
1 Ev 5 Yaşam
“Önce biz binalarımızı şekillendiririz, sonra binalarımız bizi.”

 W. Churchill



okasyonL Yeni İstanbul’un Kalbi
El değmemiş doğası ve modern mimari yapısıyla İstanbul’un öne çıkan
semtlerinden biri olan Göktürk, yeni havalimanına ve 3. köprü güzergahına,
aynı zamanda şehir merkezine olan yakınlığıyla da son yılların cazibe merkezi
olmayı sürdürüyor. Yanı başındaki ormanların yenileyici ve ferahlatıcı havasıyla
insanlara mutluluk kattığı Göktürk’te yer alan Larus Palas, benzersiz mimarisi,
seçkin mağaza ve restoranlarla donanmış ışıl ışıl sokağı ve çevresiyle semte
yepyeni bir enerji getiriyor. 





D O Ğ A Y L A  B A Ş  B A Ş A  O L M A N I N  K E Y F İ



Göktürk’te ‘Yeni Bir Yaşam’ Yükseliyor 01

Bir dönemin ihtişam dolu sahnelerine şahit olan “palas kültürü”, modern mimariyle 

buluşarak hayatınızın hiç değişmeyecek bir parçası haline geliyor. 

Yüksek tavanların geniş hollerle kesişerek yarattığı ferahlık duygusu, ruhunuza hitap eden 

kapıda sizleri karşılayan özel görevlilerin yarattığı sıcacık ve samimi bir ortam… 

Tüm bunlar evinize geldiğinizde size sunulan ayrıntılardan sadece birkaçı…





G Ü N E  G Ü L Ü M S E Y E R E K  B A Ş L A Y I N



Larus Palas’ta Hayat

02

Sadece yaşam alanı sağlamanın ötesinde birçok aktivite alanıyla da Larus Palas,
hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlayacak.

Functional Training, Crossfit ve Martial Art konusunda Türkiye’nin en iddialı ekibi
ile fark yaratan, kapalı yüzme havuzlu, özel spa merkezli fitness salonu, film odası,
puro odası, çocuk oyun odası ve çok amaçlı salon gibi bölümlere sahip olan sosyal
tesisler de Hakan Kıran mimarisi ile bambaşka bir çehrede hayat buluyor.

Ayrıca alışveriş meraklıları için alt katlarda yer alan birbirinden seçkin mağazalar ve
kafe-restoranlar da Larus Palas ile Göktürk’e bambaşka bir boyut kazandırmaya 
hazır... 





H U Z U R  V E  S E S S İ Z L İ Ğ İ N  D A N S I



03 Eviniz, Özeliniz

Larus Palas’ta dairelere çıkan asansör ve merdivenlerin bulunduğu çekirdekler, binanın dışında 

tasarlanarak birçok sitede problem yaratan asansör ve merdiven sesini tamamen engelliyor. 

Titizlikle yapılan ses izolasyonu sayesinde her daire kendi müstakil yapısıyla gürültüden uzakta 

sahiplerini bekliyor…

Gerek salon bölümlerinin açıldığı cadde cephesi, gerekse yatak odalarının baktığı avlu yönünde 

hiçbir komşu pencereyle göz göze gelinmiyor. Çünkü eviniz, özeliniz.





Ö Z G Ü N  M İ M A R İ



04Benzersiz Bir Başyapıt

ø  Özgün mimari tasarımın, modern inşaat teknolojisinin, çağdaş yaşam tarzının tüm öğeleri
    kullanılmıştır.

ø  Kuşaktan kuşağa aktarılacak; sahip olmanın ötesinde, ait olunacak bir aile mirasıdır.

ø  Sağlığa zararlı hiçbir madde kullanılmamış, doğal ve geleneksel malzemeler kullanılmıştır.

ø  Her bir birimin yaşayana özel olacağı detaylarla üretilmiştir.

ø  Her bir birim ve her birimin içinde ebeveyn yatak odaları “stüdyo akustiği” performansıyla
    yalıtılmıştır.

ø  Güneş dışarıda ve avluda her daim vardır.

ø  Avlu geleneksel yaşamın “HAYAT”ıdır. Larus Palas’ta yaşam avluda hayat bulur.

ø  Larus Palas’ta geçmişteki izlerinizi bulurken, geleceğe bırakacağınız izler de güncel kalacaktır. 





R A H A T L I K  V E  F E R A H L I K  B U R A D A



05Özgürce Yüzme Keyfi

Yaz mevsiminde, 360o panoramaya sahip terasta güneşin doğuşundan batışına
kadar, yetişkin ve çocuk havuzunun keyfini yaşayabilir, akşam saatlerinde ise
manzaralı geniş platformu aktivite alanı olarak kullanabilirsiniz.





Larus Palas daha yaratıcı bir yaşam için bütün ayrıntıları sizin yerinize düşünüyor, size de sadece 

hayalinizi gerçekleştirmek kalıyor. İster stüdyo, ister kütüphane, isterseniz de atölye... 

Zevkinize özgü kullanabileceğiniz 5 3 özel küp daireler ile yaratıcılıkta sınır tanımayacaksınız!

Yaratıcı Yaşam Alanları

Larus Palas daha yaratıcı bir yaşam için bütün ayrıntıları sizin yerinize düşünüyor, size de 
sadece hayalinizi gerçekleştirmek kalıyor. İster stüdyo, ister kütüphane, isterseniz de atölye...

Zevkinize özgü kullanabileceğiniz 5 x 5 x 5 m ölçülerindeki özel küp daireler ile yaratıcılıkta 
sınır tanımayacaksınız.





1989’dan bu yana “Gelenekten Geleceğe Cesur Adımlar” felsefesiyle 
özgün ve çağdaş projelere imza atan Hakan Kıran, Larus Palas 
projesiyle Göktürk’te yepyeni bir hayatı sizlerle buluşturuyor.

İnsana değer veren, sanatla iç içe ve kültürel değerlerin ayrıntıda 
gizlendiği projelere imza atan Hakan Kıran, Larus Palas’ın tüm 
aşamalarında titiz dokunuşlarını ve usta kimliğini gözler önüne seriyor. 

Göktürk’e eski palas kültürünü getirecek olan Larus Palas projesinde; 
geçmişin görkemi ve modernizm senteziyle hazırlanmış ferah dairelerin 

Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Hakan Kıran, son olarak 
18 Ocak 2012 tarihinde Londra’da aldığı “Hotel Awards 2011” ödülü  
ile başarısını güçlü adımlarla sürdürüyor.

Gelenekten Geleceğe



LARUS PALAS MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL: Kullanılacak tüm malzeme ve sistemler ilgili Türk Standart ve şartnamelerine ya da 

konusuna göre CE vb. uluslararası normlara uygun olacaktır.

İNŞAAT SİSTEMİ: En son deprem yönetmeliğine uygun, zemin etütleri ve zemin güçlendirilmeleri 

yapılmış olup, yapının taşıyıcı sistemi ise betonarme radye temel, kolon ve perdelerden 

oluşmaktadır. Beton C30 (Betonsa) kalitesinde olup, beton çeliği kalitesi ise STIII kullanılmaktadır.

DIŞ CEPHE: Cephelerde, özel kesim doğaltaş ile kaplama yapılmaktadır. Blok Giriş Cephesinde 

Işıklar marka pres tuğla kaplanacak, avlu ve loft cephelerinde Işıklar marka  kaplama tuğla ve 

ekolojik (ısı-su-ses-yangın yalıtımı) sıva üzeri dış cephe boyası kullanılmaktadır.

YALITIM: Temel altı ve kenar perdeler dahil tüm bodrum katlar 2 kat Yalteks marka bitümlü 

membran ile bohçalanarak suya karşı yalıtım sağlanmaktadır. Bodrum kenar perdeleri su 

yalıtımının yanı sıra XPS ısı yalıtımı levhaları ile izole edilmektedir. Bodrum ve otopark katlarında 

oluşabilecek nemi dışarı atmak ve taze hava girişini sağlamak amacıyla gerekli görülen bölümlere 

betonarme perdelerden oluşan galeriler teşkil edilmektedir. İç ve dış tüm duvarlarda aynı 

zamanda ısı yalıtımı da sağlayan gaz beton kullanılmaktadır. Hiçbir kimyasal yalıtım malzemesi 

kullanılmamış, geleneksel ve doğal perlitli sıva ile yalıtım sağlanmaktadır. Daireler ve daire içi 

odalar arası yüksek düzeyde ses yalıtımı malzemeleri kullanılmaktadır (gazbeton, taşyünü, ses 

izolasyon şiltesi ve alçıpan).

ÇATI VE TERASLAR: Metal konstrüksiyon üzeri ithal alüminyum kenetli metal çatı kaplaması 

kullanılmaktadır. Balkonlar ve teraslarda,  su, ısı ve ses yalıtımı üzeri seramik, mermer, ahşap deck 

veya ahşap görünümlü ürün kullanılmaktadır. Korkuluklar; projesine uygun, paslanmaz profil ile 

birlikte lamine temperli cam olarak yapılmaktadır.

ASANSÖRLER: Otis marka asansörler tesis edilmektedir.

OTOPARKLAR: Binada, -10.55 kotu (2.bodrum) katlara ait otopark alanı olarak ayrılmıştır. Otopark 

katından asansörle konut katlarına direkt erişim sağlanmaktadır. Kapalı otoparklarda otomatik 

yangın söndürme sistemi (sprinkler) yapılmaktadır, jet fanlarla havalandırma sağlanmaktadır.

ISITMA SİSTEMİ: Doğalgazlı merkezi sistem, otomatik kontrollü ısıtma sistemi, bireysel pay ölçer 

kullanımı. Yerden ısıtma sistemi kullanılmaktadır.

SIHHİ TESİSAT SİSTEMİ: Bireysel faturalandırma sistemli kombine tip ısıtma modülünden 

sağlanan 24 saat merkezi sıcak su. İleri standartlarda boru ile tüm ıslak mekan sıcak ve soğuk su 

erişimi ayrı ayrı sağlanmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI: Projeye ait trafo ve otomatik olarak devreye giren 1/1 güçte Aksa marka 

Jeneratör, anahtar ve prizler Viko, Legrand veya muadili marka, Bataryalı güvenlik aydınlatması, 

Faraday kafesi ile yıldırımdan koruma sistemi. 

SOĞUTMA SİSTEMİ: Dairelerde, multi-split klima altyapısı için drenaj ve bakır borulama sistemi 

yapılmaktadır. İç ve dış üniteler arasındaki bakır boru ve sinyal kabloları, kauçuk izolasyon 
malzemesi ile kaplanmaktadır. Soğutma altyapısı VRV sistem olup, Daikin veya Samsung marka iç 
ve dış ünite sistemine uygun hazırlanmaktadır.

TV, TELEFON, İNTERNET:  Salon, mutfak ve odalarda uydu, dijital ve kablolu yayınlara uygun TV 
sistemi, 3 telefon hattı, daire içi fiber optik internet altyapı sistemi, dahili müzik sistemi altyapısı.

YANGINDAN KORUNMA: Bloklarda, basınçlandırılmış yangın kaçış merdiveni, her katta yangın 
dolabı, kat hollerinde dijital adresli yangın ihbar ve anons sistemi.

DÖŞEME KAPLAMALARI: Salonlar ve Odalar lamine parke; ıslak zeminler (banyo, wc, mutfak ve 
giriş holü) mermer ve/veya 1.sınıf yerli veya ithal seramik.

DUVAR KAPLAMALARI: İç duvarlarda saten alçı sıva üzeri saten boya. Banyo ve wc gibi ıslak 
mekan duvarlarında mermer ve /veya seramik ve/veya projesine uygun olarak yerli veya ithal 
duvar kağıdı.

TAVAN KAPLAMALARI: Banyo ve wc tavanlarında neme dayanıklı olmak üzere tüm mahallerde 
alçıpanel asma tavan üzeri saten alçı sıva ve su bazlı plastik boya.

CEPHE DOĞRAMALARI: Sıcak, soğuk, terleme, ses ve toz problemleri için özel detaylandırılmış, 
yüksek ısı yalıtımlı, enerji tüketimini %60 azaltan, EPDM hava, su ve toz sızdırmazlık fitilleri 
bulunan Çuhadaroğlu ST60-70 serisi alüminyum doğramalar (Dış cepheye ve iç mekana uygun 
olarak belirlenen çift renkli alüminyum doğrama). Projesine uygun olarak 6+16+5 ısıcam.

KAPILAR: Projesine uygun, lake veya ahşap iç kapılar, daire giriş kapıları ahşap kaplamalı, 
güvenlikli kapı olacaktır.

MUTFAK DOLAPLARI: Projesine uygun lake veya ahşap kapaklı, akrilik tezgah ve duvara panelli, 
projesine uygun paslanmaz çelik evyeli 1.sınıf yerli veya ithal mutfaklar.

BEYAZ EŞYA: Ankastre mutfak cihazları (ocak, bulaşık makinası, projesine uygun ayrı veya 
kombine elektrikli fırın ve/veya mikrodalga, davlumbaz) (Gaggenau, Miele veya muadili marka).

BANYO DOLAPLARI: Projesine uygun akrilik tezgahlı, aynalı, lake banyo dolapları.

VİTRİFİYE: Projesine uygun gömme rezervuarlı, filtre havalandırılmalı geberit asma klozetler, 
akrilik veya corian muadili duş tekneleri, temperli cam duş kabinleri, Banyo mobilyası ile uyumlu 
lavabolar, projesine uygun armatürler.

Bu teknik şartname projenin kalite standartlarını tespit etmektedir. Proje geliştirme aşamasında, bu kalite 
standartlarını değiştirmemek kaydıyla, malzeme ve tesisatlar da malzeme ve marka değişikliği yapılabilir. 
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