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“Hayat yeniden
tasarlandı”

Sizler için hayatı yeniden tasarladık. İnsan 
odaklı, her yaşa hitab eden, günümüz 

koşullarının gereksinimlerini karşılayan, 
ama yine de canlı, yine de mutlu, yine de 
keyifli yaşam alanları planladık. Yılların 

tecrübe ve birikimiyle, sevgiyle...
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Ankara’nın ışıldayan mücevherlerinden biri, Beytepe’nin 

kalbi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı boyunca atıyor. Butik 

projeler, parıldayan gökdelenler, hareketli meydanlar, parklar, 

kafe ve restoranlar... Beytepe’ye hoş geldiniz... Eskişehir Yolu, 

Beysukent, Oran, Bilkent, İncek ve Yaşam Kent ile çevrili 

Beytepe, hem iş hem de eğlence için Ankara hayatını en iyi 

haliyle sunuyor. Okullara, üniversitelere, hastanelere, AVM’lere 

ve tüm temel ihtiyaç merkezlerine yakınlığı Beytepe’yi daha da 

önemli hale getiriyor. Şimdi Beytepe’ye bölgenin kendisi kadar 

benzersiz olan yeni bir yaşam geliyor. Kanuni Sultan Süleyman 

Bulvarı Mira Rezidans No 67. Mira Rezidans, prestijli, modern  

bir koleksiyon; konutlar, mağazalar, restoranlar, meydan ve 

sosyal alanlar, hepsi bir arada.
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Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No 67. Adresiniz bu kadar 

kolay... Beytepe’nin en uzun bulvarı üzerinde köşe başına 

konumlanmış olan Mira Rezidans, 10.177 metrekarelik bir alan 

üzerine kurulmuştur. Dört yanı cadde olan tek bir adadır. Mira 

Rezidans, ticari alanlar, meydan ve konut bloğu olmak üzere 

üç ana bölümden oluşan çok fonksiyonlu bir yaşam merkezidir. 

Toplam inşaat alanı 32.184 metrekaredir. Ticari alanlar, 

orta avluyu sarmalayacak şekilde her iki bloğun altındadır. 

Mağazaların cepheleri, caddeye ve avluya bakarak çeşitlilik 

gösterir. Meydan, her iki bloğun arasında kalan genişçe bir 

sosyalleşme alanıdır. Açık alan AVM konseptindedir. İçe bakan 

mağazalarla, aktivite noktaları, yeşil alanlar, süs havuzları ve 

açık hava çocuk oyun parkları sayesinde canlı bir atmosfer 

planlanmıştır. Konut bloğunun direkt olarak meydana ulaşımı 

vardır. 

Ticari alanlar, hem iç avluya, hemde cadde sirkülasyonuna hizmet 

edecek şekilde dizayn edilmiştir. Meydana bakan mağazaların 

terasları,  açık havada restoran ve kafelerin rahatlıkla hizmet 

verebileceği mekanlardır.

No 67 
MİRA REzİDANS

BEYTEPE
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27 kattan oluşan konut bloğunda 3+1, 4+1 ve 5+1 konut 

tipleri mevcuttur. Sosyal alanlarla zenginleştirilmiş, 

kendine ait kapalı ve açık otoparkı olan  Mira Rezidans’a 

girerken geniş, prestijli bir lobi  ve resepsiyon sizi karşılar. 

Organizasyon ve toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz 

toplantı salonu, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, fitness, 

hamam, sauna, cep sinema ve daha bir çok aktivite imkanı 

Mira Rezidans No 67’de sizleri bekliyor. 

MİRA REzİDANS  
KoNUT BLoĞU
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Mira Rezidans No 67’nin iç tasarımı da mimari güzelliği ile 

orantılıdır. İç tasarımın zenginliği, özgün malzemeler, detaylar ve 

temiz çizgiler bir araya getirilerek ortaya çıkarılmıştır. Çok çeşitli 

daire tipleri i le farklı isteklere ve ihtiyaçlara hitap edilmiştir.  

Her daire, doğal ışık ve manzaradan faydalanmaktadır. 

Daire planları çok kullanışlı çözülmüş ve her metrekarenin 

verimliliği arttırılmıştır. Tüm yaşam fonksiyonlarının önemle 

entegre edildiği bir tasarım sürecinden sonra uygulamaya 

geçilmiştir. Her köşe sofistike, zarif ve dikkat çekicidir. 

Mükemmel yüzeyler, doğal dokular, ince detaylar ve uyum 

üzerinde çalışılarak sizi yansıtan, sizin kadar özel bir ev, bir 

yuva yaratılmıştır.

Sİzİ YANSITAN, 
SİzİN KADAR ÖzEL BİR EV
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SALoN
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MUTFAKSALoN
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MUTFAK
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MUTFAK MUTFAK
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EBEVYN YATAK oDASI
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EBEVYN YATAK oDASI EBEVYN YATAK oDASI
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YATAK oDASI - 1 YATAK oDASI - 1
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YATAK oDASI - 1 YATAK oDASI - 1
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YATAK oDASI - 2 YATAK oDASI - 2
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YATAK oDASI - 2 oTURMA oDASI
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GENEL BANYo GENEL BANYo
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Mira Rezidans No67’de, çocuklar ve gençler için yaş gruplarına 

uygun olarak ayrılmış, oyun ve aktivite alanları çok geniştir. 

Yaklaşık 300 m2 açık ve kapalı çocuk oyun alanı farklı 

faaliyetlerle donatılmıştır. Mini kütüphane, küçük şef mutfak 

atölyesi, lego yaratıcılık alanı, mini tiyatro sahnesi, mini sinema, 

tırmanma duvarı, doğum günü parti alanı, özel ders odaları 

ve etüt alanı düşünülmüştür. Ayrıca deneyimli bir eğitmen ile 

okul sonrası, çocuklar karşılanarak etüt alanlarında derslerini 

çalışabilecekler veya oyun alanında ebeveynleri olmadan 

güvenle vakit geçirebileceklerdir. Gençler için ise kutu oyunları, 

bilgisayar oyunları, x-box, masa tenisi, bilardo, cep sinema 

gibi birçok aktivite yer almaktadır. Çocuklarınızın özgürce 

çocukluğunu yaşayabileceği bir ortamı hayal ettik.

MİRA REzİDANS’DA
çocUKLAR VE GENçLER çoK ÖzEL
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çocUK oYUN ALANI GİRİŞ
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çocUK oYUN ALANI BEKLEME ETÜT oDASI
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çocUK oYUN ALANI GİRİŞ çocUK oYUN ALANI BEKLEME
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çocUK oYUN ALANI
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çocUK oYUN ALANI MİNİK ŞEF ATÖLYESİ
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AçIK ALAN çocUK PARKI
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X-BoX - VIDEo oYUN oDASI

cEP SİNEMA
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Sağlıklı ve hareketli bir yaşam geçirmeniz için herşeyi düşündük. 

Mira Rezidans No 67’de yer alan spor ve fitness alanları ile günlük  

spor alışkanlıklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cardio alanında 

ısınıp, fitness alanında çalışmalarınız tamamlayabilirsiniz. Yoga, 

mat pilates, streching gibi toplu sporları komşularınızla beraber 

yapabilirsiniz. Hamam ve saunanızda rahatlayabilir, fit cafede 

ise sağlıklı detoks içececekler ve yiyecekler ile formunuzu 

koruyup, yeni tarifler öğrenebilirsiniz. Fit cafenin terasında yaz, 

kış sosyalleşip, keyifli saatler geçirebilirsiniz.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM VE  
GÜLEN YÜzLER İçİN DURMA HAREKETE GEç!
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SPoR SALoNU GİRİŞ
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YoGA - PİLATES SALoNU YoGA - PİLATES SALoNU
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KARDİYo FİT KAFE
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HAMAM

FİT KAFE SAUNA
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Mira Rezidans No67’nin meydanında kendinizi modern 

mahallenizde hissedeceksiniz.  İhtiyacınız olan veya 

yapmak istediğiniz herşey size beş dakika uzaklıkta. 

Dükkan ve mağazalar, restoranlar ve kafeler, buluşma 

noktaları, çocuk oyun alanları hepsi  evinizin altındaki 

meydanda toplanmış olacak. Ayrıca bir cazibe merkezi 

olarak, sizler dükkan ve mağazalarda kendi işyerlerinizi 

açabilir, yatırım veya kira getirisi amaçlı olarak ticari 

alanlarda yerlerinizi alabilirsiniz.

MİRA REzİDANS  
No 67 MEYDAN
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Ticari alanlar, hem iç avluya, hemde cadde sirkülasyonuna 

hizmet edecek şekilde dizayn edilmiştir. Mira Rezidans No 

67’de  meydana bakan mağazaların terasları, açık havada 

restoran ve kafelerin rahatlıkla servis verebileceği mekanlardır.  

Hem Mira Rezidans No 67 sakinlerinin faydalanabileceği, hem 

de tüm Ankara Halkı’nın uğrak noktası haline gelecek ticari 

alanlar, geleceği parlak yatırımlar niteliğindedir. Kanuni Sultan 

Süleyman Bulvarı’nın en nokta atışı konumunda bulunan,dört 

yanı cadde olan, Mira Rezidans No67 meydanı, tam bir açık 

hava bir avm konseptindedir.

BEYTEPE’DE
YENİ BİR cAzİBE MERKEzİ
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Mira Rezidans No67’de her şeyi sizin rahatınız ve konforonuz 

için düşündük. Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak herşey elinizin 

altında. Siparişle evinize servis olanakları sunan onlarca 

mağaza, restoran ve ihtiyaç noktaları size beş dakika uzaklıkta. 

Lostra salonu, kuaför, terzi, market, eczane gibi dükkanları 

bir arada toplarken geniş çocuk parkları, aktivite alanları ile 

mahalle ruhunu Mira Rezidans’ta yeniden canlandırıyoruz. 

Arkadaşlarınızla evinizin altındaki bir kafede buluşabilir veya 

ailenizle hoş bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

SEMT HAYATININ 
MoDERN YÜzÜ
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Ünlü mimar Filiz Cingi Yurdakul tarafından tasarlanan Mira 

Rezidans No67’nin vizyonu; zariflikle sadeliğin, prestijle 

klasın karışımıdır. Mimar Filiz Cingi Yurdakul, Aura Design 

Studio’nun kurucusudur. Ekip olarak yurtiçi ve yurtdışında 

tamamladıkları projelerle birçok mimarlık ödülüne layık 

görülmüşlerdir. “İnsan ve Hayat” odaklı tasarım anlayışlarını, 

Mira Rezidans No67’nin tüm ruhuna yansıtmışlar, betona ve 

demire yaptıkları projeyle sıcaklık ve yaşam getirmişlerdir.  

Mimari olarak modern, şık, prestijli, fark yaratan bununla 

beraber şehrin ve semtin dokusuna uygun, fonksiyonel ve 

bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan bir proje düşünülmüştür. Cephe 

elemanları, doku ve renk uyumları, malzeme seçimleri üzerine 

detaylı çalışılmıştır. Bölgenin karması ve proje gereği, toplumun 

en küçük halkası “aile” odaklı bir yaklaşımla başlayıp, ailelerin 

oluşturduğu modern bir mahalle ile tümevarım yapılmıştır. Bu 

sebeple sosyal alanlar, ailenin en miniği çocuklarla başlayıp, 

tüm aile bireylerini mutlu edecek şekilde çeşitlendirilmiştir.  

İç mekanlarda, insan huzuru ve hissiyatı en çok önemsenen 

nokta olmuştur. Plan çözümlerinde kullanışa ve verimliliğe, ışık 

ve manzaraya önem verilmiştir. Yaşam alanlarının, sofistike, 

zarif ve sıcak tarzıyla detaylandırılması dikkat çekicidir.

MİRA REzİDANS 
MİMARİ TASARIM
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Tel: 0.312 238 33 66 -  www.mirarezidansbeytepe.com




