
WELCOME TO ISTANBUL’S UNIQUE SEASIDE TOWN WITH MARINA

With its own horizontal architectural 
design, West Istanbul Marina with the 
capacity of 900 yacht, beach, 1.5 km 
coastline, sports club, private school, 
hospital, seaside cafes & restaurants 
and shopping mall, the project offers 
utterly a town concept.

AJ-112  مشروع مصمم على النھج المعماري االفقي, 
یتمیز باالطاللھ على مارینا ((ویست اسطنبول)) سعة 

900 یخت, و ساحل بطول1.5 كم. 
 مول تجاري ضخم یضم اشھر الماركات العالمیھ, 

 مدرسة خاصھ, مستشفى خاص مجھز بكافة التجھیزات,
 مطاعم وكافیھات على البحر, باالضافھ الى نادي

 ریاضي و اجتماعي. كل ھذا لنضمن لكم رفاھیة الحیاه

أهال بكم في املدينة الساحلية الوحيدة مع مارينا في 

اسطنبول

AJ-112



متلك في املشروع

 الوحيد مع مارينا 

في إسطنبول.
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İSTANBUL’S UNIQUE SEASIDE TOWN WITH MARINA

The master plan was designed by SOM Architecture
which is one of the leading architectural design studios in USA. 

املدينة الساحلية الوحيدة مع مارينا في اسطنبول 

مت تصميم اخلطة املعمارية الرئيسية من قبل استوديوهات اس أو إم للتصميم املعماري الرائدة في أمريكا.
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which is one of the leading
architectural design studios in USA. 



WEST ISTANBUL MARINA 
WITH THE CAPACITY OF 900 YACHTS
ONE OF THE TWO MARINAS IN ISTANBUL’S EUROPEAN SIDE

مارينا ويست اسطنبول

 يتسع ل900 يخت.

وهو واحد من اإلثنني مارينا املوجودة في القسم األوروبي إلسطنبول. 



HERE IS THE IDEAL VILLA: “MARINA VILLAS”
Do not move to the villa without meeting the “ideal villa”.

هنا الفيال املثالية : فلل املارينا
ال تنتقلوا إلى الفيال قبل أن تتعرفوا على ''الفيال املثالية''

Marina Villas, where comfort and luxury is 
combined with functionality, brings a new 
dimension to the villa concept. These very 
special villas, which are defined as ‘ideal 
villa’ and consist of 5 different types, as 
twins and detached villas, are located 
just above West Istanbul Marina with its 
fascinating sea view in one of the most 
beautiful places of Denizİstanbul.

A life beyond your dreams is waiting 
for you in Marina Villas with its spacious 
interior space with columns in the height of 
duplex, elevator, large and useful kitchen, 
multipurpose rooms, closed garage, living 
space for the servant independent from 
villa, and special architectural solutions 
designed for your comfort that you will 
never encounter anywhere.

فلل املارينا جتمع بني الراحة والرفاهية، وهي 

جتلب بعدا جديدا ملفهوم الفيال. هذه الفيالت 

اخلاصة جدا، التي تعرف بأنها »فيالت مثالية« 

تتكون من 5 أنواع مختلفة منها املزدوجة 

واملستقلة، وتقع في أجمل األماكن في دنيز 

اسطنبول مع إطاللة رائعة على البحر، فوق 

مارينا ويست اسطنبول.

في فلل املارينا حياة تتجاوز أحالمكم 

مبساحاتها الداخلية الفسيحة ومصعدها 

ومطبخها الواسع واملريح وغرفها متعددة 

األغراض ومواقف السيارات املغطاه وغرف 

مستقلة للخدم، واحللول املعمارية اخلاصة التي 

لن جتدونها في أي مكان آخر جميعها مصممة 

من أجل راحتكم.  

 



SAMPLE

VILLA

ARE YOU READY TO MEET 
“SMART VILLA”?
You can control many areas remotely 
by your mobile phone, including lighting, 
heating and cooling systems, curtains 
etc. thanks to the smart home system 
in our villas equipped with Berker by 
Hager automation system.

فيال 

منوذجية

هل أنت مستعد للتعرف على

''الفيال الذكية''؟
هذه الفلل مجهزة بنظام التشغيل اآللي بيركر 

باي هاجر ، ميكنك التحكم عن بعد في العديد 

من املناطق بالهاتف احملمول اخلاص بك، مبا 

في ذلك أنظمة اإلضاءة والتدفئة والتبريد، 

والستائر، وما إلى ذلك بفضل نظام املنزل 

الذكي.

One of the best brands in the worldwide, Gaggenau built-in cooker, chimney hood, 
dishwashing machine, oven and coffee machines and touch-operated kitchen cabinets in our 

kitchen add quality and elegance to your life as well as functionally.

Spacious life with large, high ceilings and sea view.  
مساحات واسعة مع سقوف عالية وإطاللة على البحر.

املطبخ يشمل أجهزة منزلية حديثة, واحدة من أفضل العالمات التجارية في العالم »غاغيناو«، من غاز

فرن, شفاطة الهواء، غسالة الصحون وآلة صنع القهوة، وخزانات املطبخ التي تعمل باللمس، تضيف اجلودة 

والراحة في حياتك بأدائها الوظيفي«.



HERE IS YOUR NEW HOME: 
MERCAN HOUSES
If you dream to have a better life with your family, 
Mercan Houses are just for you. 

بيتك اجلديد:

 منازل مرجان 

إذا كنت حتلم بأن تخطو خطوة إلى حياة أفضل مع عائلتك، فإن منازل 

مرجان هي األنسب لكم متاما.



The most important feature of Mercan 
Houses designed with a horizontal 
architectural approach for those are 
bored of the shadows of high buildings 
is the respect of the personal space. 
The mansions within the large gardens 
are located at 25 to 60 meters far 
away from each other. The low-rise 
mansions including 2 flats in each 
floor with spacious balconies and 
windows extended to the ground bring 
the nature and magnificent view of 
Marmara Sea inside the house. After 
you choose the most suitable flat for 
you within the options ranging from 1+1 
to 4+1, the only thing that you do is to 
enjoy this privileged life. 

وأهم سمة من سمات منازل مرجان انها 

مصممة على منط معماري أفقي ألولئك الذين 

يرغبون بالتخلص من ظالل املباني العالية، 

لكي توفرالراحة. املباني تقع في احلدائق 

الواسعة و تبعد عن بعضها البعض مبسافة 

25 إلى 60 مترا. املباني منخفضة االرتفاع 

حتتوي على شقتني في كل طابق منها، 

وشرفات واسعة ونوافذ متتد إلى األرض، حيث 

تنقل الطبيعة واملناظر اخلالبة لبحر مرمرة 

إلى بيوتكم. بعد أن تختار أفضل شقة لك مع 

خيارات تتراوح بني 1 +1 إلى 4 + 1، الشيء 

الوحيد الذي يقع عليك هو التمتع بهذه احلياة 

املميزة. مباني مرجان في انتظاركم حلياة 

أفضل وأكثر سعادة مع عائلتكم وأطفالكم.





Elegant and spacious building entrance

Spacious halls with sea view

 النموذج 
الشقة

مدخل أنيق وواسع،

صالون واسع مع إطاللة على البحر،

Large comfortable kitchens equipped with premium electronic products and cabinets

Spacious balconies and terraces specially designed for you 
to have a sea view uninterruptedly

مطابخ مريحة كبيرة مجهزة بأفخر األجهزة اإللكترونية واخلزانات

شرفات واسعة مصممة خصيصا لكم لتستمتعوا مبنظر البحر دائما.



Outdoor & Indoor pool, fully equipped gym, sauna, Turkish bath,
vitamin bar, tennis and basketball courts, cinema rooms,

playstation rooms, squash.

ميدزكالب

يتكون من حوض سباحة مغلق و مفتوح، وصالة رياضية مجهزة بكافة التجهيزات 

وأيضا ساونا وحمام تركي، تينيس, مالعب لكرة السلة, غرف سينما, غرف بالي 

ستيشن و سكواتش.



LIVE A LIFE LIKE HOLIDAY

WATER SPORTS

SEASIDE CAFE & RESTAURANTS ORGANIC MARKET

RIDING CLUB

You will feel on holiday 365 days a year in this living space that 
we have designed for your needs to the last detail.

الرياضات املائية نادي الفروسية

كافيهات ومطاعم على البحر سوق لألغذية الطبيعية

PRIVATE SCHOOL
Prestigious educational institution providing

education until the 12th grade 

LUXURIOUS SHOPPING MALL HOTEL

PRIVATE HOSPITAL

عش حياتك وكأنك في اجازة 

مستشفى  خاص

فندق

مدرسة خاصة - مؤسسة تعليمية مرموقة توفر التعليم حتى 

الصف الثاني عشر

مركز تسوق فخم  

في هذا املكان الرائع التي قمنا بتصميمه بأدق التفاصيل الحتياجاتكم، سوف تشعرون فيه 

وكأنكم في اإلجازة 365 يوما في السنة.



HAVE IT YOUR OWN WAY!

ِAJ-112 is easily accessible by both land 
and also by sea. It promises a 
comfortable life for its residents thanks to 
its proximity to main roads, bridges and 
airports, easy access to public 
transportation points and its location 
which makes sea transportation possible. 

You can go to home comfortably BY LAND 
thanks to easy access to E5, TEM Highway 
and bridges, linking roads of the newly 
constructed Northern Marmara Highway 
and Yavuz Sultan Selim Bridge, its proximity 
to Istanbul Ataturk Airport and 3rd Airport, 
as well as easy access to the metrobus. 
Moreover, you will be comfortable without 
a car with shuttle service to be arranged to 
public transportation points.

LOCATION

كيف ترغب بالتنقل؟

املواصالت

یمكنك الوصول إلى  اسطنبول بسھولة سواء من 
البر أو البحر. یمنح  لسكانھ العیش بحیاة مریحة 

لقربھا من الطرق الرئیسیة والجسور والمطارات، 
وسھولة الوصول إلى نقاط النقل العام والنقل 

البحري
 ،E5 یمكنك الوصول إلى منزلك بسھولة عن طریق السیارات
الطریق الخارجي السریع والجسور، والطرق الرابطة بالطریق 

السریع شمال مرمرة الذي شید حدیثاً  وجسر یاووز سلطان 
سلیم، وقربھا من مطار أتاتورك اسطنبول والمطار الثالث، 
والمتروباص. وعالوة على ذلك، لدى دینیز اسطنبول خدمة 

التوصیل بالباص الى نقاط النقل العام.

You can go to home with a pleasant voyage 
BY SEA without being caught in the traffic 

by a special sea bus for the town. 

یمكنك الوصول إلى منزلك عن طریق البحر
 .من خالل القارب البحري الخاص دون الوقوع في إزدحامات المرور
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