
hayalinizdeki ev...
house in your dreams...

Satış   için / For  sale :

0 (532) 294 68 17

0 (532) 287 69 51





hayalinizdeki eve kavuşun...
Yeni bir ev alma kararı verdiniz, araştırma sürecinde bir çok alternatifi incelediniz, kiminin konumu, kiminin daire planlarını 
beğendiniz ama hiç biri hayalinizdeki ev değildi... Ev almak gerçekten zor bir karar. Sizi çok iyi anlıyoruz ve Rüya Park 
kalitesiyle tanışmaya davet ediyoruz...
Karaköse İnşaat olarak uzmanlık alanlarımız olan baraj, hidroelektrik santral, altyapı ve konut inşaatları alanlarında 
yıllardır edindiğimiz tecrübeleri Antalya’nın en gözde noktalarından birinde yapımına başladığımız Rüya Park projesine 
yansıtıyoruz. 
Konumu, fonksiyonelliği, yapı kalitesi ve prestijiyle Rüya Park evlerinden birinin hayalinizdeki ev olduğundan eminiz...

reach your dream house...
You have decided to buy a new house and seen a lot of choices while searching. You liked the situation of some, lay out 
of some other but none of them was your dream house. We know it is a tough decision and we invite you to meet the 
quality of Rüya Park...
We as Karaköse Construction, are reflecting all experiences that we have gained through our expertise in constructing 
dams, hydroelectric powerplants, infrastructures and residential units to Rüya Park project that we started building in one 
of the most prestigious points of Antalya.
We are sure that one of the residences in Rüya Park is your dream house with its situation, functionality, quality 
and prestige...



1. Etap - 1st Phase



hayalinizdeki yaşam bölgesi...
the environment in your dreams...

Antalya’nın en prestijli semtlerinden biri olan Lara’da yer alan Rüya Park Konutları, cazibeli konumu 
ile yaşam tarzınızı olumlu yönde etkileyecek.
Lara plajları, şehir merkezi, spor ve park alanları ile Terracity gibi önemle alışveriş merkezlerine yürüyüş 
mesafesinde olan bölge sürekli artan emlak değerleriyle de iyi bir yatırım alanı olarak da öne çıkıyor...

Placed at Lara, one of the most prestigious districts of Antalya, Rüya Park Residences will change your 
life style well with its attractive location.
The district well known for its close location to Lara beach, city center, sport and park areas and Terracity 
shopping center is also a good investment area for its continously increasing property values...



2. Etap - 2nd Phase



hayalinizdeki teknik standartlar ve kalite...
the technical standards and quality in your dreams...

Titizlikle projelendirilen Rüya Park Konutları, yürürlükteki tüm şartnamelere uygun olarak inşa 
ediliyor... Depreme dayanıklı taşıyıcı sistemler can ve mal güvenliğinizi korurken; çift kat ısı ve su 
izolasyonları ile daireniz içerisinde dış etkilere karşı en iyi şekilde korunacaksınız.
Özenle seçilmiş en kaliteli malzemeler ve 1. sınıf işçiliğin birleşmesiyle, estetik ve kalitenin 
harmonisini hissedeceksiniz...

Carefully designed Rüya Park Residences are being built appropriate to all current regulations...
You will feel safe with earthquake buildings’ resistant carrier systems and double layered heat and 
water insulatings will protect you from external effects.
You will feel the harmony of aesthetics and quality with the use of best quality materials and 
first class workmanship...





the comfort in your dreams...
hayalinizdeki konfor...

Rüya Park’da bulunan tüm konutlar konfor ve kullanışlılık ön planda tutularak tasarlandı. Geniş 
ve kullanışlı odalar, dolap odaları, giyinme-çamaşır odaları, ebeveyn banyoları gibi mekânlar 
standart olarak sunulurken; zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz salon ve mutfak tüm gereksinimlerinizi 
karşılayabilecek biçimde planlandı.
Tüm odalarda farklı sıcaklıklarda iklimlendirebileceğiniz tavan içinde gizli kanallı VRF klima sistemine 
ek olarak yerden ısıtma ile konforunuz en üst seviyeye çıkıyor.

All Residences at Rüya Park are designed with comfort and usability in mind. While large and 
functional rooms, storage areas, dressing-laundry rooms and parent’s bathrooms are available in all 
flats; living rooms and kitchens where you spend most of time are planned to meet all your needs.
Separately heat adjustable VRF conditioners with hidden channels in the ceiling and floor heating 
will carry your comfort to the highest level.





hayalinizdeki estetik ve güvenlik...
aestethics and safety in your dreams...

Fonksiyonelliğin ve estetiğin ön plana çıkarıldığı Rüya Park Konutları’nda, günümüz insanının yaşama 
alışkanlıklarına uygun tüm ince detaylar özenle oluşturuldu; 
Banyolar için özel tasarımlar; salon ve odalarda fon duvar kağıdı, parke yer kaplamaları ile mutfak ve daire 
girişinde granit uygulamaları bu detaylardan sadece birkaçı... 
Daire girişi çelik kapının yüzeyleri, mobilya iç kapılar, vestiyer, mutfak ve banyo dolapları, salon kolon kaplaması 
ve süpürgelikleri ile TV standı Afromosia ahşap kaplama tasarımlar olarak üretildi. Acil enerji kesme butonu 
ile binanızı acil durumlarda emniyete alabilir, elektrik kesilmelerinde bina giriş ve merdivenleri otomatik olarak 
aydınlatılması sağlanır. Evinizdeki televizyonunuzdan sitenizdeki ortak alanların görüntülerini izleyebilir, hırsızlığa 
karşı önlem olarak alarm sistemindeki harekete duyarlı algılayıcılar haricinde, gaz ve su baskın dedektörleri ile 
konutlarınızda gaz sızıntısı ve su baskınından alarm sistemi ile anında haberdar olabilirsiniz.

At Rüya Park Residences all details concerning the habits of modern people are diligently formed.
Special designs for bathroom; selected wallpapers and  parquet floors in saloon and rooms; granite floors in 
kitchen and flat entrance are just a few of these details…
Flat entrance steel door’s surface, interior doors, cloakroom, kitchen cupboards and bathroom closets, saloon  
column coverage, baseboards and TV stand are specially designed and covered  from high quality Afromosia 
wood. You can watch the common areas in the site at your TV, and secure your building with emergency 
energy cut button and automatic lightinings in extraordinary situations. Also, you will be protected from 
undesired incidents with motion sensors within the Alarm System with gas and flood detectors.



B BLOK
1. Etap
    1st Phase

Giriş dubleks üst kat Basement duplex upper floor

1. kat 1st floor

Giriş dubleks alt kat Basement duplex down floor

4+1 
Giriş dubleks / Daire-1
Basement duplex / Flat-1
Brüt Alan : 202 m2

Gross Area: 202 m2

4+1
Giriş dubleks / Daire-2
Basement duplex / Flat-2
Brüt Alan : 202 m2

Gross Area: 202 m2

3+1 
1. Kat / Daire-3
1st Floor / Flat-3
Brüt Alan : 145 m2

Gross Area: 145 m2

3+1 
1. Kat / Daire-4
1st Floor / Flat-4
Brüt Alan : 145 m2

Gross Area: 145 m2

Bina Girişi Entrance

13,86 m2

12,97 m2 13,09 m2

38,28 m2

12,56 m2

27,27 m2

17,77 m2 17,77 m2

11,97 m2 11,97 m2
11,40 m2 11,40 m2

5,19 m2

3,09 m2 3,09 m2

5,19 m2

10,44 m2

5,98 m2

4,24 m2

3,44 m2 3,44 m2

2,96 m2

8,49 m2 8,49 m2

39,31 m2 39,31 m213,16 m2 13,16 m2

2,96 m2

4,24 m2

6,05 m2 5,20 m2

2,21 m2

13,72 m2

10,63 m2

46,69 m2 33,57 m2 18,64 m2

16,64 m2

2,16 m2

3,94 m2
4,88 m2

3,08 m2

N



2. Kat (Çatı dubleks alt kat) 2nd Floor (Roof duplex) down floor

Çatı dubleks üst kat Roof duplex upper floor

4+1 
Çatı dubleks / Daire-5
Roof duplex / Flat-5
Brüt Alan : 232 m2

Gross Area: 232 m2

4+1 
Çatı dubleks / Daire-6
Roof duplex / Flat-6
Brüt Alan : 232 m2

Gross Area: 232 m2

3,44 m2

22,72 m2 22,72 m2
5,07 m2 5,07 m211,40 m2 11,40 m2

2,85 m2 2,85 m2

46,54 m2 46,54 m213,16 m2 13,16 m2

3,44 m2

8,49 m2

10,78 m2

31,65 m2 31,65 m2
10,78 m2

11,76 m2 11,76 m2

11,36 m2 11,36 m2

4,00 m2 4,00 m2

8,49 m2

2,96 m2 2,96 m2

Brüt alanlara merdivenler, duvarlar dahildir. Stairs, walls are included in gross areas.

N



D BLOK

Giriş dubleks üst kat Basement duplex upper floor

1. kat 1st floor

Giriş dubleks alt kat Basement duplex down floor

2. Etap
    2nd Phase

Bina Girişi Entrance

11,70 m2

15,93 m2 3,03 m2

4,50 m2

7,25 m2

25,08 m2

30,40 m2

3,00 m2

3,07 m2

10,00 m2

10,00 m2

16,50 m2

42,00 m2

12,20 m2

7,00 m2

4,80 m2

9,74 m2

10,15 m2 3,03 m2

4,50 m2

7,25 m2

13,10 m2

7,80 m2

19,35 m2
5,85 m2

3,00 m24,40 m2

4+1 
Giriş dubleks / Daire-1
Basement duplex / Flat-1
Brüt Alan : 222 m2

Gross Area: 222 m2

3+1 
1. Kat / Daire-2
1st Floor / Flat-2
Brüt Alan : 164 m2

Gross Area: 164 m2

N



Çatı dubleks üst kat Roof duplex upper floor

2. Kat (Çatı dubleks alt kat) 2nd Floor Roof duplex down floor

17,59 m2

3,41 m2

3,70 m2

6,00 m2

3,00 m2

5,60 m2 9,31 m2

10,70 m211,00 m2

11,98 m2

10,00 m2

16,50 m2

4,40 m2
7,00 m2

12,20 m242,00 m2

4+1 
Çatı dubleks / Daire-3
Roof duplex / Flat-3
Brüt Alan : 225 m2

Gross Area: 225 m2

Brüt alanlara merdivenler, duvarlar dahildir. Stairs, walls are included in gross areas.

N



E BLOK

Giriş dubleks üst kat Basement duplex upper floor

1. kat 1st floor

Giriş dubleks alt kat Basement duplex down floor

2. Etap
    2nd Phase

Bina Girişi Entrance

16,55 m2

13,50 m2

11,30 m2 8,40 m2

14,30 m2

13,65 m2

15,20 m2

27,90 m2

6,50 m2

6,10 m2

3,60 m2

2,75 m2

21,75 m2

12,75 m2 10,13 m2

10,34 m2 3,32 m2

5,45 m2

5,45 m2
4,90 m2

4,90 m2

4,90 m2

4,90 m2

34,27 m2

17,68 m2

8,97 m2

4+1 
Giriş dubleks / Daire-1
Basement duplex / Flat-1
Brüt Alan : 219 m2

Gross Area: 219 m2

3+1 
1. Kat / Daire-2
1st Floor / Flat-2
Brüt Alan : 164 m2

Gross Area: 164 m2

N



F BLOK

2. Kat (Çatı dubleks alt kat) 2nd Floor (Roof duplex down floor)

Çatı dubleks üst kat Roof duplex upper floor

2. Etap
    2nd Phase

5,90 m2

8,82 m2

4,90 m2

4,90 m2

11,30 m2

14,90 m2

5,10 m2

12,00 m2

11,38 m2

19,55 m2

13,20 m2

13,65 m2

26,18 m2

6,50 m2

6,10 m2 5,12 m2

15,68 m2

4+1 
Çatı dubleks / Daire-3
Roof duplex / Flat-3
Brüt Alan : 233 m2

Gross Area: 233 m2

Brüt alanlara merdivenler, duvarlar dahildir. Stairs, walls are included in gross areas.

N



Balkondan Görünüş  View from Balcony

Rüya Park’ın Konumu  Location of Rüya Park

A BLOK

B BLOK

D BLOKC BLOK

E BLOK F BLOK

Migros

Vatan
Bilgisayar

Konyalılar
Restaurant



  1. All flats’ plans are designed for best comfort by expert interior design company
  2. Ceiling hidden type VRF air conditioners in all flats (energy saving   
 inverter system with channels in ceiling and remote controls on the wall)
  3. Outdoor swimming pool ( in 648/9 parcel )
  4. Floor heating system
  5. Electrical combi boiler (for floor heating and hot water) 
  6. Wood appearance PVC window system with argon gas isolation between  
 4+16+4 mm glasses, tilt&turn windows, electrically controlled-motorised  
 rolling blinds
  7. Exterior walls: Iso-brick walls- Thermal insulation system
  8. Double heat isolation (XPS-rockwool) and water isolation (SIKA-WEBER) 
 on roof and basement duplexes. 
  9. Security camera system at building entrance and garden
10. TV Broadcasting System
 (that broadcasts security camera views to TV’s in your flat)
11. Flat interior Security Alarm System
 (motion and door-window openning sensors, digital password panel)
12. Flood and gas leakage warning systems within the alarm system
13. Video door phone system
 (viewing and opening the site and building entry doors)
14. Satellite TV system 
 (with 3 SAT-dishes connected to 3-4 rooms in each flat)
15. 2 external phone line capacity for each flat
16. Afromosia wood covered steel door ( YALE made LCD door viewer that  
 shots the images of incoming visitors )
17. Afromosia wood covered room doors
18. Afromosia wood covered and high gloss kitchen furnitures 
 and bathroom cabinets
19. Afromosia wood covered and high gloss vestiary, column coverage 
 and TV unit
20. Montelli™ (DuPont™) kitchen bench and Montelli™ (DuPont™) sinks
21. FRANKE brand kitchen appliances (hob, oven, hood)
22. 1st Class acrylic shower trays with tempered glass shower cabinets, 
 Vitra made shower set
23. 1st Class sanitaryware (Geberit brand embedded reservoirs, Vitra made  
 wall-hung toilets,Vitra made countertop washbasins)
24. 1st Class tiles and armatures  ( Ege Seramik, Artema faucets,…)
25. Granite tile; Kitchen and flat entrance’s floor
26. Parquet; 1st Class Wood patterned Saloon’s and rooms’ floor 
27. Quality paints and wallpapers on inner walls
 (according to the decoration project)
28. Spot lights and hidden LED lights inside suspended ceiling according to  
 Decoration project
29. Aluminium handrails with tempered glass at balconies
30. Wooden pergola on roof duplex terraces
31. Emergency energy-cut button and lightings
32. Generator substructure
33. Underground drainage piping system around the foundation of blocks
34. Landscaped garden

NOTE: Visuals, floor plans, areas, information, materails and furnishings are for design 
and do not bind the construction company ; necessary technical  or architectural 
changes may be done during construction without notifying.     

RÜYA PARK SİTESİ ÖZELLİKLERİ PROPERTIES OF RÜYA PARK RESIDENCES
1. Tüm daire yerleşimleri uzman İç Mimarlık firması tarafından en iyi konfor  
 için dizayn edilip, projelendirilmiştir 
2. Tüm dairelerde gizli tavan tipi VRF Klima Sistemi 
     ( enerji tasarruflu inverter sistem, kanallı ve duvarda kumanda sistemi ) 
3. Açık Yüzme Havuzu ve güneşlenme terası (648/09 parselde)
4. Yerden Isıtma Sistemi 
5. Elektrikli Kombi (yerden ısıtma sistemi ve sıcak su kullanımı için)
6. Ahşap görünümlü PVC Doğramalarda tüm camlar 4+16+4 mm, ısı yalıtımı  
 için camların arası argon gazı izolasyonlu, pencereler çift açılır, monoblok  
 panjur ve elektrik kumandalı-motorlu panjurlar ve salonlarda sürme/  
 volkswagen pencereler
7. Dış cephe duvarları; ısı yalıtım özellikli izo-tuğla duvar - Cephe Mantolama
8. Çatı ve ters dublekslerde çifter kat ısı yalıtımları (XPS-taşyünü) ve su   
 yalıtımları (SİKA-WEBER)
9.  Bina girişi ve bahçede Güvenlik Kamera Sistemi
10. Güvenlik kameralarının görüntüsünü otomatik olarak dairelerdeki TV’ye  
 aktaran TV yayın sistemi 
11. Daire içi Güvenlik alarm sistemi kullanıma hazır
 ( hareket ve kapı, pencere açılma algılayıcı, dijital şifre panelli) 
12. Alarm sistemine bağlı Su baskın ve Gaz sızıntı uyarı sistemi 
13. Görüntülü Diyafon Sistemi
 ( Site ve Apartman giriş kapıları görüntülü ve kapı açma sistemi ) 
14. Uydu TV sistemi 
     ( tüm dairelerin 3-4 odasında TV prizine bağlantı yapılmış, 3 adet uydu  
 çanaklı sistem kullanıma hazır ) 
15. Tüm daireler 2 adet dış telefon hattı kapasiteli 
16. Daire giriş kapısı Çelik Kapı (Kale Kilitli ve kapıyı çalan kişinin fotoğrafını  
 çekip-kaydeden YALE marka  LCD ekranlı dürbünlü ).
 Çelik kapı, iç kapılar ile aynı Afromosia Ahşap ile kaplamalı.
17. Daire İç kapıları Afromosia Ahşap kaplamalı Mobilya Kapı
18. Afromosia Ahşap kaplamalı ve High Glose Mutfak ve Banyo dolapları 
19. Afromosia Ahşap kaplamalı ve High Glose Vestiyer, Kolon Kaplama ve TV Standı
20. Mutfak akrilik tezgahı Montelli™ (DuPont™) ve damlalıklı evye
21. FRANKE marka Mutfak Ankastre ürünleri (ocak, fırın, davlumbaz) 
22. 1. Sınıf Akrilik duş teknesi ve Temperli camlı duşkabin, Vitra duş seti 
23. 1. Sınıf Vitrifiye malzemeleri
 ( Tüm rezervuarlar Geberit marka gömme rezervuar, tüm klozetler Vitra   
 marka asma klozet, tüm lavabolar tezgah üstü Vitra marka çanak tipi lavabo) 
24. 1. Sınıf Seramik ve Armatür ( Ege Seramik, Artema,…)
25. Mutfak ve daire giriş holü tabanları granit seramik
26. Salon ve oda tabanları doğal ahşap desenli 1. Sınıf laminat parke 
27. Daire iç duvarlarında alçı üzeri mat/yarı mat plastik boya ve 
 dekorasyona uygun duvar kağıdı
28. İç Dekorasyon projesine uygun Alçıpan Asma tavan, spot aydınlatmalar ve  
 tavan içi gizli LED ışık uygulamaları
29. Balkonlarda dekoratif alüminyum profilli, temperli cam’dan korkuluk
30. Çatı Dubleks terasında güneş kırıcı Ahşap pergole 
31. Acil enerji Kesme Butonu ve Aydınlatmaları
32. Jeneratör altyapısı
33. Bloklar etrafında temel etrafı drenaj boru sistemi ve drenaj için sondaj kuyusu
34. Bahçe peyzaj düzenlemesi

NOT: Görseller, kat planları, alanlar, bilgiler, mobilyalar, malzemeler ve donanımlar 
tasarım amaçlı olup, yapımcı firmayı bağlayıcı değildir;  imalat sırasında, haber 
verilmeksizin mimari ve teknik yönden gerekli değişiklikler yapılabilir.



Şirinyalı Mah. 1511 Sok. No:5/1 Lara / ANTALYA, TURKEY 
Tel: +90 (242) 329 10 50 - 329 10 52 Pbx

Fax: +90 (242) 329 10 51
www.karakoseinsaat.com
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