




"İş" denince akla İz Park gelecek...





Benzersiz Adalar manzarası, İz Park'ta iş ortamınıza kadar geliyor...
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İş hayatındaki 
konumunuzla 
hedef lerinize 
artık daha 
yakınsınız.

Metro istasyonuna birkaç dakikalık yürüme mesafesinde

E-5 bağlantı yolunun hemen yanı başında

TEM Otoyolu bağlantı noktalarına 5 dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na sadece 15 dakika

5 Yıldızlı Titanic Hotel'in hemen yanı başında

Kartal Deniz Otobüsü İskelesi’ne 5 dakika

Pendik Feribot İskelesi’ne 10 dakika

Kentsel dönüşüm projeleri ve Merkezi İş Alanı 

(MİA)'nın kesiştiği noktada

Sahil yoluna 5 dakika

Dünyanın en büyük adliye sarayına 5 dakika

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 dakika

İz Park, yüzyıllardır dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden 
biri olan İstanbul’un, geçmişten günümüze değerini hep 
korumuş yerleşim merkezi, Kartal’da yükseliyor. İz Park, metroya 
ve şehrin önemli bağlantı yollarına yakınlığıyla hede�erinize 
daha kolay ulaşmanızı sağlıyor.
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İş yaşamında 
yükselmek 
için doğru 
yerdesiniz…

Şehre ve hayata büyük değer katan en etkileyici o�s
projelerinden biri olan İz Park, iş anlayışınızı yeniden
tanımlıyor. İz Park, ruhunuzu dinlendiren Adalar
manzarasına sahip iki o�s kulesinde, yüksek konforlu
çalışma ortamları sunuyor. EgeYapı Group’un sahip
olduğu deneyim ve teknoloji ile inşa edilen İz Park’taki
14 ve 15 katlı iki o�s kulesi, ışıltılı görünümüyle bölgenin 
yeni simgelerinden biri haline geliyor. Ayrıca mağaza, 
restoran ve kafelere ayrılmış alanları, geniş kapasiteli 
açık/kapalı otoparkı ve çok daha fazlası ile iş yaşamının 
ihtiyaç duyduğu bütün ayrıntılar, İz Park’ta buluşuyor.



04  Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group 
teknik gereklilikler olması halinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Başarıya giden yol; İz Park...
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Çağdaş bir mimari anlayışla tasarlanan İz Park, 
her ayrıntısında profesyonellere konforlu bir iş 
yaşamı sunuyor. Her ihtiyaca göre değişen 
büyüklüklerde çalışma ortamlarına 
ev sahipliği yapan İz Park, sergilediği görsel 
estetikle işinizde her zaman bir adım önde 
olmanızı ve rakiplerinizden ayrışmanızı sağlıyor. 

Sadece 
of   isinizin değil, 
başarının da 
mimarı…

08  



09  



10  



İşinizle ilgili 
her ayrıntı 
önceden 
düşünüldü…

İş yaşamında ihtiyaç duyulan her türlü hizmet ve 
donanımın önceden planlandığı İz Park, o�sinizde de 
evinizin konforunu yaşatmayı hede�iyor. İz Park’ın 
tasarımında, çalışma ortamınızdan çok daha fazla 
keyif almanızı sağlayacak hiçbir ayrıntı gözden 
kaçırılmıyor. Toplantı salonlarından, açık ve kapalı 
otoparklarına kadar her detay, işinizi yaşamınızın en 
güzel yerlerinden biri kılıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz 
birçok imkanı artık uzağınızda aramanıza gerek kalmıyor.
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24 Saat boyunca açık olan Resepsiyon Hizmetleri

Özgürlük sağlayan açılabilir camlar

İşlerinizi huzurla yürütmenizi sağlayan güvenlik sistemleri

Dünya mutfaklarının en güzel örneklerini sunan restoranı

Hem size, hem de konuklarınıza hizmet veren yeterli sayıda açık ve kapalı otoparkı

İş toplantılarınızı yapabileceğiniz, teknik donanıma sahip toplantı odaları

Çalışma ortamınıza ferahlık sağlayan 3.1 metrelik kat yüksekliği

12Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group 
teknik gereklilikler olması halinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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14  Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group 
teknik gereklilikler olması halinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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İşinizi bir adım ileri 
götürecek bütün 
imkanlar, İz Park’ta 
sizi bekliyor.
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Back O�ce
Lostra ve 

Kuru Temizleme Copy CenterATM

IT DanışmanlığıArşiv Odası Kapalı / Açık
Otopark

Vale Parking

Harcadığın 
Kadar Öde

 Maliyet Yönetim 
Sistemi

Tam Donanımlı 
Güvenlik

Lobby ve DanışmaTeras Bahçesi Restoran ve 
Cafe •••
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İz Park'ta hem 
işinizin başarısını, 
hem de doğanın 
güzelliğini koruyun...

Doğa dostu bir felsefe ile hayata geçirilen İz Park; 
yüksek enerji performansı sunan doğal havalandırması 
ve A sınıfındaki enerji ekipmanları ile size hem konforlu, 
hem de çevreci bir iş yaşamı sunuyor. Ayrıca İz Park'ta 
kullanılan iç ortam elemanları, insan sağlığı için risk 
oluşturmayan malzemelerden seçildi. Çevreye 
verilen olumsuz etkilerin minimuma indirildiği İz Park, 
yeşil o�s tanımlamasını sonuna kadar hak ediyor.

-  Aydınlatma tasarımında güneş ışığına büyük yer 

   verilerek, önemli enerji tasarrufu sağlandı. 

- O�s sahipleri için hazırlanan "Çevreci Bina Kullanım

  Rehberi" ile yapının daha verimli kullanımı hede�endi.

-  Yapıda insan sağlığı için tehlike arz etmeyen ve kimyasal 

değerleri mimimum olan iç ortam malzemeleri kullanıldı.

- Yapıda sadece A enerji sınıfı ekipmanlar kullanılarak 

enerji verimliliği adına önemli bir yatırım yapıldı.

-  Yapının tasarımı, cephe izolasyonu, kullanılan 

ekipmanları ile enerji performansı %25 arttırıldı.

- Yapı, toplu taşımaya yakın konumlandırılarak 

   çevreci ulaşıma imkan tanındı.

- Su tüketiminde kullanılan özel armatürler ile %40’a 

  varan su tasarrufu sağlandı.

- Yapıda, geri dönüşüme en fazla imkan tanıyan 

  malzemeler kullanıldı.

- Çok sayıdaki aydınlatma sensörü sayesinde 

  enerji verimliliği arttırıldı.



18 



19  Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group 
teknik gereklilikler olması halinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.



İz Park; günün 24 saati hizmet veren kartlı geçiş sistemi, uzman güvenlik personeli, kapalı devre kamera sistemi, 
yangın ve duman alarmı ile en üst düzeyde güvenlik sunan bir çalışma ortamı sunuyor.

İşiniz güvende,
keyf iniz yerinde...
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İz Park'ta ısıtma, soğutma, havalandırma gibi ortak giderlerin yalnızca kullandığınız kadarını ödersiniz. "Harcadığın Kadar Öde Maliyet Yönetim Sistemi” ile 
İz Park; hem hesabını bilenlenlerin, hem de konfordan vazgeçmeyenlerin yeni adresi haline geliyor.

"Harcadığın Kadar Öde 
Maliyet Yönetim Sistemi" 
işinize çok yarayacak…
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İz Park’la keyif li bir 
iş hayatına yatırım yapın…
İstanbul’un günden güne değeri artan bölgesi Kartal'da konumlandırılan İz Park’la hem işe, hem de hayata yatırım yapmak mümkün 

hale geliyor. İz Park yatırımcılarını da, iş yaşamlarını İz Park’ta sürdüren profesyonelleri de oldukça memnun ediyor. Dünyanın yeni ticaret 

ve �nans merkezi adayı, İstanbul’un yükselen değeri Kartal’da hayata geçen İz Park, sunduğu kalite ve merkezi konum ile çekici bir 

yatırım seçeneğine dönüşüyor.
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İz Park’la keyif li bir 
iş hayatına yatırım yapın…

24Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group 
teknik gereklilikler olması halinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.



EgeYapı Group, seçkin bir projeye 
daha imzasını atıyor...
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İz Park Projesi'ne, sektöründe geniş bir tecrübeye sahip EgeYapı Group şekil veriyor. Proje geliştirme ve inşaat taahhüt 
alanlarında ün sahibi olan EgeYapı Group, bilgi birikimi ve deneyimi ile sektörde önemli bir yer tutuyor. EgeYapı Group; 
1.1 milyon metrekare inşaat alanında çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük konut projesi olan Batışehir, 
konforu ile fark yaratacak Shangri - La Oteli, yurt içi ve yurt dışında birçok önemli inşa çalışması EgeYapı Group çatısı altında 
sürdürülüyor. 
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A BLOK

Satışa Esas Toplam Brüt:
160.14 m2

Net Satış Alanı:
102 m2

Kat Bahçesi ve Tesisat Balkonu:
18.71 m2

Satışa esas brüt alana, daire brüt alanı, ortak alan payları, kat bahçeleri ve tesisat balkonları dahildir.

EgeYapı Group teknik gereklilikler olması halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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A BLOK

Toplam Kat Bahçeli Brüt Alan: 
320.28 m2

Net Satış Alanı:
204 m2

Kat Bahçesi ve Tesisat Balkonu: 
37.42 m2

Satışa esas brüt alana, daire brüt alanı, ortak alan payları, kat bahçeleri ve tesisat balkonları dahildir.

EgeYapı Group teknik gereklilikler olması halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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B BLOK

Satışa Esas Toplam Brüt:
185.15 m2

Net Satış Alanı:
100 m2

Kat Bahçesi ve Tesisat Balkonu:
14.21 m2

Satışa esas brüt alana, daire brüt alanı, ortak alan payları, kat bahçeleri ve tesisat balkonları dahildir.

EgeYapı Group teknik gereklilikler olması halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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B BLOK

Satışa Esas Toplam Brüt:
370.3 m2

Net Satış Alanı:
200 m2

Kat Bahçesi ve Tesisat Balkonu:
28.42 m2

Satışa esas brüt alana, daire brüt alanı, ortak alan payları, kat bahçeleri ve tesisat balkonları dahildir.

EgeYapı Group teknik gereklilikler olması halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 



Gişelerden sonra ikinci sapak olan  
Soğanlık Yeni Yakacık yan yol tabelasından 
girip, Real’den sağa dönün. 300 metre ileri gidin.

Teknik Yapı

Uplife



185 odası ve 7 süitinde yerli-yabancı 
misa�rlerinizi konforlu bir ortamda 

ağırlama avantajı; 
önemli organizasyonlarınızı 

gerçekleştirebileceğiniz 23 balo salonu; 
iş çıkışlarında yorgunluğunuzu alacak �tness, 

squash, wellness&spa salonları; 
deniz manzaralı yüzme havuzu ve 

çok daha fazlasına sahip olan 
Titanic Hotel Asia; 

yoğun iş hayatınızdaki en önemli 
yardımcınız olacak…

5 yıldızlı bir otelin 
hemen yanı başında olmanın 
ayrıcalıklarını hem siz yaşayın, 
hem de konuklarınıza yaşatın.



444 5 343
www.izpark.com

www.egeyapigroup.com

Satış O�si: Orhan Mah. Yalnız Selvi Cad. No: 31  Kartal / İstanbul

Tel: 0 216 671 07 03  Fax: 0 216 671 07 00

Call Center:





www.egeyapigroup.com

Call Center:

444 5 343
www.twitter.com/egeyapigroupwww.facebook.com/egeyapi


