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İleri Teknoloji,
Güvenli Sistemler,
Konforlu ve
Özgür Yaşam...
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Portakal Çiçeği Residence giriş altı 5 kat, giriş üstü 35 kat olmak üzere toplam 40 kattan oluşan, 40,380 m² 
lik bir alana sahiptir. Residence’ın girişinde 7/24 güvenlik ve danışma deski ile bekleme salonu, PortArt Sanat 
Galerisi ve bahçe yer almaktadır.

Giriş altındaki katlarda, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuziler, sauna, fin hamamı, fitness, cafe, 260 araçlık 
kapalı otopark ve sığınak alanları yer almaktadır. Kapalı otopark, en alt katlarında dahi “günışığı” ve doğal 
havalandırmadan yararlanacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca binaya ait açık otopark da bulunmaktadır.

111 daireye sahip Portakal Çiçeği Residence’ın ilk 10 katında 1+1, 2+1 ve 4+1 daireler, 11. kat ile 28. kat 
arasında 3+1 ve 4+1 daireler, 29 ve 32. katlar arasında dubleks ve tripleks daireler yer almaktadır. 

Binanın zirvesi olan 33. ve 35. katlar, çatı bahçesiyle birlikte residence sakinlerine Ankara’nın panoramik 
manzarası eşliğinde restaurant ve sosyal alanlar sunmaktadır. Şehrin merkezindeki konumu itibariyle 
Residence’dan Okullara,  Hastanelere,  Büyükelçiliklere,  Alışveriş Merkezlerine ve Eğlence Merkezlerine 
ulaşım çok kolaydır.

Ayrıca Residence Yönetim ve Halkla İlişkiler Ofisi aracılığıyla konuklarımıza 7/24 teknik destek 
(bakım-onarım hizmetleri), çocuk bakım hizmeti, ev içi temizlik, ütü, kuru temizleme, yemek hizmetleri, 
araç kiralama, vale hizmeti, kurye ile posta gönderimi, bilet/otel/tur organizasyonu, havaalanı transferi ile 
konuklarımızın her türlü davetleri için kokteyl salonu kullanımı ve davet organizasyonu imkanı sağlanmaktadır.

Yabancı uyruklu aileler için böylesine seçkin bir Residence’a sahip olmanın en güzel ayrıcalıklarından 
birisi de Türkiye’de uzun yıllar ikamet etme imkanı bulmalarıdır. Halihazırda 25 farklı ülkenin seçkin 
ailelerini, 
7 yıldızlı otel konforuyla ağırladığımız Portakal Çiçeği Residence’da Sizleri de aramızda görmekten 
mutluluk duyarız.
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Roof Restaurant
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Yerden 150 m yüksekliğe sahip 

Roof Restaurant, aile ve iş yemekleriniz 

için Ankara’nın en eşsiz manzarasını 

sizlere sunuyor.
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Beklentilerinizin üzerinde bir ofis hayatı

Portakal Çiçeği Residence’da 

sizleri bekliyor.
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Vip Lounge
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Yaşam, Portakal Çiçeği Residence’da güzel...
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Triplex
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29-30-31. Katlar

Triplex
Alanı 629 m²



Portakal Çiçeği Residence yönetim planımıza

göre dairelerinizi “Home Office” 

olarak da kullanabilirsiniz. 

9

Dublex



10

31-32. Katlar Dublex

Alanı 428 m²

Home Off ice
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251 m²
Köşeli Form
4+1 Form

251 m² Köşeli Form

Kiler
10m2



251 metre karelik dairenizi dilerseniz geniş yemek bölümlü 3+1 formda, 

dilerseniz bir yatak odası daha eklenmiş 4+1 formda seçebilirsiniz. 

Kare formdaki dairelerimiz; girişte vestiyer, mutfakta mutfak dolapları

ve ankastre eşyalar, odalarda ise eşya dolapları ile teslim edilir.
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251 m²
Köşeli Form
3+1 Form

10 m2
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222 m² Elips Form

222 m²
Elips Form (3+1)

Alanı 222 m²
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2+1 Full Möbleli Elips Form

2+1 Elips
Alanı 154 m²



1+1 
  Alanı 68 m²

1+1 Full Möbleli
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Port Art Sanat Galerisi

ve Resepsiyon Alanı

Portakal Çiçeği Residence’a giriş yaptığınızda 

sanatsal beğenilerinizi kazanacak Port Art Sanat 

Galerisi tüm estetiği ile sizi karşılıyor.
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Genel ve Teknik

Özellikler
Elektirik
Kesintisiz elektirik enerjisi

Standart paket muhteviyatlı akıllı bina sistemleri

Analog adresli yangın algılama ikaz ve yönlendirme tesisatı

Kablolu ve Uydu TV tesisatı

Seslendirme tesisatı

Kapalı devre televizyon tesisatı

Telefon tesisatı

Görüntülü Intercom tesisatı

Yıldırımdan koruma ve topraklama tesisatı

Yangında can güvenliği için kaçak akım koruma

Isıtma ve Soğutma

Merkezi doğalgaz ile ısıtma

Termostatik vana ile ayarlanabilir radyatörler

VRV sistemli merkezi soğutma

Yönetmeliğe uygun yalıtım

Yangın
Gaz ve duman uyarı sistemleri

Otomatik yangın söndürme (springler) sistemleri

Özel basınçlandırılmış yangın iniş merdivenleri

Kat hollerinde yangın söndürme cihazları

Güvenlik
Çevre duvarı

Ana giriş kontrol noktası / resepsiyon

24 saat kontrollü bina girişleri

24 saat güvenlik / koruma / kamera gözetimi / kapalı devre izleme sistemi 

(CCTV)
Kat hollerine ve ortak kullanım alanlarına kontrollü giriş

Görüntülü Interfon / Diafon / Intercom

Acil durum algılama ve ikaz sistemi

Sprinkler tesisatı

Mahal Listesi
Banyolar
Vitrifiyede ideal standart veya muadili

Dolaplar ahşap veya MDF ahşap, lake veya diğer kaplama türleri

Armatürler ideal standart veya muadili

Küvet, duşakabin, gömme rezervuarlar, ideal standart veya muadili

Her dairede yerli jakuzi (1+1’ler hariç)

Mutfaklar
Dolaplar Mopaş firmasının İtalyan konsepti veya muadili

Tezgah arası ve zemin seramikleri ideal standart veya muadili

Ankastre ürünler (Hotpoint,  Ariston, Siemens, Bosch veya muadili markalar)

Buzdolabı (Teka gardrop tipi)

Fırın (Ariston veya Hotpoint)

Bulaşık makinesi (Ariston veya Hotpoint)

Teka evye (Ariston veya Hotpoint davlunbaz veya muadili)

Mikrodalga fırın (Ariston veya Hotpoint)

Kurutma Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi (Ariston veya Hotpoint)

Şaraplık (Ariston veya Hotpoint)

Döşeme Kaplamaları

Lamine parke (Şerifoğlu veya muadili)

Kapılar
Daire giriş kapıları seramik ve çelik alaşımlı İtalyan “OIKOS”.

Daire ve iç kapıları gizli menteşeli, ahşap kaplama
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Satış Ofisi

442 1108


