer duvarlar su bazlı plastik 
boya olacaktır. Salon, oturma odası ve antrede tavanlar asma tavan diğer odalarda 
kartonpiyer olacaktır. 

L-Binanın ısıtma sistemi  ferdi doğalgaz şeklinde olup doğalgaz sistemine hazır 
yapılacak, kombi bağlanabilecek konumda olacaktır. (Doğalgaz kazanı ve kombi 
konmayacaktır.) 

M-Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları PVC kaplama kapı olacaktır. 

N-Dairelerde görüntülü kapı sistemi olacaktır. 

O-Mutfaklara ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan 3 lü ankastre seti konacaktır. 

P-Lavaboda Hilton lavabo kullanılacaktır.

R-Antrede vestiyer olacaktır. 

S- Bahçe düzenlemesi yapılacaktır. (Çocuk oyun parkı, kamelya, vs...)

T- Binada asansör olacaktır. 

A-Yapılacak inşaatta kullanılacak malzemeler birinci sınıf ve TSE belgeli olacaktır. 

B-Tüm dış duvarlar ısı yalıtımlı olacaktır. 

C-Salonlar ve odalar laminant parke olacaktır. 

D-Bina girişleri, merdiven girişleri ve merdivenler ile buraların süpürgelikleri ile oda 
pencere denizlikleri mermer olacaktır. 

E-Islak hacimler, hol,antre ve mutfak zeminleri seramik olacaktır. WC,lavabo ve 
banyoda asmatavana kadar fayans yapılacaktır. 

F-Mutfakta altta tezgah, üstte dolap olacak, mutfak tezgahı granit olacaktır, mutfak 
dolapları mebran kapaklı dolap olacaktır. Mutfakta tezgah arası fayans geri kalan yerler 
alçı sıva üzeri su bazlı plastik boya olarak yapılacaktır. 

G-Banyoda hilton lavabo, duşakabin ve klozet konacaktır. 

H-Merdiven ve balkon korkulukları alüminyum olacaktır. 

I-Kalorifer sistemi yerden ısıtma olacaktır. 

İ-WC’ler içten yıkamalı ve rezervuarlı olacaktır. 

Bu katalogdaki daire görüntüleri içinde kullanılmış olan dekorasyon malzeme, materyal ve peyzaj görüntüleri temsili nitelikte olup, satış paketine dahil değildir.
MBN İnşaat, proje ve kullanılan materyaller üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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3+1 BRÜT 170 M2

1 HOL 5.76 M2

2 ANTRE 10.28 M2

3 SALON 27.59 M2

4 BALKON 8.16 M2

10 YATAK ODASI 18.24 M2

11 EBEVEYN BANYOSU 1.32 M2

12 BANYO 5.48 M2

13 LAVABO-WC 3.55 M2

5 MUTFAK 16.31 M2

6 BALKON 6.91 M2

7 OTURMA ODASI 18.81 M2

8 ÇOCUK ODASI 12.70 M2

9 BALKON 4.76 M2
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Ulaşım Planı

SAĞLIK
OCAĞI

PTT
ŞUBESİ

TIR
GARAJI

ELİT
DÜĞÜN
SARAYI

← FAHRİ EFENDİ CADDESİ →

← YUNUS EMRE CADDESİ →

← G
Ö

N
Ü

L 
SO

KA
K →

← YUNUS EM
RE CADDESİ →

ÖZALKENT
SİTELERİ

MERT SİTESİ

Proje Adresi:

Mehmet Akif Mahallesi
Yunus Emre Caddesi
Selçuklu/KONYA
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MBN Mühendislik Mimarlık İnşaat Ltd. Şti.

Nişantaşı Mahallesi Nüve İş Merkezi A Blok Kat 4 No: 404 SELÇUKLU / KONYA

Telefon: 0 332 238 38 94  //  Faks: 0 332 238 38 95

mbn@mbninsaat.com.tr
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