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İnsanlık tarihinin ilk “Hoşgörü Fermanı” 
1700 yıl önce Roma İmparatorluğu’ na 
başkent olmuş Nicomedia (İzmit) 
topraklarında Roma İmparatoru 
Galerius öncülüğünde 311 yılında 
yazılmıştır. İzmit' ten yayınlanan 
fermanının bir başka özelliği de, 313 
yılında Milano 'da tüm dinleri 
kapsayacak şekilde genişletilen 2. 
fermana ilham kaynağı olmasıdır. İzmit' 
ten yayınlanan bu ferman sayesinde 
dünyada hoşgörü olgusunun  temelleri 
atılmıştır.

Geçmişi MÖ 3000’lere kadar dayanan bu 
tarihi kent bugün Türkiye'nin en büyük 
sanayi şehirlerinden biri olup tüm 
zamanlarda yatırımcıların gözdesi 
olmuştur.

“Hangi şehir daha güzel. Kollarını, körfez boyunca uzanan 
deniz kucakladı sonra boylu boyunca uzanan dört 

revak(süslü avlu) tepede yükseldi. Küçük derelerle sulanan 
ve bahçelerle çevrili Selvi dalları üstünde bir ev gibi halkın 

evlerinden kaleye kadar özel, bitişik, görkemli.” 

- Libanius  -
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İzmit Saat Kulesi 33 yıl süren Sultan II. 
Abdülhamid saltanatı tarafından İzmit’te 
yaptırılan ve günümüze kadar ayakta kalabilen 3 
yapıdan biridir. Kültür Tepesi'ne çıkıp Saat Kulesi 
yanı başında deniz manzarasına karşı çay içmek 
bir başka güzel.
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1- Çarşı, Yürüş Yolu

Doğayla iç içe, harika kahvaltı yapabileceğiniz 
birçok restaurant bulunan nezih bir yerdir. Ve ek 
olarak beldenin bir çok yerinde alabalık tesisleri 
bulabilirsiniz.
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Maşukiye

Kültür Tepesi (Saat Kulesi)

Alabildiğince lüksle dizayn edilmiş bir yeşillik 
düşünün. Şimdi de yanına masmavi bir deniz. 
Ailenizle gelip piknik yapabileceğiniz çardaklar, 
günün yorgunluğunu bir çay ile atabileceğiniz 
kafeleri olan muazzam bir yer.
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Seka Park

Türkiye'nin en büyük fuarlarından birisi, baharları 
açılıp yazın sonuna kadar devam ediyor. Bir çok 
etkinliğe ve ünlü şarkıcıların konserlerine ev 
sahipliği yapıyor. Lunaparkı muazzam derecede 
güzel ve kalabalık. Üstelik sıkılırsanız çarşıya ve 
sahile yalnızca yürüme mesafesi ile beş dakika 
uzaklıkta. Hemen yanında da gezebileceğiniz 
alışveriş merkezi bulunuyor. 
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Kocaeli Fuarı

Yapımı henüz geçtiğimiz yıllarda tamamlanan 
çarşıyı sahile bağlayan aralıklarla yapılmış 
otobanın üzerinden geçen üç tane köprü 
bulunmaktadır. Her yanı ışıklarla aydınlatılmıştır 
ve üzerinden geçerken sallandığını 
hissedebilirsiniz. Üstelik orta köprüden bisiklet ile 
de karşıya geçebilirsiniz.
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Köprüler

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisidir. 
Kış aylarında birçok insanın tercih ettiği içerisinde 
lüks otelin, kayak merkezinin, teleferiğin olduğu 
harika bir yerdir. 
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Kartepe

İzmit’ te Yaşamak... İzmit’ te Yaşamak...

Merkez Bankası'ndan Kartepe'ye kadar uzanan 
Çarşı'nın da tam ortasından geçen İzmit'in 
vazgeçilmezi yürüyüş yolunda yürümenin key�ni 
başka hiçbir şeyden alamazsınız. Çarşısında ise 
aradığınız birçok markayı bulabilirsiniz. Her 
yanında kafeler ,mağazalar bulunmaktadır. Akşam 
saatlerine kadar yoğunluk azalmamaktadır. 
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Türkiye'nin en yüksek puanla kabul eden devlet 
üniversitelerinden bir tanesidir. Oldukça büyük ve 
güzeldir fakat geçer notun '65' oluşu öğrencilerin 
korkulu rüyasıdır.
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Kocaeli Üniversitesi

Şehir aynı zamanda büyük markalar barındıran 
NCity, ArastaPark, Dolphin, Gebze Center, Real, 
CarrefourSA gibi AVM'leri de içinde barındırıyor. 
Ve yaz aylarında Symbol Kocaeli ve 41 Burda 
adında iki tane lüks ve büyük AVM açılışı yapılacak.
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Alışveriş Merkezleri

İzmit demişken pişmaniyeyi es geçmek olmaz. 
İzmit denilince akla ilk gelen şeydir. İlçe sınırında 
da yazdığı gibi Pişmaniye Şehri İzmit'e Hoş 
Geldiniz.
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Pişmaniye

Kocaeli'de denize girilebilecek birçok belde 
bulunmaktadır. Bunların en başında içerisinde 
gece kulübünün, kafelerin, villaların, otellerin, 
pansiyonların bulunduğu  Kerpe gelmektedir. 
Cebeci, Ke�en, Sarısu, Seyrek, Kovanağzı, 
Kumcağız'da da denize girilebilen önemli 
beldelerdir..
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Denize Girilecek Yerler

Yuvacık Barajı , Kocaeli Kent Ormanı, Ekopark, 
Şehitler Korusu, Derince Harikalar Sahili, Faruk 
Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı gibi 
mekanlarda aileniz, eşiniz, dostunuz ile rahatlıkla 
keyi�i vakitler geçirebilirsiniz.
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Şehitler Korusu, Derince Harikalar Sahili, Faruk 
Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı gibi 
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Mesire Yerleri ve Parklar
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KONUMU;
İzmit, konumu itibariyle son derece avantajlı bir noktada, ulaşım 
avantajlarının tam ortasında yer alıyor. 
Gelişen sanayi ve ticari sektör yatırımları ile Türkiye ekonomisinin öncü 
şehri olmasının yanı sıra, çevresinde yer alan birçok turistik bölgeye 
dakikalar içinde ulaşılabilmesi İzmit’ i vazgeçilmez kılmıştır. 
İzmit’in tepe noktasında bulunan ve etrafı tamamen orman arazisi ile 
çevrili projemizin asla değişmeyecek panoramik deniz ve doğa manzarası 
ile meteorolojik veriler doğrultusunda devamlılık gösteren yoğun oksijen 
sirkülasyonu sağlayan temiz havası vardır.

ULAŞIM;
Doğanın içinde olmasına rağmen şehir merkezine, hastaneler, eğitim 
kurumları, alışveriş merkezleri ve ulaşım ağlarına sadece birkaç dakikalık 
mesafede yer alan projemiz StarHill İzmit’ te düşlediğiniz her yere çok daha 
yakınsınız.
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YILDIZLAR
HAYALİNİZDEN

DAHA YAKIN...
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SİZİ KENDİ YILDIZINIZI  SEÇMEYE DAVET EDİYORUZ...
SİZİ KENDİ YILDIZINIZI  SEÇMEYE DAVET EDİYORUZ...

PROJEMİZ;

23.287 m2 alan üzerine kurulu 8 bloktan oluşmaktadır. 
Projemizde 362 daire 11 villa ve ticari alan olarak kreş, fırın, 
market bulunmaktadır. Her daireye özel açık-kapalı otopark 
alanları mevcuttur. Otoparklardan asansörle direk daireye 
ulaşma imkânı sağlanmıştır. 1+1, 3+1, 5+1 dairelerimiz normal 
katlarda bulunmaktadır. Bazı 2+1 ve 3+1 dairelerimiz ise bahçe 
dubleksi ve çatı dubleksi olarak planlanmıştır. Villalarımız 
dubleks ve tripleks olarak projemizde yer almaktadır.

1+1 dairelerimiz; 97,15 m2 ve 102,75 m2 olarak 2 tip 
bulunmaktadır. Normal orta cephelerde yer alıp, tamamı deniz 
manzaralıdır.

2+1 dairelerimiz; 125 m2 ve 126,35 m2 olarak 2 tip 
bulunmaktadır. 

3+1 dairelerimiz; 119,15 m2 ile 180,60 m2 arasında değişen 17 tip 
bulunmaktadır. 

5+1 dairelerimiz; 227 m2 ve 230,57 m2 olarak 2 tip 
bulunmaktadır. Tamamı normal katlarda mevcuttur. Köşe ve orta 
cephelerde mevcut olup, tamamı deniz manzaralıdır.

Villalarımız; 200 m2 ve 300 m2 olarak değişmektedir. 9 adet 200 
m2 ve 2 adet 300 m2 villamız bulunmaktadır. Tüm villaların 
kendine ait otopark mevcuttur.
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Ümit İnce. 1989 yılında meslek hayatına başlamış ve pek çok 
yıldız projeye imza atmıştır. Projelerinde mimari kalite ve yaşam 
kalitesinin yüksekliğini birlikte düşünüp, planlayan İnce,her 
türlü yapılanmada ödün vermeden çalışmayı bir ilke haline 
getirmiştir. Yenilikleri özenle takip etmeyi mimarinin 
temellerinden biri olarak gören Ümit İnce, projelerine, yetkin ve 
güncel estetik anlayışı ile geleceği hede�eyen tasarımsal kurguyu 
birlikte yansıtmaya özen göstermektedir. Ekşioğlu güvencesi ile 
hayata geçirilen Star Hill projesi ise, Ümit İnce’ nin “yıldız proje” 
olarak adlandırdığı ve tasarım otoritesini özenle kurguladığı bir 
çalışmadır. Kavramsal tasarımcı olarak, bu projede görev alan 
İnce, dekoratör uzmanlığını ve proje tasarım yetkinliğini çağdaş 
bir anlayış ve büyük bir özveri ile tamamlamıştır. Star Hill 
yaşantısının tasarım hikayesi, kurgu ustası Ümit İnce'nin 
ellerinden çıkmıştır...
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"Gelecek Nasıl Olsa , Kendi Başının Çaresine Bakacaktır, Önemli 
Olan, Tarihle Ayakları Bugüne Basan “DÜRÜST’’ Bir ilişki 
kurabilmektir. Çağdaş mimari ve kalite anlayışı ile büyük 
emekler verilerek hazırlanmış ve ayrıca EKŞİOĞLU İNŞAAT 
güvencesiyle hayat bulan STAR HILL projesi;
Bir Mimar olarak;
Tarihle kuracağım bu "DÜRÜST' ilişkide, Benim en büyük 
referansım olacaktır.
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Abdüssamed Zengin

ABDÜSSAMED ZENGİN
MİMAR







Şehirde geçen bir günün ardından gevşemek, �tness 
programınıza katkıda bulunmak veya ailece eğlenceli vakit 
geçirmek için evinizden uzaklara gitmeniz gerekmiyor. Yaz 
aylarında serinleyebileceğiniz, ısıtmalı sistemiyle kış aylarında 
tercih edeceğiniz hijyen kontrollü havuzlarımız yıl boyunca 
sizleri bekliyor.
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AÇIK / KAPALI HAVUZ 



Türk Hamamında keyi�i bir gün…
İçeriye girdiğinizde karşınızda büyük bir göbek taşı göreceksiniz. 
Bu göbek taşı geleneksel Türk hamamının bir özelliğidir. İçerde 
ayrıca sauna, halvetler, duş ve kurnalar vardır. Dilediğinizi 
yapmak size kalmış, ister göbek taşında keyif yapar, ister saunada 
terler, ister duş alır, ister halvette sakince yıkanırsınız.
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Fit miyiz?

Son teknoloji �tness ekipmanları ile donatılmış havadar spor 
salonumuzda formda ve zinde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz 
her şeye sahip olacaksınız. Tek ihtiyacınız harekete geçmek.

Yaşam enerjiniz yüksek olsun!
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SPOR SALONU
FITNES CENTER



Çocuklarımızın erken yaşlarda spora ilgi duyması için ihtiyaç 
duyacakları ve  dört mevsim faydalanacakları kapalı basketbol ve 
futbol sahalarımız sayesinde hava şartları ne olursa olsun sporun 
ve eğlencenin key� kesintisiz sürecek.
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Sofralarımızın, özellikle sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi 
dumanı tüten sıcacık ekmek ve hamur işleri… Projemizde yer 
alan Fırın sayesinde, yeni nesil fırıncılık anlayışıyla, katkı 
maddesi içermeyen,  doğal ve yerel malzemeler ve geleneksel 
yöntemlerle üretilen ürünler, en sağlıklı biçimde sofranıza 
ulaşıyor. Projemizde yer alan Marketinizde, organik 
kahvaltılıklardan, et ve süt ürünlerine, ekolojik sebzelerden 
bakliyata, çikolatadan bisküviye, doğal temizlik ürünlerinden 
kişisel bakım ürünlerine ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin 
altında olacak.
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Geleneksel Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin örneklerini, 
profesyonel kadromuzun seçtiği en taze ve lezzetli ürünlerle 
hazırlayıp beğeninize sunuyoruz. Özenle seçilen en sağlıklı ürün-
ler, yaşamdan keyif alan herkesin damak tadına hitap etmek için 
Star Hill İzmit' te sizleri bekliyor.

Kahveye de bekleriz...
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KAFE / RESTORAN
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Bir sinema tutkunu için �lm kadar salonun ses sistemi, konforu 
ve ambiansıda önemlidir. Star Hill İzmit Projesinde tüm bu 
unsurları sizin için bir araya getirdik. Size kalan tek şey patlamış 
mısırınızı ve �lmin tadını çıkarmak…
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Çalışan annelerin en büyük sorunu çocuğa kimin bakacağıdır. En 
büyük isteği ise çocuğun her dönemde bakımı ile birlikte ihtiyacı 
olan eğitimi de alması sağlıklı, güvenli bir biçimde yetişmesidir.
Bu ilke doğrultusunda Star Hill İzmit bünyesinde yer alan Kreşte 
çocuğunuzun sağlığını ve güvenliğini koruyarak sevgi dolu sıcak 
bir ortamda, bilimsel bir bakım ve eğitim programı uygulanması 
hede�enmektedir.
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Star Hill İzmit projesinde güvenli, huzurlu bir hayat sürdürmeniz 
için gereken tüm bireysel ve sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
hizmet ve alanları da kullanımınıza sunuyoruz...
* Kapalı devre kamera sistemi ve özel güvenlik ekibi
* Bay / Bayan Mescit
* Konferans Salonu
* Am� Tiyatro
* Oyun ve parti salonu
* Müzik odası
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DOĞAL YAŞAM, DOĞADA YAŞAM.
Orman içinde eşsiz bir bitki örtüsü ve doğal ormanla çevrili, 
toprağa dokunan bir yaşam arıyorsanız, uzaklara bakmanıza 
gerek yok. Star Hill İzmit tam aradığınız yer.
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Modern bir mimari ve kusursuz konforla tasarlanan daireler sizi ve 
sevdiklerinizin rahatlığı için benzersiz bir zevkle dizayn edildi.

HER KÖŞESİNDE SİZİ DÜŞÜNDÜK
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Etrafı çam ormanları ile çevrili Star Hill projesinde, peyzaj ve  
ortak kullanım alanlarının her bir metrekaresi özenle tasarlanarak 
kullanımınıza sunuldu.
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Star Hill İzmit’ ten, denize doğru baktığınızda dünyanın en güzel 
şehirlerinden birinde yaşadığınızı bir kez daha hissedersiniz. Terte-
miz, tatlı serin orman havası öyle iyi gelir ki gülümsemeye 
başlarsınız. Denizi seyretmeye başladığınızda zihniniz de derin 
mavi gibi dinginleşir, yüzünüzdeki gülümseme bütün benliğinizi 
kaplar, hayatınıza yayılır.
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Mavi ve yeşili bir arada sunan Star Hill İzmit, her kat ve her 
odasından kesintisiz panoramik deniz ve orman manzarasına 
sahip. Her biri lüks ama mütevazı sade ama stil sahibi villa ve daire 
seçenekleriyle farklı beklentilere şık çözümler sunuyor.
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Sektörel deneyimlerimiz doğrultusunda "müstakil bahçeli villa" 
yaşamını yeniden tanımladık. Star Hill İzmit projesini, villa 
yaşamında arzu edilen, Salon – Mutfak –  Yatak odaları bölümler-
ine ait beklentileri maksimum ölçüde karşılayabilecek şekilde 
geliştirdik ve bu yeni yaşamın adını "Natamam değil, Tastamam" 
olarak tanımladık. 
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Star Hill İzmit projesinde geniş peyzaj alanları ile, tüm sitenin 
erişim kolaylığı açısından yerleşimin merkezinde bulunan bir 
sosyal tesis yer almaktadır. Açık ve kapalı havuzların yanında 
çocuk oyun alanları, �tness, sauna, hamam gibi ortak kullanım 
alanları konut sahiplerine site içerisinde hareketli ve sosyal bir 
yaşam vadetmektedir.
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Kendi özel bahçenizde çimlere yalın ayak basma �kri kulağınıza 
hoş geliyorsa eğer, tüm villalarımızda ve sınırlı sayılı dairelerimizde 
sizlere sınırsız bir bahçe key� sunuyoruz.
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Yüksek tavanlı lobi girişinde kullanılan modern ve kaliteli tasarım 
ürünleri ile sizlerin ve misa�rlerinizin beklentilerini en üst seviyeye 
taşıyoruz.
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Hızlı ve akıllı sistem asansörler sayesinde lobi veya otoparktan 
dairenize kadar beklemeden kolay ulaşım sağlarsınız.
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Modern bir görünüm, yalın bir şıklık... 

Yalın hatları ve kulpsuz kapakları ile minimal tasarımın şıklığını 
mutfağınıza taşıdık. ….. marka ankastre beyaz eşyaları ile günün 
ihtiyaçları için hazırlanmış kusursuz bir mutfak. Size düşen tek şey 
mükemmel yemeklerinize sevginizi katmak.
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Şık ve sadelik bir arada…

Yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bu banyolar, temizlik 
ve bakım ihtiyacımıza cevap vermenin yanı sıra kendimize odak-
landığımız, her anlamda arındığımız terapi alanlarına dönüşüyor. 
Konfor arayışı, arınma - tazelenme duygusuna eşlik ederken Star 
Hill İzmit sizi bu konuda da şaşırtmaya ve şımartmaya devam 
ediyor.
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Detaylar asla detay değildir. Onlar tasarımı yaratırlar.
Kaliteli malzeme ve işçiliğin birleştiği Star Hill’ de her detay sizin 
ihtiyaç ve beklentilerinize yönelik tasarlandı. Her odasından kesin-
tisiz körfez manzarasının tadını çıkaracağınız dairelerimizde, 
duvarlarınız neşeyi tanısın, evinizdeki her oda gülebilsin ve her 
pencere müthiş olasılıklara açılsın.
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Yaşam enerjinizi yükseltin!
Yatak odamız dinlendiğimiz ve ihtiyacımız olan enerjiyi tekrar 
topladığımız, bir anlamda yenilendiğimiz, hem şarj hem de deşarj 
olduğumuz mabedimizdir. Geceleri pencerenizi sadece birkaç 
dakika açık bırakarak yatak odanızı oksijen, çam ve iyot kokuları ile 
doldurmanız gece sağlıklı ve huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı 
olacaktır. Sabahları ise odanıza doğacak gün ışığı, sizi dinlenmiş ve 
enerjik bir halde yeni güne uyandıracak.
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