




Türk ekonomisi için katma değer yaratan sektörlerin başında yer alan

inşaat sektöründe faaliyet yürüten Tepe İnşaat, özellikle uluslararası pazarda

yürüttüğü başarılı projelerle yüksek marka değerine sahip bir şirkettir.

1969 yılında kurulan Tepe İnşaat, Türkiye’de inşaat sektörünün ihtiyacı olan 

nitelikli kadroların yetişmesine de öncülük etmiştir. Başta ana hissedarı 

Bilkent Holding A.Ş olmak üzere tüm paydaşları için değer yaratmaya 

odaklanan Şirket, inşaat sektöründe yakaladığı yüksek kalite standartlarının 

yanı sıra sürdürülebilir finansal performansıyla rakiplerinden ayrılmaktadır.

Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Bilkent Holding’in amiral gemisi olarak güçlü mali yapısı,

köklü deneyimi ve saygın kurumsal kimliğiyle, sadece Türkiye’de değil, 

dünyada inşaat sektörünün öncü ve yenilikçi şirketlerinden biridir.

Projelendirmeden anahtar teslimine dek uzanan sürecin her aşamasında, 

uluslararası standartlarda hizmet sunan Tepe İnşaat, yurt içi ve yurt dışında, 

Orta Avrupa’dan Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya imzasını taşıyan projelerle

seçkin ve önemli bir marka değeri yaratmak konusunda da başarıya ulaşmıştır.

Tepe İnşaat kurulduğu günden bu yana 17 farklı ülkede konut, alışveriş merkezi,

hastane, eğitim binası, endüstriyel tesisler ve altyapı projeleri gibi

13 milyon metrekareden fazla projeyi tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın

“daha ileriye, en iyiye” ilkesinden güç alan Tepe İnşaat,

seçkin proje portföyünü sürekli genişleterek hem Türkiye, hem de faaliyette olduğu

ülkelerin ekonomilerine katkı sağlamaktadır.

Mesa 1969 yılında, Mesa Mesken Sanayii adıyla, yaşamlara değer katmak ve sektöründe

ilkleri yaratmak hedefiyle yolculuğuna başladı. Attığı cesur ve yenilikçi adımlarla bugüne kadar

faaliyet gösterdiği her alanda bu hedefine ulaşan Mesa’nın en önemli değeri, yüz binlerce Mesalı’nın

mutluluğu ve Mesa markasına olan güvenidir. Yolculuğu boyunca, yapılarını tüm bileşenleriyle birlikte

tasarlayan Mesa, toplu konut yaklaşımını tamamıyla değiştiren “konutta marka” kavramını yarattı.

Altyapı ve çevre düzenlemeleri dahil, ilk tasarımından teslimine ve teslim sonrası işletilmesine

kadar üretiminin tüm aşamasında Mesa imzası bulunan 12.000.000 m2 iskân edilmiş alanda

100.000’den fazla konut, Mesa’nın ödünsüz kalite anlayışının ürünüdür.

Gittikçe genişlettiği yatırım alanlarında, konutta yarattığı marka kavramının da ötesine geçerek

bir “yaşam markası” haline gelen Mesa, günümüzde hem girişimci hem yüklenici hem de

üretici olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında, altyapısı,

teknik ve sosyal tesisleri, çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle hayata geçirdiği büyük konut sitelerinin

yanı sıra iş merkezleri, alışveriş merkezleri, okul ve hastaneler, turizm ve spor tesisleri,

şehir parkları, sağlık ve kültür merkezleri, ofis binaları, sanayi tesisleri ve benzeri birçok yapıyı

hayata geçirmeye devam ediyor.

İnşa ettiği binaları sahiplerine “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti Garantisi” ile teslim eden

Mesa’nın, Müşteri Hizmetleri Birimi de kullanım aşamasında çıkabilecek kusurları anında gidererek

kaliteli hizmet anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye toplu konut sektörüne kazandırdığı

“Tünel Kalıp Teknolojisi”, “Müşteri Hizmetleri Birimi” ve “Konut Siteleri Hizmet ve Bakım Servisi” 

gibi ilkleriyle Mesa, yeni sektörlere adım atarken geçmiş başarılarından güç alıyor ve

ilkelerinin sağlamlığına güvenerek 50 yıllık bir gelecek üretmenin gururunu yaşıyor.



Yarım asırlık 
tecrübeyle,

ömür boyu keyif!
Ankara’nın ihtiyaçlarını çok iyi bilen 
TEPE ve MESA, 50 yıllık tecrübelerini 
Yaşamkent’in en büyük projesi için 

bir araya getirdi. 

Tematik meydanları, sosyal tesisleri, 
eşsiz peyzajı ve farklı daire seçenekleri ile 

Park Mozaik’te her ayrıntı, size ayrıcalıklı 
bir yaşam sunmak için düşünüldü.



74.500 m2 alana inşa edilen Park Mozaik’te,
her köşesi keyifle vakit geçirmeniz için 
tasarlanmış, 60.000 m2 açık alanda 
günlük hayatın karmaşasından uzaklaşabilir, 
yaşamın tüm renklerinin ve güzelliklerinin 
tadına varabilirsiniz.

Hayatınızda 
geniş bir yer açın!
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Yaşamın 
tüm renkleri 
sizinle...
Nasıl ki mozaik birçok farklı parçanın 
bir araya gelmesiyle yeni bir anlam 
oluşturuyorsa, Park Mozaik de 
farklı yaşamlar ve ilgi alanlarına 
hitap eden 9 tematik meydandan oluşuyor. 

Boş vakitlerinizi ister mor salkımların altında 
kitap okuyacağınız Okuma Meydanı’nda, 
ister mis kokulu çiçekleriyle Aromatik 
Meydan’da, isterseniz açık havada 
yoga keyfi yaşatan Mistik Meydan’da geçirin.



Sanat çalışmalarının sergilendiği açık hava 
galerisi ve Park Mozaik’i tümüyle gören 

manzarası ile Sanat Merdivenleri, kültürel 
bir faaliyet alanı sunuyor.

Sanat
Merdivenleri

Park Mozaik’in Macera Adası,
yerinde duramayan çocuklarınız için
bol hareket alanı barındıran keyifli
ve maceralı bir oyun alanı sunuyor.

Macera
Adası



Renkli aktiviteler gerçekleştirmek için
tasarlanan konseptiyle Canlı Meydan,
açık hava sinemaları, kutlama ve kermesler 
gibi sosyal hayatınızı canlandıracak 
etkinlikleriyle sizi bekliyor.

Canlı Meydan; yemyeşil oturma alanlarıyla 
içinizdeki gençlik enerjisini açığa çıkaracak.

Canlı Meydan

Masmavi gölet manzarası ve açık hava galerisinin eşlik ettiği 
Yaşam Meydanı; huzur bulmanız, komşularınızla bir araya gelerek 

kısa yürüyüşler yapmanız için sizi bekliyor.

Yaşam Meydanı



Ihlamur ağaçlarının arasında size 
rengarenk bir görsel şölen sunan dilek ağacı,
hayallerinizi gerçekleştirmek için
1001 Dilek Meydanı’nda sizi bekliyor.

¹ºº¹ Dilek Meydanı
Huzur ve dinginlik sunan yemyeşil bir bahçede
dilerseniz yoga ve meditasyon yapabilir,
dilerseniz eşsiz doğanın içinde sessizliği dinleyebilirsiniz.

Mistik Meydan



Okuma Meydanı, kitap okuyup zamanınızı 
iyi değerlendirmeniz veya 

kendinizle başbaşa kalmanız için
dinlendirici ve huzurlu bir seçenek sunuyor.

Okuma Meydanı

Toprakla, doğayla, yeşille buluşmak
isteyenlerin ortak noktası olan

Aromatik Meydan, size ve çocuklarınıza
nefes aldıran doğal bir yaşam alanı sunuyor.

Aromatik
MeydanHer noktasında hayallerinizdeki yaşamın 

parçalarını bulabileceğiniz Park Mozaik,
adım attığınız yerleri renklendiren,
fotoğraflarınızı süsleyen canlı bir
yaşam alanı sunuyor.

Mozaikli Yol



Park Mozaik’in size özel 2000 m2 
büyüklüğündeki kapalı
sosyal alanında ister günlük 
antenmanınızı tamamlayın, 
isterseniz de saunada ter atın. 
Eğer siz de yüzmeyi sevenlerdenseniz, 
Park Mozaik’te havuzun keyfini 
4 mevsim yaşayabilirsiniz.

Her şey
yanı başınızda!

• 2000 m² kapalı alan

• 1 kapalı yüzme havuzu

• 1 kapalı çocuk havuzu

• Jimnastik salonu 

• Sauna 

• Çok amaçlı spor salonları



Ankara’nın Leed Gold sahibi ilk konut projesi olan Park Mozaik, 
üretim aşamasından itibaren, her ayrıntısında düşük 

karbon ayak izli ve çevre dostu özellikler ile tasarlandı. 
Her şey, çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak için…

Gelecek Nesillere Mirasımız:

Daha Temiz Bir Çevre



Yaşam Seçenekleri



2+1’den, 6+1’e kadar uzanan 
daire seçenekleri, yatay blokları 

ve kuleleri ile 885 konutluk 
Park Mozaik’te herkesin ihtiyacı için 

bir daire tipi düşünüldü. 

Teraslı ve bahçeli seçeneklerle 
ister manzaranın tadını çıkarın, 

isterseniz de eşsiz peyzajın 
keyfini daha yakından yaşayın.

Size göre 
bir seçenek 

mutlaka vardır.



A BLOK



4 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 178,68 m2

TİP 4A

3 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 149,67 m2

TİP 3A



B-C BLOK



3 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 148,11 m2

TİP 3C

C Blok

B Blok
2 ODA 1 SALON

Daire Brüt Alanı: 115,06 m2

TİP 2A

C Blok

B Blok



TİP 4C

4 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 174,79 m2

C Blok

B Blok
5 ODA 1 SALON

Daire Brüt Alanı: 280,89 m2

TİP 5D Dubleks

ALT KAT

ÜST KAT

C Blok

B Blok



YATAY BLOKLAR
D5 - E5 - F4 - G4 - H4



3 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 163,40 m2

TİP 3F

3 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 155,17 m2

TİP 3E



YATAY BLOKLAR
D6 - E6 - F5 - G5 - H5



4 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 167,90 m2

TİP 4F

4 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 173,23 m2

TİP 4E



YATAY BLOKLAR
D7 - E7 - F6 - G6 - H6



4 ODA 1 SALON
Daire Brüt Alanı: 167,98 m2

TİP 4F



444 46 40
www.parkmozaik.com.tr

Alacaatlı Mah. 3296. Cad. No:10 Yaşamkent Çankaya-Ankara

Park Mozaik’te ulaşım kolaydır!




