


Okumuşlar Plaza Bursa’nın en önemli yerleşim birimlerinden, İstanbul 
Caddesi üzerinde hayata geçiyor. 8.041 m² alan üzerinde 24.400 m² inşaat 
alanı ile 8 mağaza ve 158 ofisten meydana geliyor.

615 m² kafeterya alanı, mağaza alanları, 258 adet açık, 181 adet kapalı 
otoparkı ve geniş alanları ile Okumuşlar Plaza sizlere iş yaşamını keyifli 
hale getiren bir ofis yaşamını sunuyor.



Okumuşlar Yapı AŞ. adından her zaman söz ettiren 
yapılardan sonra, Okumuşlar Plaza ile yeni bir projeye 
imza atıyor.

Bursa ofis ve çalışma hayatının İstanbul Caddesi’nde 
yükselen Okumuşlar Plaza rahatlığı ve A++ ofis konforunu 
şehrin kalbinde sizlere sunuyor.

İş Hayatının Yükselen Yıldızının Ayrıcalıklı Dünyasına 
Hoş Geldiniz.

Bir Ofisten Fazlası



OTOPARK

258 adet açık, 181 adet kapalı otopark her ofis 
için 1 adet kapalı otopark ve 2 adet açık otopark 
ile çalışma hayatını sizler için kolaylaştırıyor.

ASANSÖR SİSTEMİ

Okumuşlar Plazada,  her blokta biri yangın 
asansörü olmak üzere toplam 4 adet 10 kişilik 
(Kone) asansörleri ve depreme dayanıklı yapısı 
ile “Önce İnsan” anlayışını esas almaktadır. 

JENERATÖR SİSTEMİ

Okumuşlar Plazada,  her blokta jeneratör 
sistemleri kesintisiz bir iş akışı sunmaktadır.

MERKEZİ ISITMA SOĞUTMA VRF 
SİSTEMİ

Okumuşlar Plazada, VRF sistemi (Samsung) 
birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. 
Elektronik ısı pay ölçer sistemi ile enerji 
kaybımını minimize etmetedir.

PENCERE SİSTEMİ

Okumuşlar Plazada, her katın penceresi 
dış havaya açılabilir pencere sistemi olarak 
yapılmıştır.

ULAŞIM

Okumuşlar Plaza, gün geçtikçe değerlenen 
İstanbul caddesinde  yer alırken yeni Adliye 
Kompleksi’ne, Tramvaya, Çevre Yoluna, 
Şehirler Arası Terminale, Hilton Otel, Özdilek 
Alışveriş Merkezine ve diğer ulaşım ağlarına 
olan yakınlığı ve rahat erişimi sayesinde 
sizleri Bursa’nın her yerine kısa sürede 
ulaşabileceğiniz trafik ve stresten uzak bir 
yaşamla tanıştırıyor.

RESEPSIYON

Ofisinize gelen ziyaretçilerin muhtemel iş 
ortaklarımız olduğunu düşündüğünüzde 
ofisinizin verdiği ilk izlenim görkemli olmalıdır.

Bu nedenle Okumuşlar Plaza’nın görkemli 
lobisi ile en ince ayrıntısına kadar size 
yakışacak şekilde düşünülmüştür.

CAFE ve RESTORANT

Okumuşlar Plazada,  misafirlerinizi  
ağırlayabileceğiniz, sohbetlerinize sıcak 
molalarınızla keyif katan restoran katı ve 
terası ile hem işinizin başında hem sosyal 
yaşamın ortasında olacaksınız.



TEMEL SİSTEMİ

Okumuşlar Plaza C35 Beton, Nervürlü Demir, 
Her blokta 95 adet 32m 100 çapında Fore Kazık, 
Radye Temel ile depreme dayanıklı olarak 
yapılmıştır.

KAT SİSTEMİ

Okumuşlar Plazada, asmolen döşeme sistemi, 
ofis birleştirmeleri ve kat düzenlemelerinde 
planladığınız çalışma ortamını yaratmanıza 
imkan tanıyacak.
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2. Kat
Planı





3-4
5-6. Kat

Planı



İsteğiniz gibi düzenleme 
yapabileceğiniz  alternatif kat 

planları ile ofis ortamınızı 
düzenleyebilirsiniz
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Nitelik, Yenilik, Güven

1889 yılında “Yapılara İz Bırakan Dokunuşlar” felsefesi ile 
yola çıkan OKUMUŞLAR YAPI geçen 32 yıllık süreçte Türkiye 
ve Bursa’nın en büyük yapı malzemeleri firmalarından biri 
olmayı başarmıştır. 

Gayrimenkul sektörü ile 1994 yılında buluşan firmamız ilk 
günden bugüne değin imzamızı attığımız iş ve yaşam alanlarına 
çağdaş mimarinin zarif tasarımlarını, harcına kaliteyi ve 
OKUMUŞLAR YAPI’nın yenilikçi gücünü kattık.

İyi planlanmış yatırıma değer ve huzuru hissedeceğiniz iş ve 
yaşam projeleri ile sizlerle olmaya devam ediyor, geleceği 
inşaa ederken nitelik, yenilik ve güven parolasıyla rotamızı 
belirliyoruz. 

Sizlerde bizimle misiniz?

Hakkımızda





Panayır Mh. Yeni Yalova Yolu Cd. 400. 
Sk. No : 2 Osmangazi / BURSA

Tel.: +90(224) 211 25 77-78
Fax : +90(224) 211 59 82

info@okumuslarplaza.com
www.okumuslarplaza.com


