
SİZLER VEB TOWER’A YERLEŞTİKÇE,
VEB TOWER YILDIZLARA YAKLAŞACAK...





HERKESİN BİR SEFER BİLE OLSA 
GÖRMEK İSTEDİĞİNİ;
SİZ YAŞAYIN…
Hayat boyu herkesin ‘bir sefer bile olsa görmek istediği’ 
bir manzara vardır. Kimi en tepeden şehrin ışıltısını izlemeyi, 
kimi yaşamı kıskandıracak kadar güzel mavi bir göle 
huzurla bakmayı, kimi sevdikleri ile baktığı yeşilin tadını 
çıkarmayı, kimileri ise masmavi gökyüzüne doğru uzanmayı 
ister... Öyle anlarda kendinizi, yeryüzü ile gökyüzü arasında 
bir yerde hissedersiniz... O naif çizgiye yakışan, yaşamı 
yeniden forma sokan ‘yeryüzü ile gökyüzünün tam 
ortasında’ VEB Tower’ı inşa ettik.

1



GÖKYÜZÜNE DOKUNMAK, 
YERYÜZÜNDE SAHİP OLUNABİLECEK 
EN GÜZEL ŞEY...

32



HAYAT İKİ MAVİNİN 
TAM ORTASI...
Ankara, iki mavinin sabahına uyanmak isteyenleri 36 katlı çok özel 
bir kuleye çağırıyor... 

Şehrin yükselen değeri İncek’te yer alan VEB Tower; V şeklindeki özel 
formu, dış bükey modern mimari yapısı, hayata ayrıcalık katan 122 
metre yüksekliği ve önü kapanmayan manzarasıyla yepyeni bir yaşam 
arayanlara kapılarını açıyor. 
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VEBTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ TUR. AŞ’nin iddialı 
projesi VEB Tower; şehri taçlandıran özgünlüğü, lükse kat 

çıkan mimarisi, 7. kattan sonra sahip olduğu Mogan Gölü’nün 
eşsiz manzarası sayesinde ayrıcalık vadeden özel yapısı ile 

modern ve minimalist mimariye sahip butik bir proje...

Tamamı güneydoğu cepheli 86 adet farklı tip ve 
metrekarelerdeki üç tip 2+1 ile 3+1, 4+1 ve kulenin en üst dört 

katında yer alan tamamen kişiye özel Penthouse daireler 
hayata keyifle bakmanızı sağlıyor.
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HER KÖŞESİNDE
LÜKS BİR İZ

*Kat holleri ve otopark alanı harici brüt alan.

Keyifli bir yaşam kurgulamaya özen göstererek tasarlanan 
VEB Tower, şık ve seçkin bir konsept diliyle; dünyaca ünlü 
markaları, üst sınıf malzemeleri ve gelişen son teknolojileri 
daha iyi bir yaşam için bir araya getirdi.

Lobi - Güvenlik
Geniş, lük bir lobiden dairelere ve diğer sosyal alanlara geçiş 
imkanı sunan VEB Tower; 24 saat koruma sağlayan özel 
güvenlik birimi sayesinde, huzurlu bir yaşam için giriş çıkışları 
kontrol altında tutarak kendinizi güvende hissetmenizi 
sağlayacak özel bir projedir.

Daire Özellikleri
Brüt alanları 96,30 m2 ile 208,30 m2 arasında değişen* daire 
tiplerinde ve kişiye özel Penthouse dairelerde her türlü detay 
titiz bir çalışma ile tasarlandı. Modern dış cepheden katlarda 
İncek iklimine uygun geniş gömme balkonlara, kaliteli 
seramiklerden birinci sınıf yer döşemelerine kadar her şey 
yaşamınıza kullanışlı bir şıklık katıyor.



YEŞİLİ YAŞAYIN!
4.815,40 m2’lik bir arazi üzerinde yer alan, 23.937,28 m2’lik 
inşaat alanına sahip ve iki cephesi parklarla çevrili 
VEB Tower ile en yeşil yerdesiniz. 

Proje sahip olduğu 3.811 m2‘lik özel peyzajıyla; iki cephesi 
geniş yeşil parka alanları ile çevrili, ferah ve önü açık 
sosyal alanlar sunmaktadır. VEB Tower; uzun yürüyüşler 
yaparak kendinizi iyi hissetmek, çocuklarınızı oyun 
alanları ile buluşturmak, çevreye ferahlık katan süs 
havuzları ile serinlemek ve bol oksijenden yararlanmak 
için şehir hayatından uzaklaşmadan bu ayrıcalıklı 
dünyayı yaşamınızı mümkün kılıyor.
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VEB Tower, Mogan Gölü’nün muhteşem aurasını her 
mevsim yaşamınızın vazgeçilmezi kılacak...

Ankara’nın mavi huzuru Mogan Gölü’ne lokasyon olarak 
en yakın mesafede inşa edilen VEB Tower’ın 7. kattan 
itibaren sahip olduğu özgün manzarası evinizin her köşesine 
yansıyor. 

Manzaraya bakmaya doyamayacaksınız.

VEB Tower’daki dairenizin göl manzarasına açılan 
pencerelerinden hayatı ayrıcalıklı kılın, her yeni güne şehrin 
karmaşasını unutturan bir mavi ile başlayın…

KARŞINIZDA TÜM 
GÜZELLİĞİ İLE MOGAN...

EŞSİZ MANZARAYA
PENCERENİZİ AÇIN!
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Sizi hayatın renklerine, yıldızların ışıltısına, uzanabildiğiniz kadar yeşile ve görebildiğiniz 
kadar uzağa götüren; Seyir Terası, VEB Tower’ın 36. katında hayal ettiklerinizi terastan 
‘yaşayarak’ izleme imkânını sunuyor. Seyir Terası’nda size özel hizmet veren cafesinden 
kahvenizi yudumlayabilir, özel anlarınızı bu terasta kutlayabilir ve konuklarınızı yalnızca 
gündüzleri değil geceleri de gökyüzüne hayran bırakabilirsiniz.

GÖKYÜZÜNE YAKIN HİSSEDİN!
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Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak, formumuzu korumak için düzenli hareket 
iyi bir fikirdir. Daha iyisi ise evinizden uzaklaşmadan kolayca asansör ile 
ulaşabileceğiniz, geniş bir salonda spor yaparken karşınızda şehrin manzarasını 
bularak yeşilin enerjisine ve mavinin temposuna karışmanızdır.

ZİNDELİĞİN DORUK NOKTASINI YAŞAYIN...

VEB Tower, sporda da ayrıcalığı yaşamak 
isteyenler için kulenin özgün mimarisi 
içerisinde 13. katta konumlandırdığı 
spor salonunda pozitif bir yaşam için 
gördüklerinizden ‘daha iyi‘sini tasarladı. 

1716



REZİDANS YAŞAMINA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI
VEB Tower seçkin yaşam tarzını yansıtan konsepti ile Rezidans Yaşamı’nı 
fonksiyonel açıdan yeniden tanımlıyor. Estetik yapısı ve kule yüksekliği ile eşsiz 
manzarayı, tavan yüksekliği ile de daire içinde konforu ve rahatlığı vadediyor.
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VEB Tower, kulenin en üst dört katında ‘katta tek mülk sahibi’ olmak 
isteyen ve özel yaşama ayrıcalık tanıyanlar için ‘kişiye özel yaşam alanları’ 
Penthouse’ları tasarladı.  

AYRICALIKLAR DÜNYASINDA DÖRT DÖRTLÜK,
DÖRT KATTA BİRER DAİRE / PENTHOUSE 
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LÜKS BİR TUTKUDUR...

VEB Tower’ın zarif çarpıcılığına dâhil olan akıllı bina teknolojisi ile donatılmış 
daireler, kalitede dünyanın önde gelen markalarını hayatınıza taşıyor. Hayat 
boyu memnun kalacağınız üst sınıf bir evin içerisinde, gün ışığı ile maviyi ferah 
salonlarınıza davet eden geniş pencereler sayesinde VEB Tower’da, her detay 
aileniz ve sevdikleriniz için lüksün ve konforun sınırlarını aşıyor.   2322



MUTFAĞINIZDA FONKSİYONEL KULLANIM
EŞSİZ TASARIMLA BİRLEŞİYOR.
Her alanda modern duruşu hedefleyen VEB Tower Projesi’nde; ergonomik tasarım 
ve kaliteli malzemelerle rahatlığın ve eşsiz manzarayla ferahlığın tadına varın. 
Mutfağınızda geniş kullanım alanı yaratan fonksiyonel mutfak dolapları, dizayn ve 
kalitesi ile beklentilerinizden daha fazlasını sunuyor.  Şık aydınlatmaları ile akşamları 
manzaralı mutfaklarda camın önünden göle karşı yudumladığınız kahvenizden 
aldığınız keyif; VEB Tower mutfaklarını ayrıcalıklı kılıyor.
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BÜTÜN UYKULAR 
İKİ MAVİNİN SABAHINA UYANMAK İÇİN...

Günün tüm yorgunluğunu üzerinizden atacağınız yatak 
odalarında tavan yüksekliğinden zemine kadar her şey 
konforunuzu düşünülerek tasarlandı. 
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HERKESİN KENDİNE AİT BİR DÜNYASI VAR,
ÇOCUKLARINIZIN DA...

VEB Tower, yarına daha mutlu uyanmasını istediğiniz 
çocuklarınız için keyifli ve eğlenceli bir yaşam alanı tasarladı.
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ŞIK TASARIMLAR 
BANYONUN AURASINI 
DEĞİŞTİRİYOR.
Banyolarda karşılaştığınız lüks konfor; birinci sınıf kalite malzeme, 
fonsiyonel kullanım ve titiz işçilikle modern bir çizgide tasarlandı. 
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DAHA KEYİFLİ BİR YAŞAM ...

Mogan Gölü’ne çok yakın bir noktada konumlanan 
VEB Tower’ın en keyifli yaşam alanlarından birisi 
de göl manzaralı balkonları... 

VEB Tower‘ın balkonları keyifli bir dinlenme 
alternatifi sunmasının yanı sıra balkon 
dekorasyonuna elverişliliği ile de hayatınıza keyif 
katıyor. 
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KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN!

VEB Tower sosyal yaşama verdiği değeri 13. katında konumladığı spor 
kompleksi ile taçlandırıyor. Spor kompleksi içerisinde yer alan sauna odası, 
pilates salonu ve bahçe katındaki havuzu ile dinamik bir hayatın tüm 
bileşenleri bir araya getiriyor. 
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İNCEK’İN KALBİNDESİNİZ...
Yakın zamanda özellikle konut sektöründe yapılan yatırımların 
yoğunlaşması ile daha fazla gündeme gelen ve şehrin gitgide en 
prestijli bölgesi olmaya aday İncek; yaşam alanları ile değerini 
her geçen gün arttıran ‘lüks yaşamın yeni buluşma noktası’ haline 
gelmiştir. VEB Tower; İncek’in lokasyon olarak geleceğin yatırım 
merkezi ve en ulaşılabilir noktası TED Ankara Koleji’nin 
hemen yanı başında konumlanmıştır. 
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2+1 aTipi 2+1 bTipi

Salon : 22,95 m2

Mutfak : 8,26 m2

Koridor : 4,8 m2

Giriş Holü : 4,26 m2

Yatak Odası : 9,5 m2

Ebeveyn Odası : 14,56 m2

Ebeveyn Banyo : 3,17 m2

Genel Banyo : 4,46 m2

Balkon : 11,2 m2

Depo : 4,08 m2

Net : 87,24 m2

Brüt : 96,88 m2

Salon : 22,95 m2

Mutfak : 8,26 m2

Koridor : 4,8 m2

Giriş Holü : 4,26 m2

Yatak Odası : 9,5 m2

Ebeveyn Odası : 14,56 m2

Ebeveyn Banyo : 3,17 m2

Genel Banyo : 4,46 m2

Balkon : 11,2 m2

Depo : 4,08 m2

Teras : 109,55 m2

Net : 196,79 m2

Brüt : 206,43 m2

Salon : 23,07 m2

Mutfak : 7,97 m2

Koridor : 3,14 m2

Giriş Holü : 7,38 m2

Yatak Odası : 8,77 m2

Ebeveyn Odası : 14,8 m2

Ebeveyn Banyo : 2,91 m2

Genel Banyo : 4,46 m2

Balkon : 10,7 m2

Depo : 4,08 m2

Net : 87,28 m2

Brüt : 96,75 m2

2+1 a 2+1 a Teraslı 2+1 b
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Salon : 27,76 m2

Mutfak : 9,02 m2

Koridor : 4,46 m2

Giriş Holü : 3,01 m2

Yatak Odası : 10,92 m2

Ebeveyn Odası : 16,14 m2

Ebeveyn Banyo : 3,45 m2

Genel Banyo : 4,08 m2

Balkon : 7,2 m2

Depo : 4,08 m2

Net : 90,12 m2

Brüt : 100,32 m2

Salon : 32,2 m2

Mutfak : 14,5 m2

Giriş Holü : 8,95 m2

Koridor : 6,12 m2

Yatak Odası : 11 m2

Yatak Odası : 12,98 m2

Ebeveyn Odası : 16,22 m2

Ebeveyn Banyo : 4,27 m2

Genel Banyo : 4,87 m2

Balkon : 10,04 m2

Çamaşır Odası : 0,9 m2

Depo : 4,08 m2

Net m2 : 126,13 m2

Brüt m2 : 138,13 m2

2+1 c   3+1

2+1 cTipi 3+1
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•	 Betonarme radye temel

•	 Isı yalıtımlı dış cephe

•	 Seramik levha kaplama dış cephe

•	 3 adet normal, 1 adet acil durum asansörü

•	 Tam cephe temizlik sistemi

•	 Jeneratör sistemi

•	 23 adet açık ve 123 adet kapalı olmak üzere     

 toplamda 146 adet yere sahip otopark hizmeti

•	 24 saat teknik kadro hizmeti

•	 Kapalı otoparklar için havalandırma ve yangın söndürme sistemi

•	 Özel güvenlik birimi

•	 Kontrollü geçiş sistemi

•	 Akıllı bina teknolojisi

•	 86 adet depo

•	 Çocuk oyun alanları

•	 4 adet asansör ile hayatı kolaylaştıran detaylar sunmaktadır.

4+1

4+1 b Teraslı
Penthouse

4+1 b 
Penthouse

4+1 a

Salon : 43,0 8 m2

Mutfak : 19,85 m2

Giriş Holü : 11,84 m2

Koridor : 2,64 m2

Koridor : 5,33 m2

Yatak Odası : 10,77 m2

Yatak Odası : 11,67 m2

Yatak Odası : 12,66 m2

Giyinme Odası : 4,25 m2

Ebeveyn Odası : 17,1 m2

Ebeveyn Banyo : 3,55 m2

Genel Banyo : 4,24 m2

Balkon : 7,22 m2

Balkon : 10,28 m2

Depo : 4,5 m2

Net m2 : 168,98 m2

Brüt m2 : 184,5 m2

Salon : 43,08 m2

Mutfak : 19,85 m2

Giriş Holü : 11,84 m2

Koridor : 2,64 m2

Koridor : 5,33 m2

Yatak Odası : 10,77 m2

Yatak Odası : 11,67 m2

Yatak Odası : 12,66 m2

Giyinme Odası : 4,25 m2

Ebeveyn Odası : 17,1 m2

Ebeveyn Banyo : 3,55 m2

Genel Banyo : 4,24 m2

Balkon : 7,22 m2

Balkon : 10,28 m2

Depo : 5,5 m2

Teras :  38,09 m2

Net m2 : 208,07 m2

Brüt m2 : 224,16 m2

Salon : 43,08 m2

Mutfak : 19,85 m2

Giriş Holü : 11,84 m2

Koridor : 2,64 m2

Koridor : 5,33 m2

Yatak Odası : 10,77 m2

Yatak Odası : 11,67 m2

Yatak Odası : 12,66 m2

Giyinme Odası : 4,25 m2

Ebeveyn Odası : 17,1 m2

Ebeveyn Banyo : 3,55 m2

Genel Banyo : 4,24 m2

Balkon : 7,22 m2

Balkon : 10,28 m2

Depo : 5,5 m2

Net m2 : 169,98 m2

Brüt m2 : 185,55 m2

TEKNİK ÖZELLİKLER
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VEBTAŞ MÜHENDİSLİK 
İNŞAAT ENERJİ TUR. A.Ş.

Merkez Ofis
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah.
Park Cd. 2880. Sok. No:7 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 241 38 31
Faks: +90 312 241 38 32
www.vebtas.com.tr

Şantiye / Satış Ofisi
İncek Bulvarı TED Ankara Koleji karşısı
Taşpınar Mah. 2803. Sk NO:27/A-B
İncek/ANKARA

0850 450 11 00
www.vebtower.com

VEBTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ TUR. A.Ş. bu katalogda yer alan planlar ve 
detaylar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanılan modelleme, çizim ve 
illüstrasyonlar bilgilendirme amaçlı olup değişiklik gösterebilir. Bu katalogda yer alan bütün 
görsellerin tüm hakları VEBTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ TUR. A.Ş.’ye aittir.

Bu katalog tanıtım amaçlı olup proje, konut metrekareleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu 
takdirde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır. VEBTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ 
TUR. A.Ş. uygulama aşamasında gerek gördüğü tüm değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Genel Yönetim Hizmetleri

Site aidat bedeli dahilinde site sakinlerinin ve günlük 
faaliyet ihtiyaçlarının karşılanması.

*	 Güvenlik ve gözetim hizmetleri
*	 Misafir kabulu ve yönlendirme
*	 Çöp toplama ve atık yönetimi
*	 Peyzaj ve bitki bakım hizmetleri
*	 Bakım onarım hizmetleri
*	 Ortak alanların temizlik ve bakımı
*	 İlaçlama hizmetleri
*	 Havuz bakım hizmetleri
*	 Yönetici / idare personel hizmetleri

V.I.P. Hizmetleri

Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik önceden teklif 
alma usulüne göre servis edilen hizmetler.

*	 Temizlik ve housekeeping hizmetleri
*	 Kuru temizleme ve ütü hizmetleri
*	 Parti ve davet organizasyon hizmeti
*	 Toplantı salonu ve hizmeti
*	 Araç kiralama hizmeti
*	 Kreş ve çocuk bakım hizmetleri
*	 Dekorasyon ve tadilat hizmeti

KROKİ & İLETİŞİMVEB Tower
AYRICALIKLI HİZMETLER
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İncek Bulvarı TED Ankara Koleji karşısı 
Taşpınar Mah.2803 Sk NO:27/A-B 

İncek/ANKARA

0850 450 11 00
www.vebtower.com


