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BP Tower Bağlıca
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Bağlıca Bey Konakları

yaşanabilir ferah mekanlar, sıcak sosyal alanlar

BP Yapı Merkez Ofis Binası

MODERN YAŞAM ALANLARI TASARLAR

BP Yapı kendi sektöründe kaliteyi misyonu haline getirmiş, ku-
rulduğu günden bu yana yaşama değer katan yapıları inşa eden, 
yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik alanlar üretmeye devam 
eden bir firmadır. 

Hızla gelişen bu sektöre paralel bir büyüme gösteren BP Yapı, 
sadece betonarme ruhu olmayan yaşam alanlarının dışında; 
yaşanılabilir, doğa ile iç içe yaşam alanları inşa etmeyi kendine 
misyon edinmiştir. Şu ana kadar meydana getirdiği projelerde 
çevreyle barışık, yeşili bol, havadar yapılar inşa etmiştir. Konum-
landığı bölgedeki oyun alanlarını, park yerlerini, daire düzenlerini 
en ince ayrıntısına kadar düşünmüş, kullanışlı ve sosyal alanlar 
meydana getirmiştir. Projelerinin yaşanılabilir mekanlar olması 
dışında günden güne değer kazanan ve konumlandığı çevreye 
değer kazandıran projelerdir. Uygulanan projelerin kendi kon-
septleri olup; yaşayan, dinamik ve canlı alanlardır. Projelerde 
sağlamlığı ve güvenliği ilke edinmiş, kaliteyi ve konforu yaşamın 

içine entegre etmiştir. Bugüne kadar ürettiği; BP Tower Bağlıca, 
BP Tower Westar, Bağlıca Bey Konakları, Eryaman Residance, 
BP Residance projeleriyle inşa ettiği yaşam alanlarına inovasyon 
kazandırmıştır. Projelendirmeden anahtar teslimine dek uzanan 
sürecin her aşamasında uluslararası standartlar ile hizmet su-
nan BP Yapı, hayata geçirdiği projelerde en iyiyi hedefleyip, do-
ğacak her türlü imalat ve montaj problemlerine hızlı bir şekilde 
müdahale etmeyi şirket prensibi haline getirmiştir.

Türkiye’de kendi sektöründe marka yaratmak gayesiyle kaliteli 
hizmet veren BP Yapı, dinamizme ayak uyduran ve her daim ileri-
ye dönük, öncü tutumuyla, sunmuş olduğu yaşam alanları, konut 
ve tesislerle BP Yapı marka değerini her projesinde sürdürerek 
sektördeki yerini belli etmiş ve kriterlerini hep global düzeye ta-
şımıştır. Teknoloji ve tasarımı hayatın içine katarak toplum ve 
çevre ile etkileşimli, sürdürülebilir yaşamı felsefe edinmiştir.
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Bağlıca'da yeni bir
               yaşam başlıyor.



Standartlara değil, 
kendi isteklerine göre kurguladığın yeni bir 

hayat. 

Yeni bir hayat düşün...
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Brüt 188 m2
4+1 lüks daireler...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Radye Temel

Mantar Döşeme 

7750 m² Alan - Emsal 0.70

A Blok 18 - B BLok 20 Daire

Merkezi Isıtma Sistemi  

Taşyünü Cephe Yalıtımı

Jeneratör / Çöp Şutu

Otomatik Sulama Sistemi

İç ve Dış Kiler

3 m Tavan Yüksekliği

70'lik Safir Pencere Doğramaları
(Winsa)
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Beklenen proje hayat buluyor. 
Bağlıca Bey Konakları, sosyal alanları, 

ayrıcalıkları, iç ve dış modern mimarisi ile her 
yönüyle kalbinizi fethedecek.

Ufukta mutluluk var.

www.bpyapi.com www.bpyapi.com



Bağlıca’da 7750 m²’lik alana iki blok toplam 
38 dairelik 4+1 yeni nesil daireler tasarladık. 

Konumunda yatırım değeri taşıyan, lüksü, konforu, 
tasarımı içinde barındıran, hayatınıza dokunacak 

Bağlıca Bey Konakları sizleri bekliyor.

7750 m²
alana 38 Daire 
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Modern mimarisi ve fonksiyonel yaşam alanlarıyla 
Bağlıca Bey Konakları hayalinizdeki yaşamı 

sizlere sunuyor. 

Bağlıca'da beyler 
gibi yaşayın...
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Bağlıca Bey Konakları'nda ailenizle sevdiklerinizle 
yaşamın tadını çıkarın. Sadece ev değil sizinle 
birlikte yaşayan yaşam alanlarıyla, Bağlıca Bey 

Konakları tam size göre...

Yaşamın her anından 
keyif alın...
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Bağlıca Bey Konakları'nda ki rekreasyon alanları daha keyifli vakit geçirmeniz için tasarlandı. 
Doğayla barışık, yeşili bol alanları ile havanız değişecek.

Hayatınızın içindeki eğlenceli alanlar
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Bağlıca Bey Konakları'nda her daireye özel bir açık bir de kapalı otopark alanı tasarladık.

Her daireye bir açık, bir kapalı otopark
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Bağlıca Bey Konakları'nda bulunan spor kompleksi 
ile sporu günlük rutininize rahatlıkla 

katabileceksiniz. 

Spor Kompleksi
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Bağlıca Bey Konakları'nda çocuklarını yanından ayırmak 
istemeyen ve çalışan ebeveynleri de düşündük. Bağlıca Bey 

Konakları içinde çocuğunuzu güvenle bırakabileceğiniz gündüz 
bakım eviyle çocuğunuzla yakından ilgilenebilirsiniz.

Çocuklarınız mutlu
içiniz rahat olsun
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İçerde bambaşka bir 
          yaşam seni bekliyor...
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4+1 Kat Planı  
Brüt 188 m2

Balkon

Mutfak
Yatak Odası

Balkon

Ebeveyn Banyo

Çamaşır Makinesi
BölmesiBanyo

Vestiyer

Sauna

İç Kiler

Giysi Odası

Antre-Hol

Dış Kiler

Salon

Oturma Odası

Çocuk Odası Genç Odası
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geniş ve ferah alanlarıyla

                yeni bir yaşam stili...

www.bpyapi.com



3 metre tavan yüksekliği ile sadece genişliğin değil, 
yüksekliğin getirdiği ferahlığıda yaşayın.

Sevdiklerinizle birlikte hoş vakit geçirip yaşamın tadını 
çıkarmanız için tasarlandı. 

4+1 Salon

Bu salonda sohbet
ne keyifli olur...
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4+1 Genç Odası Hayatınızın içindeki enerjik alanlar.
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4+1 Çocuk Odası Herkesin odası ayrı, mutluluğu aynı.
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Evinizde mutluysanız hayat her zaman daha kolay. 
Geniş yaşam alanları, genç odaları, giyinme odası, 

ebeveyn banyosu, geniş balkonu, vestiyer, kiler, 
spor kompleksi, gündüz bakım evi, geniş peyzaj 

alanı ile bir çok ayrıcalığı bir araya getirdik.

Eviniz gibisi yok
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Giyinme odası, ebeveyn banyosu ve modern tasarımıyla 
mışıl mışıl uyuyup, zinde uyanacağınız yatak odanızla özel 

hissedeceksiniz.

4+1 Yatak Odası

Yarınlara mutlu  
uyanmanız için...
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4+1  Otuma Odası

Sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilmeniz için, modern, 
lüks, konforlu alanlar inşa ettik.

Ferah oturma odanızın 
keyfini çıkarın...
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4+1 Genel Banyo

Saunanız size özel
Zarif tasarımlı ebeveyn ve genel banyosuyla Bağlıca Bey Konakları'nda her daireye 
özel sauna keyfi. Kendinizi özel hissetmeniz için tüm ayrıntılar düşünüldü.
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4+1 Mutfak

Dinamik Mutfak
Geniş tezgah, fonksiyonel kullanım alanları ile yemek yemekte, hazırlamakta ayrı bir keyifli. 
Mutfağınızda alan sıkıntısı çekmeden gönlünüzce vakit geçireceksiniz.
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4+1 Balkon

Dört dörtlük balkon keyfi
25 m2 ile balkon keyfini doruklara çıkardık. Bağlıca Bey Konakları'nda bulunan iki 
adet balkon ile ferah yaşam alanlarınızı genişlettik.
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

BAĞLICA
BEY 

 KONAKLARI

BP TOWER
BAĞLICA

BP KIRIKKALE
ÖĞRENCİ YURDU

ERYAMAN
RESIDENCE

BP
RESIDENCE

BP TOWER 
WESTAR

ÇAKIRLAR

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ
Başkent

Üniversitesi

Göksu Parkı

An
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ra
 Ç

ev
re

 Yo
lu

Ankara Çev
re 
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lu

Dumlupınar B
lv.

Dumlupınar Blv.

Bağlıca Blv.

Arcadium
Alışveriş Merkezi

Optimum Avm.

TSK Ankara
Garnizonu

Hatıra Ormanı

Bu katalog bilgi amaçlıdır. BP Yapı projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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