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شارع بغداد المستقبلي
اوروبا كونوتالري من جديد

اوروبا كونوتالري بنت حيا جديدا بالكامل يف اتاكينت بمشاريعها الثالث وتستمر يف رحلتها نحو الجودة من 
خالل اتاكينت 4, تستمر بجلب الحياة لالحالم. 

Again Avrupa Konutları
on Baghdad Street of future… 

Building a brand new neighborhood in Atakent with 3 projects and continuing
its quality journey with Atakent 4, Avrupa Konutları continues to give life to dreams.

Easy Access from Everywhere…
Be prepared to reach perfection in an area surrounded by transportation networks on Halkalı Street, 
the so-called Baghdad Street of the future. Very close to E5 and TEM. It is perfectly accessible from 

everywhere, whether by public transport or by private car.

A complete life…
You are invited to a different life with every detail and line. 
Come; let the most outstanding reflections of contemporary 
architecture integrate into your life. May your inner 
happiness fill your home with spacious lounges and 
comfort-filled kitchens.

حياة بدون نقص
انتم مدعون الى حياة مختلفة بكل خطوطها وتفاصيلها. تعالوا 

ودعوا االفكار االكثر تميزا للمفاهيم المعمارية العصرية تتكامل مع 
حياتكم. استمتع بالسعادة يف منزلكم من خالل الصالونات الواسعة 

والمطابخ المريحة. 

362 apartments and 365 days of happiness…
Atakent 4-B offers apartment options from 1+1 to 4+1 to meet different expectations. With its designs shaped by natural light, 
it provides a bright and spacious life. Atakent 4-B, which consists of 362 apartments and commercial units, reflects the 
happiness inside your home to the outside with its balconies and terraces.

       شقة         يوم من السعادة
يقدم اتاكينت 4-ب خيارات شقق من 1+1 الى 1+4 تلبي التوقعات المختلفة. يوفر 

حياة مشرقة وفسيحة بتصميماته التي تستفيد من الضوء الطبيعي. يتكون اتاكينت 
4-ب من 362 شقة ووحدات تجارية, وتنعكس السعادة يف داخل منازلكم للخارج من 

خالل البالكون والشرفات.  

المواصالت السهلة من كل ناحية
كن مستعدا للوصول الى الكمال يف شارع هالكالي المسمى بشارع بغداد المستقبلي, يف منطقة محاطة بشبكات 

النقل. قريب جدا من E5 و  TEM. هو موقع ممتاز يمكنك الوصول اليه من كل ناحية سواء بالمواصالت العامة او 
بالسيارة الخاصة. 

حي انونو, شارع هالكالي, رقم : 202 كوتشوك تشيكميجه – اسطنبول

Kanal İstanbul Project

3. Airport Road

E-5/ Metrobus 

Kirazlı- Olympic Stadium /Metrokent

Mahmutbey/Kabataş Line 

مرمراي هالكالي / سيركجي

اسينيورت / محمودبي

كرازلي / هالكالي

اتاكوي / اكيتيللي

االخبار السريعة

Halkalı/Sirkeci Marmaray

Esenyurt/Mahmutbey

Kirazlı/Halkalı 

Ataköy/İkitelli

Basın Ekspress 

مشروع قناة اسطنبول 

طريق المطار الثالث

E5 / متروبوس

كرازلي – الملعب االولومبي / ميتروكينت

محمودبي / خط كاباتاش   

365 362



Every day sport, always health…
You will sweat at any time in the fitness room, free from the stress of the day in the sauna and spa 
centre. Running-walking trails and sports fields in the public park area next to you will always make 

you stay fit, and you will have the enjoy of swimming in the indoor pools in summer and winter.

There is peace in the energy 
of the city…
Green spaces, reflection pools and walkways surrounding 
them all bring together the energy and of the city at Atakent 
4-B. With its colorful gardens and water-shaped landscape, 
you will experience life in a constant spring freshness.

Layout Plan
Land area
Construction area
The number of blocks
The number of units
Commercial units
Housing Types

مساحة االرض 
مساحة البناء
عدد المباني

اعداد الوحدات
الوحدات التجارية

انواع المساكن

16.863 m2 
87.312 m2

5
362
9
1+1, 2+1, 3+1, 4+1

1 +1                         70 - 84 m2         
2+1                         101 - 147 m2

3+1                         161 - 171 m2

4+1                         198-203 m2

Avrupa Konutları happiness is expanding!
From Maslak to Başakşehir, from Ispartakule to Ümraniye, the privilege world of Avrupa Konutları is expanding, 

bringing Istanbul together with happiness with ambitious projects.

سعادة اوروبا كونوتالري تتوسع!
يتوسع عالم اوروبا كونوتالري المتميز الذي يجمع اسطنبول بالبهجة من خالل مشاريع طموحة من ماسالك الى باشاكشهير, 

ومن اسبارتاكولي الى عمرانية. 

الرياضة كل يوم والصحة يف كل وقت
يمكن ان تعرق وقتما تشاء يف قاعة اللياقة البدنية وسوف تتخلص من التوتر اليومي يف الساونا والحمام ومركز المساج. 

ستحافظ على لياقتك دائما من خالل ساحات الرياضة ومضمار الركض-المشي يف المنتزهات الحكومية الموجودة بجانبكم, 
ولن تشبع من السباحة يف المسابح المغلقة صيفا وشتاءا. 

يوجد سالم يف طاقة المدينة
جتمع طاقة المدينة والسالم معا يف اتاكينت   -ب بفضل 
االماكن الخضراء والمسابح وطرق المشي المحيطة بها. 

ستعيش حياة ربيعية منعشة دائما بفضل الحدائق الملونة 
والمناظر الطبيعية المائية. 

Baghdad street of the 
future with its shops, 
restaurants and cafes
You can meet all your needs thanks to the street 
shops and stores. You can also add color to your 
social life in two steps with its restaurants and cafes.

شارع بغداد المستقبلي من خالل 
المتاجر والمطاعم والمقاهي

يمكنكم تلبية جميع احتياجاتكم بفضل متاجر ودكاكين الشارع. 
وايضا يمكنكم اضافة الوان الى حياتكم االجتماعية من خالل 

المقاهي والمطاعم.

ستكونون بامان مع احبابكم 7/24
سيضفى الجمال على محيطكم واالمن على داخلكم. ستعيش 
انت واحبابك حياة سلمية مع راحة البال يف اوروبا كونوتالري 

الدافئة. 

You are at safe with your 
loved ones 24/7…
You will be surrounded by beauty, and your soul will 
be surrounded by confidence. You and your loved 
ones will live a peaceful and wonderful life in the 
warm world of Avrupa Konutları.

خطة الموقع
The number of rooms Gross m2 range
عدد الغرف  نطاق المساخة االجمالية بالمتر مربع
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