


İŞİN
RENGİ 
DEĞİŞİYOR



Ankara’nın en prestijli adreslerinden olan
Konya Yolu’nda 150 metre yüksekliğinde bir  ofis 

ve yaşam merkezi kuruluyor. Mimarisinden önceki 
projelerinin başarısına kadar birçok avantaja sahip olan 

Regnum Sky Tower ile
Ankara’da ofis kavramı değişiyor.

Kendinizin belirleyeceği metrekarelerle performansınızı 
arttıracak sosyal alanlara sahip Regnum ile

işin rengi değişiyor.
Uzaltaş, Öztürk Holding ve Canpa’nın güvencesi ve 

deneyimini taşıyan Regnum Sky Tower,
alanında uzman isimlerle projelendirilmiştir.



REGNUM
REGNUM Türkiye; Öztürk Holding  tarafından yönetilen bir 
gayrimenkul geliştirme şirketidir. Regnum’un şu anda Türkiye, 
İngiltere ve Bulgaristan’da planlama, proje ve inşaat aşamasında 
olan 20’nin üzerinde gayrimenkul yatırımı bulunmaktadır.
Londra Tower Bridge, Antalya Carya Golf & Spa Resort ve REGNUM 
HOTEL & SPA Bansko başta olmak üzere girişimini yaptığı
bütün projelerde maksimum güvenlik ve konforu
ön plana çıkaran Regnum, ofis sahiplerinin huzur dolu bir mekânda, 
kaliteli yaşam sürmelerini hedeflemektedir.









MSA MİMARLIK
Regnum Sky Tower, 2006 yılında yüksek mimar Mustafa Selçuk tarafından kurulan 
MSA Mimarlık’ın tecrübesi ile yükselmektedir. MSA; Regnum’u dizayn ederken
yer’e özgü olma durumunu sorgulamış, Ankara için bir ‘‘landmark’’ oluşturacak 
simgesel bir ofis kulesinin yüksek farkındalıklar yaratacak, kaliteli mağaza ve
ofis mekanlarıyla buluşması hedefiyle tasarlamıştır. Regnum Sky Tower,
ofis yaşamına yüksek konfor standartlarının eklemlenmesiyle kullanıcılarına
iş yaşamının sıradanlaşan düzeni içerisinde getirilen yeni bir yorumdur.
Regnum Sky Tower, her ofisin ve her çalışanın ihtiyaçlarına cevap verecek
farklı mekan zenginliğini yaşatan açık-yarı açık-kapalı alan dengesini
kütle düzeni içerisinde homojenize ederek sunar. Regnum Sky Tower,
Ankara’nın çeşitli yerlerinden görülebilir yükseklikte üretilirken
her açıdan farklı algılanabilirliği, güçlü bir kent imgesi olma hedefini destekler. 

MUSTAFA SELÇUK



NEŞET GÜNE
Tüm tasarımları ve teknik detay çizimlerini serbest el tekniği ile

birebir kendi yapan Neşet Güne; makinelerin aksine insan elinin
değdiği her şeye ruh kattığına inanmaktadır. Neşet Güne;

Regnum Sky Tower’ın Satış Ofisi’nin iç mimari tasarımı ile başladığı süreçte;
giriş holü – lobi, kat holleri ve V.I.P. Lounge’ın da tasarımını yapmıştır. 

Regnum Sky Tower’da modern, güncel, proaktif, kalite kokan,
ihtişamlı ve etkileyici bir atmosfer yaratmayı isteyen Neşet Güne,

elegant çizgiyi yakalayabilmek için mermer ve ahşap gibi doğal ve
dayanıklı malzemeleri tercih etmiştir. Yüksek tavanlı giriş lobisinde

kullandığı büyük kumaş paneller ile bir yandan sesi absorbe ederken,
diğer yandan da heykel sergilenebilecek fonlar elde eden Neşet Güne, 

Regnum Sky Tower’ın iç mimari konseptinde binayı kullanacak olanların da, 
konuk olarak gelenlerin de adım attıkları andan itibaren kendilerini

özel hissetmelerini amaçlamıştır. 



MERKEZİNDE
MUTLULUKVAR!



Regnum Sky Tower,
Ankara’nın yeni iş merkezi

Konya Yolu’nda yükseliyor. 

İş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek hizmetlerle
iş hayatı ve sosyal yaşam Regnum Sky Tower’da buluşuyor. İş 

yoğunluğundan bunalıp nefes almak isteyenlere
stresten uzaklaşıp, iş performansını arttırabilecek

aktivite seçenekleri sunan Regnum Sky Tower,
bugünün iş trendlerini Ankara’ya getiriyor. 



İŞİN
FORMÜLÜ
MUTLU OLMAK!

İşi ve performansı canlandırmanın,
hayatı eğlenceye çevirmenin yolları eğlenceli ofislerden geçer. 
Sosyal avantajlar, hayata değer katan artılar ve
rahat bir çalışma ortamı hem çalışanları mutlu eder,
hem şirketlerin kar marjını katlar.

Özgür metrekare seçeneği ile ister 50 m2,
isterseniz 1000 m2’lik alanlarda özgün, özel ve
farklı çalışma alanları yaratabilme fırsatı sunan
Regnum Sky Tower’da her detay size özel!
Mutluluğunuz ve performansınız için; fitness center,
happy hour lounge, teraslar, anti-stress bahçeleri, restoranlar, 
toplantı salonları, eğlence odaları ve
VIP Lounge Regnum Sky Tower’da!
 
Her detayın performansınızı arttımak için planlandığı
Regnum Sky Tower, Ankara’ya yeni bir soluk,
iş hayatına yeni bir heyecan getiriyor.







Çalışanlar ne ister? Cevap yüksek maaş mı?
Yüksek maaş, mutlu çalışanlar yaratmak için yeterli mi?

Para mı, mutluluk mu? Günümüzde bunun cevabı ne yazık ki
para değil, mutluluk! Çünkü; mutlu çalışanlar

daha az hata yapar, daha fazla yaratıcı fikir ve
daha fazla verim getirir. İşler bu sayede karlı olur,

rekabet avantajı kazanılır ve mutlu çalışanlarla
güçlü bir marka doğmuş olur. Böylece yetenekleri çekme ve

elde tutma konularında da bir numara olunur.

Hem özgür, hem başarılı, hem de mutlu olacağınız
yeni adres artık Regnum Sky Tower!

ÇOKÇALIŞ,
ÇOKEĞLEN!

DAHAÇOKÇALIŞ,
DAHAÇOKEĞLEN!



Ofisteki en önemli şeylerden biri havalandırmadır.
İyi havalandırılan ve havadar olan ofislerde
iş performansı %11 oranında artar.
Güzel manzara, çiçekler ve doğal ışık sağlık için
çok önemli ve rahat çalışabilmeniz için de
olmazsa olmazlardan. Doğadan kopuk,
apartman dairelerine sıkışan bir alanda çalışmak
ne kadar verimli olabilir ki!
Yapılan araştırmalarla ofislerdeki canlı bitkilerin
çalışanların performansını %15 yükseltiği biliniyor.
Regnum Sky Tower’da yer alan teraslar ve
Ankara’daki iş merkezleri arasında en büyük yeşil alana sahip, 
2500 m2’lik anti-stress bahçeleri sayesinde
başarı tüm doğallığıyla sizinle olacak!

RAHATSAN 
SENDEN 
ÇALIŞKANI
YOK

ANTİ-STRESS BAHÇELERİ
TERASLAR







Çok önemli bir toplantı öncesi,
misafirlerinizi hoş bir müzikle,

şehrin manzarasına karşı hafif içeceklerle
buluşturmak size artı bir önde başlama fırsatı verir. 

Gücünüzü, zevklerinizi ve en önemlisi
karşınızdakine verdiğiniz önemi göstermek için

VIP Lounge ilk adım olabilir.
Regnum Sky Tower’ın VIP Lounge’ı ile

işe bir adım önde başlama fırsatı sizinle.

İYİVAKİT 
GEÇİRMEK

LÜKSDEĞİL!

VIPLOUNGE 



İş yemekleri, molalar ve
lezzetli kaçamaklar için
çok zaman harcanıyor.
Trafikte harcanan zaman,
çalışma saatlerinizden çıkıyor.
Ama yanı başınızda özel restoranlar,
kısa bir mola için harika kahveleri olan
bir cafe ve tatlı krizine çözüm olan
kaçamaklar için uzaklara
gitmeye gerek kalmasa
ne güzel olmaz mı? 

ÇALIŞIRKENEĞLEN, 
KAZANANSENOL!

RESTORAN&CAFE







İyi bir toplantı için sadece sizin iyi olmanız yetmez.
Özellikle küçük ofislerde, sıkışık oturmak

toplantı veriminizi düşürür. Sunumunuza ne kadar iyi
hazırlanırsanız hazırlanın; sunum yaptığınız ekipmanlar kadar

başarılı olursunuz. Etkili sunumlar ve toplantılar için
özel olarak planlanan toplantı salonlarıyla

Regnum Sky Tower’da her detay düşünülüyor.
4 farklı toplantı salonu, konferans/eğitim salonu ve

toplantılara renk katan mini golf sahası ile
başarı peşinizi bırakmayacak.

KAFANRAHAT, 
İŞLERTIKIRINDA!

TOPLANTISALONU



Büyük bir iş üstünde çalışıyorsunuz,
artık gözlerinizin kapandığını ve tekrara düştüğünüzü
fark etseniz ne yapasınız?
Kafanızı boşaltmak için video mu izlersiniz,
fotoğraf mı beğenirsiniz?
Bunlar sürekli yaptığınız şeyler değil mi?
Bizim bi’ fikrimiz var: Haydi; oyun oynayalım,
film izleyelim ya da rahatça uzanıp kendimizi dinleyelim! 
Unutmayın, çalışırken mutlu olmak iş veriminizi %70 arttırıyor. 
Ankara iş yaşamına yeni bir soluk getiren
Regnum Sky Tower’da her yol başarıya çıkıyor.

HAYAT
ZATEN 
BİROYUN!

EĞLENCEODASI











Spor salonuna gitmek için ayrı bir zaman,
oradan eve uğrayıp işe hazırlanmak

ayrı bir zaman gerektirir. Canınız o an koşmak isterse ya da 
rahatlamak veya su ile huzur bulmak?

Bunların imkansız olduğunu düşünüyorsanız,
bir daha düşünün! Unutmayın egzersiz ve spor,

iş stresinden uzaklaşmada etkin rol oyar.
Regnum Sky Tower’ın; havuzlu, squash kortlu ve

SPA merkezli fitness center’ı ile
sağlığınıza da yatırım yaparsınız.

SAĞLAMKAFA, 
SAĞLAMİŞ!

FITNESSCENTER



Çalışanlar arasındaki uyum ve ekip ruhu
başarıya giden yolun mihenk taşıdır.
Birbirinden kopuk, paylaşmayı ve
eğlenmeyi bilmeyen bir ekip
iyi bir iş çıkaramaz.
Regnum Sky Tower ile
ekip olmaya hazır mısınız?
Regnum Sky Tower’ın 75 m yükseklikteki
Happy Hour Lounge’ı ile
iş arkadaşlarınızla
bir sürü anı biriktirmeye,
barbekü partileri yapmaya ve
başarıdan başarıya koşmaya
hazır olun.

MUTLUÇALIŞANLAR
+
EKİPRUHU
=
KÂR
HAPPYHOURLOUNGE









KATPLANLARI





TİP A

Dış Ticaret Firması
Tüm dünyaya satış yaparken,
dünya standartlarında bir ofis ile
dünya parmağınızın ucunda!

NET: 184.81 m2 



Mimarlık Ofisi
İddialı yaşam alanları tasarlarken,

iddialı bir atmosferde olmaktan daha doğalı var mı?

TİP D
NET: 48.08 m2 



TİP D1 Ankara Şubesi
İstanbul’daki Genel Müdürlük kadar

büyük olmasa da firmanın ağırlığına yakışanı ve
herkesin dilinden düşmeyen ayrıcalıkları tadın!

NET: 46.66 m2

+ 58.00 m2



TİP FSigorta Acentesi
Önce çok iyi bir binanın
prestijli bir ofisinde kendi işini
güvenceye almak isteyenlere!

NET: 102.20 m2 

+ 15.64 m2



TİP G
NET: 73.48 m2 

+ 25.66 m2  

Yazılım Firması
Hayat sadece 1’ler ve 0’lardan ibaret değil,

bir de 1-0 önde olmak var
diyenlerin adresi belli!



TİP H
NET: 59.02 m2 

+ 7.16 m2 

Turizm Acentesi
Ankara’nın en orijinal iş kulesini
tanımak için de günlük turlar düzenleyecek ve
denizaşırı bir keyfe sahip olacaksınız!



TİP N Açık Ofis
Arasında büyük bağlar olan

gerçek bir ekibi duvarlarla sınırlandırılabilir mi?
Yıkın duvarları!

NET: 58.88 m2 

+ 164.55 m2 
 



TİP S
Organizasyon Şirketi

Tüm olasılıkları planladıktan sonra geriye tek bir şey kalıyor;
işin tadını çıkarmak!NET: 120.31 m2 



TİP T
Mali Müşavirlik Ofisi
Hayattaki en büyük ve zor hesap, nasıl rahat bir hayat
sürmek istediğinizi planlamaktır. Regnum’da ise hesap ortada! NET: 120.31 m2



TİP U
NET: 119.05 m2

+ 48.17 m2

Psikolog
 Huzurlu bir havanın çözemeyeceği sorun yoktur.

Her sorunun en keyifli çözümü şimdi sizinle!



TİP V
NET: 177.04 m2 

+ 62.64 m2

Tasarım Atölyesi
Keyifli ve eğlenceli bir ortamda geleceği tasarlarken
öğrenmenin heyecanını yaşayın.



TİP W Animasyon Atölyesi
Zihindeki cevherin renkli dünyalara dönüştüğü bir yer hayal edin! 

Biz hayal ettik ve Regnum Sky Tower doğdu.
NET: 121.88 m2 

+ 22.31 m2



TİP Y
Danışmanlık Ofisi
Dünyayı şekillendirirken, kendi dünyanızın
güzelliğini yansıtabileceğiniz bir yerdesiniz.

NET: 147.79 m2

+ 26.64 m2



TİP Z
NET: 200.53 m2

+ 34.15 m2

Lojistik Ofisi
Güzel haberleri ve umut olan ihtiyaçları taşırken sisteminizin

tıkır tıkır işlemesi için iyi bir haberimiz var: Regnum Sky Tower!







O-P Grup Enerji Maden ve İnşaat A.Ş bu katalogta bulunan
planlar ve detaylar üzerinde önceden haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu katalogtaki mimari projeler,
inşa edilecek yapı için bir tasarımdan ibarettir ve katalog için özel tasarlanmıştır. 
Projenin teslimi Shell & Core  olarak gerçekleştirilecektir.

Regnum Sky Tower tesis yönetimi
Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.



Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 57 Balgat Çankaya / ANKARA
T: 0312 286 67 59   F: 0312 286 97 59   www.regnumskytower.com.tr


