


Sadece eviniz olmayacak
Fitness salonlarından yüzme havuzlarına, basketbol sahalarından barbekü alanlarına 

modern mimarisiyle yalnızca bir ev değil; keyifli bir yaşam sunuyor.



Yaşadıklarınızdan çok daha farklı



Tiliapark’ la yeni bir yaşam başlıyor

Sosyal hayatın imkânlarını           
tabiatın zerafetiyle buluşturan proje

Kusursuz 
bir yaşam

Özgün konsept
çizgi üstü standartlar

Uygulanan
Proje Alanı

Bay ve bayanlar için 
ayrı ayrı fitness

2 adet 
1700 m² işyeri

Basketbol alanı

40 adet 3+1 daire 
160 m²

Detaylı peyzaj

Mobilya iç oda 
kapıları

Zeminden ısıtma

Çamaşır odası

Tek ve 24 saat 
güvenlikli giriş

Duravit lavobalar

Mümkemmel ve 

modern mimari

Ocak firin 
davlumbaz full 

ankastre set

Etrafı duvarlarla 
çevrili

Bocchı vitrifiyeler

Avm ye yakın

Süper lüks
mutfaklar

Çocuk oyun 
alanları

Grohe bataryalar

Süs havuzları

Kombi
Viessmann

Yüzde 75 peyzaj 
ve yeşil alan

Yüzme havuzu

Özel teak çelik 
kapı

İthal seramikler 

Grespania

Ebeveyn banyosu

Cafe

16 adet 4+1 daire 
187 m²

Voleybol alanı Barbekü alanı



2 adet 
1700 m² işyeri

Basketbol alanıDetaylı peyzaj Mümkemmel ve 

modern mimari

Yüzme havuzu Voleybol alanı

Sosyal hayatın imkânlarını tabiatın 
zerafetiyle buluşturan proje



Basketbol alanı Voleybol alanı

Çocuklarınız basketbol sahasında arkadaşları ile spor yaparken 
siz akşam güneşi eşliğinde parkurlarda yürüyüş yapabilirsiniz.Detaylı peyzaj Mümkemmel ve 

modern mimari



Şehrin soluk renklerini 
unutturan proje
Tiliapark misafirlerini yeşille mavinin                         
harmonisine davet ediyor

Tiliapark’ta 
keyifli bir 
yaşam

Yaşamınızı her yönüyle sarıp sarmalayan 

Tiliapark’ta yaz ayları bir başka güzel. 

İsterseniz havuzda yüzüp sıcaklardan 

kurtulur isterseniz havuz başındaki 

kamelyada dostlarınızla sohbet edersiniz.            

12.582 m² alanda modern bir mimari ile 

inşa edilen Tiliapark’ta yaz sıcaklarında 

misafirlerini ağırlamayı bekleyen yüzme 

havuzu bulunmaktadır. Yeşili mavi ile 

buluşturan Tiliapark, davetlilerini tabiatın 

tüm zerafetiyle vücut bulduğu bir yaşam 

alanına davet ediyor.

Yüzme havuzu



Her metrekaresinde doğadan ilham, 
insandan güç alan Tiliapark, kahvenizi 
yudumlarken gözlerinizin dalacağı yeşille 
mavide misafirlerini  ağırlıyor 

Tabiatın 
derinlerinde
Şehrin 
merkezini yaşa

Yüzde 75 peyzaj 
ve yeşil alan

Doğayla iç içe kurgulanan Tiliapark, her 

adımda  misafirlerini düşünüyor. %75’i   yeşil 

alanlardan oluşan yaşam alanındaki süs 

havuzları yaz akşamlarını çok daha keyifli 

kılarken bu doğanın içinde cafelerde oturup 

beş  çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Cafe Süs havuzları



Doğanın güzellikleriyle 
harmanlanan tiliapark,  
misafirlerinin güvenliğini 7/24 koruma altında 
tutuyor

Güçlü ve 
güvende 
Tiliapark

Yeşil alanları ve havuz imkânları ile yaşayanlar          

için kusursuz bir ortam yaratan   Tiliapark, aynı 

zamanda bay ve bayanlar için ayrı  olmak üzere 

fitness salonu hizmeti de veriyor.  Her yönüyle 

yaşayanı düşünen Tiliapark; 7/24   güvenlik 

tarafından korunuyor ayrıca bu geniş alan, binaları ve 

diğer tüm alanları saran duvarla çevrili durumda.

Bay ve bayanlar
 için ayrı ayrı fitness

Tek ve 24 saat 
güvenlikli giriş

Etrafı duvarlarla 
çevrili



Hayatın
içinden

Yaşayacak sakinlerini geniş bir 

yelpazede düşünen tiliapark, AVM 

ve iki adet işyeri ile davetlileri  her 

adımda kendine aşık ediyor

2 adet işyeri Avm ye yakın



En güzel anılarınız
Tiliapark’ta sizi bekliyor

Mutlu zamanlar biriktireceğiniz
keyifli bir yaşamZeminden ısıtma Grohe bataryalarKombi

Viessmann

Özel teak çelik 
kapı

Ebeveyn banyosu



Misafirlerine modernizm ve 
konforun ötesini  yaşatacak

Konforun 
tanımını 
değiştirecek 
Tiliapark

Misafirlerine modernizm ve konforun ötesini yaşatacak 

olan Tiliapark; yalnızca peyzajı,  havuzları ve spor 

aktiviteleri için sunduğu imkânlarla değil; aynı zamanda 

dairelerin içindeki konforuyla da bunu gerçekleştirmeye 

kararlı.  “Misafirlerin huzur ve rahatlığı doya doya 

yaşamaları için en ince detayına kadar dizayn edilen 

Tiliapark, modern yapısıyla insanın ihtiyaç duyduğu keyifli 

bir yaşam alanı sağlıyor. Duravit lavaboları, Grohe batarya, 

Bocchi vitrifiye kullanılan tuvalet ve banyoları, yaşayacak 

sakinlere konforlu bir yaşam sunuyor.

Duravit lavobalarBocchı vitrifiyelerGrohe bataryalar

İthal seramikler 
Grespania

Ebeveyn banyosu



İyinin bütün desenlerini barındıran 
Yepyeni bir hayatın merkezi

Yaşamınızın 
keyif kaynağı 
olacak

Her adımı, yaşayanlar düşünülerek 

dizayn edilmiş olan 3+1 ve 4+1 

daireler, geniş odaları ve yüksek 

tavanı ile yaşayanlarına geniş bir 

yaşam alanı sağlıyor. Her dairesi 

ebeveyn banyolu ve çamaşır 

odaları bulunan Tiliapark daireleri, 

en güzel günlerinizi yaşamanız 

için sizi bekliyor.

Mobilya iç oda 
kapıları

320 cm 
kat yüksekliği

Çamaşır odası Ebeveyn banyosu



Hiç ayrılmak 
istemeyeceksiniz

Sosyal yaşam alanları ve ferah 

daireleri ile kaliteyle özdeşleşen 

Tiliapark’ta yaşam, misafirlerini 

sarıp sarmalayacak; ayrılmak                      

istemeyecekleri konfor alanı olacak.

Zeminden ısıtma Özel teak çelik kapı



Teknolojiyi gündelik hayata 
entegre etmeyi başaran 
Tiliapark, dairelerini misafirlerinin                   
ihtiyaçlarının ötesinde bir konfor 
hedefleyerek dizayn etti.

Aynı zamanda, 
lezzetli bir konfor

Günün en önemli anı kahvaltıdan 

sevdiklerinizle sohbet edeceğiniz 

kalabalık akşam yemeklerine              

kadar bütün öğünlerinizi harika bir 

mutfakta hazırlayacaksınız.

Ocak fırın 
davlumbaz full 
ankastre set

Süper lüks 
mutfaklar

Kombi
Viessmann



Salon

Balkon

Hol

WC
Banyo

Genç Odası MutfakÇocuk Odası

Çamaşır 
Odası

Ebeveyn 
banyosu

Yatak Odası

Balkon

40 adet 3+1 daire 
160 m²



Salon

Balkon

Hol

Mutfak

WC

Banyo

Oturma OdasıGenç OdasıÇocuk Odası

Çamaşır 
Odası

Ebeveyn 
banyosu

Yatak Odası

Balkon

16 adet 4+1 daire 
187 m²



Görseller fikir amaçlıdır Goldyapı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Odunpazarı

Eskişehir Merkez

IHLAMURKENT

Atadan Sk.

Adaktepe Sk.

Adalet Cd.

Nevruz Cd

Özlem Cd.

Oym
akbası Sk.

N
iliüfer Cd.

Osm
aniye Sok

Müteahhit
Gold Grup Yapı Ve Yapı Elemanları

Mimari
Meysam Heshmati Far

Statik
Efe Yapı Mühendislik

Elektrik
Kalaşlar Elektrik Mühendislik

Mekanik
Artem Enerji

Yapı Denetim
Eskişehir Yapı Denetim
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