


 1210 metrekarelik bir alana inşaa edilen 
yapı, 51 iç ofis alanı sağlamaktadır. 

SEBZECİ İNŞAAT'ın konsept ofis projesi
olan SEBZECİ TOWER ‘ın mimari projesini 

Kanevetçi Mimarlık,
cephe ve iç mekan tasarımını 

Cess İç Mimarlık ofisi 
üstlenmiştiüstlenmiştir.

 
Bina, ofis kullanımı için özel tasarlanmıştır. 
Zemin ve bodrum katlarda 3 katlı otopark 

ve dükkan katları bulunmaktadır. 

Binanın giriş hollerindeBinanın giriş hollerinde ve iç ofislerde ki 
tasarımlar tüm kullanıcılarına daha sakin 

ve huzurlu bir ortam oluşturmak için 
özel tasarlanmıştır.

SEBZECİ TOWER, Gaziantep'in merkezinde, 
Şehitkamil'in ayrıcalıklı bölgesinde, merkez 
istasyondan 10 dakika, şehrin önemli ve ilgi 
çekici yerlerine yakın, 11 katlı bir ofis
binasıdır. 

GeomGeometri esas alınarak cephede yapılan 
keskin açılar yapının kararlılığını ön plana 
çıkartmak ve bu özelliği cam materyali ile 
daha fazla güçlendirme esas alınmıştır.

Cephe cam giydirme sistemi ile daha fazla 
doğal ışığı içine alarak ofislerin maksimum 
derecede yararlanması amaçlanmıştır.
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Kullanılan görseller temsilidir. Sebzeci Yapı A.Ş. gerekli gördüğü noktalarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Pancarlı Mh. Zeki Savcı Sk. No:33 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE - 27090
            0342 341 81 91 - 0342 321 12 00

www.sebzeciyapi.com.tr

bilgi@sebzeciyapi.com.tr
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