
“Bağlıca’nın en lüks konsepti”



Cephede Tasarlanan 
Ahenklİ Yükselİş
Koru Konsept renk uyumu ile bir bütünlük 

sergilemektedir. Tercih edilen renkler daha sıcak duygular 

uyandıracak nitelikte tutulup, binanın daha dışındayken 

sizi alıp iç karşılama alanındaki daha görkemli ve flu bir 

havanın içerisine çekecek.



Teknur İnşaat olarak bugüne kadar farklı projelere imzamızı attık. Bağlıcada; Koru Bağlıca,

Koru Elvan 1. Etap, Koru Elvan 2.etap ve Koru Butik’ten sonra şimdi de Koru Konsept ile karşınızdayız. 

Her bir proje, biz Teknur İnşaat ailesine büyük heyecanlar yaşatmaktadır. Şimdiki heyecanımız,

Koru Konsept’i size en güzel ve en mükemmel haliyle tasarlayıp sunmaktır.

Mimarisinden üretimine titizlik gösterdiğimiz; 42 ailenin huzur ve mutluluk içinde yaşayacağı, 

konsept projemizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

        

Saygılarımla,

Yasin DEMİREL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



KONSEPTİN İÇİNE
ÇEKİLİN

Evinize çıkan yolda, kapıdan girdiğiniz an, enfes 

mimarisiyle Koru Konsept sizi farklı bir mutluluğa 

ulaştıracak ve konseptin içine çekileceksiniz.



Görkemlİ ve Flu
Havaya kapılmanızı sağlayan renklerin yanında, zeminden 
tavana döşenen mermer, nişlerde ve tavanda sık 
kullanılan aydınlatma ışıl ışıl bir giriş sergilemektedir.



EVİNİZDESİNİZ
Koru Konsept; evinize her girdiğinizde, ilk gün hissettiğiniz 

mutluluğu size hatırlatacak; bu enerjiyi ailenizle birlikte 

yaşayacaksınız.  



2 Blok 42 Daİre
Koru Konsept, Ankara’nın yeni gözde semtlerinden Bağlıca’da 

8603 m²’lik bir alanda yer alıyor. Koru Konsept’te aynı 

zamanda bir de ticari alan bulunuyor.

Proje; 11 ve 12 katlı olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır.

42 adet 4+1, brüt 200m² tek tip daire bulunuyor.





FERAHLAYIN!
Salona girer girmez boydan boya camları, taban tavan arası
3 metre yüksekliği size genişlik ve ferahlık hissi yaşatmaya hazır.



bağlıca’nın
en lüks konseptİ
Bağlıca bölgesinde bu zamana kadar yapılmış 
en lüks, konsept bir proje ile tanışıyorsunuz.





MUTFAĞINIZIN
ŞEFİ OLUN
Dünya mutfağına ilgi duyup, bu alanda iyi bir şef olmak 
mümkün. Mutfağın lüksü ve konforu size bu konuda motivasyon 
kaynağı olsun.



Koru Konsept; cazip yaşam standartlarının yanında, 
şehrin cazibe merkezlerine, ulaşım hatlarına ve
ana arterlerine yakınlığıyla da ilgi çekiyor.  

• Hacettepe Üniversitesi
• Başkent Üniversitesi
• Koru Metro İstasyonu
• Gordion AVM
• Mesa Plaza
• Eskişehir Yolu
• İstanbul Yolu

İSTEDİĞİNİZ HER YERE
KOLAYCA ULAŞIN



EVİNİZİN HER
KöŞESİNDE 
ayrıcalıklı bİr YAŞAm
Siz bu ayrıcalığı hakediyorsunuz.



Nezih bir yaşam,
Nezih bir konsept...



Koru konsept’te
yaşamaya hazırlanın
Konforlu yaşam standartları, şehrin her yerine 
kolay ulaşmanızı sağlayan lokasyonu, keyifle vakit 
geçirebileceğiniz yeşil alanları ile Koru Konsept’te yaşamaya 
hazırlanın…



GENİŞ
YAŞAM ALANLARI

Evinizin her odası geniş ve ferah tasarlanmıştır.

Koru Konsept; ailenizin her üyesi için ayrıcalıklı bir 

yaşam standardı sunar.  Bu anlayışla tasarlanan 

evlerimizde, ailenizin mutluluğuna tanık olacaksınız.



Yatak odanız; tasarımı, balkonu ve manzarasıyla, özel 

yaşamınızı hiç olmadığı kadar benzersiz kılıyor.  Odanızda rahat 

edebilmeniz adına yer açtık ve en güzel kıyafetleriniz için ayrı 

bir oda oluşturduk. 

BURADA HER ŞEY
SİZE ÖZEL!





Spora vaktiniz ve yeriniz olsun. Kapalı spor salonu 
yaz-kış kullanıma uygunken, hem eğlenmek hem de 
açık havada spor yapmak için spor alanı da mevcut.

SAĞLIKLI,
ZİNDE BİR YAŞAM!



BU DÜNYA SİZİN
Siz sporunuzu yapıp sosyal alanda keyifli vakit geçirirken 
çocuğunuz da güvenli ve iyi vakit geçirebilsin diye spor 
alanının hemen yanında bir de park tasarlandı.



kapalı yüzme
havuzu

Yüzmeyi çok sevdiğinizi biliyoruz. Ankara’da da 

yüzmek için kısıtlı alan var. Biz sizi bu düşünceden 

kurtarmak istiyoruz. Canınız ne zaman isterse, 

havuz keyfiniz bir asansör uzağınızda olacak.



Değer verdiklerinize değer veriyoruz. Kapalı ve açık 

otoparklarda aracınızı tüm kötü etkenlerden korurken park 

yeri bulma sıkıntınız da asla olmayacak. 

PARK YERİNİ
DÜŞÜNMEYİN



DAİRE planı
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1. Salon     35 m2

2. Oturma Odası  13 m2

3. Mutfak    18 m2

4. Hol     17 m2

5. Ebeveyn Odası  17 m2

6. Ebeveyn Banyo  4 m2

7. Giyinme Odası  5 m2

8. Çocuk Odası 1  11 m2

9. Çocuk Odası 2  11 m2

10. Banyo    7 m2

11. Lavabo    2 m2

12. Vestiyer    3 m2

13. Balkon    17 m2

14. Kiler    2 m2

Kapalı Otopark   15 m2

BRÜT ALAN   200 m2
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Bağlıca Blv.

Bağlıca Blv.

Eski Bağlar Cd.

Mermeroğlu Cd.

Mermeroğlu Cd.

Güzelköy Cd.

Bağlıca Kavşak

Total Benzinlik

Etimesgut Blv.



EVİNİZE
HOŞ GELDİNİZ...
Teknur İnşaat diğer projelerinde olduğu gibi farklı 

ihtiyaçlara hitap edecek konsepti ile bölgeye yeni bir 

yaşam tarzı getirmeye hazırlanıyor.



“Bağlıca’nın en lüks konsepti”

Bağlıca Mah. Güzelköy Cad. No:19/C Etimesgut/Ankara
www.korukonsept.com 

YAPIM
GRAMEDYA

Yatırımcı brüt kullanım alanları sabit kalmak kaydıyla teknik açıdan gerekli gördüğü her türlü plan değişikliğini yapma hakkını saklı tutar.

Projedeki ünite büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu taktirde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.

SATIŞ OFİSİ
0312 234 34 25



Bağlıca Mahallesi Güzelköy Caddesi No:19/C
Bağlıca-Etimesgut/Ankara

0312 234 34 25
www.korukonsept.com

“Bağlıca’nın en lüks konsepti”


