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DOĞANIN ŞEHİR HAYATI İLE
MÜKEMMEL UYUMU

İBA

İBA
Değerli dostlarım…
Geriye dönüp bakıyorum da…
Zaman o kadar hızlı geçmiş ki!..
Hayat arkadaşım, meslektaşım Dilhan Hanım ile çiçeği burnunda inşaat
mühendisleri, Anadolu’nun dört bir yanındaki inşaat yatırımlarında
yönetici mühendis görevi yaparken temellerini attığımız, profesyonel iş
yaşantımızın ve hayatımızın en başarılı projesi, gözbebeğimiz İBA İMAR
İNŞAAT, 30’lu yılları çoktan geride bıraktı; şimdi de 40. yaşını kutlamaya
hazırlanıyor.
Anadolu’nun birçok kentindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarını geniş
vizyonu, konusunda uzman, deneyimli kadroları ve güçlü makina parkı
ile ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşayan İBA İMAR İNŞAAT,
bölgemize de nitelikli, özgün konut projeleri üretmek, insanlarımıza
modern, çevreci, çağı yakından takip eden yaşam alanları sunmak için
sektöre mükemmel bir proje kazandırıyor ve sizleri PINARLIBAHÇE ile
tanıştırıyor.
PINARLIBAHÇE, Adana’nın kuzeyindeki konut alanları arasında bir
vahadan farksız peyzajı, özgün mimarisi, en küçük detayında bile
kaliteden ödün vermeyen daire seçenekleri ve merkezi konumuyla sadece
kentimiz için değil, bölgemiz için de bambaşka bir yaşam alanı sunuyor.
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MÜHENDİSLİKTE
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1979 - Elazığ

YIL

Gelin bu eşsiz yaşam alanına birlikte adım atalım, kalitenin, konforun,
huzurun, mutluluğun keyfini birlikte yaşayalım.
Saygılarımla,

İsmail BABACAN
İnşaat Mühendisi

3

Proje Künyesi
Proje Adı: Pınarlı Bahçe
Konumu: Çukurova-Adana
Yatırımcı Firma: İBA İMAR İNŞAAT A.Ş.
Yüklenici Firmalar
İnşaat Uygulama: Üçgen Proje
Mekanik Uygulama: Atak Mühendislik
Enerji Uygulama: AV Enerji
Toplam Arsa Alanı: 16.255,15 m2
Toplam İnşaat Alanı: 46.052 m2
Toplam Konut Adedi: 176 ünite
Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1
Özel Konut Tipleri: 6 adet çatı teraslı daire,
12 adet müstakil bahçeli daire
Sosyal Donatılar:
7/24 fiziki ve elektronik güvenlik
kontrol noktaları, yüzme havuzları
(2 açık 2 kapalı) çocuk havuzu, sauna (2 adet)
fitness center, (2 adet) kuaför, çok amaçlı spor
sahası (voleybol/basketbol/tenis)
çocuk kreşi, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve
bisiklet parkuru, dinlenme alanları,
açık/kapalı sosyal tesis, 12.500 m2 sert ve
yumuşak peyzaj alanı, kapalı otoparklar,
açık misafir otoparkı, 2 adet jenaratör
(elektrik kesintilerinde sitenin tüm ihtiyacını
karşılayacak kapasitede)
Teslim Tarihi: Haziran 2016
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PınarlıBahçe

TURGUT ÖZAL BULVARI

Şehir merkezine
çok yakın,
gürültüsünden
çok uzak...

M1
REAL

6
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100. YIL
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GÜNDOĞDU
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EPC HASTANESİ

KURTTEPE
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BİLFEN
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CARREFOUR

BAŞKENT
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FİNAL OKULLARI

Metro durağına ve tam teşekküllü hastanelere
yürüyüş mesafesinde bulunan İBA Pınarlı
Bahçe projesi, Turgut Özal Bulvarı, Dr. Sadık

bulvarlarının kesiştiği kavşakta yer alıyor.
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TÜRKMENBAŞI BULVARI

Ahmet Bulvarı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan

ÇUKUROVA
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M-1
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BURÇ OKULLARI
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Yeşil doku modern
mimari ile birleşiyor
İBA İmar İnşaat’ın 40 yıllık deneyimi ve çağdaş vizyonu ile inşa edilen PINARLIBAHÇE, kent
yaşamının tüm ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verirken, doğanın güzelliklerinden ve huzurundan
asla taviz vermiyor.
Alışveriş merkezleri, metro, fuar merkezi, üniversiteler, özel okullar, hastaneler, otoyol
bağlantıları, havalimanı ve elbette Seyhan Baraj Gölü gibi yaşam merkezlerine birkaç dakika
mesafedeki PINARLIBAHÇE, “Adana’nın Bağdat Caddesi” olarak anılan Turgut Özal Bulvarı’nın
başlangıcındaki emsalsiz konumuyla, sayılamayacak kadar çok avantajı bir arada sunuyor.
Bahçe kapısından yatak odalarına kadar her noktada birinci sınıf malzemenin kullanıldığı
PINARLIBAHÇE’de, yaşamın her anı için en üst seviyede kalite ve konfor hedeflenerek çalışıldı.
Teras ve bahçe katlı 18 özel daire ile birlikte tüm daireler kuzey-güney hava akımını doğrudan
alacak, her mevsim ferah bir yaşam ortamı sunacak şekilde projelendirildi.
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Sadece Adana’nın değil,
tüm Çukurova’nın gurur
projesi
Ulusal ve uluslararası seçkin projelerde edindikleri deneyimlerini, yılların birikimi
olan bilgilerini bir araya getiren, her biri kendi alanında uzman Mimar Eylem
Palağ Uluğ, Mimar Yasemin Özbek, İnş. Müh. Eşref Özbek, Makina Müh. Ahmet
Dörtdemir, Elektrik Müh. Nevzat Pekkiyici ve Peyzaj Yük. Müh. Eşe Köken’den
oluşan ekip Yüksek Mimar Dr. Murat Uluğ başkanlığında toplandı.
Hedef, doğa ile iç içe ama kent yaşamından da asla kopmayacak emsalsiz bir
konut projesi hazırlamaktı. Atölye Uluğ çatısı altında 12 ay süresince geceli
gündüzlü devam eden çalışmalar bittiğinde, Adana ve Çukurova bölgesi, 16
bin 256 metrekare alan üzerinde yükselecek İBA PINARLIBAHÇE projesine
kavuşmuştu.

•
•
•
•
•
•
•
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Peyzaj sulama sistemi şehir su şebekesine bağlı değildir.
Bahçedeki pınarların gözlerinden alınan berrak suların
doldurduğu 350 tonluk betonarme depoya tam otomatik
sistemlerle bağlanmıştır.

Yarı olimpikten daha büyük yüzme havuzu
Çocuk yüzme havuzu
Çok amaçlı spor sahası (tenis kortu, basketbol, futbol)
2-6 yaş mini çocuk oyun alanı
6 yaş ve büyükler için oyun alanı
Bahçe satrancı oyun alanı
Bisiklet parkuru (500 m)

•
•
•
•
•
•

Yürüyüş yolu (500 m)
Dinlenme terasları
7500 m2 kapalı otopark
Açık misafir otoparkı
Güvenlik
7/24 mini market

•
•
•
•
•
•
•

2 Adet sauna
2 Adet kapalı havuz
2 Adet fitness center
Kafeterya
Kreş
Çok amaçlı salon ve teraslar
Kuaför
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Havuz keyfi hemen
yanı başınızda…
Sıcak Adana yazlarına serin ve
keyifli molalar verip, haftanın
her gününü deniz kenarında
tatil yapıyormuşçasına coşkuyla,
mutlulukla yaşayacak olan
PINARLIBAHÇE sakinleri, bu
keyfi sadece yaz mevsimiyle
sınırlamayıp, iki kapalı havuzu
da kullanarak yılın dört
mevsimine taşıyacaklar.
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Çocuklar için her yaş
grubuna uygun oyun
alanları ve kreş
PINARLIBAHÇE’nin en şanslı
sakinleri olan her yaş grubundaki
çocukları, gelişimlerine uygun tasarlanan
oyun alanlarında geçirecekleri
neşeli günler bekliyor.
PINARLIBAHÇE KREŞ ise ailelerin 3-6
yaş gurubundaki çocukları için zengin
olanaklar sunuyor. Uzman eğitimcilerin
danışmanlığında ve koordinesinde
hazırlanan kreş, PINARLIBAHÇE
minikleri için güvenli bir eğitim ve
aktivite ortamı oluşturuyor.
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Doğanın tadını
ailecek çıkarın
Baştan sona yemyeşil peyzajıyla
doğayı doya doya yaşama olanağı
veren PINARLIBAHÇE, bahçe katı
daire sakinleri için özel bahçeler
hazırlayarak, bahçe katı dairelerini villa
konsepti ile buluşturuyor.
Kapalı alanda spor yapmak
istemeyenler için yürüyüş yolları, 500
metrelik bisiklet parkuru ve geniş çim
alanlar yeni spor olanakları sunuyor.
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Rakım 160 m.
PINARLIBAHÇE’nin teras
kat daireleri, bahçe keyfini
yükseklerde kuşlar gibi özgür
yaşamak isteyenler için özel olarak
tasarlandı. Sadece 6 adet planlanan
ve dubleks ya da tek daire olarak
tercih edilebilecek PINARLIBAHÇE
TERAS’larda konfor, doğa ve
ihtişamın ayrıcalığını hissedin,
Adana’yı yükseklerde yaşayın.
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Spor yapmak hiç
bu kadar kolay
olmamıştı
Sporu hayatının merkezinde
gören her yaştaki PINARLIBAHÇE
sakini için, profesyonel spor
olanakları sağlayan iki adet fitness
center hazırlandı. PINARLIBAHÇE
Fitness Center, modern spor
aletleri, konforlu ortamı, vitamin
barı ile günün 16 saati hizmet
verecek şekilde projelendirildi.
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Dört mevsim
havuz keyfi
PINARLIBAHÇE’nin birisi yarı
olimpikten daha büyük, diğeri
çocuk olmak üzere iki adet açık
ve iki adet kapalı havuzu, yüzme
keyfini hiç kesintiye uğratmadan,
yılın 12 ayı yaşamak isteyenler için
kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
Kapalı havuz kompleksi içerisinde
özel bir yeri olan iki adet sauna ise
PINARLIBAHÇE sakinlerine ayrı bir
keyif vadediyor.
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Günün her anında huzur ve
mutlulukla yaşayacağınız
aydınlık, ferah ve geniş salonların
doğal ahşap kaplamalarından
duvar kağıtlarına, aydınlatma
armatürlerinden özel aksesuarlarına
kadar her şeyde kalite ve konfor
standart olarak düşünüldü.
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Suit oda olarak projelendirilen yatak
odalarında, yer döşemesinden duvar
kaplamalarına, aydınlatmadan
televizyon, telefon ve internet
altyapısına kadar her şey düşünüldü.
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Hanımların, misafirleri ile paylaşırken
mutlu olduğu, zamanlarının büyük
çoğunluğunu geçirdiği mutfaklar, sadece
yemek için kullanılan mekânlar olmaktan
çıkarılıp, günün her anına keyif katan çok
özel yaşam alanı olarak projelendirildi.
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Tüm alanlarda olduğu gibi, ıslak hacimlerde de
kullanıcıların rahat edeceği tüm ayrıntılar düşünülerek
konforlu mekânlar oluşturuldu. Şıklık ve işlevselliğin
bir araya geldiği ıslak hacimlerdeki tüm malzemeler,
ulusal ve uluslararası markalardan özenle seçildi.
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A1 BLOK

A2 BLOK

B1 BLOK

B2 BLOK

D BLOK
C BLOK

KAT PLANLARI
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DAİRE TİPİ 1: 4+1 C-D BLOK BAHÇE DAİRE BRÜT ALANI: 291.50 m²

DAİRE TİPİ 2: 4+1 C-D BLOK DAİRE BRÜT ALANI: 228.56 m²
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DAİRE TİPİ 3: 5+1 C-D BLOK DAİRE BRÜT ALANI: 243.71 m²

DAİRE TİPİ 4: 2+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR BAHÇE DAİRE BRÜT ALANI: 189.61 m²
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DAİRE TİPİ 5: 2+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR DAİRE BRÜT ALANI: 156.68 m²

DAİRE TİPİ 6: 3+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR DAİRE BRÜT ALANI: 173.85 m²
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DAİRE TİPİ 7: 4+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR DAİRE BRÜT ALANI: 189.72 m²

DAİRE TİPİ 8: 3+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR DAİRE BRÜT ALANI: 163.55 m²
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DAİRE TİPİ 9: 3+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR DAİRE BRÜT ALANI: 162.13 m²

DAİRE TİPİ 10: 3+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR TERAS DAİRE BRÜT ALANI: 224.84 m²
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DAİRE TİPİ 11: 4+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR TERAS DAİRE BRÜT ALANI: 230.56 m²

DAİRE TİPİ 12: 3+1 A1-A2, B1-B2 BLOKLAR TERAS DAİRE BRÜT ALANI: 211.32 m²
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0322 256 44 11
www.pinarlibahce.com
www.ibaimarinsaat.com.tr
100. Yıl Mah. Dr. Sadık Ahmet Bul.
85167 Sk. No: 11 01360 Çukurova / Adana
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