




1978 yılında ilk inşaatını tamamlayan 

Bahadır inşaatın sektör deneyimi aslında 

çok daha eskilere uzanıyor. Eski kuşak 

Bahadır'lar, 1800'lerin sonlarına doğru 

bugün hala mimari başarı olarak ele 

alınan ahşap Karadeniz Evleri'ni 

yaparak hayatlarını kazanırlardı.

1962'lerin başlarında İstanbul'daki 

onlarca önemli bina ve projede sonraki 

kuşak Bahadır'ların el emeği ve alın teri 

vardır. Bu değerli mezuniyetle, inşaat 

alanının en önemli başarı parametresi 

olan özel lokasyonlarda gayrimenkul 

yatırımları yapma vizyonunu kazandılar.

Yüksek standartlı inşaat anlayışımız, 

tüm süreçlerdeki titizlik ve ciddiyetimiz, 

projelerimize yatırım yapan her bir aileyi 

önce komşu, sonra uzun yol arkadaşı 

olarak görme vizyonumuzla inşa etmeyi 

sürdüreceğiz.

Güveninizle büyüyerek, 

   güveninize layık olarak...



Benim evim;

Çevreci 
 olmalı!

Güvenli
 olmalı!

Zengin sosyal
alanı olmalı!Kombili

   olmalı!

Balkonlu
     olmalı!

Ayrı mutfaklı
olmalı!



1962’den beri 
süren tecrübe...

Arsa sahibi
olmamızın
güvencesi

A1 sınıfı
yanmazlık

Düşük aidat

Kişiye özel
kapalı otopark

Lokasyon

Engelsiz Yaşam
Yüksek 

finansman
gücü

En yüksek
değerlenme
potansiyeli

Neden



Herkes için





Gelenekten
Geleceğe
Güvenli İnşaatlar...

BAHADIR İnşaat, İstanbul’un en değerli ilçelerinden biri olan 

Pendik’te kendi arsası üzerinde, tüm beklentilerinize aynı anda 

cevap verecek148 dairelik özel bir projeye imza atıyor...

Dünya Sağlık Örgütü ortalamasının üzerinde yeşil alanlara 

sahip, metro, hızlı tren, havaalanı ile kara ve deniz ulaşımlarının 

tam merkezindeki konumuyla Pendik, Bahadır 148’i selamlıyor...



Anlar Bahadır 148’de...

En
Doğal

En
Huzurlu

En MutluEn
Konforlu

En
Güvenli



Size Özel
Bir Yuva



Mutlu
Yuvalar...
Bahadır 148 evlerini hazırlarken her 

detayı düşündük... 

Daha yüksek tavan ve maksimum gün 

ışığı ile evinizin her odası daha ferah, 

daha aydınlık...



Türk Mutfağı...
Gelenekten geleceğe özenle tasarlanmış mutfaklar 

Bahadır 148’de sizleri bekliyor...



Gençlere
Kendi Dünyaları 
İçin Alanlar
Gençlerin kendi dünyalarını kurabilecekleri, 

her ayrıntısını düşünerek hazırladığımız genç odalarımız 

onlara maksimum konforu sunuyor.

Bahadır 148 gençleri ders çalışırken, müzik dinlerken, 

arkadaşlarını ağırlarken kendi odalarından çıkmak 

istemeyecekler...



Bebeğim İçin...

Bebeğinizin ilk gülücüklerini, 

ilk adımlarını, ilk oyuncaklarını en mutlu 

anlarınızı yaşayayıp saklayacağınız bir 

oda, güzel uyusun, güzel büyüsün 

diye...

Bahadır 148 evlerini hazırlarken 

her detayı düşündük, bunlardan 

en önemlisi ise daha yüksek tavanlarla 

evinizin her odası daha ferah daha 

aydınlık...



Ferah
Yatak Odaları...



Modern ve Şık

Banyolar...





Akıllı
Havuz
Yeni nesil teknolojik ve hijyenik havuzumuzla, kış 

aylarında kapalı olarak kullanabileceğiniz, 

yaz aylarında ise açılabilen camlarıyla bol oksijen 

ve güneş alabileceğiniz muhteşem bir yüzme keyfi 

sizleri bekliyor.. 

365 gün yüzme keyfi



Hem sağlıklı
Hem sosyal
Sağlıklı yaşam felsefesiyle, komşularınızla sosyal vakit geçirebileceğiniz 

bol gün ışığı alan, bol oksijenli ve temiz havalı fitness salonlarımız sizlere 

spor yapmanın en keyifli halini sunuyor...



Çocuklarımızın hem sosyal hemde fiziksel gelişimleri hepimizin 

en büyük önceliği...

Hazırladığımız bol oksijenli ve hijyenik oyun alanları, 

onların hem sosyal hem fiziksel gelişimleri için bütün ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır.

Çocuklarımız
Geleceğimiz



Sosyal
Yaşam Keyfi
Bahadır 148’de hazırlamış olduğumuz sosyal spor alanları ile 

spor yapmanın en keyifli deneyimini yaşayacaksınız...



Bahadır 148’de sosyal alanları planlarken, herkesin 

kullanabileceği, kullanmasa bile aylık maliyet olarak 

aile bütçesini sarsmayacak çözümler üzerinde çalıştık... 

Uçmayan
Aidatlar

Yüksek
Konfor



Maksimum
Gün Işığı
Bahadır 148, maksimum gün ışığı ve maksimum oksijen 

ile yaşam kalitenizi arttırıyor. Kat hollerinde bulunan geniş 

pencereler sayesinde, sizlere doğal havalandırma, bol 

oksijen ve gün ışığı sunuyoruz.



Bahadır 148’de bütün ayrıntılar en ufak detaylar özenle 

planlandı... Ortak kullanım alanlarında daha fazla enerji 

verimliliğini sağlayabilmek, daha az elektrik tüketmek 

amacıyla LED aydınlatma armatürleri ve solar bahçe 

aydınlatma sistemleri ile hem çevreye hem cebinize katkı 

sağlamayı hedefledik...

Solar Sistem
Aydınlatma



Bahadır 148’i çevreci bina olmanın bütün özelliklerini taşıyan sistemlerle planladık. 

Tüm ortak alanlarda daha fazla enerji verimliliği sağlamak, daha az su tüketebilmek 

amacıyla projemizde tasarruflu bataryalar ve rezervuar sistemleri kullandık.

Bahadır 148’de, her daireye özel olarak tahsis edilmiş kapalı otopark ayrıcalığı 

ve bütün alanlarda, kameralı güvenlik sistemleri ve güvenlik personelleri ile 7x24 

maksimum güvenli bir yaşam sizleri bekliyor.

Farkımız
Detaylarımızda



Yüksek 
  YANGIN Güvenliği
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Yapılarımızın dış 
cephesinde, A1 sınıfı 
yanmaz ve zehirli gaz 
salınımı yapmayan darbe 
dayanımı yüksek dış 
cephe malzemelerini 
tercih ettik.

İtfaiye araçlarının
müdahale edebileceği 
standartlarda, bina 
yüksekliğimizi 30 m olarak 
belirledik.

Elektrikler kesildiğinde dahi 
180 dakika çalışabilen 
jeneratörler ile afet anında 
tahliye ve müdahale için 
yangın basınç fanlarına sahip 
yangın merdivenleri ve 
katlara yangın dolaplarını 
inşa ettik. Katlar arası betonda 

yangına, sese ve ısıya 
dayanıklı malzemelerden 
oluşan asmolen tuğla 
kullanılmasını tercih ettik. 

Güvenli binalar 
denilince aklınıza 
gelen en önemli kriter 
çatılardır. Çatılarımızı 
da yanmaz çatı 
sistemiyle tasarladık.



Çevreci
Bina...
Bahadır 148 evleri, doğa ile uyumlu, 

yerli ve ekolojik malzemeler ile maksimum 

konfor minimum tüketim felsefesiyle 

tasarlanmıştır. 

Sürdürülebilir tasarım anlayışıyla, 

enerji verimliliği yüksek çözümleri, boya 

ve kaplamalarıyla çevre dostu olarak 

projelendirilmiştir.  



3+1 DAİRE

YAŞAM ALANI  24,08 m2 
MUTFAK 8,70 m2

ANTRE 7,77 m2

ODA 9,05 m2

ODA 8,16 m2

YATAKODASI 14,53 m2

E. BANYO 2,09 m2

BANYO 3,69 m2

BALKON 2,76 m2

KAT BRÜT ALANI 123,75 m2

YAŞAM ALANI  21,56 m2 
MUTFAK 8,27 m2

ANTRE 6,14 m2

ODA 8,87 m2

YATAKODASI 14,56 m2

BANYO 4,52 m2

BALKON 2,05 m2

KAT BRÜT ALANI 96,90 m2

2+1 DAİRE
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9,5 km

Kaynarca Semt Polikliniği

300 m
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KURTKÖY
GİŞELER

Pendik Tersane
1 km

1 km

Pendik Sahilyolu
800 m

450 m

250 m
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2 km

1,6 km

1,7 km

1,4 km

4 km

1,5 km

1 km

1,9 km

400 m

6,8 km

300 m

700 m

500 m

Alparslan
Anadolu Lisesi

300 m

Çamçeşme
İmam Hatip Ortaokulu

500 m

Ahmet Yesevi
İlköğretim Okulu

300 m

Alemdar Paşa
İlköğretim Okulu

300 m

2 km

3,
4 

km

3,7 km

3,5 km

Minübüs Yolu  80 m
Metro  350 m
E5 Karayolu  500 m
Sahil Yolu  800 m
Yüksek Hızlı Tren 1 km
İDO İskele  3,4 km
Sabiha Gökçen Havalanı  5 km
TEM Otoyolu 8,5 km

Garanti Bankası Teknoloji Üssü  250 m
Alemdarpaşa Ortaokulu  300 m
Ahmet Yesevi İlkokulu  300 m
Alparslan Anadolu Lisesi  300 m
Pendik Dev. Has. Kaynarca Semt Plk.  300 m
Metro Gross Market 400 m
Pendorya AVM  450 m
Divan Otel  500 m
Çamçeşme İmam Hatip Ortaokulu  500 m
Neomarin AVM  680 m
İSKİ   850 m 
Pendik Tersane  1 km
U.N. RO-RO  1 km
Sınav Lisesi  1,4 km
Özel Yüzyıl Pendik Hastanesi  1,4 km
Veni Vidi Göz Hastanesi  1,5 km
Medicalpark Hastanesi 1,6 km
Ytong 1,7 km
SGK Bölge Müdürlüğü  1,9 km
Green Park Otel  2 km
Marmara Üniversitesi Hastanesi 2 km
Özel Pendik Bölge Hastanesi  2,9 km
Marin Türk  3,5 km
Gedik Üniversitesi MYO 3,6 km
Pendik Belediyesi  3,7 km
Pendik İtfaiye  3,7 km
Pendik Devlet Hastanesi  4 km
İş Bankası Teknoloji Merkezi 4,2 km
Bilfen Okulları 4,3 km
Ersoy Hastanesi  4,7 km
Emsey Hastanesi  5,8 km
Gedik Üniversitesi 5,8 km
Ada Tıp Merkezi  6 km
Bahçeşehir Koleji  6,3 km
Doğa Koleji  6,3 km
Teknopark 6,3 km
Via Port Marin  6,8 km
Via Port AVM  8,5 km
Medeniyet Üniversitesi 8,5 km
Sabancı Üniversitesi 8,6 km
Özel Koç Lisesi 8,7 km
Anadolu Adliye Sarayı  9,5 km
Okan Üniversitesi 12,5 km
İstanbul Park (Intercity Park) 13,8 km
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Bu katalog tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Bu katalogda yer alan proje, mimari, planlar, detaylar, görseller, illüstrasyonlar ve malzeme seçimi sadece bilgi amaçlı olup Bahadır İnşaat bu 

sayılanlar üzerinde önceden haber vermeksizin, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogta yer alan detay ve donanımlar, teknik şartname, sözleşme, sözleşme eki, projeler ve mahal 

listesinde yer almıyorsa opsiyoneldir veya tasarımdır. Bu katalogtaki mimari projeler, inşa edilecek yapı için tasarımdan ibarettir. Satın alınacak konutun tatbikat projesi, bu yapı için alınmış 

ruhsatın ekindeki ilgili idarece onaylı projedir. Bahadır İnşaat’ın sorumluluğu, yazılı talimatlara ve sözleşme eki teknik şartnameye göre konutun imalatını yapmakla sınırlıdır, görsellerde, 

mimaride ve malzeme seçiminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tipografik hatalardan Bahadır İnşaat sorumlu değildir.

Yükselen değer; Pendik
Gayrimenkul yatırımı toplumumuzda kişiler ve kurumlar için en önemli yatırım 

araçlarından birisidir. Gayrimenkul yatırımı yaparken gayrimenkulün lokasyonu, 

şehir merkezlerine yakınlığı, kara, hava ve deniz ulaşım imkânlarının zenginliği gibi 

faktörler dikkate alınır. 

Türkiye kişi başı yeşil alan ortalaması 6,2 m2 iken, Dünya Sağlık Örgütü’nün 

standartlarının üzerinde kişi başı 9,5 m2’lik yeşil alana sahip Pendik ilçesinde Bahadır 

İnşaat olarak kendi arsamız üzerinde projelendirdiğimiz Bahadır 148, deniz, hava, kara 

ve raylı ulaşım imkanlarıyla size şehrin merkezinde ve hayatın tam ortasında kesintisiz 

ve engelsiz bir yaşam sunuyor.

Üniversiteleri, hastaneleri, havaalanı, teknoparkı, alışveriş merkezleri, formula pisti 

ve bunun gibi birçok özelliği ile yüksek değerlenme potansiyeline sahip Pendik, 

yatırımlarınız için büyük bir fırsat sunmaktadır. Arsa sahipliğimiz ve titizlikle yaptığımız 

fizibilite etüdümüz sayesinde yüksek değerlenme potansiyeline sahip Bahadır 148, 

sizin ve ailenizin geleceği için kaçırılmaz bir fırsattır.
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KİŞİYE ÖZEL
OTOPARK

GÜVENLİK
SİSTEMİ

ÇOCUK
OYUN ALANI

SOSYAL
ALANLAR 

YÜZME HAVUZU FITNESS YEŞİL ALAN LOKASYON

BALKON

GENİŞ ASANSÖR

ISI İZOLASYONU SU İZOLASYONUSES İZOLASYONU

YANGIN MERDİVENİ ENGELSİZ YAŞAMSU TASARRUFU

PANAROMİK
DENİZ MANZARASI

YANMAZLIK DÜŞÜK AİDAT

KOMBİ KOLAY SİLİNEBİLEN
CAM

YÜKSEK DEĞERLENME
POTANSİYELİ

SQUASH BASKETBOL BİLARDO

MASA TENİSİLANGIRT SİNEMA SALONU KAMELYA

YÜKSEK TAVAN

MAKSİMUM
GÜN IŞIĞI

ELEKTRİK TASARRUFU



Çamçeşme Mah. Tanpınar Sokak No: 12
A - B Blok Pendik / İstanbul

Tel: (0216) 417 0 666
info@bahadir148.com

www.bahadir148.com
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