


Yatırımın Merkezinde
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3S Kale Topaz Residence, 1.5 milyon kişinin yaşadığı, günlük 1.3 
milyon kişinin ziyaret ettiği ve 400.000 kişiye istihdam sağlayan 
üretim tesisleri, ticari işletmeler, üniversiteler ve hastanelerin 
yer aldığı Topkapı’nın kompakt ve işlevsel lüks konut ihtiyacına 
benzersiz bir çözüm olarak tasarlandı. 

İstanbul’da nitelikli konut arzının en düşük olduğu Topkapı bölgesi; 
lokasyon itibarı ile yüksek ticari ve sosyal değer taşırken,
bugün sadece Türk yatırımcıların değil, aynı zamanda
uluslararası şirketlerin de dikkatini çekiyor.

Son 5 yılda hızla artan kira oranlarıyla tüm yatırımcıların
dikkatini çekmeyi başaran bölge, buna rağmen
konut arzının azlığı ile henüz gerçek değerine ulaşmadı.

Yüksek eğitim olanaklarına sahip olan, gelişime açık ve
yüksek kazanç vadeden bir bölgede yer alan 3S Kale Topaz 
Residence yeni sahiplerine fırsatlar dünyasının kapılarını 
aralayacak.

ŞİMDİNİN
GÜCÜ

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Türk iş dünyasında
68 yıldır adı kalite, güven 
ve istikrarla birlikte anılan 
3S Kale Holding,
güçlü finansal kaynakları 
sayesinde yatırımcısı ve 
geliştiricisi olduğu
3S Kale Topaz Residence 
projesini çok kısa 
zamanda müşterileriyle 
buluşturacak deneyime 
sahip. 

Tamamlanan projeler:

3S Firuze Konakları: 523 konut, 45 mağaza

Kale Kent: 1.463 konut, 59 mağaza Kale Özgür Evler: 136 konut

Fenerbahçe: Kentsel dönüşüm projeleri Kale Outlet Center: 130 mağaza
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3S Kale Holding, gayrimenkul ve enerji alanlarına 
öncelik vererek, kentsel dönüşüm ve jeotermal 
enerji gibi Türkiye için çok önemli dinamiklerden 
hareketle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. 
Türkiye’nin önde gelen markalarından Kale Kilit’in 
attığı temeller üzerinde yükselirken, faaliyet 
alanlarında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite 
anlayışını yansıtıyor.

3S KALE
HOLDİNG

Gayrimenkul alanında katma değer sağlama ve bu sayede ülke gelişimine destek verme 
vizyonuyla fark oluşturan projeler geliştiren 3S Kale Gayrimenkul, en iyi tasarım ve işçiliği 
kullanarak kaliteden ödün vermeden iş yapmayı misyon ediniyor. 
Tamamladığı projeler arasında 523 konut ve 
45 mağazasıyla 3S Firuze Konakları, 
136 konutluk Kale Özgür 
Evler, 1.463 konut 
ve 59 mağazasıyla 
Kale Kent ve 
Fenerbahçe’de 
kentsel dönüşüm 
projeleri bulunuyor.

3S KALE GAYRİMENKUL

3S Kale Yapı, 98.000 m² kiralanabilir alanı 
uhdesinde bulundururken, bu mülklerin 
kiralamasını ve işletmesini üstleniyor. Kaliteli 
ve güvenilir alışverişin adresi Kale Outlet 
Center, 27.000 m² kiralanabilir alanı ve 
130 adet mağazasıyla portföyün 
başında geliyor. 

3S KALE
YAPI

Yenilenebilir enerji arama ve üretimi konusunda özellikle jeotermal 
enerji üzerine yoğunlaşan 3S Kale Enerji’nin Aydın’da 1, Niğde 
bölgesinde 8 ve Manisa yöresinde 1 adet olmak üzere toplam 10 
ruhsatı bulunuyor. 3S Kale Enerji Üretim A.Ş. ile Aydın/İncirliova 
sınırları içinde 25 MWe kurulu güce sahip bir jeotermal enerji 
üretimi tesisini Türkiye ekonomisine kazandıran 3S Kale Enerji, 
önümüzdeki 5 yıllık süreçte en az 100 MWe jeotermal santral 
kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

3S KALE ENERJİ
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24 Eylül 2018’de yaşamın başladığı 3S Firuze Konakları, 

inşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar’ın E-5 

aksındaki en büyük projesi. Gayrimenkul sektörünün 

en prestijli yarışması Sign of the City Awards’da 

“Tamamlanmış En İyi Konut Projesi” ödülüne layık görülen 

proje, konumu sayesinde yüksek kiralama potansiyeline 

sahip. Ortak kat bahçeleri, ferah tasarımı, eşsiz göl 

manzarası, sayısız sosyal olanaklarıyla sakinlerine 

ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. 3S Firuze Konakları tüm bu 

özellikleriyle ev sahiplerine mutlu bir yaşamın yanı sıra ilk 

günden itibaren yükselen prim kazancı da sundu.

2019 
TAMAMLANMIŞ 

EN İYİ KONUT 
PROJESİ
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Şehir içi ulaşımın kalbi olan E-5 çevreyolundan evinize direkt 
girebilme imkanı sağlayan bir girişi mevcut. Yine aracınızla 10 
dakikada ulaşabileceğiniz Avrasya Tüneli ile Anadolu Yakası’na 
geçmeniz ise 20 dakika.

Hiç trafiğe takılmadan hızlı ulaşım alternatiflerini 
kullanmak isterseniz; Davutpaşa YTÜ ve Merter metro 
istasyonu, Cevizlibağ metrobüs istasyonu ve Cevizlibağ 
tramvay durağına da yürüme mesafenizde yer alıyor.

Kara ve hava ulaşımı alternatiflerinin yanı sıra boğazın 
eşsiz manzarası eşliğinde yolculuk etmek isterseniz, deniz 
otobüsleri ve vapurlar da hemen yanı başınızda.

3S Kale Topaz Residence,
nerede yaşadığınızı 
soranlara, “İstanbul’un
her yerinde” diyebilme 
özgürlüğünü size veren 
bir proje...
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Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Capacity 6.9 km
A Plus AVM 8 km
Galleria Alışveriş Merkezi 8.2 km
Starcity Outlet AVM 11 km
Mall of İstanbul 13 km

MERKEZLER  
İstanbul Esenler Otogarı 3.5 km
Bakırköy Adalet Sarayı 4.8 km
Ataköy 7.8 km
İDO Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesi 8.3 km
Eminönü 8.8 km
Çağlayan Adalet Sarayı 11 km
Taksim 12 km
Zincirlikuyu 15 km 
İstanbul Havalimanı 45 km

ÜNİVERSİTELER
Yeni Yüzyıl Üniversitesi 50 m
İstinye Üniversitesi 50 m
Arel Üniversitesi 2.5 km
Yıldız Teknik Üni. Davutpaşa Kampüsü 2.5 km
Biruni Üniversitesi 2.9 km 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 7.3 km
Kültür Üniversitesi 11 km
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 11.6 km
İstanbul Aydın Üniversitesi 13 km
Marmara Üniversitesi 19 km

HASTANELER
Eurasian Hospital 2.3 km
Koç Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi 2.7 km
Memorial Hizmet Hastanesi 3.7 km
Bezmi Alem Valide Sultan Gureba Hastanesi 4.4 km
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.1 km
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5.7 km

ULAŞIM DURAKLARI
Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu 
Yürüme Mesafesi
Cevizlibağ Tramvay Durağı 
Yürüme Mesafesi
Merter Metro İstasyonu 
Yürüme Mesafesi
Davutpaşa YTÜ Otobüs Durağı 
Yürüme Mesafesi
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3S Kale Topaz Residence, Avrupa Yakası’nın ulaşım 
aksının kesişimi denebilecek merkezi konumuyla şehrin 
en cazip bölgelerini yanı başınıza getiriyor.  Zeytinburnu, 
Bakırköy, Bahçelievler ve Yeşilköy gibi İstanbul’un 
köklü semtlerine komşu olan 3S Kale Topaz Residence, 
İstanbul’u her yere eşit mesafede, İstanbul’un gerçek 
merkezinde yaşama ayrıcalığı sunuyor.

Gerçekleştirilen büyük yatırımlar sayesinde Topkapı, 
İstanbul’un en rahat ulaşıma sahip merkezlerinden biri 
haline geldi. Ana ulaşım hatlarının birleşimi olan bölge, 
dolayısıyla önemli iş, sağlık, eğitim ve spor merkezlerinin 
de çevresinde konumlanmasını sağladı.

Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında 3S Kale Topaz 
Residence, hem oturum hem de yatırım amacıyla da 
büyük kazanç potansiyeli taşıyor. 

Bir İstanbullunun 
isteyebileceği en güzel şey: 
Her yere kolay ve
hızlı ulaşım.
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GABORAS’tan alınan bağımsız araştırma verilerine göre, Topkapı 
bölgesi yatırım değerleri kriterlerine göre Beşiktaş-Levent hattı 
ile benzerlik göstermektedir.

İki bölgenin de arz/talep, değer, ulaşım, projeler ve plan 
parametreleri üzerinden incelendiğinde konut yatırım puanı 
74/100 olarak çıkmaktadır.

Topkapı bölgesinin konut tarafındaki hareketliliği yeni 
başlamakta olup, yatırımcının değer değişimi açısından avantajlı 
bir bölgedir.

Üniversiteler, hastaneler, kamu kurumları ve İstanbul için kritik 
ulaşım sistemlerinin kesişme noktası olması, Topkapı’ya çok 
önemli bir lokasyon avantajı sunmaktadır.

BİR BÖLGENİN 
YATIRIM DEĞERİNİ 
BELİRLEYEN KRİTERLER:

• Önemli noktalara yakınlık
• Ulaşım akslarına yakınlık
• Çevresindeki mega projeler
• Değer değişim trendleri
• Satış hacimleri
• Demografi ve gelir seviyesi
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3S Kale Topaz Residence, şehrin siluetine saygılı 13 katlı rezidans 
konforunu yaşayabileceğiniz iki blok ve bu blokları birbirine 

bağlayan 3.550 m2 paylaşımlı ofis olarak planlanan
yatay bloktan oluşmaktadır.

Mimarisi, dünya çapında ödüllere sahip Viva Architects tarafından 
hazırlanan 3S Kale Topaz Residence, parmak ile gösterilecek bir 

proje olmak üzere tasarlandı.

Modern çizgilerle şekillenen dış cephede kullanılacak malzemeler,
şehir dokusuna da ekstra katkı sağlarken; 3S Kale Topaz Residence 

kendi kendine yetebilen sosyal olanakları ile merkezi konumuna 
rağmen saklı kalma hissini de kusursuzca yaşatıyor. 

ZAMANSIZ
MİMARİ

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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3S Kale Topaz Residence, yanı başındaki 3 büyük 
üniversitedeki öğrenciler, bölgede çalışan 100 bin profesyonel 
ve çekirdek ailelere yönelik metrekarelerde planlandı.

Modern mimariyi yansıtan 228 dairede, farklı ihtiyaçlar
göz önüne alınarak tasarlanmış ergonomik, akıllı 1+1 ve
açık/kapalı mutfaklı 2+1 tip daire seçenekleri bulunuyor.
  
2+1 A tipi evlerin küçük odaları açılabilir sistem duvar 
uygulaması sayesinde salona katılıp yaşam alanı
genişleyerek farklı kullanımlara imkan verebilecek.

DÜŞÜNÜLMÜŞ
METREKARELER

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Değişen çalışma dinamikleri, ev ofis 
dönüşümünü artırdı. 3S Kale Topaz 
Residence’ta tüm gereksinimlere çözüm 
sunacak şekilde tasarlanmış, evden 
çalışmanın rahatlığını yaşamak isteyen 
sakinler için ev veya ev ofis 
alternatifleri de mevcut. 

EV OFİS 
ÇÖZÜMLERİ

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

34 35



36 37



Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

38 39



YEŞİL
İÇ AVLU

ORTAK ALANLARDA 
BAKTERİLERİ ETKİSİZLEŞTİREN 

UYGULAMALAR

AKILLI
EV SİSTEMLERİ

BALKONLU
EVLER

GENİŞ
PENCERELER

YÜRÜME
PARKURU

DAİREYE ÖZEL 
KLİMA SİSTEMİ

AKILLI REZİDANS YÖNETİM 
VE REZERVASYON SİSTEMİ

YETEN
AKILLI ve

EVLER

Pandemi sonrası teknolojiden daha fazla yararlanan akıllı evlerden,
iç mekanlarda kullanılan ve hijyen sağlayan antibakteriyel malzemelere,

teması sıfıra indiren asansör kapılarından, bakteri ve virüsleri
etkisizleştiren cihazlara kadar her şey evinizde 

kendinize yetmeniz için tasarlandı.

3S Kale Topaz Residence, iç mekan hava, 
nem, ısı ve gün ışığı fiziksel koşullarına yönelik 

bir altyapıyla tüm gün keyifle evde zaman 
geçirmeye uygun özellikler ile donatıldı.
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AKILLI EVİNİZİN ÖZELLİKLERİ
• Isıtma sistemi, cep telefonu üzerinden en son bırakılan ısı seviyesinde ev dışındayken de 
uzaktan açılıp kapatılabilecek.

• 2+1 evlerde salon ve ebeveyn yatak odasındaki, 1+1 evlerde ise salondaki klima cep telefonu ile 
dilediğiniz yerden açılıp kapatılabilecek.

• Ev dışındayken evin dilediğiniz bölümündeki elektrik cep telefonu ile uzaktan kesilebilecek. 
Örneğin, ütünün fişini prizde unuttuğunuzu düşündüğünüzde buzdolabı veya çamaşır makinesi 
gibi çalışılması istenen cihazların bulunduğu odalar dışındaki elektrik kesilebilecek.

• Ev içindeki görüntülü panel üzerinden çocuk parkı görüntülenebilecek.

• Sistem, yangın ve su kaçağı durumunda hem güvenliğe hem de daire sahibinin telefonuna 
bilgilendirme yapabilecek.

• Görüntülü panel üzerinden rezidans yönetimi ile görüşme, mesajlaşma, arıza bildirimi ve takibi 
gibi konular halledilebilecek.

AKILLI EV 
SİSTEMLERİ
Tek bir tuşla oturduğunuz yerden tüm 
evi kontrol etme imkanı sunan akıllı 
evler, konfordan güvenliğe kadar birçok 
imkan sunuyor. Akıllı eviniz yaşayan bir 
organizmaya dönüşerek, evinizdeki tüm 
cihazların elektronik ortamda bir araya 
gelip yaşamı kolaylaştıran, beklentinize ve 
tepkinize karşılık veren bir sistem içerir.
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BALKONLU
EVLER
2+1 dairelerde hem salondan hem de yatak odasından 
ulaşılan balkonlar, ev ile sokak arasında bağlantı kurarken 
temiz havanın her daim evinizin içinde dolaşmasını 
sağlayacak.  Üstelik Ataköy’den Haliç’e kadar çok geniş bir 
panoramaya sahip balkonlar size manzara duygusunu da 
sonsuza kadar yaşatacak.

Evlerin aynı zamanda sağlığımıza olan katkısını düşününce 
balkonlu evler, gayrimenkul seçiminde evlerin değerini 
yükselten en önemli kriterlerden bir tanesi olacak. 

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Balkonların yanı sıra geniş ve yerden tavana kadar 
yüksek pencereler doğal ışık ve doğal havalandırmanın 
yaşam alanlarına ulaşımını sağlarken kışın aydınlık, 
yazın da ferahlık sağlayan üniteler arasında yer alıyor.

GENİŞ 
PENCERELER

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Doğayı bilinçli olarak tasarımına daha fazla 
dahil eden 3S Kale Topaz Residence, bloklarının 
ortasında oluşturulan yeşil iç avlu ve sosyal tesis 
alanları ile sıkışık kent hayatından uzaklaşarak 
doğayı evimize dâhil edebilmeyi sağlıyor.

Kitap okumayı sevenler, bebeğine temiz hava 
aldırmak isteyenler, çocuğunu oyun parkında 
oynatanlar, işini mis gibi açık havada yapmak 
isteyenler, sohbet için buluşmak isteyenler, 
sabah kahvesini bahçede yudumlamak isteyenler 
için dört dörtlük bir yaşam alanı sunuyor.

YEŞİL
İÇ AVLU 

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Sağlık için hareket etmek 
isteyenlere özel yürüyüş parkuru, 
açık havada spor yapma
imkânını da veriyor. Temiz havayı 
içinize çekerek, kapalı spor 
salonuna alternatif aradığınızda 
bu parkur ihtiyacınızı fazlasıyla 
karşılayacak. 

YÜRÜYÜŞ
PARKURU 
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Akıllı olduğu kadar sağlığınızı da düşünen projede 
her dairenin kendine özel klima sistemi olacak. 
Sağlık kriterlerine uygun bir şekilde merkezi 
havalandırma risklerinden uzak, maksimum 
derecede sağlık riskine karşı maksimum derecede 
önlem sağlayacak.

DAİREYE ÖZEL 
KLİMA SİSTEMİ
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3S Kale Topaz Residence’ın tüm çalışma odaları, havuz, spor salonu, 
sauna ve buhar odası gibi ortak kullanım alanlarına, girişlere yerleştirilen 
özel paneller ile rezidans yönetimi programı üzerinden yapılacak 
rezervasyon ile girilebilecek. Sağlığın öncelikli olarak gözetildiği bu 
sistemde rezervasyon sayesinde mekana giriş yapacak kullanıcı sayıları 
sınırlandırılırken sağlık ve hijyen koşulları en üst seviyede tutulacak.

AKILLI REZİDANS 
YÖNETİMİ VE 
REZERVASYON 
SİSTEMİ
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3S Kale Topaz Residence, özellikle ortak alanlardaki uygulamalarıyla salgına karşı 
sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak bir teknolojiyi mimarisinin baş aktörü 
yaptı. Sıfır temas ile çalışan asansörler, sauna, spor salonu gibi alanlarda hijyeni en 
üst seviyeye taşıyan rezidans yönetim sistemi ve yine ortak alanlarda sık temas 
edilen kapı kolları gibi detaylarda kullanılan antibakteriyel yapı malzemeleri ile 
sağlıklı bir konfor sağlayacak.

ORTAK ALANLARDA 
BAKTERİLERİ 
ETKİSİZLEŞTİREN 
UYGULAMALAR
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Piyasanın lider markalarıyla 
tasarlanan 3S Kale Topaz 
Residence’ta her metrekare daha 
işlevsel kullanılırken, yakalanan lüks 
detaylar, dairelerde de kendisini 
hissettiriyor. Desenler, renk tonları, 
formlar... Hepsi üst düzey bir yaşam 
alanı oluşturma amacıyla planlandı. 

İÇ MEKANLARDA 
LÜKS DETAYLAR 
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Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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ALIŞVERİŞ  
CADDESİ
ALT KATINIZDA 
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3S Kale Topaz Residence’ta 

günlük alışveriş ihtiyaçlarınızı 

karşılamanın, gurme 

lezzetlerin tadına varmanın, 

yeni nesil kafelerde en güzel 

kahveleri yudumlamanın 

ve mağazalardan alışveriş 

yapmanın sizin için ne 

kadar kolaylaştığını fark 

edeceksiniz. 

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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Ruhundan ve sıcaklığından kaybetmeden özel olarak 
tasarlanan lobi alanlarında da, renkli ve enerjik 
yaklaşımlar hakim. Sıradan alanlar yerine yaşam ile 
entegre bir tasarım anlayışı benimsendi. Böylelikle
bu alanlar da işlevsel olarak değerlendirildi. 

ENERJİK
LOBİ
ALANLARI 
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Size özel sunulan rezidans ve concierge hizmetleri sayesinde, 
keyfiniz bölünmeden gün ve gece boyu devam ediyor. Bir telefon ile 

ulaşabileceğiniz teknik bakım, tamirat, temizlik, tadilat gibi hizmetler ile 
misafirlerinizin karşılanması, posta ve kargolarınızın gönderilmesi, teslim 
alınması, otomobilinizin yıkatılması, sigorta poliçelerinizin düzenlenmesi 

ve daha pek çok organizasyonu sizin yerinize yapacak uzmanları bir araya 
getiren rezidans yönetimi ekibi işlerinizi kolaylaştıracak.

• Sıhhi ve elektrik tesisat teknik servis

• Konut temizliği, house keeping, 

   çamaşır yıkama ve ütü

• Çilingir hizmeti

• Duvar ve boya işleri

• Marangoz ve mobilya işleri

• Beyaz eşya servisi

• İlaçlama ve dezenfeksiyon

• Evde sağlık hizmetleri

• Sigorta poliçesi temini

• Araç muayenesi

• Fitness eğitmeni

• Eşya taşıma ve nakliye

• Mektup, posta, kurye, kargo

• Oto yıkama

• Terzi

• Lostra

• Çiçek siparişi

7/24 REZİDANS VE 
CONCIERGE HİZMETLERİ

BİR TELEFONLA FAYDALANABİLECEĞİNİZ CONCIERGE HİZMETLERİ

Bazı hizmetler, ücretli ve üçüncü parti firmalar tarafından yapılacaktır.
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DOLU DOLU
SPOR

Yaz-kış yüzerek
zinde kalacağınız

KAPALI
HAVUZ

Çocukların
eğlenebilecekleri

ÇOCUK OYUN 
ALANI

Butik bir
ortamda keyifle
spor  yapmanıza

imkân veren

FITNESS
SALONU

Bedeninizin
toksinlerinden arınmasını 
sağlayarak tüm stresinizi 

atacağınız ikişer adet

SAUNA VE
BUHAR ODASI
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Evde çalışırken dikkatiniz çok dağılıyor ve 
konsantre olmakta zorluk çekiyorsanız
projemizin içinde yer alan izole çalışma
odalarında her türlü gürültüden uzak ve
tam konsantre, verimli bir çalışma ortamına
sahip olacaksınız. Ortak alanda yer alan ve 
aidatlara dahil olan bu hizmetten rezidans 
yönetiminin rezervasyon sistemi ile 
dilediğiniz zaman faydalanabileceksiniz.

ÖZEL
ÇALIŞMA
ODALARI
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Hemen evinizin alt katında yer alacak 3.550 m2 alan üzerine 
kurulu paylaşımlı ofis, sadece evinizin değerini artırmakla 
kalmayacak, bölgede yenilikçi şirketler, dinamik startup’lar 
ve kreatif endüstrilerin yoğunlaşmasını sağlayacak.

Mekan mimarisinde etkileşime açık, insanlara
daha özgür çalışma olanağı sunan esnek
bir yaklaşım planlandı.

İstediklerinde mahremiyet, istediklerinde sosyal anlamda 
birbirlerinden beslenebilen bir çalışma ortamı ile ortak 
bir kültür yaratılacak. Söyleşiler, sunumlar, paneller, 
performans sanatları ve atölye çalışmalarına ev sahipliği 
yapacak paylaşımlı ofis, günlük hayatınızı zenginleştirecek.

Kullanılan tüm görseller tanıtım amaçlıdır. 3S Kale Gayrimenkul mevcut projede yer alan B Blok ofis binasının kullanım şeklinde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.

İSTANBUL’DAKİ YENİ
VE MODERN 
PAYLAŞIMLI 
OFİSLERDEN 
BİR TANESİ 
EVİNİZİN 
ALTINDA
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3S Kale Topaz Residence, park sorununuzu 
ortadan kaldırmak için her eve özel kapalı 
otopark ve güvenliğiniz için son teknoloji 
güvenlik sistemi gibi ince düşünülmüş 
detayları bünyesinde bulunduruyor.  
Araçlara tanımlanacak giriş-çıkış sistemi 
ile her araç rezidans yönetimi sisteminde 
kayıtlı olarak otoparka kolay ve güvenli 
giriş-çıkış sağlıyor.

OTOPARK VE 
GÜVENLİK
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VAZİYET PLANI
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DAİRE PLANLARI
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1+1 A 
Tipi Daire

Net alan: 39,27 m2 - 39,53 m2

Satışa esas brüt alan: 59,21 m2 - 59,43 m2

2+1 A 
Tipi Daire

Net alan: 55,55 m2

Net alan + balkon: 57,93 m2 
Satışa esas brüt alan: 86,42 m2

Planlar ölçeksizdir. Örnek planların metrekareleri bulunduğu blok ve kata göre altyapıdan kaynaklanan farklılıklar gösterebilir. 3S Kale Gayrimenkul 
projenin uygulaması sırasında teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
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2+1 B 
Tipi Daire

Net alan: 66,29 m2 - 66,78 m2

Net alan + balkon: 69,13 m2 - 69,62 m2

Satışa esas brüt alan: 103,58 m2 - 104,56 m2

2+1 C 
Tipi Daire

Net alan: 84,94 m2

Net alan + balkon: 91,69 m2 
Satışa esas brüt alan: 137,76 m2 

Planlar ölçeksizdir. Örnek planların metrekareleri bulunduğu blok ve kata göre altyapıdan kaynaklanan farklılıklar gösterebilir. 3S Kale Gayrimenkul 
projenin uygulaması sırasında teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
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