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İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının 
kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Şehir çağlar boyunca Roma’dan Bizans’a farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği 
yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel 
süreçte eşsiz bir mozaik halini almıştır.

İstanbul Located on the point where the two continents Europe and Asia meet, Istanbul is a global city with a residential history of 300,000 years, urban 
history of 3,000 years and capitalness history of 1,600 years. Down the ages the city has hosted various civilizations and cultures, such as 
Rome and Byzantium, it has maintained its cosmopolitan and metropolitan structure where people of various religious, linguistic and ethnic 
backgrounds have lived together for centuries and it has become  a unique mosaic in history.



Camileri ve tarihi eserleriyle İstanbul
1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul, birbirinden güzel camileri, medreseleri, han ve hamamlarıyla bir 
dünya başkenti olarak ön plana çıkmıştır. 500’e yakın tarihi camiinin yer aldığı bu metropol Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi 
sarayları, Kapalıçarşı, Kız Kulesi gibi tarihsel değerleriyle her yıl 20 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Akdeniz’in en önemli turizm 
merkezlerinden biridir.

Istanbul with its mosques and historical artifacts
Conquered by Fatih Sultan Mehmet in 1453, Istanbul has come into prominence as a global capital with its awesome mosques, madrasas, 
inns and hammams. This metropolitan city hosting nearly 500 historical mosques is a prominent touristic center in the Mediterranean 
with its historical values, such as Topkapı, Dolmabahçe and Beylerbeyi Palaces, Grand Bazaar and Maiden’s Tower, which are visited 
every year by nearly 20 million tourists.



Benzersiz bir güzellik: Boğaziçi
Karadeniz’i Ege Denizi ve Akdeniz’e bağlayan iki su kanalından biri olan Boğaziçi tarihi yalı ve köşkleri, yemyeşil koruları, lüks otel 
ve restoranlarıyla dünyada benzeri görülmeyen bir özelliğe sahiptir.

Avrupa ve Asya arasında yeni finans merkezi
İstanbul özellikle son yıllarda uluslararası finans çevrelerinin ilgi gösterdiği, dünyanın en önemli kuruluşlarının ofisler açtığı bir iş 
ve ticaret merkezi olmuştur. İstanbul Avrupa’nın Asya, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine açılan kapısı’na dönüşmüştür. İstanbul; binlerce 
global firmanın büro ve temsilcilik açtığı, on binlerce yabancı iş adamının ikamet ettiği, dinamik borsası ve hızla zenginleşen kentsel 
dokusuyla, geleceği en parlak finans ve ticaret merkezlerinden biridir.

A unique beauty: Bosphorus
As one of the two canals connecting the Black Sea to the Aegean and Mediterranean, the Bosphorus has a unique feature with its historical 
waterfront residences and mansions, green woods, luxurious hotels and restaurants.

The new financial center between Europe and Asia 
Especially in the recent years Istanbul has become a business and commercial center favored by international financial players where 
prominent global enterprises open offices. Istanbul has become the door of Europe leading to the Asian, Middle Eastern and Gulf countries. 
Istanbul is a financial and business center which has a bright future with its dynamic stock market and quickly flourishing urban texture 
where thousands of global companies open offices or agencies and tens of thousands of foreign businessmen reside.



Atakent-Halkalı

Atakent-Halkalı

İstanbul’un modern yüzü : Atakent Halkalı

Dumankaya Miks is under construction 
in Atakent Halkalı, one of the fastest 
developing and growing districts on the 
European side of Istanbul. The district, 
which has a modern look with planned 
urbanization is going to be the new face of 
Istanbul with its giant projects. Arena Show 

Center, and Temapark, the largest trade, life 
and entertainment center in Istanbul, and 
Kanuni Sultan Süleyman Hospital, the most 
equipped health center in the metropolitan 
city, is in the vicinity of Dumankaya Miks 
project. Besides these, in the district there 
are  university campuses, various sports 

facilities, cultural and artistic centers and 
five star hotels. With all these facilities, 
Atakent is becoming the most modern and 
colorful district in Istanbul and the new  
showcase of the metropolis.

Dumankaya Miks İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda en hızlı gelişen ve büyüyen 
semtlerinden Atakent-Halkalı’da inşa 
edilmektedir. Planlı kentleşmeyle modern 
bir görünüme sahip olan bölge dev 
projeleriyle İstanbul’un yeni yüzü olacaktır. 

Atakent-Halkalı’da Arena Gösteri Merkezi, 
İstanbul’un en büyük ticaret, yaşam ve 
eğlence merkezi Temapark, yine metropolün 
en donanımlı sağlık tesisi Kanuni Sultan 
Süleyman Hastanesi bulunuyor. Bölgede 
ayrıca üniversite kampüsleri, çeşitli spor 

tesisleri, kültür ve sanat merkezleri, beş 
yıldızlı oteller yer alıyor. Atakent, tüm 
bu tesisleri ile İstanbul’un en modern, 
en renkli semti, metropolün yeni vitrini 
oluyor.

The modern face of Istanbul : Atakent Halkalı



İstanbul’da sağlığın yeni merkezi...
Dumankaya Miks’e komşu olan 643 yatak kapasiteli Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi İstanbul’un en büyük ve en donanımlı 
hastanelerinden biridir. Aynı bölgede bulunan Kalp, Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi ve diğer nitelikli sağlık birimleriyle Halkalı 
Atakent İstanbul’un yeni sağlık merkezi olarak kabul edilmektedir.

The new center for health in Istanbul...
Kanuni Sultan Süleyman Hospital is one of the largest and most equipped hospitals in Istanbul with its 643 beds’ capacity neighboring 
Dumankaya Miks. With the Heart, Thoracic and Vascular Surgery Hospital and other quality health facilities, Halkalı Atakent is acknowledged 
as the new health center of Istanbul.

Atakent’in kalbinde dev bir eğlence parkı: Temapark!
Bölgenin en önemli projesi Temapark, 1.600.000 m2 arazide hayata geçiyor. Bu büyük projede konutlar, alışveriş merkezi, ticari 
birimler, oteller ve kongre merkezi bulunuyor. Türkiye’nin en büyük fuar alanı ve uluslararası temalı eğlence parkı proje bünyesinde 
yer alıyor. Temapark’ın kuzeyinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve TEM Otoyolu, güneydoğusunda Atatürk Havalimanı, güneybatısında 
Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi yer alıyor.

A huge amusement park in the heart of Atakent : Temapark!
Temapark is materialized on a 1,600,000 m2 land as the most important project in the district. This huge project comprises shopping 
centers, commetcial units, houses, hotels and a congress center. The largest and most modern exhibition and congress center in Turkey 
and the first and largest international amusement park is located also within this project. To the north of Temapark Atatürk Olympics 
Stadium and TEM Highway, to the southeast Atatürk Airport, to the southwest Küçükçekmece Lake and Marmara Sea is located.



İstanbul’un en güzel gölü...
Dumankaya Miks İstanbul’un 2 doğal gölünden biri olan Küçükçekmece Gölü’ne hakim bir bölgede yükseliyor. 14 km2 alana sahip olan 
bu göl Marmara Denizi’nden sığ bir dil ile ayrılmaktadır. Gölün çevresinde pek çok arkeolojik kalıntıya rastlanmıştır. Göl kıyısında 
turistik tesisler ve kafeteryalar yer almaktadır. 

The most beautiful lake in Istanbul...
Dumankaya Miks is rising on a district overlooking Küçükçekmece Lake, which is one of the two natural lakes in Istanbul. With a surface 
of 14 km2, this lake is separated from the Marmara Sea with a shallow spit. Many archeological ruins have been found around the lake. 
There are touristic facilities and cafeterias by the lakeside. 

Atakent-Halkalı İstanbul’un her iki yakasına ulaşımda çok çeşitli alternatifler sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük ve en işlek havalimanı 
Atatürk Uluslararası Havalimanı bölgeye yakındır, ayrıca işlek otoyollar sayesinde kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki turistik 
bölgelere ve finans merkezlerine ulaşım son derece kolaydır. Yapılması planlanan 3. havalimanına projeden 20-30 dakikada ulaşmak 
mümkün olacaktır.

Atakent Halkalı presents various alternatives for transportation to both sides of Istanbul. The largest and busiest airport in Turkey, Atatürk 
International Airport is very close tothe Dumankaya Miks project and in virtue of modern highways; transportation to the touristic districts 
and financial centers in the European and Asian sides of Istanbul is very easy. The third airport planned to be built will be reached in 
20-30 minutes from the project. 

Ulaşımda avantajlı bir semt

A district holding an advantage in transportation 



Dumankaya Miks Dumankaya Miks
Atakent Halkalı’da 5 yıldızlı yaşam geliyor!
Dumankaya’nın İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki dördüncü büyük projesi Dumankaya Miks, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle inşa 
ediliyor. Temapark’ın yanı başında, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne komşu, 30.294.51 m2 arazide konutların yanı sıra alışveriş 
ve ofis birimlerinin bulunduğu, iki kule ve yatay bloklardan oluşuyor.

Beş yıldızlı yaşam, beş yıldızlı yatırım fırsatı sunuyor.

A 5 star life is coming to Atakent Halkalı!
As the fourth large project of Dumankaya on the European side of Istanbul, Dumankaya Miks is under construction in collaboration 
with TOKİ and Emlak Konut. It comprises two towers and horizontal blocks hosting shopping and office units alongside residences on 
a 30.294.51 m2 land next to Temapark and neghboring Kanuni Sultan Süleyman Hospital.

Five star life offers a five star investment opportunity.

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.



Değerli olan her şey bir arada!
Dumankaya Miks, iki kule ve dört yatay blok olmak üzere altı bloktan oluşuyor. Kuleler yirmi üç ve otuz iki katlı yükseliyor; 
Küçükçekmece Gölü ya da Temapark manzaralı altı yüz elli yedi daireden ve yedi ofisten oluşuyor.

Everything valuable comes together!
Dumankaya Miks comprises two towers and four hozizontal blocks, six blocks in total. The towers rise in twenty three  and thirty storey’s 
and they comprise six hundred fifty seven suite apartments and seven offices with a view of either Küçükçekmece Lake or Temapark.

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.
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This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla 
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the 
approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.
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Farklı daire seçenekleri!
Miks projesindeki dairelerde hayat konforla buluşuyor. Tüm dairelerde günlük yaşama kolaylıklar getiren akıllı ev teknolojisinin alt 
yapısı bulunuyor.

Stüdyo daireler : 38.60 – 40.68 m2

1+1 daireler : 56.29 – 135.07 m2

2+1 daireler : 97.12 – 98.45 m2

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.
This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.

Ayrıcalıklı ofis konforu!
Dumankaya Miks’te büyüklükleri 38.60–98.45 m2 arasında değişen yedi ofis yer alıyor. Her birinde motivasyonu arttırmak ve verimli 
bir çalışma ortamı yaratmak için gereken her şey düşünülüyor. Dumankaya Miks’in sosyal olanakları sayesinde beş yıldızlı bir iş ve 
yaşam alanı bir arada sunuluyor.

Privileged office comfort!
In Dumankaya Miks there are seven offices in various sizes ranging from 38.60 to 98.45 m2. In every one of them everything is considered 
for enhancing motivation and creating a productive working environment. In virtue of the social advantages offered by Dumankaya Miks, 
a five star working and life space is offered together.  

Many choices of apartments!
In the apartments in Miks project life meets comfort. In all apartments, touch screen home technology infrastructure is presented, 
facilitating life.

Studio aparments : 38.60 – 40.68 m2

1+1 apartments : 56.29 – 135.07 m2

2+1 apartments : 97.12 – 98.45 m2



Günü zenginleştiren yaşam alanları!
Dumankaya Miks; yüzme havuzu, güneşlenme terasları, çocuk bahçeleri, gezi alanları, dinlenme bölgeleri, özgün peyzajlarıyla 
dikkat çeken meydanları, Zen bahçesi, güzellik salonu, açık/kapalı otoparkları ve 24 saat güvenlik hizmeti ile beş yıldızlı bir yaşamı 
müjdeliyor. Dumankaya Kurumsal İletişim Sistemi tarafından verilen daire ve ofis hizmetleri de projenin artıları arasındadır.

Living spaces flourishing the day!
Dumankaya Miks heralds a five star life with its swimming pool, sunbathing terraces, children’s playgrounds, walking areas, rest areas, 
plazas attracting attention with their authentic landscaping, Zen garden, beauty parlor, indoor/outdoor parking garages and 24 hour 
security services. The residence and office services provided by Dumankaya Corporate Communication System are among the other 
advantages offered by the project.

Dumankaya Miks’in girişindeki alışveriş 
merkezi, eşsiz konumuyla Atakent bölgesinin 
en canlı, en işlek ve rakipsiz bir ticaret 
merkezi olacak. Miks AVM; ünlü markaların 

butiklerinden süpermarkete, şarküteriden 
banka şubesine, eczaneden medical 
shop’lara, kafeteryalardan lokantalara 
daire sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri ve keyifli zaman 
geçirilecekleri canlı bir merkez olacak. 
Yatırımcılara büyük bir fırsat, sakinlerine 
cıvıl cıvıl bir hayat sunmak için!

The shopping center at the entrance of 
Dumankaya Miks will be the most lively, 
most busy and an unrivaled trade center 
in Atakent district with its unique location.

Miks Mall will be a lively center with its 
boutiques of famous brands, supermarket, 
charcuterie, bank branch, pharmacy, medical 
shops, cafeterias and restaurants where 

residents may fulfill all their needs and 
pass time pleasantly. In order to provide a 
great opportunity for investors and a lively 
life for the residents!

Canlı bir alışveriş merkezi: Miks!

A lively shopping center: Miks!

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla 
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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approval of Emlak Konut GYO A.Ş, in case of any technical requirements.
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Dumankaya Miks, Atakent-Halkalı 
bölgesinin en stratejik noktasında yer alıyor. 
Temapark’ın yanı başında ve İstanbul’un 
en önemli sağlık tesislerinden Kanuni 
Sultan Süleyman Hastanesi’ne komşu 
olan proje kentin her bölgesine ulaşan 

otoyollar, dünyanın her yerine tarifeli 
uçuşların olduğu Atatürk Uluslararası 
Havalimanı, İstanbul’un tüm tarihi ve 
turistik semtlerine bağlantı yolları ile 
ulaşım açısından da büyük avantaja sahip. 
Yapılması planlanan 3. havalimanına da 

projeden 20-30 dakikada ulaşılacaktır.

Dumankaya Miks’te siz de yerinizi alın, 
yatırım değeri günden güne yükselen 
Atakent-Halkalı’da kazançlı bir geleceğe 
adım atın.

Dumankaya Miks is located in the most 
strategic point in Atakent Halkalı district.  
Neighboring Temapark and Kanuni Sultan 
Süleyman Hospital, a prominent health 
facility in Istanbul, the project holds great 
transportation advantages with - the 

highways accessing any district in the city, 
and Atatürk International Airport where 
flights are scheduled to any destination 
in the world.. The third airport planned to 
be built can be reached in 20-30 minutes 
from the project.

Take your place in Dumankaya Miks and 
take a step towards a fruitful future in 
Atakent-Halkalı, the investment value of 
which increases day by day.

Konum ve ulaşım kolaylığı rakipsiz! Unmatched location and transportation advantage!

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.

Bu görsel tanıtım amaçlıdır; DUMANKAYA teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş onayıyla değişiklik yapma hakkına 
sahiptir.

This image is for promotion purposes only; DUMANKAYA reserves to right to make any amendments with the approval of Emlak Konut GYO 
A.Ş, in case of any technical requirements.
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Dumankaya
Kurulduğu 1963 yılından beri özellikle 
konut üretimine odaklanan Dumankaya 
İnşaat, 90’lı yıllardan itibaren hem kent 
içi merkezi lokasyonlarda hem İstanbul’un 
gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde 
önemli projelere imza atmıştır.

Dumankaya 50 yılda onlarca projede 
20.000’e yakın aileyi hayallerindeki evlere 
kavuşturmuştur. Dumankaya Grubu inşaat 
dışında otomotiv, filo kiralama, sigorta ve 
PVC kapı pencere üretimi alanında hizmet 

veren bir şirketler topluluğuna dönüşmüştür. 
Dumankaya Grubu uzmanlaşmış şirketleri 
ve proje şantiyeleri ile beraber 1.000’e 
yakın istihdamı ile Türkiye ekonomisine 
önemli oranda katma değer üretmektedir.

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 2 
gayrimenkul geliştiricisinden biri olan 
Dumankaya, istikrarlı bir grafik üzerinde 
seyreden, şeffaflık ve modern kurumsal 
yönetim ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 
finansal bilgileri ile 2012 yılında Capital 

500 Türkiye listesinde cirosunu en çok 
artıran 25 firma arasında 3. sırada yer 
almaktadır. Yine aynı yıl verileri ile Fortune 
500 Türkiye listesinde en hızlı yükselen 
5 firmadan biri olan Dumankaya, GFK 
Türkiye tarafından düzenli olarak yapılan 
Marka Bilinirliği Araştırması’nın 2012 yılı 
sonuçlarına göre de bilinirlikte ve marka 
cazibesinde akla gelen ilk 2 markadan 
biri olmuştur. 

Dumankaya Focusing on housing production 
since its founding in 1963, Dumankaya Inşaat 
has materialized significant projects both 
in downtown locations and new residential 
areas under development in Istanbul.

Dumankaya has made nearly 20,000 families 
attain the houses of their dreams in tens of 
projects in 50 years. In addition to construction, 
Dumankaya Group has become a group of 
companies providing service in automotive, 
fleet leasing, insurance and production of PVC 

doors and windows.  Dumankaya Group adds 
significant value to the Turkish  economy 
by employing nearly 1,000 people  in its 
specialized companies and construction sites.

As one of the two most favored real estate 
developers in  Turkey, Dumankaya ranks third 
among the top 25 companies  increasing their  
turnover in Capital 500 Turkey list for the year 
2012 with its financial statements issued in 
line with transparency and modern corporate 
governance principles, demonstrating a 

stable profile. As one of the top 5 companies 
moving up most quickly in the Fortune 500 
Turkey list based on the data for the same 
year, Dumankaya is one of the two most 
remembered brands in recognition and 
brand appeal according to the 2012 results of 
the Brand Recognition Research conducted 
regularly by GFK Turkey.   



Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Emlak Konut Real Estate
Investment Company

Sektörün en köklü kuruluşlarından Emlak 
Konut’un temelleri 1953 yılında atılmıştır. 
Kurulduğu günden itibaren daima Türkiye’yi 
modern yaşam alanlarıyla buluşturmayı ilke 
edinmiştir. İstanbul’da Ataköy, Ankara’da 
Oran ve Elvankent projeleri bu anlayışın en 
somut örnekleri olmuştur. Ayrıca bu projeler 
modern kent anlayışının Türkiye’deki ilk 
temsilcileri arasında yer almıştır. Emlak 

Konut, yıllar içinde kazandığı birikimi ve 
teknik altyapısı sayesinde birçok büyük 
projede; mühendislik ve müşavirlik ve 
kontrolörlük desteği vermiştir.

2002 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na 
dönüşen Emlak Konut, bugün Türkiye’nin 
en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı 
haline gelmiştir.

Emlak Konut, devlet kurumu disipliniyle 
özel sektör anlayışının bir araya geldiği 
nadir örneklerden biridir. Bu yaklaşımla 
dünyadaki inşaat teknolojilerini yakından 
takip ederek, Türkiye’ye pek çok yenilik 
kazandırmıştır.

Emlak Konut, one of the longest established 
entities in the sector, was founded in 1953. 
Since the day it has been founded, it has 
adopted bringing Turkey with modern living 
spaces together as a principle. Ataköy in 
İstanbul, Oran and Elvankent projects in 
Ankara are the most concrete examples 
of this sense. Furthermore, these projects 
have been among the first representatives 

of the modern city concept in Turkey. Emlak 
Konut, owing to the experience and technical 
infrastructure it gained throughout the years, 
has provided engineering, consultancy and 
supervision services in many large projects.

Today, Emlak Konut, which transformed 
into Real Estate Investment Company in 
year 2002, has become Turkey’s largest 

Real Estate Investment Company.

Emlak Konut is one of the rare examples, 
which brings together the discipline of state 
institutions and private sector concept. With 
this approach and by closely following the 
construction technologies in the world, it 
has brought many innovations to Turkey.



Emlak Konut, her yeni projesinde çıtayı bir 
adım daha yukarılara taşıma gayretinden 
ödün vermemiş, 2003 yılından itibaren 
ürettiği ve ihalesini gerçekleştirdiği 
konut sayısı toplamda yaklaşık 84.000’e 
ulaşmıştır.

Emlak Konut geldiği noktada hızlı 

büyümesini sürdürmek amacıyla 2010 
yılında halka arz edilmiştir. Beklenenin 
üzerinde bir ilgi gören Emlak Konut halka 
arzıyla; yurt içi bireysel yatırımcı talebinde 
Türkiye rekoru kırıldığı gibi, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 5 halka arzından biri 
gerçekleşmiştir.

Emlak Konut, hızlı yükselişiyle vizyonunu 
ve amaçlarını daha da yukarılara taşıyarak, 
sektöründe sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın önde gelen kuruluşlarından 
biri olmak için kararlılıkla çalışmaktadır.

Emlak Konut, has made no concessions on 
its efforts of raising the bar a step higher 
with each new project, the total number 
of residences, which it has produced and 
made tenders of since 2003, has reached 
approximately 84,000.

In order to maintain its rapid growth at 

the point it reached, Emlak Konut has 
gone public in 2010. As Turkey’s demand 
record for domestic individual investors 
has been broken with Emlak Konut’s public 
offering, which attracted more attention 
than expected, one of the 5 biggest initial 
public offerings of the history of republic 

has been actualized.

Emlak Konut is pushing forward towards 
the future to becoming not only Turkey’s 
but also one of the world’s leading entities 
in its sector through its rapid advance by 
moving its visions and objectives further.



Dumankaya Dünyası

Dumankaya
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Dumankaya sunduğu olanaklar ve getirdiği 
yeniliklerle daire sahiplerine yepyeni 
bir dünyanın kapılarını açmaktadır! 
Dumankaya Dünyası adını verilen bu 
kolaylıklar, olanaklar ve hizmetler zincirinin 

en önemli hedefi “her aşamada mutlu ev 
sahipleri” kazanmaktır. Bu hizmet paketi 
dairenin dekorasyonundan satış ya da 
kiralanmasına, tam donanımlı sağlık ve 
spor merkezi Athletic-O Sports Club’dan 

Dumankaya IQ Akıllı Ev Teknolojisi’ne ve 
çeşitli sosyal sorumluluk projelerine çok 
geniş bir yelpazeyi içermektedir. 

Dumankaya World 
Dumankaya opens the doors for apartment 
owners to a brand new world with the amenities 
it offers and innovations it brings!  The primary 
target of this chain of amenities, benefits 
and services, named “Dumankaya World,” 

is generating “happy homeowners in every 
phase”!  This service package comprises a 
wide spectrum of services such as decorating, 
selling or renting out the apartment, the fully 
equipped health and sports center Athletic-O 

Sports Club, Dumankaya IQ Smart Home 
Technology and various social responsibility 
projects.



Dumankaya Dünyası’nın sunduğu 
kolaylıklardan Türkiye dışında yaşayan 
daire sahipleri de yararlanabilmektedir. 
Siz Türkiye’de olmasanız da Dumankaya 
Dünyası’nın sunduğu bir avantaj olarak birkaç 
talimat vererek daireniz ile ilgili kiralama, 
satış, işlerin adınıza gerçekleştirilmesini 
sağlayabileceksiniz.

Dumankaya web sayfasındaki size özel 
şifreli alana girerek inşa halindeki projenin 

zemin etüd raporu, malzeme bilgileri gibi 
her türlü detaya ulaşabilir ve inşaatı aşama 
aşama görsel olarak izleyebilirsiniz.

Dairenizde bulunduğunuz süre boyunca 
da asistan hizmetlerinden (konut asistan, 
yol asistan, danışmanlık vs.), daire 
hizmetlerinden (kuru temizleme, house 
keeping vs.), seyahat hizmetlerinden 
(Türkiye’deki sosyal aktivitelere rezervasyon, 
uçak bileti alımı, seyahat planlaması vs.) 

ve sağlık hizmetlerinden (tıbbi danışma, 
acil ilaç gönderimi vs.) yararlanabilirsiniz. 
Ayrıca daireniz için ankastre ürünlerden 
perdeye, mobilyadan klimaya Dumankaya 
Dünyası’nın sunduğu son derece hesaplı 
ve çok seçenekli dekorasyon paketlerinden 
satın alabilir, garanti süresi boyunca 
dairenizle ilgili arıza ve onarımlarda teknik 
destek sağlayabilirsiniz.

Apartment owners living abroad can also make 
use of the advantages offered by Dumankaya 
World. Even if you are not in Turkey, as an 
advantage offered to you by Dumankaya World, 
you may provide rental or sales processes 
be carried out on your behalf by just giving 
a few instructions.

By signing into the password protected special 
section on Dumankaya website, you may 
access all the details about the project under 

construction, such as the land survey report, 
information on materials as well as visually 
monitoring the construction phase by phase.

During the time you live in your apartment 
you may make use of the assistant services 
(home assistant, road assistant, consulting etc.), 
residence services (dry cleaning, housekeeping 
etc.), travel services (reservations for the 
social events in Turkey, ticket purchases for 
domestic flights, travel planning etc.) and 

health services (medical consulting, urgent 
medicine delivery etc.). Moreover, you may 
purchase one of the very economic and 
multi-option decoration packages offered 
by Dumankaya World and obtain technical 
support for any breakdowns or repairs in 
your apartment during the warranty period.



Dumankaya Projeleri
Dumankaya, Türkiye’nin en önemli kenti İstanbul’da proje geliştiren bir kuruluş olarak, bir yandan merkezi semtlerin en tercih edilen 
bölgelerinde, bir yandan da dinamik bir şekilde büyüyen metropolün gelişim trendlerini yakından izleyerek kısa sürede prim yapacak 
yeni lokasyonlarda projeler sunmaktadır. Dumankaya’nın metropolün Avrupa ve Anadolu yakalarında son yıllarda gerçekleştirdiği 
projelerin başlıcaları şunlardır:

As an enterprise developing projects in Istanbul, the most important city in Turkey, Dumankaya presents projects both in the most favored 
downtown locations and in in new locations sure to make a splash in a short time by closely following the development trends of the metropolis 
which continues to grow dynamically. The major projects materialized by Dumankaya in the recent years both on the European and Asian sides 
are:

Dumankaya Projects



Proje Adı: Gizli Bahçe Konakları

Yeri: Gizli Bahçe bölgesi, Aydınlı-Tuzla

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: Konak tarzında 30 blok, 374 daire, 60 m2 1+1’den 270 m2 5+1’e kadar değişen 13 farklı 
daire tipi

Sosyal Donatı Alanları: 1 kapalı, 3 açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı, tenis kortları, basketbol-voleybol 
sahası, kır kahvesi, kafeterya.

Project Name: Gizli Bahçe Konakları

Place: Gizli Bahçe district, Aydınlı-Tuzla

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction

Number and Specifications of the Apartments: Mansion style 30 blocks, 374 apartments, 13 different apartment types 
ranging from 60 m2 1+1s to 270 m2 5+1s

Amenities: 1 indoor, 3 outdoor pools, fitness center, children’s park, tennis courts, basketball/volleyball court, countryside 
cafes, cafeteria.

Gizli Bahçe Konakları

Proje Adı: Gizli Bahçe Manzara Konakları

Yeri: Gizli Bahçe bölgesi, Aydınlı-Tuzla

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: Konak tarzında 9 blok, 103 daire, 65 m2 1+1’den 153 m2 3+1’e kadar değişen 9 farklı daire tipi

Sosyal Donatı Alanları: 2 açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı, çok amaçlı spor sahası, seyir terası, kafeterya.

Project Name: Gizli Bahçe Manzara Konakları

Place: Gizli Bahçe district, Aydınlı-Tuzla

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction

Number and Specifications of the Apartments: Mansion style 9 blocks, 103 apartments, 9 different apartment types 
ranging from 65 m2 1+1s to 153 m2 3+1s

Amenities: 2 outdoor pools, fitness center, children’s park, multi-purpose sports field, observation terrace, cafeteria.

Gizli Bahçe Manzara Konakları

Yaşam Başlayan Projeler
Projects Where Life Has Begin



Proje Adı: Trend ve Trend Plus

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel, tünel kalıp sistemli betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 10 ana yapı, 29 blok, 1436 daire Sosyal Donatı Alanları: 1 kapalı, 3 açık yüzme havuzu, 
göletler, Trendy Club, çocuk parkı, tenis kortları, basketbol-voleybol sahaları, kreş, alışveriş merkezi, 24 saat rezidans 
hizmeti.

Project Name: Trend ve Trend Plus

Place: Kurtköy, Pendik

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction with tunnel formwork system 

Number and Specifications of the Apartments: 10 main buildings, 29 blocks, 1436 apartments Amenities: 1 indoor, 3 
outdoor pools, ponds, Trendy Club, children’s park, tennis courts, basketball/volleyball courts, kindergarten, shopping 
center, 24/7 residence services.

Trend
Trend Plus

Trend Ekstra
Proje Adı: Trend Ekstra

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel, tünel kalıp sistemli betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 1 ana yapı, 3 blok, 172 daire, 65 m2 1+1’den 151 m2 3+1’e kadar değişen 9 farklı daire tipi

Sosyal Donatı Alanları: Kapalı ve açık yüzme havuzları, fitness center, açık ve kapalı çocuk alanları, çok amaçlı spor 
sahası, kafeterya, kapalı otopark, 10 mağazalı alışveriş birimi.

Project Name: Trend Ekstra

Place: Kurtköy-Pendik

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction with tunnel formwork system 

Number and Specifications of the Apartments: 1 main building, 3 blocks, 172 apartments, 9 different apartment types 
ranging from 65 m2 1+1s to 151 m2 3+1s

Amenities: indoor and outdoor swimming pools, fitness center, indoor and outdoor children’s playgrounds, multi-purpose 
sports field, cafeteria, indoor parking garage, shopping unit with 10 stores.

Proje Adı: Gizli Bahçe Akdeniz Evleri

Yeri: Gizli Bahçe bölgesi, Aydınlı-Tuzla

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme karkas yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 16 blok 194 villa tarzı daire 

Sosyal Donatı Alanları: 2 açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı, spor sahaları, kafeterya, her daireye balkon 
ya da teras bahçe, açık ve kapalı otoparklar.

Project Name: Gizli Bahçe Akdeniz Evleri

Place: Gizli Bahçe district, Aydınlı-Tuzla

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete carcass construction 

Number and Specifications of the Apartments: 16 blocks, 194 villa style apartments 

Amenities: 2 outdoor pools, fitness center, children’s park, sports fields, cafeteria, balcony or terrace garden on every 
apartment, indoor and outdoor parking garages.

Akdeniz Evleri

Konsept İstanbul
Proje Adı: Konsept İstanbul

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel, tünel kalıp sistemli betonerme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 3 etapta 832 daire ve 13 villa. 39 m2 stüdyodan 261 m2 villaya kadar değişen 18 farklı 
konut tipi.

Sosyal Donatı Alanları: 1 kapalı, 3 açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk oyun alanı, tenis kortu, basketbol/ 
voleybol sahası, kafeterya, gölet, süpermarket.

Project Name: Konsept İstanbul

Place: Kurtköy-Pendik

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction with tunnel formwork system

Number and Specifications of the Apartments: 832 apartments and 13 villas in 3 stages, 18 different apartment types 
ranging from 39 m2 studios to 261 m2 villas.

Amenities: 1 indoor, 3 outdoor pools, fitness center, children’s playground, tennis court, basketball/volleyball court, 
cafeteria, pond, supermarket.



Vizyon
Proje Adı: Dumankaya Vizyon

Yeri: Kartal

Yapı Özellikleri: Radye temel betonarme karkas yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: İki kulede 38 m2 stüdyodan 195 m2 loft’a farklı büyüklüklerde 350 rezidans daire

Sosyal Donatı Alanları: Açık yüzme havuzu, fitness center, SPA, restaurant ve cafe, tenis kortu, çocuk parkı, spor 
sahası, alışveriş birimleri, home office’ler.

Project Name: Dumankaya Vizyon

Place: Kartal

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete carcass construction

Number and Specifications of the Apartments: 350 residence apartments in various sizes ranging from 38 m2 studios 
to 195 m2 lofts in two towers 

Amenities: Outdoor swimming pool, fitness center, SPA, restaurant and cafe, tennis court, children’s park, sports field, 
shopping units and home offices.

Proje Adı: Dumankaya Minimal

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme karkas yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: İki ve dört katlı bloklarda 35 m2 stüdyodan 115 m2 3+1’e farklı büyüklüklerde 175 daire

Sosyal Donatı Alanları: Açık yüzme havuzu, fitness center, kafeterya, çocuk parkı, çok amaçlı spor sahası

Project Name: Dumankaya Minimal

Place: Kurtköy-Pendik

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete carcass construction 

Number and Specifications of the Apartments: 175 apartments in various sizes ranging from 35 m2 studios to 115 m2 
3+1s in two and four storey blocks 

Amenities: Outdoor swimming pool, fitness center, cafeteria, children’s park, multi-purpose sports field 

Minimal

İkon
Proje Adı: Dumankaya İkon

Yeri: Göztepe

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme karkas yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: İkisi 41, biri 40 katlı üç kule, 1022’si rezidans, 31’i home office toplam 1053 daire

Sosyal Donatı Alanları: Resepsiyon ve lobi, 2 yüzme havuzu ve oyun havuzu, İkon Club, fitness center, hamam, sauna, 
buhar odası, alışveriş birimleri, kafeteryalar, spor sahaları, 10 katta bir teras bahçe, 24 saat güvenlik, kapalı otopark.

Project Name: Dumankaya İkon

Place: Göztepe

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete carcass construction 

Number and Specifications of the Apartments: two 41 storey and one 40 storey in total three towers, 1053 apartments 
in total comprising 1022 residences and 31 home offices 

Amenities: Reception and lobby, 2 swimming pools and a play pool, Ikon Club, fitness center, hammam, sauna, steam 
room, shopping units, cafeterias, sports fields, every 10 floors a terrace garden, 24/7 security, indoor parking garage.

Modern
Proje Adı: Dumankaya Modern

Yeri: Esenyurt-Bahçeşehir

Yapı Özellikleri: Radye temel üzeri Konvansiyonel Taşıma Sistemi

Daire Sayısı ve Özellikleri: 6 blokta stüdyodan 3+1’e toplam 716 daire

Sosyal Donatı Alanları: Sıcak sohbetlerin mekânı sanat kafe, Fitness center, Sanat atölyeleri ve hobi odaları, 2 adet 
yüzme havuzu, Temalı Bahçeler, Çok amaçlı spor alanı, Çocuk oyun alanı, Gezinti ve koşu parkurları, Çocuk havuzu, 
Manzara terasları, Yansıma havuzları, Açık ve kapalı otopark, 24 saat güvenlik

Project Name: Dumankaya Modern

Place: Esenyurt-Bahçeşehir

Construction Specifications: Conventional weight-bearing system over raft foundation

Number and Specifications of the Apartments: 716 apartments in total ranging from studios to 3+1s in 6 blocks 

Amenities: A place for warm conversations, Art Cafe, fitness center, art ateliers and hobby rooms, 2 swimming pools, 
theme gardens, multi-purpose sports field, children’s playground, running and walking tracks, children’s pool, observation 
terraces, reflective pools, indoor and outdoor parking garages, 24/7 security.



Proje Adı: Villa Gizli Bahçe

Yeri: Gizli Bahçe bölgesi, Aydınlı-Tuzla

Yapı Özellikleri: Radye temel, betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 24 ikiz villa ve 1 tek villa

Sosyal Donatı Alanları: Yüzme havuzu, otopark, sosyal tesis, 24 saat güvenlik

Project Name: Villa Gizli Bahçe

Place: Gizli Bahçe district, Aydınlı-Tuzla

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction

Number and Specifications of the Apartments: 24 twin villas and 1 single villa 

Amenities: Swimming pool, parking garage, social facility, 24/7 security.

Villa Gizli Bahçe

Cadde
Proje Adı: Dumankaya Cadde

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel üzeri konvansiyonel taşıma sistemi

Daire Sayısı ve Özellikleri: 3 blok konut ve home-office içerikli toplam 4 blokta stüdyodan 174 m2 3+1 dubleks’e 303 
rezidans daire

Sosyal Donatı Alanları: Yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, Çocuk oyun alanı, manzara terasları, koşu ve yürüyüş 
parkurları, Fitness center, Sauna, home office bloğunda toplantı odası, bölgenin açık hava AVM’si, Açık - kapalı otopark.

Project Name: Dumankaya Cadde

Place: Kurtköy-Pendik

Construction Specifications: Conventional weight-bearing system over raft foundation

Number and Specifications of the Apartments: 303 residence apartments ranging from studios to 174 m2 3+1 duplexes in 

4 blocks in total comprising 3 blocks of residences and 1 block of home offices 

Amenities: Swimming pool, children’s swimming pool, children’s playground, observation terraces, running and walking 
tracks, fitness center, sauna, meeting room in the home office block, outdoor mall of the region, indoor and outdoor 
parking garages. 

Flex Ataşehir
Proje Adı: Dumankaya Flex Ataşehir

Yeri: Ataşehir

Yapı Özellikleri: Radye temel betonarme yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: Stüdyo ve 1+1 toplam 90 daire ve home office

Sosyal Donatı Alanları: Toplantı odaları, Otopark, lounge, 24 saat güvenlik.

Project Name: Dumankaya Flex Ataşehir

Place: Ataşehir

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete construction

Number and Specifications of the Apartments: Apartments comprising studios and 1+1s and home offices, 90 in total 

Amenities: Meeting rooms, parking garage, lounge, 24/7 security.

Flex Kurtköy
Proje Adı: Dumankaya Flex Kurtköy

Yeri: Kurtköy-Pendik

Yapı Özellikleri: Radye temel

Daire Sayısı ve Özellikleri: 3 blokta 376 Home Office, 7 mağaza

Sosyal Donatı Alanları: Yüzme havuzu, kafeterya, toplantı salonları , lobi hizmetleri, fitness salonu, çocuk oyun alanı, 
alışveriş birimleri, kademeli yansıma havuzları, teras bahçeler, yürüyüş ve koşu parkurları, açık ve kapalı otopark , 
24 saat güvenlik

Project Name: Dumankaya Flex Kurtköy

Place: Kurtköy-Pendik

Construction Specifications: Raft foundation

Number and Specifications of the Apartments: 376 home offices in 3 blocks, 7 commercial units

Amenities: Swimming pool, cafeteria, conference rooms, reception services, fitness center, children’s playground, shopping 
units, reflective pools, terrace gardens, running and walking tracks, indoor and outdoor parking garages, 24/7 security.



Proje Adı: Dumankaya Horizon

Yeri: Kartal sahili

Yapı Özellikleri: Asmolen sistem

Daire Sayısı ve Özellikleri: A blokta 109 daire, B blokta 34 ticari ofis, 22 mağaza

Sosyal Donatı Alanları: Her daireye ve ticari ofise kapalı otopark alanı, 700 m2’lik spor kompleksi, Dumankaya IQ 
Akıllı Ev Teknolojisi alt yapısı, resepsiyon hizmeti, 24 saat güvenlik.

Project Name: Dumankaya Horizon

Place: Kartal shoreline 

Construction Specifications: Floor block system

Number and Specifications of the Apartments: 109 apartments in Block A, 34 commercial offices and 22 stores in Block B

Amenities: Indoor parking space for each apartment and commercial office, 700 m2 sports complex, Dumankaya IQ 
Smart Home Technology infrastructure, reception service, 24/7 security.

Horizon

Proje Adı: Dumankaya Ritim İstanbul

Yeri: Maltepe

Yapı Özellikleri: Radye temel 

Daire Sayısı ve Özellikleri: 7 blokta 1113 konut, 113 ticari ofis, 147 mağaza

Sosyal Donatı Alanları: Dumankaya Kurumsal İletişim Sistemi tarafından verilen rezidans ve ofis hizmetleri, 107 
ticari alan, ara katlarda kat bahçeleri ve dinlenme alanları, içinde sauna, jakuzi, kütüphane ve seyir terasını barındıran 
özel kulüpler, Dumankaya IQ Akıllı Ev Teknolojisi altyapısı, açık yüzme havuzları ve güneşlenme terasları, Athletic-o 
Sports Club yaşam ve spor merkezi, auto showroom, yansıma havuzları, kafeterya ve lokantalar, çocuk oyun alanı, 
yürüyüş parkurları, peyzaj alanları, 24 saat güvenlik, içinde fuaye, konferans salonu ve sanat galerisinin yer aldığı 
bir kültür merkezi, açık ve kapalı otopark.

Project Name: Dumankaya Ritim İstanbul

Place: Maltepe

Construction Specifications: Raft foundation

Number and Specifications of the Apartments: 1113 residences, 113 commercial offices and 147 stores in 7 blocks 

Amenities: Residence and office services provided by Dumankaya Corporate Communication System, 107 commercial 
areas, storey gardens and rest areas on mezzanine floors, private clubs comprising sauna, jacuzzi, library and observation 
terrace, Dumankaya IQ smart home technology infrastructure, outdoor swimming pools and sunbathing terraces, Athletic-o 
Sports Club life and sports center, auto showroom, reflective pools, cafeteria and restaurants, children’s playground, 
walking tracks, landscaped areas, 24/7 security, a cultural center comprising a foyer, conference room and art gallery, 
indoor and outdoor parking garages. 

Ritim İstanbul
Satışı Devam Eden Projeler
Projects Still Available For Sale



Proje Adı: Dumankaya Konsept Halkalı

Yeri: Halkalı

Yapı Özellikleri: Radye temel betonarme karkas yapı

Daire Sayısı ve Özellikleri: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 rezidans daire ve 21 kent villası, toplam 812 konut ve 3 ticari alan

Sosyal Donatı Alanları: Dumankaya IQ Akıllı Ev Teknolojisi altyapısı, açık yüzme havuzu ve güneşlenme terası, 
sosyal tesis, yansıma havuzları, sauna, fitness center, kafeterya, hobi odası, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları, 
basketbol sahası, peyzaj alanları, su kanalları, 24 saat güvenlik, açık ve kapalı otopark.

Project Name: Dumankaya Konsept Halkalı

Place: Halkalı

Construction Specifications: Raft foundation, reinforced concrete carcass construction

Number and Specifications of the Apartments: 812 residences in total comprising 1+1, 2+1, 3+1 and 4+1 residence 
apartments and 21 town villas and 3 commercial areas

Amenities: Dumankaya IQ Smart Home Technology infrastructure, outdoor swimming pool and sunbathing terrace, social 
facility, reflective pools, sauna, fitness center, cafeteria, hobby room, children’s playground, walking tracks, basketball 
court, landscaped areas, water channels, 24/7 security, indoor and outdoor parking garages. 

Konsept Halkalı

Proje Adı: Dumankaya Modern Vadi

Yeri: Esenyurt-Bahçeşehir

Yapı Özellikleri: Radye temel üzeri Konvansiyonel Taşıma Sistemi

Daire Sayısı ve Özellikleri: 11 blokta stüdyodan 4,5+1 dubleks’e toplam 1589 daire

Sosyal Donatı Alanları: Konsept adalar, kaskatlı şelale ve İspanyol merdivenleri, kule restaurant, çocuk oyun alanları, 
basketbol sahası, kapalı ve açık otoparklar, ayna havuzlar ve reflekte havuzlar, güneşlenme terasları, ticaret alanları, 
24 saat güvenlik

Project Name: Dumankaya Modern Vadi

Place: Esenyurt-Bahçeşehir

Construction Specifications: Conventional weight-bearing system over raft foundation

Number and Specifications of the Apartments: 1589 apartments in total ranging from studios to 4.5+1 duplexes in 11 
blocks 

Amenities: Theme islands, cascades and Spanish stairs, tower restaurant, children’s playgrounds, basketball court, indoor 
and outdoor parking garages, mirror pools and reflective pools, sunbathing terraces, commercial areas, 24/7 security.

Modern Vadi

Adres Natura
Proje Adı: Dumankaya Adres Natura

Yeri: Gizli Bahçe bölgesi, Aydınlı-Tuzla

Yapı Özellikleri: Konvansiyonel sistem

Daire Sayısı ve Özellikleri: Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 4+1 dubleks olmak üzere 326 daire

Sosyal Donatı Alanları: Açık yüzme havuzu ve güneşlenme terası, sosyal tesis, çocuk oyun alanı, çocuk havuzu, 
yansıma havuzları, sauna, fitness center, kafeterya, yürüyüş parkurları, 3 potalı basketbol sahası, dinlenme ve seyir 
alanları, peyzaj alanları, 24 saat güvenlik, kapalı otopark.

Project Name: Dumankaya Adres Natura

Place: Gizli Bahçe district, Aydınlı-Tuzla

Construction Specifications: Conventional system 

Number and Specifications of the Apartments: 326 apartments comprising studios, 1+1s, 2+1s, 3+1s, 4+1s and 4+1 
duplexes

Amenities: Outdoor swimming pool and sunbathing terrace, social facility, children’s playground, children’s swimming 
pool, reflective pools, sauna, fitness center, cafeteria, walking tracks, basketball court with 3 hoops, rest and observation 
areas, landscaped areas, 24/7 security, indoor parking garage.
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