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Kurulduğu günden bu yana; inşaat sektöründeki tecrübesi ile kalite ve güven anlayışı 
içerisinde kentsel gelişime uygun, modern ve estetik açıdan farklılık yaratan projeler 

ortaya koyan Kerem İnşaat proje geliştirme faaliyetlerine devam etmekte.

Kerem İnşaat, istikrarlı büyüme hedefi içerisinde, kentsel dönüşüm projelerinde 
uzmanlaşmış kadrosu ile inşaat geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek geliştirilen fonksiyonel projeler, keyif 
verici şıklığı ve yenilikçi detayları ile de ön plana çıkan özelliklere sahiptir.

VİZYONUMUZ

Çağımızın evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol alırken toplumların kalkınması ve 
refahına katkıda bulunmayı, varolan değerleri kullanarak geleceği inşa etmeyi vizyonumuz edindik.

MİSYONUMUZ

www.kereminsaat.net

Teknolojiyi, işgücü ve tecrübeyi en verimli şekilde birleştirerek estetik, kalite ve prestiji huzurla 
yaşayacağınız mekanlara sahip olmanız için kendimize misyon edindik.



www.kereminsaat.net
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“ Hayallerinizi Ertelemeyin ”YENİ İŞYERİNİZ
HAZIR

Kerem İnşaat 
“Belkıs Tower” 
projesinde sizler 
için tasarlanmış, 
kullanışlı, yeni bir 
ticaret alanı 
oluşturuyor. 
Dilediğiniz herşey 
hemen 
yanıbaşınızda.
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AÇIK ve KAPALI
OTOPARK

Kapalı otopark 
sistemi ile konfor 

ve güvenlik bir 
arada. Belkıs 

Tower Evlerinde 
aracınızı gönül 

rahatlığıyla kapalı 
otoparktaki park 

alanına 
bırakabileceksiniz.



GÖRSEL ŞÖLEN

Farklı mimarisi ve 
ergonomik dizaynı 
ile sizlere daha 
önce tatmadığınız 
yeni bir ev 
tecrübesi 
yaşatmak için 
tasarlandı.



ÇOCUK PARK
ALANI

Kapalı otopark 
sistemi ile konfor 

ve güvenlik bir 
arada. Belkıs 

Tower Evlerinde 
aracınızı gönül 

rahatlığıyla kapalı 
otoparktaki park 

alanına 
bırakabileceksiniz.



GÖRSEL ŞÖLEN

Farklı mimarisi ve 
ergonomik dizaynı 
ile sizlere daha 
önce tatmadığınız 
yeni bir ev 
tecrübesi 
yaşatmak için 
tasarlandı.



18 m²
OTURMA ODASI

Belkıs Tower’da 
şıklığın farklı 

yüzleriyle
işlendiği konforlu 

tasarımlar, 
fonksiyonel 
detaylarla 

zenginleştirilmiş 
oturma odalarında 

hayat buluyot.



25 m²
SALON

Belkıs Tower’da 
şıklığın farklı 
yüzleriyle
işlendiği konforlu 
tasarımlar, 
fonksiyonel 
detaylarla 
zenginleştirilmiş 
oturma odalarında 
hayat buluyot.



17 m²
YATAK ODASI

Belkıs Tower’da 
şıklığın farklı 

yüzleriyle
işlendiği konforlu 

tasarımlar, 
fonksiyonel 
detaylarla 

zenginleştirilmiş 
oturma odalarında 

hayat buluyot.



16 m²
MUTFAK

Belkıs Tower’da 
şıklığın farklı 
yüzleriyle
işlendiği konforlu 
tasarımlar, 
fonksiyonel 
detaylarla 
zenginleştirilmiş 
oturma odalarında 
hayat buluyot.



11 m²
ÇOCUK ODASI

Belkıs Tower’da 
şıklığın farklı 

yüzleriyle
işlendiği konforlu 

tasarımlar, 
fonksiyonel 
detaylarla 

zenginleştirilmiş 
oturma odalarında 

hayat buluyot.



Her Alanda
Kaliteli Donanım

Tüm ayrıntıların
düşünüldüğü

projede bir çok
donanımı hazır

bulacaksınız.

Merkezi Uydu Sistemi
Görüntülü Diafon Sistemi
Yüksek İzolasyon Sistemi

Bireysel Isınma Sistemi



P

YÜRÜYÜŞ ALANLARI MERKEZİ KONUM

GAZİRAYMİMARİ PEYZAJ KAPALI OTOPARK YERDEN ISITMA

TOPLANTI ODASI MERKEZİ UYDU YTONG DIŞ CEHPE

OYUN PARK ALANI JENERATÖR

KLİMA SİSTEMİ

Yerden Isıtma

Hersey Sizin Için Düsünüldü

Yerden Isıtma Sistemi düşük sıcaklıkta (55º-45º) çalışan homojen ısınma yapan konforlu ve sağlıklı ısınma 
şeklidir. Radyatörlü ısınmaya göre daha ekonomiktir. %35 yakıt tasarrufu sağlar, bina genelinin tüm tabanını 

ısıttığı için binanın kuru kalmasını, dolayısıyla rutubet ve oluşacak bakterileri önler.

Polisitren köpük kullanıldığından katlar arasındaki ısı ve ses izolasyonu da sağlanmış olur. Büyük alanlarda 
şap yüzeyi de büyüdüğünde yatırım maliyeti ters oranda düşer. Yani okul, hastane, cami gibi alanı büyük 

binalarda yerden ısıtma daha ucuza gelir. Türkiye pazarında yerden ısıtma yatırım maliyetinin yüksek 
olmaması şantiyede uygulama kolaylığı ve konforlu ısıtma sağladığı için pazar payını her geçen günde 

artırmaktadır.



2+12+1
TİP ve PLANLARI

3+1
TİP ve PLANLARI

3+1Bu katalog tanıtım amaçlı hazırlanmıştır Kerem İnşaat gerektiğinde projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ölçümler genel verilere göre belirlenmiştir. Tüm illüstrasyonlar ve görsel malzemeler sadece bilgi amaçlıdır.

Bütün daireler örnek daire baz alınarak yapılacaktır.

1 Antre 11 m²
Salon 29 m²
Mutfak 18 m²
Oturma Odası 18 m²
Yatak Odası 17 m²
Çocuk Odası 11 m²
Banyo 5 m²
WC 3,5 m²
Balkon 14 m²
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Balkon 2,5 m²10
9

KAT PLANI

1 Antre 7 m²
Salon 25 m²
Mutfak 16 m²
Yatak Odası 14 m²
Çocuk Odası 11 m²
Banyo 4 m²
WC 3 m²
Balkon 9 m²
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+90 (532) 517 37 53 

/kereminsaat @kereminsaat @kereminsaat


