
“Güven” İnşa Edİyoruz!



Türk inşaat sektörünün; Genç, dinamik ve yenilikçi 
kuruluşlarından biri olan "KALE YAPI GAYRIMENKUL" 
2005 yılından bugüne inşaata dair birçok alanda 
faaliyet göstermiştir.

Kuruluşunun ilk yıllarında firmamız, geniş ekipman ve 
sektöründe uzmanlaşmış personeli ile ince yapı da,(Dış 
cephe boyaları, iç cephe boyaları, ısı yalıtım, 
mantolama) hizmet vermekte olup daha sonraları 
müşteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutarak insanın 
ilk çağlardan beri süre gelen yuva ihtiyacını modern 
şekilde gidermek için alıcı ve satıcıyı bir araya getirmiştir.

2011 yılından beri kaba inşaat gelişen teknoloji ve 
ürünlerini kullanarak yenilikçi ve mimari mükemmel 
anlayışıyla projelerini sizler için inşa etmeye başlamıştır.



PROJELERİMİZ



MERCAN EVLERİ

Öncelikleriniz önceliklerimiz olup hayalinizdeki evi kaliteden ödün vermeden konforla birleştirip 
Sizler için inşaa ettik.

Konum bilgisi; Sultan murat mahallesi, mis sok, No:23 Sefaköy/KÜÇÜKÇEKMECE

Detay; Dairelerimiz deprem yönetmeliğine uygun ,  81 m2 2+1 ebeveyn banyolu olarak projelendirilmiştir.

İç yapı özellikleri; Yerler laminant parke, mutfak dolapları mebran kapak , mermerit tezgah,5mm tamperli
cam duşa kabin, banyo dolabı, kahverengi  ısı ve ses yalıtımlı pimapen cam,çelik kapı,Amerikan panel kapı

Dış yapı özellikleri; 3 mm köpüklü mantoloma



İNCİ EVLERİ

Temeline GÜVEN koyup inşaatına başladığımız projemiz   ARALIK 2012 de
teslim edilecektir.

Konum bilgisi; Sultan murat mahallesi,vatan sok,No:35 Sefaköy/KÜÇÜKÇEKMECE

Detay; Dairelerimiz deprem yönetmeliğine uygun ,93 m2 2+1 olarak projelendirilmiştir.

İç yapı özellikleri; Yerler laminant parke,Amerikan panel kapı,granit tezgah,ıslak zemin granit,5 mm 
tamperli cam duşa kabin,banyo dolabı,kahverengi ısı ve ses yalıtımlı pimapen cam,çelik kapı

Dış yapı özellikleri; 3 mm köpüklü mantoloma



GÜNIŞIĞI EVLERİ

Aydınlık günlere GÜNIŞIĞI EVLERİ'nde uyanmanız dileğiyle.

Çok yakında başlayacak olan projemizde;sizlerin tercihlerini ve zevklerini kendi bilgimizle 
harmanlayarak Küçükçekmece bölgesinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyoruz.

Konum Bilgisi;Gültepe Mahallesi,Güneş sokak,Sefaköy/KÜÇÜKÇEKMECE

Detay;Dairelerimiz deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmiştir.

DAİRE SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

Farklı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayan kalmayacak....(Kampanyalar sayfamızdan detaylı 
bilgi edinebilirsiniz.)



GRUP ŞİRKETLERİMİZ



E R T E N  M O B İ L Y A ;

Mobilya sektöründe 1978’den beri var olan Erten Mobilya , Bedri ve Sebattin ERTEN kardeşler 
tarafından kurulmuştur.

Her çeşit mobilya,mutfak ve banyo dolapları üreten firmamız kişisel beğeni ve taleplerinizle doğru 
orantılı olarak her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir.

Saygılarımla;
Bedri & Sebatin ERTEN

D U Ş  C E N T E R ;

2011 yılında Berkan İŞCAN tarafından  DUŞCENTER markası yaratılarak toptan ve perakende üzerine 
ilk showroomuyla sizlerle tanışma fırsatı bulmuştur.

Kısa zamanda birçok inşaat firmasını referanslarına katıp sektördeki kaliteyi markası haline getirmeyi 
başarmıştır.

Saygılarımla;
Kaleyapı Gayrimenkul

K A L E  Y A P I ;

İşletme fakültesinden mezun olduğum yıllarda muhasebeci olarak başladığım iş hayatım içimdeki 
girişimcilik ruhuyla bütünleştiğinde ‘kendi işini yapmalısını’  fısıldamıştı bana.2005 yılında sektörde 
kendi imzamla tanıştığım günden bugüne engebeli, uzun yollarda kimi zaman yalnız kimi zaman 
değerli iş ortaklarımla bugünü yarattık.

Üzerimde emeği olup her daim yanımda olanlara sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla;
Berkan İŞCAN




