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Ortakent / Yahşi’de yapımı 
süren projemiz Sedir Taş Evler, 
12 ay yaşama uygun teknik 
altyapıyla, 7100 m² arsa 
içerisinde 12 adet müstakil tek 
katlı villadan oluşmaktadır. 

Müstakil bir hayata açılan bu 
evlerde, maksimum bahçe 
kullanımına yer verilmiş ve her 
eve iki araçlık otopark alanı 
tahsis edilmiştir. Siteye dahil 
100 m² açık yüzme havuzu 
ve sosyal tesis bulunmaktadır. 
Konum itibariyle, hem sosyal 
yaşamın hem de doğal 
hayatın tam içinde olacağınız 
bir yerleşim alanıdır.

Müstakil Yaşamın Rahatlığı 
Bodrum’un Doğallığında 
Hayat Buluyor



Deniz kenarına, 
Ortakent / Yahşi 
Garajına, markete ve 
eczaneye yaklaşık 
300 metre, özel 
eğitim kolejlerine, 
Bodrum Golf Kulübü,  
Alışveriş Merkezi ve 
özel hastaneye ise 10 
dakikalık mesafededir.

Doğal Taş Ve Ahşap 
Uyumu Sedir Taş 
Evler’de Buluştu



Bodrum’un 
Yeni Değeri 

Sedir Taş Evleri

Sedir Taş Evler; geniş ve ferah yaşam 
alanlarına sahip, Bodrum’un doğasıyla iç içe, 
ailecek sağlıkla yaşayacağınız yeni yuvanız...



Huzurlu Bir Yaşamın 
Başlangıcı İçin 

Güvenli Bir Yuva
7100 m² arsa içerisinde, müstakil tek 
katlı villalarda, oksijeni bol yemyeşil 

bahçeler, sahilden gelen deniz kokusu 
ve sağlıklı bir yaşam…Sedir Taş Evler 

Ortakent / Yahşi’de bu hayatın bir 
parçası olma fırsatını size sunuyor.



Geleceğinize 
yapacağınız
en güvenilir yatırım

Ale Yapı olarak, 
Bodrum’un kentsel 
mimarisine 
uyumlu ve çevreyle 
bütünleşen tasarımları 
hayata geçirmek 
önceliğimizdir.





Teknik 
Detaylar
• Jeolojik zemin etüt çalışmalarına göre, zemin 

sıvılaşmasına karşı tüm temellerde jetgrout 
uygulaması yapılarak, radye temel sistemi ile C35 
beton kullanılacaktır.

• Tüm binaların temellerinde SU izolasyonu, 
çatılarında SU ve ISI izolasyonu uygulanacaktır.

• Isı yalıtımlı pomza duvarlar DOĞAL DİDİM TAŞI ile 
kaplanacaktır.

• Teras pergolalarında, cephe ve cumba 
giydirmelerinde MASİF SEDİR AĞACI 
kullanılacaktır. Ayrıca iç mekanlarda sedir 
ağacından ahşap mertekler tasarlanacaktır.

• Ahşap teras pergolalarında ve kırma çatılarda 
KİREMİT Çatı Kaplama Sistemi, Cumba 
çatılarında ise BAKIR Kenet Çatı Sistemi 
uygulanacaktır.

• Yağmur suyu inişlerinde özel imalat BAKIR çörten 
ve yağmur boruları kullanılacaktır.

• ISI YALITIMLI alüminyum doğramalarda, ısı 
yalıtımlı konfor cam kullanılacaktır.

• Teras ve antre alanlarında doğal taş olarak GÜMÜŞ 
TRAVERTEN uygulanacaktır.

• Ara bölme duvarlarda gazbeton ile SES-ISI 
izolasyonu sağlanacaktır.

• Elektrik altyapı tesisatında; yangın esnasında alev 
iletmeyen, kendi kendine sönebilen, zehirli gaz 
ortaya çıkarmayan ve düşük duman yoğunluklu 
HALOJEN FREE malzemeler kullanılacaktır.

• Temiz su altyapı tesisatında; daha az ek parça 
kullanımını sağlayan, sızdırmaz, kırılma ve 
kopmaya karşı uzun süre dayanımlı, içerisinde 
tortu ve yosun oluşturmayan, hijyenik olarak 
güvenli Yeni Nesil ALPEX BORULAR kullanılacaktır.

• Ani su baskını durumlarına karşı ıslak hacimlere SU 
BASKIN DEDEKTÖRLERİ yerleştirilecektir.

• Yerden ısıtma ve VRV ısıtma-soğutma sistemi 
için altyapı hazırlanacaktır.

• İç mekanlarda doğal ham maddeden üretilen, 
nefes alma kabiliyeti yüksek, bakteri, virüs ve 
küf oluşumunu engelleyen KİREÇLİ SIVA ve 
SİLİKATLI BOYA uygulamaları yapılacaktır.

• Tüm evlerin kullanımı ve bahçe sulamaları için 
su kesintilerine karşı betonarme su depoları 
yapılacaktır.

• Güvenlik amacı ile interkom ve kamera sistemi 
kurulacaktır.



3+1

1. AÇIK ANTRE 5,15 m²
2. KORİDOR 11,80 m²
3. AÇIK MUTFAK / SALON 31,65 m²
4. İÇ BAHÇE 12,25 m²
5. YATAK ODASI 12,30 m²
6. MİSAFİR ODASI 11,35 m²
7. MİSAFİR BANYOSU 3,10 m²
8. ÇAMAŞIR DOLABI 2,20 m²
9. GENEL BANYO 5,00 m²
10. EBEVEYN BANYO 3,70 m²
11. EBEVEYN KORİDOR 5,40 m²
12. EBEVEYN SOYUNMA ALANI 5,25 m²
13. EBEVEYN UYKU ALANI 9,60 m²
14. TERAS 25,40 m²
15. DEPO & MEK. ODA 5,00 m²

TOPLAM KULLANIM ALANI ~149 m²
BRÜT ALAN ~176 m²
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