TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI

EMLAK YATIRIMLARI
3.LÜK ÖDÜLÜ
3rd PLACE WINNER
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UNUTULMAZ OLMAK
İÇİN, ALIŞILMIŞ OLANIN
DIŞINA ÇIKMALISINIZ.
Bildik plaza deneyimlerinden çok farklı bir iş merkezi, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde sizi bekliyor.

IN ORDER TO BE UNFORGETTABLE,
YOU MUST THINK OUTSIDE THE BOX.
A business center different from the ordinary plaza experience is waiting for you in Ankara on Eskişehir Road.
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DOĞA DOSTU
YEŞİL OFİSLER
ENVIRONMENT FRIENDLY
GREEN OFFICES
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İŞ DÜNYASININ
DOĞASI DEĞİŞİYOR
NATURE OF THE BUSINESS
WORLD IS CHANGING
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Ofisiniz, hem çevreci hem de iş dünyasının
merkezinde olsun istiyorsanız, doğa dostu yeşil
ofisler ViaGreen’de sizleri bekliyor.
If you want your office to be nature friendly and at the center of
the business world, the environmentalist green offices are waiting
for you at ViaGreen.
Ankara iş dünyasının profesyonel

ViaGreen is developed as a result

ofis ihtiyacına yönelik artan talepleri

of Ankara’s business world’s

doğrultusunda geliştirilen ViaGreen

need of offices and it takes place

projesi, 10.000m arazi üzerine kurulu

on a 10,000m2 area with a total

toplamda 45.000m2’lik inşaat alanıyla

45,000m2 construction area on

şehrin en hızlı gelişen aksı Eskişehir yolu

Eskişehir Road, the most rapidly

üzerinde bulunuyor.

developing part of the city.

90m2 ile 340m2 arasında değişen 122

The project contains 122 offices

ofis, 9 dükkan ve 3 mağazadan oluşan

variable between 90m2 and 340m2,

proje, iş merkezlerinin alışagelmiş çok

9 shops and 3 stores and it has

katlı plaza mantığından farklı olarak,

a groundbreaking architectural

yatay iki bloktan meydana gelen yenilikçi

approach with two horizontal blocks

bir mimari tasarıma sahip.

instead of a skyscraper plaza.
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Resmi Leed Sertifika Adayı Official LEED Certificate Nominee
Doğa Dostu Proje
Environment Friendly Project
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Leed Sertifikasına Aday Proje
Nominated for Leed Certificate
Tasarımından İnşaatına Her Aşamasında Doğaya Saygı
ViaGreen, doğaya ve çevreye duyarlı birçok ekolojik çözümle Leed Sertifikasına aday. Isı ve ses yalıtımı,
enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, çevreyi, doğal kaynakları ve insan sağlığını koruyan geri dönüşümlü
inşaat malzemeleri ve düşük işletme maliyetleri ile yaşam kaliteniz maksimum düzeyde.

Respect for nature on every step from design to construction
ViaGreen is a Leed certificate nominee with many ecological solutions that care for nature and
environment. Here, with heat and noise insulation, technology for energy saving, recycled construction
materials that protect human health, natural resources and environment, and low management costs;
your life quality is at its highest.

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) tüm dünyada kabul gören
bir yeşil bina sertifikasıdır. LEED sertifikalı binalar çevre dostu uygulamalarıyla diğer binalardan farklılaşmaktadırlar. ViaGreen LEED sertifikası
resmi adayıdır.
Given by the U.S. Green Building Council (USGBC), LEED (leadership in Energy & Environmental Design) is a green building certificate
accepted all around the world. A LEED certificate owner building stands out with its environmentalist applications.

Resmi Leed Sertifika Adayı Official LEED Certificate Nominee
Doğa Dostu Proje
Environment Friendly Project
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OFİS HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN
DOĞAYA UYUMLU DOST
TEKNOLOJİLER, VIAGREEN’DE...
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGIES THAT
EASE THE OFFICE LIFE ARE AT VIAGREEN…
ViaGreen, Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları Araştırması’nda Akıllı Bina kategorisinde,
gelecek vaat eden yatırımlardan biri olarak 3.’lük ödülüne layık görülmüştür.
ViaGreen was granted the 3rd place award in Turkey’s Most Successful Real
Estate Investments Research in Smart Buildings category.
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Ofisinizin %40 enerji tasarrufu
sağlamasını ister misiniz?
Do you want your office to
save 40% energy?
‘’Doğa ile bütünleşen yeşil mekanlar” vizyonuyla yola çıkan Bayraktar İnşaat;
ViaGreen’de, cephesinden çatısına, aydınlatmasından mekanik sistemlerine kadar
kullanılan son teknolojiye sahip doğa dostu malzemeler ile hem ofis sahiplerinin
işletme maliyetlerini düşürmeyi hem de %40’lara varan enerji tasarrufu sağlayarak
ülke ekonomisine katkıda bulunan bir proje olmasını hedefliyor.
Bayraktar Construction who started with the vision of “Green places integrating
with nature”, aims to decrease the operational expenses of offices and contribute
to the economy of the country by ViaGreen, which can save upto 40% energy with
its facets, roofs, lightning and mechanical systems from nature friendly materials.

Resmi Leed Sertifika Adayı Official LEED Certificate Nominee
Doğa Dostu Proje
Environment Friendly Project
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Su Ayak İzimizi Azaltıyoruz
Reducing our Water Footprint
ViaGreen’de kullanılan kullanım suyu ve peyzaj sulama sistemlerinde yağmur suyu toplama
sistemlerinin kullanılması ve su verimli armatür seçimiyle binamızda benzer binalara oranla %50
su tasarrufu yapması planlanmaktadır.
Usage of reserved rainwater for landscape watering and tap water with water efficient armatures
is planned in order to save 50% more water compared to similar buildings.

Resmi Leed Sertifika Adayı Official LEED Certificate Nominee
Doğa Dostu Proje
Environment Friendly Project
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Kat Bahçelerinde
Keyifli Bir Mola
A pleasant break
in the flat gardens
ViaGreen’de kat aralarında bulunan özel peyzajla dizayn edilmiş kat bahçeleri
iş yaşamının yoğun temposunda size keyifli bir mola imkanı sağlayacak.
The flat gardens with special landscaping of ViaGreen will offer
you a relaxing break from the busy work life.

Resmi Leed Sertifika Adayı Official LEED Certificate Nominee
Doğa Dostu Proje
Environment Friendly Project
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İnsan Sağlığı Odaklı Tasarım
Human Health Focused Design
ViaGreen’deki açılabilir pencereler ve artırılmış taze hava miktarları ile çalışanlar
üzerindeki “plaza etkisi” en aza indirilir. Bina mekanik sistemleri termal konforu
dört mevsim en üst seviyede sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ViaGreen’de
kullanılan boya ve yapı kimyasalları insan sağlığına zarar vermeyen cinsten
seçilmiştir. Gün ışığından azami şekilde yararlanılan binada çalışanlar taze havası
bol, rahat, temiz, ferah ve aydınlık bir ortamda çalışmaktan mutluluk duyacaklardır.
ViaGreen’s openable windows and increased fresh air reduces the ‘plaza effect’
on its workers to minimum. The mechanical systems of the buildings are designed
to create thermal comfort all year long. Also, the paint and structural chemicals of
the buildings are chosen from the harmless options. The workers will be happy to
be a part of an environment with fresh air, clean surroundings and lots of daylight.
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ŞEHİR HAYATININ İÇİNDE, SAKİN BİR ÇALIŞMA ORTAMI...
A CALM WORKING ATMOSPHERE IN CITY LIFE...
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NEFES ALAN MEKANLAR
BREATHING PLACES
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Ofis alanlarında bina içinde tasarlanmış boşluklar ve galerilerle ferah bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.
Modüler mekan tasarımı ise kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahiptir.
In the office areas, a spacious working place is provided with galleries and halls in the building.
Modular places are designed to meet the users needs.
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VIAGREEN PLANLAR
VIAGREEN PLANS

ZEMİN KAT PLANI Ground Floor Plan
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1. KAT PLANI 1st Floor Plan
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2. KAT PLANI 2nd Floor Plan

4. KAT PLANI 4th Floor Plan

3. KAT PLANI 3rd Floor Plan

5. KAT PLANI 5th Floor Plan
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6. KAT PLANI 6th Floor Plan

8. KAT PLANI 8th Floor Plan

7. KAT PLANI 7th Floor Plan

9. KAT PLANI 9th Floor Plan
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Merkezi Lokasyon Sayesinde Daha Düşük Karbon Emisyonu
Lower Carbon Emission with the Central Location
ViaGreen merkezi lokasyonu ve anayollara yakınlığı sayesinde ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonlarınızı azaltmanızda yardımcı olur. Ayrıca birçok toplu
taşıma kaynağına (metro, otobüs durakları, vb.) yürüme mesafesinde bulunan ViaGreen bireysel araç kullanımına gerek kalmadan ulaşım sağlamaktadır.
Location of ViaGreen helps you to lower your carbon emission due to transportation with its central point and closeness to main roads. It is at walking distance
to many public transportation stops, which allows access without usage of personal vehicles.

Bu kataloğun basımında %100 geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır.
100% recyclable paper has been used for this catalogue.
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ANKARA

444 6 229

Eskişehir Yolu 9. Km. Atom Enerjisi Kurumu Yanı
www.bayraktarinsaat.com.tr

ViaGreen Ekolojik Bina Değerlendirme Sistemi olan LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) sertifikası adayıdır.
Bayraktar İnşaat projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

viagreen.com.tr

