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KOCAELI, WHERE MODERN LIFE AND NATURE MEET

MODERN YAŞAMIN VE DOĞANIN 
BULUŞTUĞU YER, KOCAELİ

Yalnızca Marmara Bölgesinin değil, Türkiye’nin en önemli üretim kenti olma özelliğini taşıyan 

Kocaeli, büyük bir sanayi, ticaret ve dolayısıyla da istihdam merkezidir. 

Aynı zamanda milattan önceki yıllardan başlayarak Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok 

medeniyeti barındırmış ve hala izlerini taşıyan tarihi bir şehirdir. 

Raftingten kayağa, yamaç paraşütünden trekkinge kadar farklı etkinliklere imkan tanıyan 

spor turizmi, bozulmamış doğal güzellikleri ve ülkemizin en önemli geçiş güzergahındaki 

özel konumuyla yaşamaya değer bir şehir olan Kocaeli, geniş istihdam imkanlarının yanı sıra 

sahip olduğu nitelikleri ve yüksek yaşam standartlarıyla da benzersiz bir merkez. 

Devyap da modern ve yenilikçi mimariye sahip projesi 

Truva Residence ile Kocaeli’deki yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

Kocaeli is not only Marmara Region's but also Turkey's most important manufacturing city, 

and so it's a major industry, trade and hence employment center. At the same time, it is a historical city 

that has hosted many civilizations from the years before Christ to Byzantine and Ottoman and still carries 

their traces. Kocaeli is a unique center with its qualities and high living standards as well as its wide employment 

opportunities. It's a city worth living with its sports tourism which allows different activities from rafting to skiing, 

from paragliding to trekking, and with unspoiled natural beauties and special location on the most important 

transit route of our country. Devyap takes the quality of life in Kocaeli to the next level with its project 

Truva Residence, which has a modern and innovative architecture.





LIFE IS MUCH EASIER IN THE CENTER OF THE CITY

ŞEHRİN MERKEZİNDE 
HAYAT ÇOK DAHA KOLAY

Truva Residence, gelişmiş sanayi altyapısı dışında modern otelleri, 

alışveriş merkezleri ve seçkin restoranları ile sosyal hayatı da hızla kabuk değiştiren 

İzmit şehir merkezinde yer alıyor. Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Kocaeli Şehir Hastanesi, 

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali, alışveriş merkezleri, yeni tramvay güzergahı ve sosyokültürel 

alanlara çok yakın konumda olan Truva Residence, sadece konumuyla değil, sunduğu 

ayrıcalıklarıyla da size zaman kazandırıyor, hayatınıza renk katıyor.

Truva Residence is located in the city center of Izmit, where social life is rapidly changing 

with its modern hotels, shopping malls and exclusive restaurants besides its developed industrial 

infrastructure. Truva Residence, which is very close to Kocaeli Integrated Health Campus and Kocaeli City Hospital, 

Izmit Intercity Bus Terminal, shopping malls, new tram route and socio-cultural areas, saves you time and adds 

color to your life not only with its location but also with its privileges.





Taahhüt edilen malzemeler, teknik şartnamede belirtilmiş olup görseller tanıtım amaçlıdır. Devyap Proje, renk ve malzeme değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
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MEET THE COMFORT AND PRESTIGE

KONFOR VE PRESTİJ İLE 
TANIŞIN

Devyap titizliği ve güvencesiyle sunulan Truva Residence, konfor, prestij ve lüks anlayışınızı 

fazlasıyla karşılayan üstün niteliklerinin yanı sıra hayatınıza renk katan donatılarıyla da farkını 

ortaya koyuyor. Hem işinize hem de sosyal hayata kolay ulaşım imkânı sağlayan şehrin merkezindeki 

konumuyla size zaman kazandırıyor. Standartların üzerindeki malzeme ve işçilik kalitesi ve detaylara 

verilen önem, projenin sunduğu konforu zirveye taşıyor. İhtiyaç ve beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayan 

Truva Residence, sunduğu lüks, prestij ve konfor yaklaşımıyla bölgenin çehresini 

değiştirecek bir çizgiye konumlanıyor.

Presented with Devyap's meticulousness and assurance, Truva Residence distinguishes itself with its superior 

qualities that meet your sense of comfort, prestige and luxury, as well as its facilities that add color to your life. 

It saves you time with its location in the center of the city, which provides easy access to both your business and 

social life. The quality of material and workmanship above the standards and the importance given to details bring the 

comfort offered by the project to the top. Truva Residence, which fully meets your needs and expectations, is 

positioned at a line that will change the face of the region with its approach to luxury, prestige and comfort.
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ENJOY CHOOSING A PRIVILEGED LIFE

AYRICALIKLI YAŞAMI TERCİH ETMENİN 
KEYFİNİ YAŞAYIN

Truva Residence hayatınızı kolaylaştıracak ve yaşamınıza enerji katacak özellikleriyle sizlere zengin 

sosyal imkanlar sunuyor. 1+1 ve 2+1 şeklinde toplamda 195 daireden oluşan Truva, bölgenin en büyük 

ve şehir merkezine en yakın rezidans projesi olma özelliğine de sahip. Yüzme havuzu, sauna, hamam, 

spa merkezi, spor salonu, 2 kat kapalı otopark, bay&bayan kuaför, kuru temizleme, oda servisi ve resepsiyon 

karşılama gibi sosyal donatılarının yanında, akıllı ev sistemi, yerden ısıtma ve komşu ses yalıtımı gibi projeye 

ayrıcalık katan daha bir çok teknik özellikleriyle de Truva Residence her zaman bir adım önde. 

Truva Residence offers you rich social opportunities with its features that will make your life easier and add 

energy to your life. Consisting of a total of 195 residence apartments in the type of 1+1 and 2+1, Truva is also the 

largest residence project in the region and the closest residence project to the city center. Truva Residence is always 

one step ahead with technical features such as smart home system, floor heating and neighboring sound insulation 

and many more that add privilege to the project. Besides it has social facilities such as swimming pool, sauna, Turkish bath, 

spa center, gym, 2-floor indoor car park, hairdresser for men and women, dry cleaning, room service and reception.
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CLOSE TO EVERYWHERE, AWAY FROM TRAFFIC STRESS

HER YERE YAKIN, 
TRAFİK STRESİNE UZAK

Truva Residence, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminalinin 

kesişme noktasında yer almaktadır. Truva, şehrin kalabalığına ve stresine girmeden şehir hayatı ve

 imkanlarından kolayca faydalanmanızı sağlıyor, size zaman kazandırıyor.

Truva Residence is located at the intersection of the Northern Marmara Highway, TEM Highway and 

Izmit Intercity Bus Terminal. Truva allows you to easily benefit from the city life and facilities without getting

 into the crowd and stress of the city, and saves you time.

E-5 Karayolu (E-5 Highway)
TEM Otoyolu (TEM Highway)
Kuzey Marmara Otoyolu (Northern Marmara Highway)
Sabiha Gökçen Havalimanı (Sabiha G. Airport)
Kocaeli Şehir Hastanesi (Kocaeli City Hospital)
İzmit Merkez (İzmit City Center)
Kartepe Kayak Merkezi (Kartepe Ski Resort)
Sapanca Gölü (Sapanca Lake)

2,5 km
2 km
4 km

70 km
2 km

4,5 km
30 km
23 km

Yuvacık
Osmangazi Köprüsü (Osmangazi Bridge)
Kerpe
Tuzla
Yalova
İstanbul (Kadıköy)
Bolu (Abant)
Ankara

8 km
46 km
55 km
64 km
76 km
96 km

165 km
315 km
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FLOOR PLANS

RESIDENCE



1 Salon + Mutfak
2 Yatak Odası
3 Banyo
4 Balkon
Brüt Alan:

22,00 m²
11,43 m²
5,64 m²
7,30 m²

57,00 m²

1,2,3,4. KAT 1+1 DAİRE PLANI



1 Salon + Mutfak
2 Yatak Odası
3 Banyo
4 Balkon
Brüt Alan:

32,73 m²
10,22 m²
4,50 m²

12,92 m²
71,00 m²

1,2,3,4. KAT 1+1 DAİRE PLANI



Brüt Alan: 93,00 m²

1 Salon
2 Mutfak
3 Yatak Odası
4 Yatak Odası

19,66 m²
10,22 m²
12,20 m²
11,00 m²

5 Banyo
6 Antre+Hol
7 Balkon
8 Teras

4,50 m²
7,35 m²
6,44 m²

11,00 m²

5+ÇATI KATI 2+1 DAİRE PLANI



Brüt Alan: 134,00 m²

1 Salon
2 Mutfak
3 Yatak Odası
4 Yatak Odası

30,42 m²
10,33 m²
15,13 m²
16,74 m²

5 Banyo
6 Antre+Hol
7 Balkon
8 Teras

5,53 m²
12,60 m²
12,92 m²
23,71 m²

5+ÇATI KATI 2+1 DAİRE PLANI
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