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Öyle bir yaşam alanı 
istiyorum ki

hem İstanbul’un merkezinde olsun 
hem şehrin stresinden uzak olsun; 

hem zengin sosyal imkanları olsun 
hem lokasyonu bana uygun olsun; 

ailem için mutlu ve huzurlu bir yaşam sunsun 
hem de kazançlı bir yatırım olsun. 

Yani insan her gün ev almıyor;
olacaksa böylesi olsun diyorum, 

çok mu şey istiyorum?



İstanbul’un en çok değer kazanan 
bölgelerinden Cendere Vadisi’nde yer alan, 
Levent ve Maslak’a komşu olan
Proje, önemli ulaşım güzergahları, 
lokasyonu ve tarihi dokusuyla sakinlerine 
keyifli bir yaşam sunuyor!

Yaşamın ve yatırımın
yeni gözdesi!



AVM’ler, etkinlik ve sanat merkezleri, sağlık 
hizmetleri, ulaşım ve eğitim merkezlerine 
yakınlığıyla dikkatleri üzerine çeken proje, 
hem yaşam hem yatırım fırsatı arayanların 
yeni gözdesi!



ISTANBUL



• Seyrantepe Metro 4 km
• Maslak 5 km
• Mecidiyeköy 5 km
• Levent 5,5 km
• Taksim 9 km
• Beşiktaş 12 km
• İstanbul Havalimanı 30 km

*İstanbul Atlas Üniversitesi’nin 2019-2020 eğitim döneminde açılması planlanmaktadır.

 Ulaşım İmkanları
• TEM ve E-5 Bağlantısı
• Kağıthane Metro Durağı
• Dekovil Hattı
• Ayazağa Havaray
• Köprülere Kolay Ulaşım
• Büyük İstanbul Tüneli’ne Ulaşım
• İstanbul Havalimanı

Projenin yakın çevresinde yer alan özel eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, üniversiteler 
ve hastanelerle şehirli yaşamın tam kalbinde, hayatın merkezinde olacaksınız.

 Üniversiteler
• İstanbul Atlas Üniversitesi’ne komşu*

• Beykent Üniversitesi 4 km

• İstanbul Bilgi Üniversitesi 5,8 km

• İstanbul Teknik Üniversitesi 6 km

• Nişantaşı Üniversitesi 6,8 km

• Haliç Üniversitesi 7,4 km

• İstanbul Ticaret Üniversitesi 7,7 km

Hastaneler
• Derindere Hastanesi 2,5 km

• Yeni Şişli Etfal Hastanesi 4 km

• Kağıthane Devlet Hastanesi 4,5 km

• Florence Nightingale Hastanesi 5 km

• Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi  5,3 km

• Acıbadem Hastanesi 7,8 km

 Alışveriş Merkezleri
• Axis AVM 1,9 km

• Vadistanbul AVM 2,2 km

• İstanbul Sapphire AVM 4,9 km

• Metrocity AVM 5,5 km

• Özdilek AVM 5,8 km

• Cevahir AVM 5,8 km

• Kanyon AVM 5,9 km

• İstinyePark AVM 7,4 km

• Zorlu Center AVM 7,5 km

UNIQ İSTANBUL

VADİSTANBUL AVM

İSTİNYEPARK AVM

KANYON AVM

ZORLU CENTER AVM

MEF ÜNİVERSİTESİ

YENİ ETFAL HASTANESİ

AXIS AVM

İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ

BEYKENT AYAZAĞA YERLEŞKESİ
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Rengarenk peyzaj alanları, göletleri, yürüyüş ve 
bisiklet yollarıyla, dört bir yanı yeşili ve maviyi 
buluşturan eşsiz güzelliklerle dolu proje, 
sakinlerine şehrin içinde benzersiz dinlenme 
ve keyif alanları sunuyor.

Doğaya uyum sağlayan 
bir mimari



Yeşil ve mavinin içinde 
şehrin stresinden eser yok…



Sabahları Zen Bahçeleri’nde, lavanta 
kokusu eşliğinde ufak bir yürüyüş ya da akşam 
eve döndüğümde muhteşem gölet manzarasına 
sahip gazebolarda huzurlu bir akşam sefası…



Projenin %72’si peyzaja ayrılan ayrıcalıklı 
dünyasında, ruhumu ve bedenimi 
dinlendirmek için seçeneğim çok! 
Şehrin merkezinde yaşasam da, yeşil ve 
mavinin içinde şehrin stresinden eser yok.



Proje, yenilikçi mimarisiyle tasarlanmış 
konutları, eşsiz peyzaj alanları, en güzel 
anlarınızı paylaşacağınız restoran ve kafeleri, 
alışveriş caddesi, zengin sosyal alanları ve 
zamansız keyifleriyle size, suyun kıyısında, 
yeşilin huzurunda bir yaşam sunuyor!



İhtiyaç duyduğum her şey, 
her an elimin altında…

• Sanat Atölyeleri

• Özel Sinema Salonu

• Toplantı Odaları

• Kütüphane

• Karaoke Odası

• Müzik Stüdyosu

• Çocuk Oyun Kulübü

• Hobi Odaları

• Misafir Evi



Evimin yanı başındaki alışveriş caddesinin
her şeyi bulabileceğim zengin seçenekleriyle 
artık alışveriş için hafta sonunu beklemek 
zorunda kalmıyorum, özgürce yaşıyorum.



Keyiflerimize 
zaman ayırabildiğimiz

bir yaşam…



Her detayı özenle düşünülmüş  Lounge ile 
keyiflerimize zaman ayırabildiğimiz bir 
yaşama kavuştuk.



Lounge sayesinde
artık hobilerimize vakit ayırabiliyor, 
akşamları açık hava sinema keyfiyle 
sevdiklerimiz ve komşularımızla eğlenceli 
anlar paylaşarak dilediğimiz zaman 
sosyalleşebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Eğlence ve sağlık 
burada hayatımızın 

vazgeçilmez bir parçası…



Hayatın yoğun maratonunda eğlenmek, 
sosyalleşmek, spor yapmak için zaman 
ayırmak bize de hep mümkün değilmiş gibi 
görünürdü. Projede yaşamaya başladığımızda 
bunları yapabilmenin ne kadar kolay olduğunu 
gördük.



Projenin içinde bulunan itness, sauna, buhar 
odası, hamam, pilates salonu, yüzme havuzu 
ve yaşam alanımıza komşu olan Belgrad 
Ormanı sayesinde spor, eğlence ve sağlık 
burada hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline geldi.



Burada çocuk 
olmak çok 
eğlenceli…



İstediğimiz zaman gidip oynayabildiğimiz 
ve özgürce vakit geçirebildiğimiz Çocuk Oyun 
Atölyesi’nin oyun alanları, hobi odaları ve 
etkinlikleriyle bu projede çocuk olmak çok 
eğlenceli!



Projenin zengin yaşam 
seçenekleri sayesinde, tek 

yapmamız gereken bize 
uygun daireyi seçmekti.



Proje, 
1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1 ve 4+1
tipi dairelerden, bahçeli veya 
teraslı dairelere kadar zengin yaşam alanı 
seçenekleri sunuyor.



Belgrad Ormanı’nın tertemiz havasına ve 
eşsiz yeşiline komşu olmak, huzur ve sağlığı 
hayatınıza taşıyacak.
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