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MUTLULUĞUN
ŞEHRİ BÜYÜYOR

_,_
PALM CITY

Mutluluğun șehri PalmCity, 2. ve 3. etap
projeleri ile cazibesini bir kat daha artırıyor.
Temellerinin atıldığı günden bugüne, Antalya’nın
konfor tercihlerinde ayrıcalıklı bir yer edinen
PalmCity, heyecan uyandıracak 2 yeni proje ile
genișlemeye devam ediyor. Her biri büyük
müstakil bahçeli ve seçkin konfor ayrıntılarına
sahip villalardan olușan PREMIUM ve ikiz villa
çözümleri sunan MODERN , PalmCity
mutluluğunun yeni konfor seçenekleri...
Bu șehirde mutlaka sizin için de bir mutluluk
adresi var. Bekliyoruz.

THE CITY OF HAPPINESS
IS GROWING
The city of happiness, PalmCity boosts its popular
appeal with its 2nd and 3rd stage projects. Having gained
an exclusive place for the comfort choice of Antalya since
the day its foundations were laid, PalmCity continues to
expand with the addition of two exciting new projects:
PREMIUM, including villas each of which has a large private
garden and elegant details of comfort, and MODERN,
which offers the solution of terraced villas. They are
PalmCity's new comfort choices…
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PALM CITY

PALM CITY

PALM CITY

In this city, there is deﬁnitely an address to provide
happiness for your taste, too. We hope to see you!

ÇITAYI FOR THOSE
HER ZAMAN WHO ALWAYS
YÜKSEKTE KEEP THE BAR

TUTANLARA HIGH
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PALM CITY

PalmCity... Türkiye’nin gözbebeği Antalya’da ayrıcalıklı bir konfor dünyası. Lokasyon,
konut tipleri, zengin konfor seçenekleri ve sosyal yașamı çevreleyen kusursuz donanımı ile
ideal konut projesi tanımının gerçek karșılığı. Konsept ve lokasyon ilișkisi açısından tam bir
vizyon proje olan PalmCity ANTALYA, bu öngörünün karșılığını kısa sürede % 85’e
varan satıșlarıyla gördü.
PalmCity: An exclusive world of comfort in Antalya, which is the apple of Turkey's eye. With its
location, residence types, superb comfort choices and perfect equipment surrounding its social life, it
corresponds directly to the deﬁnition of an ideal housing project. Palm City ANTALYA is a vision project
in terms of the concept/location relationship, and through this vision quickly reached its sale of up to
85%.

Yerleșim bölgesi master plan tasarımı, ülkemizin dünyaca ünlü mimarlarından
Șevki Vanlı tarafından yapılan PalmCity'nin hemen yanında, șeçkin
mimarisini adına da veren ve California tarzı konfor odağında inșa edilen
PalmCity PREMIUM yükseliyor. Dilediğiniz 4 ana tipten olușan villaları ile
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PalmCity PREMIUM, gözalıcı projesi ile, daha büyük, daha seçkin ve
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tamamen PalmCity kalitesi ile sizin için inșa ediliyor...

The PalmCity is a product of the world-wide distinguished architect, Şevki Vanlı who
added a touch of glowing effect by incorporating thousands of palm trees into his
design to give the PalmCity a unique atmosphere. The PalmCity PREMIUM is
rising besides the PalmCity, consisting of four main types of modern villas which
provide different villa types with the appropriate requirements for each individual family.

1926 yılında Konya'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra girdiği
Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 24 Șubat 1954'te doktora
düzeyinde tamamladı. Öğrenciliğinde okul dıșında Michelucci, içinde ise
Detti ve Ricci ile yakınlık kurdu. Değișik yayınlarda düșün yașamına katkıda
bulundu. Șevki Vanlı, çalıșmalarından
ötürü Mimarlar Odası tarafından
ödüllendirilen ilk mimarlardan oldu.
1950'li yıllarda Forum dergisinde
yazmaya bașladı, elli yılda yüzlerce kısa
yazı ve beș kitap yayımladı. 1969-1975
yılları arasında Türkiye'deki ilk uydu-kent
denemesi olan OR-AN'ı bașlattı.
1977'de Yaprak yayınları tarafından
"Proje Uygulama - Mimarlık Çalıșmaları"
kitabı, 2002'de Mimarlar Derneği 1927
tarafından "Düșünceler ve Tasarımlar"
kitabı yayımlandı. 1986'da, mimarlık
eğitiminin okul sonrası süre gittiği
inancına hizmet amacıyla kendi adına bir
Mimarlık Vakfı kurdu. Yayınlara bașladı.
2006'da "Mimariden Konușmak,
Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk
Mimarlığı, Eleștirel Bakıș" kitabını
yayımladı. Șevki Vanlı 1954'den beri Uygulamacı Mimar olarak çalıșmakta
olup,100'ü așkın çeșitli uygulanmıș projesi vardır. 2008 yılında vefat
etmiștir...

ŞEVKİ VANLI

Saygıyla anıyoruz...
Sevki Vanlı was born in Konya in 1926. After ﬁnishing Galatasaray High School, he
enrolled in Florence University Faculty of Architecture and graduated with a
doctoral degree on February 24, 1954. He established intimacy with Michelucci
outside the school and with Detti and Ricci inside the school. He contributed to
the thinking about different life styles in publications. Sevki Vanli was one of the ﬁrst
architects to be recognised by the Chamber of the Architects. He had started to
write in Forum magazine in the 1950s, he published hundreds of short articles and
ﬁve books in ﬁfty years. He had initiated OR-AN, the ﬁrst satellite city experiment in Turkey, between 1969 and 1975. His book “Project Implementations – Studies of
Architecture” was published by Yaprak Publications in 1977, his book “Thoughts and Designs” was published in 2002 by the Association of Architects 1927. In 1986, he had
established an Architectural Foundation in his name to serve the belief that architectural training continues during the post-school time. He published his book “Speak of
Architecture, 20th Century Turkish Architecture that is not Wanted to be Known, Critical View” in 2006. Sevki Vanli had worked since 1954 as an Implementing Architect; he has
more than 100 projects. He died in 2008…
We remember him with respect...

PREMIUM
STANDARTLAR

CALIFORNIA TARZI

BENZERSİZ YAŞAMLAR

PREMIUM

STANDARDS

CALIFORNIA STYLE

UNIQUE LIVES

70.503 M2'LİK

YAŞAM ALANI
PalmCity ’nin ilk etap konsepti olan
“California tarzı yașam” șimdi premium
standartlarla 2. etabın konfor yorumunu
biçimlendiriyor.
Premium, konum olarak ilk etap proje
PalmCity antalya’nın yanında
70.503 m²’lik bir alanda yer alıyor.
PalmCity PREMIUM’un “California
tarzı”, bașka projelerdeki gibi sıradan bir
tanım değil. California tarzı konfor
felsefesinin tüm yansımalarını daha
büyük ve cömert bir șekilde yașatmak
için planlanan Premium’da, her biri
kendine özgü mimari çözüm ve
büyüklüklere sahip 4 farklı tipte 50 villa
bulunmakta.
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70.503 M

LIVING SPACE
“Lifestyle of California”, the ﬁrst stage
concept of PalmCity, is now shaping
the upgrade in comfort of the 2nd stage
with premium standards.
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Premium, located next to the ﬁrst stage
project PalmCity ANTALYA, is situated
in a 70,503 m² space. “California Style” of
PalmCity PREMIUM is not an ordinary
description that other projects use. There
are four different types of 50 villas that
have unique architectural solutions and
sizes for each one at Premium designed
to enable you live all aspects of Californian
style comfort and philosophy in a big and
generous way.

KONFOR

ÇEPEÇEVRE...

ÇÖZÜMLER
360 DERECE
Premium konforun sadece evinizin değil, site
yașamınızın da doğal bir parçası olmasını
istiyoruz. Bu nedenle sağlıklı yașam olanakları ve
güvenlik çözümleri en temel önceliğimiz.

ROUNDED

COMFORT...
360 DEGREE

SOLUTIONS
We want premium comfort to be a part of not only
your house but also your social life in the complex.
Thus, health facilities and security solutions are basic
priorities.

Palm City Sports Centre welcomes you as you leave the
exhausting city life behind. The residents of Premium can have
an access to the Sports Centre through annual membership.
Covering a total area of 6,500 m² including 800 m² of indoor
area, the sports complex offers fully-equipped facilities
including two outdoor and one indoor swimming pool, a ﬁtness
center, tennis courts, football ﬁelds, basketball courts, a squash
court, table tennis and snooker. A complete infrastructure and
dynamism… Here is Palm City Sports Centre.

THE CITY OF THOSE
WHO ARE REBORN
EVERY MORNING

SPORT CENTER

HER SABAH

YENİDEN
DOĞANLARIN

KENTİ

Bedenleri yoran kent yașamını site dıșında bıraktığınızda, sizi ve
sağlığınızı, Palm City Sport Center olanakları karșılıyor.
PalmCity ANTALYA kompleksi içinde yer alan merkezden
Premium sakinleri de yıllık üyelik sistemi ile yararlanabilecekler.
800 m²'si kapalı, toplam 6500 m²'lik tam donanımlı spor
kompleksinde, ikisi açık toplam 3 havuz, ﬁtness merkezi, tenis
kortları, futbol ve basketbol sahaları, squash salonu, masa
tenisi ve bilardo gibi olanaklar yer alıyor. Eksiksiz bir alt yapı, tam
dinamizm... İște Palm City Sport Center.
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70.503 M 'DE

TAM GÜVENLİK
Sizin ve sevdiklerinizin yașamını 24 saat aktif bir
șekilde korumak ise PalmCity PREMIUM’un
huzur veren en önemli çözümlemelerinden biri.
70.503 m²'yi saran yetkin güvenlik ekipleri,
günü güvenle yașamanız için aralıksız görev
bașında olacak.
PalmCity PREMIUM’da güvenlik unsurları,
iklimsel öngörülerle çok daha ayrıntılı ele alındı.
Site geneli içerisine yerleștirilen paratonerler, bu
öngörü doğrultusunda alınmıș önlemlerin
bașında gelmekte. PalmCity PREMIUM’da
güvenden keyfe, tüm standartlar her zaman
yanı bașınızda ve çevrenizde olacak. Buna
kesinlikle emin olabilirsiniz.

ABSOLUTE SECURITY
2

AT 70.503 M

Actively protecting your and your loved ones lives
for 24 hours is one of the most important relaxing
solutions of PalmCity PREMIUM. Competent
security squads that cover 70,503 m² will be
constantly on duty in order to make you live the
day securely.
Security components of PalmCity PREMIUM
were installed in more details with climatic
foresight. The situated lightning rods inside the
whole compound are the most important
precaution taken in accordance with this foresight.
All standards from the security to pleasure will be
just beside and around you all the times at
PalmCity PREMIUM. You can be absolutely sure
of this.

ÇOCUĞUNUZUN

GELECEĞİ İÇİN
PREMIUM EĞİTİM

ICCA

PalmCity PREMIUM’da yașam, 7'den 70'e herkes için
Premium. Sitenize Komșu olan PalmCity
ANTALYA’daki Özel Antalya Uluslararası Toplum Koleji
(ICCA), okul öncesinden liseye kadar çocuklarınıza iyi bir
gelecek hazırlamak için sizleri bekliyor
Cambridge Uluslararası İlköğretim - ortaöğretim ve lise
müfredatının ve International Baccalaureate (IB)
uygulandığı okul, onlarca ülke vatandașı çocuğun bir arada
eğitim gördüğü evrensel bir yașam deneyimi sunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ve onanan bir okul
olan ICCA, Cambridge Uluslararası Programı kapsamında
İngilizce'yi anadil ve ikinci dil olarak öğrencilerine
öğretmektedir. Öğrenciler, matematik, fen ve bilgi
teknolojileri, küresel perspektiﬂer derslerini İngilizce ve
Türkçe dilinde, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi derslerini
Türkçe alarak, ikinci hatta üçüncü yabancı dillerde de
kendilerini geliștirmektedirler.
Hem akademik, hem de dil ve öğrenme yaklașımı
geliștirme açısından, değerlendirme sonucu gerekli
görülen öğrencilere, lise girișinde bir yıl ciddi bir "ingilizce
hazırlık dönemi" uygulanıyor. ICCA, 9 ve 10. sınıfta IGCSE Uluslararası Genel Lise Sertiﬁkası (International General
Certiﬁcate of Secondary Education) ve 11 ve 12. sınıfta da,
isteyen öğrencilere, dünyadaki en iyi üniversitelerin
kapılarını aralayacak Uluslararası Bakalorya Diploma
Programı’nı (IBDP) sunuyor. Ayrıca sadece Türk Milli Eğitim
Programı kapsamında Türkiye'deki üniversiteleri
hedeﬂeyen öğrenciler de seçimleri doğrultusunda
destekleniyor. Sadece akademik değil aynı zamanda
yarının dünya çocuklarının sosyal duygusal gelișimleri,
orijinal vizyonerlik ve yaratıcılık yönlerinin gelișmesine katkı
sağlanıyor.
ICCA da, eğitim ve öğretimde, temel olarak soru sorma ve
sorgulamaya, araștırma, analiz etme ve keșfetmeye, farklı
düșünce ve perspektiﬂere objektif olarak yaklașmaya,
ișbirliği içinde empati, sebat ve kararlılıkla çalıșmaya yönelik
yaklașımlar destekleniyor.

PREMIUM EDUCATION FOR THE FUTURE OF YOUR CHILD
Living at PalmCity PREMIUM is premium for
everyone aged from 7 to 70. Private Palm International
Elementary School (ICCA) at your neighbor PalmCity
ANTALYA is looking forward to you to prepare a better
future for your children from age of kindergarten to high
school.
This school, implementing Cambridge International
Elementary - Secondary & High School Curriculum and
International Baccalaureate (IB), is providing a universal
life experience via the education received together with
children who are citizens of tens of different countries.
ICCA, which is recognized and approved by the
Ministry of National Education, teaches English as a
mother tongue and a second language under the
Cambridge International Programme. Students
develop mathematics, science and information
technology, global perspectives courses in English and
also in Turkish, Turkish Language and Turkish
Humanities. Children have the opportunity to learn a
second or third foreign language.

Secondary School students need to be able to develop
both academic and language skills in order to study the
IGCSE and IBDP curricula. Students who have not
reached a sufﬁcient level of English (as assessed in the
level exam) are invited to an intensive one-year English
preparatory period at the entrance of High School. ICCA
offers the IGCSE-International General High School
Certiﬁcate in grades 9 and 10, and the International
Baccalaureate Diploma Program (IBDP) in Grades 11
and 12 that will open the doors to the best universities in
the world. Within the scope of The Turkish National
Education Programme, students are supported in the
elective courses in line with target universities in Turkey.
ICCA encourages children to ask questions, to research
information, to analyze ﬁndings, to make informed
decisions by working in collaboration with empathy and
perseverance.
At ICCA, students acquire not only academic skills but
also develop the social, emotional, physical and creative
aspects of tomorrow's world's children.

Kendilerine ayrılan çocuk
oyun alanı ile hem
sosyalleșen hem de güven
içinde eğlenip öğrenen
çocuklar, hayata daha ilk
adımlarından, ayrıcalıklarla
bașlıyor.
Enjoying themselves in a playground allocated for them, where they can both socialize
and entertain in safety, children begin life with privileges from their ﬁrst steps onwards.
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423 M '2DEN
678 M 'YE
Her villaya özel; 1000 ile 2500 m²
arasında değișen bahçe, yüzme havuzu
ve 2 araçlık otopark gibi üst düzey konfor
standartları, PalmCity PREMIUM’un

California tarzı yașam iddaasını pekiștiren
özelliklerinden sadece bir kaçı...
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FROM 423 M

2

TO 678 M

A private garden for each villa, a swimming
pool and a parking lot for two cars are only a
few of the features which will help strengthen
the deﬁnition of PalmCity PREMIUM’s

California style life...

PREMIUM

DONANIM...
Günlük hayata dair rahat yașamanızı sağlayacak
șeyler, evin premium donanımı içinde kullanıma
hazır sizi bekliyor.

------

Kameralı site güvenliği, plaka kontrollü giriș
28KW Panasonic ısı pompası, zone kontrollü
döșemeden ısıtma, danfoss smart, soğutma zone
kontrollü fancoil
Karbon katkılı 5 cm mantolama
3 camlı akustik secure konfor ve argon gazlı cam
Sessiz atık su tesisatı
Zayıf akım rölesi
Radye temel
Yüzer döșeme sistemi
Sitenin tüm elektriğini karșılayan jeneratör

PEMIUM EQUIPMENT...
Ready-to-use equipment, providing you with all the
comforts of daily life, awaits you within the premium
design of the houses.
Residential security system with CCTV surveillance
cameras, automatic Number Plate Recognition system
28KW Panasonic heat pump, ﬂoor heating with zone
control, Danfoss Smart, Fancoil with cooling zone
control
5 cm of carbon content sheathing
3 glazed acoustic secure comfort and argon ﬁlled triple
glazed windows
Silent waste water treatment plant
Low-voltage relay
Raft foundation
Floating ﬂoor system
A generator that meets all the electrical needs of the
complex

VE BÜYÜK
MUTLULUKLAR

PalmCity PREMIUM, her gün ‘iyi ki burada yașıyorum’
duygusunu hissettirmek adına sizler için tasarlandı...

AND BIGGEST
HAPPINESS
PalmCity PREMIUM, designed for you,
to feel ﬁne to live here every day...

PREMIUM

VİLLALAR

PREMIUM
YAŞAMLAR

PREMIUM

VILLAS

PREMIUM
LIFESTYLES

GRAND
GARDENYA
PREMIUM’UN
EN BÜYÜĞÜ
Toplam 678 m² kullanım alanı ile kalabalık aileler
için benzersiz bir konfor seçeneği.
2.5 dönümlük villanıza özel bahçe ve 120 m²
büyüklüğünde yüzme havuzu. Tek katlı planda iç
avlu gibi farklı ve göz alıcı mimari ayrıntılar.

GRAND
GARDENYA
THE BIGGEST OF
PREMIUM

With a total area of 878 m2, this villa offers an
incomparable choice of comfort for large families.
A private garden of 2,500 m2 and a swimmimg pool
of 120 m2. Distinctive and spectacular architectural
details, such as an inner court for the single-storey
plan.

GRAND
GARDENYA

Villa Pamir Dekorasyon

GRAND
GARDENYA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

88,40 m2
Salon / Great Room
50,38 m2
Mutfak / Kitchen
12,09 m2
Antre / Entry
50,71 m2
Ebeveyn odası / Master Bedroom
16,10 m2
Ebeveyn banyosu / Master Bathroom
16,53 m2
Yatak odası 1 / Bedroom 1
4,37 m2
Yatak odası banyosu / Bathroom 1
35,13 m2
Yatak odası 2 / Bedroom 2
5,05 m2
Yatak odası banyosu / Bathroom 2
6,06 m2
Hol / Hall
4,24 m2
Misaﬁr lavabosu / Guest lavatory
30,41 m2
Misaﬁr evi 1 / Guest house 1
2
8,08 m
Misaﬁr banyosu / Guest bathroom 1
2
29,97 m
Misaﬁr evi 2 / Guest house 2
2
8,36 m
Misaﬁr banyosu / Guest bathroom 2
2
48,66 m
Kapalı avlu / Indoor courtyard
2
Açık dek avlu terası / Open courtyard terrace 91,94 m
2
4,97 m
Müştemilat odası / Outbuildings room
2
Kapalı mutfak terası / Indoor kitchen terrace 10,77 m
2
36,20 m
Port garaj 2 arabalık / Port garage for 2 car
2
120,00 m
Yüzme havuzu / Swimming pool

Toplam brüt alan

678,22 m2

Eski iç avluların size özel tasarımı, içinde bulunmaktan her an
keyif duyacağınız geniș mutfak. Aileniz, misaﬁrleriniz ve
çalıșanlarınız için bireysel yașam alanlarında sunulan eksiksiz
konfor donanımı. Hepsi ve daha fazlası Premium Grand
Gardenya’da.
Customized design of the old inner courtyard, a big kitchen where
you can make the most of your each moment. A fully-equipped
comfort offered in the individual living areas for your family, guests
and employees. All this and more in Premium Grand Gardenya.
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GRAND
GARDENYA

GRAND
BELLA

İKİ KATLI
KONFOR ABİDESİ
Yașam alanlarının 24 saatin her dilimine özel
planlandığı Grand Bella, 433 m²’lik kullanım
alanına sahip. Bir Premium klasiği olan dev
bahçesi ve 80 m²’lik yüzme havuzu Bella’nın
göz kamaștırıcı konfor standartlarından.
Dinamizm ve dinginliğin birbirinin tamamladığı
mimari yaklașım.

GRAND
BELLA

TWO STOREY HOUSE,
COMFORT MONUMENTS
Living quarters of Grand Bella were designed to ﬁt
each hour of a 24-hour day, and has a usage area of
433 m2. Its giant garden and 80 m2 of swimming
pool are among the spectacular Premium classics.
An architectural approach where dynamism is
complemented with serenity.
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GRAND
BELLA

İKİ KATLI
KONFOR ABİDESİ
TWO STOREY HOUSE,
COMFORT MONUMENTS

GRAND

Günlük yașamın dinamik yönünü
büyük bir keyfe dönüștüren giriș katı
planlamasında geniș salon, yemek
odası, mutfak, 2 misaﬁr odası ve bir de
banyo yer alıyor.

BELLA

GİRİŞ KATI / GROUND FLOOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Salon / Great Room
Mutfak / Kitchen
Antre / Entry
Misaﬁr odası 1 / Guest room 1
Misaﬁr odası 2 / Guest room 2
Misaﬁr banyosu / Guest bathroom
Misaﬁr lavabosu / Guest lavatory
Müştemilat odası / Outbuildings room
Giriş / Entry
Port garaj 2 arabalık / Port garage for 2 car
Yüzme havuzu / Swimming pool

58,20 m2
44,17 m2
29,10 m2
2
16,10 m
2
13,63 m
2
4,20 m
2
5,67 m
2
6,06 m
2
6,22 m
2
36,20 m
2
80,00 m

1.KAT / FIRST FLOOR
12
13
14
15
16
17
18

Hol / Hall
Ebeveyn odası / Master Bedroom
Ebeveyn banyosu / Master Bathroom
Genel banyo / Bathroom
Yatak odası 1 / Bedroom 1
Yatak odası 2 / Bedroom 2
Bahçe Terası / Garden Terrace

Toplam brüt alan

2

9,14 m
2
46,05 m
2
9,06 m
6,75 m2
18,70 m2
20,17 m2
24,10 m2

433,52 m2

Günün dingin konforu ise 2.kattaki
ebeveyn odası, giysi odası ve
banyosunun yanı sıra
2 çocuk odası ve ortak banyosu ile
sürüyor. Grand Bella’da hayat, keyiﬂe
sürüyor.

In the ground ﬂoor design, which turns
the dynamic aspects of daily life into a big
joy, are a large living room, dining room,
kitchen, 2 guest rooms and a bathroom.
The serene comfort of the day continues
with the second ﬂoor including a master
bedroom, wardrobe, and bathroom along
with two more bedrooms with a common
bathroom. Life goes on pleasurably in
Grand Bella.
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1.KAT / FIRST FLOOR

GİRİŞ KATI / GROUND FLOOR
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GRAND
PALMİRA

TEK KATTA
ÇARPICI
BİR KONFOR
ARMONİSİ
2 dönüme yaklașan bahçe büyüklüğü, 80 m²’lik
özel yüzme havuzu ve 454 m² kullanım alanıyla
büyük ailelerin göz ardı edemeyeceği bir konfor
seçeneği. İhtișamlı ambiyansın modern çizgiler
eșliğinde sunulduğu metrekarelerde, estetik ve
fonksiyon her zaman bir arada.

GRAND
PALMIRA

PALM CITY PREMIUM’S
COMFORT HARMONY
DESIGNED IN
A SINGLE FLOOR…
It is a choice of comfort, which cannot be overlooked by
large families, with its garden of almost 2,000 m2,
private swimming pool of 80 m2 and the use of area of
454 m2. Aesthetics and function always go hand in hand
within each meter square where deluxe ambience is
presented along with a modern style.

GRAND
PALMİRA

GRAND
PALMİRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Salon / Great room
Mutfak / Kitchen
Ebeveyn odası / Master bedroom
Yatak odası 1 / Bedroom 1
Yatak odası 2 / Bedroom 2
Misaﬁr odası 1 / Guest room 2
Misaﬁr odası 2 / Guest room 2
Antre / Entry
Ebeveyn banyosu / Master bathroom
Genel banyo / Bathroom
Misaﬁr banyosu / Guest bathroom
Misaﬁr lavabosu / Guest lavatory
Müştemilat odası / Outbuildings room
Hol / Hall
Giriş / Entry
Port garaj 2 arabalık / Port garage for 2 car
Bahçe terası / Garden terrace
Yüzme havuzu / Swimming pool

Toplam brüt alan

77,46 m2
50,79 m2
33,77 m2
24,69 m2
20,41 m2
19,79 m2
16,68 m2
25,98 m2
9,40 m2
7,57 m2
6,80 m2
3,12 m2
2
3,04 m
2
3,66 m
2
11,24 m
2
36,20 m
2
24,10 m
2
80,00 m

454,70 m2

Geniș salon ve mutfağın birlikteliği, banyolu ebeveyn odası, yine her biri
banyolu 2 çocuk yatak odası ve misaﬁr odası, ayrıca çalıșan odası ile
konforun tüm ayrıntıları Grand Palmira’da bulușuyor.
A large living room and kitchen together, en suite master bedroom, two
more en suite bedrooms, a guest room and a room for employees all meet
in Grand Palmira.
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PALMİRA
GÖRKEM VE
DİNGİNLİĞİN
UYUMU
1,5 dönüm bahçe ve 80 m² yüzme
havuzu ile dıșarıda sunduğu
özgürlüğü, șömineli geniș mutfağı ve
kıș bahçesi ile huzura dönüștüren bir
konfor dengesi.

PALMIRA

THE HARMOY OF
GLORY & SERENITY
A balance of comfort, which turns the
freedom in the garden area of 1500 m2
and the outdoor swimming pool of 80 m2,
into peace with its large kitchen with a
ﬁreplace and winter garden.

----

PALMİRA

Kusursuz planlanmıș ebeveyn odası, aile bireyleri ve misaﬁrler için
en ince ayrıntıların düșünüldüğü yatak odaları ve çalıșan kullanımına
yönelik toplam 5 + 1 oda ile Palmira. Kısaca, hayat burada.
A perfectly designed master bedroom, bedrooms in meticulous details
for family members, guests and employees: Palmira has 5 bedrooms
and 1 living room. Concisely, life is here!

PALMİRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Salon / Great room
Mutfak / Kitchen
Ebeveyn odası / Master bedroom
Yatak odası 1 / Bedroom 1
Yatak odası 2 / Bedroom 2
Misaﬁr odası 1 / Guest room 2
Misaﬁr odası 2 / Guest room 2
Antre / Entry
Ebeveyn banyosu / Master bathroom
Genel banyo / Bathroom
Misaﬁr banyosu / Guest bathroom
Misaﬁr lavabosu / Guest lavatory
Müştemilat odası / Outbuildings room
Hol / Hall
Giriş / Entry
Port garaj 2 arabalık / Port garage for 2 car
Bahçe terası / Garden terrace
Yüzme havuzu / Swimming pool

Toplam brüt alan

73,55 m2
47,52 m2
34,77 m2
18,19 m2
14,58 m2
13,92 m2
13,02 m2
22,52 m2
9,40 m2
7,57 m2
5,90 m2
3,12 m2
2
3,04 m
2
3,66 m
2
11,24 m
2
36,20 m
2
24,10 m
2
80,00 m
2

423,06 m
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Gençer Șirketler Grubu 45 yılı așkın bașarılı bir geçmișe, sürekliliği
olan yetkin bir personel kadrosuna, zengin teknik donanıma ve
elindeki imkanları verimle kullanabilen çağdaș bir yönetim anlayıșına
sahiptir. Topluluğumuz inșaat kökenli gelișimi yurt içi ve yurt dıșı
tecrübesi ve yüksek teknolojisi ile projelendirmeden, inșaata, çevre
düzenlemesinden dekorasyona, tanıtımdan satıșa kadar her
așamada hizmet veren bir ﬁrmalar grubudur.
Güven, kalite ve deneyim bileșkesini markaya dönüștüren Gençer
inșaat önümüzdeki yıllarda da 'imzasını atana gurur veren projeler'
yaratmayı hedeﬂemekte ve gerçek bir özveriyle yaratılmıș bu
markayı daha fazla kișiye ulaștırmak için çalıșmaktadır.

For over 45 years , the Gencer Group Of Enterprises has been the leader in the
construction sector with its professional staff, utilizing advanced techniques in the
most effective and efﬁcient manner. Our Group of Enterprises has contributed to
the prominence of the construction sector and has been engaged in a wide range
of projects within Turkey and abroad, through its commitment to quality and
responsibilities from the planning stage to construction, environmental
improvement, its decoration, promotion and sales.
In the coming years, the Gencer Construction Co. will continue to be the lead
company in the construction sector, showing signifıcant achievement with its
accumulated knowledge, experience, conﬁdence, advanced quality and
technology aimed to exceed our clients' expectations and always with the hope to
reach out to more clients.

Wohnpark, Almanya

R

guarantee of

geNCER GROUP
gÜVENCESİYLE

KONFOR,
KALİTE,
GÜVEN;

%100

GENCER GROUP

DEĞERLERİ
COMFORT,

QUALITY,
RELIABILITY;

100%

GENCER GROUP

VALUE

Antalya Yağ Sanayİİ

Park Manzara Evlerİ, Ankara

BİTİRDİĞİMİZ

PROJELERDEN
BAZILARI
SOME OF OUR

FINISHED
PROJECTS

Palm City, Antalya

Ÿ Isparta Orduevi, Isparta,

1972

Ÿ Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Peynir ve Tereyağ Fabrikası, Burdur,

1974

Ÿ Türkiye Halk Bankası Lojmanı ve Hizmet Binası, Antalya,

1975

Ÿ T.C. Merkez Bankası Banknot Matbaası, Ankara,

1977

Ÿ Aselsan Askeri Teçhizat Fabrikası, Ankara,

1978

Ÿ T.C. Genel Kurmay Bașkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Erdek

1982

Ÿ PTT Genel Müdürlüğü Posta Sarayı, Ankara,

1982

Ÿ Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Isıtma ve Dağıtım Șebekesi, Trabzon,

1986

Ÿ Isparta Oteli inșaatı, Isparta

1987

Ÿ Umut Yapı Kooperatiﬁ

1987

Ÿ Park Hotel & Villas, Kalkan, Antalya,

1987

Ÿ Maliye Bakanlığı, Yeșilköy Mağazaları

1988

Ÿ Milli Savunma Bakanlığı, Șemdinli,

1988

Ÿ Türk Telekom, Kırșehir

1989

Ÿ Milli Savunma Bakanlığı, Șemdinli,

1989

Ÿ Türk Telekom, Silifke ve Mezitli

1989

Ÿ Türk Telekom, Tașucu ve Anamur

1990

Ÿ Türk Telekom Antalya Doğu-Antalya Batı Șebeke inșaatı, Antalya,

1994

Ÿ Wohnpark Bernsbach Konutları, Almanya,

1996

Ÿ Antalya Yağ Sanayii, Antalya,

1997

Ÿ Park Manzara Evleri, Ankara,

2003

Ÿ Palm City, Antalya,

2008

Ÿ Palm City, Premium,

2016

Ÿ Palm City Modern, Antalya

2018

Ÿ ICCA Okul Kampüs, Antalya

2019

TRUE BLUE, KALKAN, Antalya

Palm City MODERN, Antalya

ICCA OKUL KAMPÜS, Antalya

Müteahhit ﬁrma, proje üzerinde, teknik ve mimari değișiklik yapma hakkını saklı tutar.
Contractor reserves the right to make technical and architectural changes on the project.
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PALMCITY PREMIUM
BAĞLANTI NOKTALARI

ANTALYA OFFICE
altınkale mah. palmİye cad.
no:63/4b-7. km.
döşemealtı /Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 (533) 376 35 33
+90 (543) 837 69 35
+90 (242) 443 30 00
Fax:+90 (242) 443 30 34

ANKARA OFFICE
Zühtü Tİgrel Caddesİ
26/A Oran sİtesİ
çankaya /Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 490 20 00
Fax: +90 (312) 490 25 57

E-mail: bilgi@palmcity.com.tr
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