
• 6 adımda benzersiz bir yaşam • Yeni yaşamınızın zahmetsiz eğlenceleri 
• Kaliteli eğitimi yanı başınıza taşıyan üniversiteler • İstanbul'un en iyi konaklama ve sağlık merkezleri
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Sevdiklerinize hayallerini kurduğu geleceği 
armağan edeceğiniz Kordon İstanbul, mimarisi, 
muhteşem lokasyonu ve hayatınıza katacağı 
ayrıcalıklı tatlarıyla mükemmel bir yaşam için 
olduğu kadar eşsiz bir yatırım için de çok özel bir 
adres.

İstanbul’un en değerli merkezinde, Levent ve 
Maslak’ın yanı başında, dört bir yanı, 
yeşili ve maviyi buluşturan eşsiz güzelliklerle 
dolu Kordon İstanbul’un 1+0 ‘dan 4+1’e uzanan, 
bahçeli veya teraslı daire seçeneklerinde 
ömre bedel bir yaşam sizi bekliyor!



Bölgesinin
Getiri Potansiyeli

En Yüksek Konut Projesi!*
*Forbes Türkiye dergisi tarafından yapılan araştırmaya göre.
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Kordon İstanbul’un her bir detayı özenle 
düşünülmüş sosyal alanlarında ruhunuza 
iyi gelecek yeni bir hobiyi deneyimlerken, 
aynı zamanda tutkularınızı da yaşama 
fırsatı bulacaksınız.

Açık hava sinemasındaki dev ekranda, 
sevdiklerinizle baş başa film izlemek 
veya müzik stüdyonuzda vereceğiniz 
müthiş bir konser…

Kordon İstanbul'da keyifli anlarla dolu 
bir yaşam ile tanışacaksınız.

• Yürüyüş ve Açık Hava Spor Alanları
• Kapalı Yüzme Havuzu
• Açık Yüzme Havuzu
• Sauna
• Buhar Odası
• Hamam
• Fitness
• Pilates Salonu
• Yoga Alanları
• Zen Bahçeleri
• Gazebolar
• Açık Hava Sineması
• Sanat Atölyeleri
• Çocuk Oyun Kulübü
• Karaoke Odası
• Misafir Evi
• Toplantı Odaları

Her gün bambaşka 
bir keyifle tanışmaya 
hazır mısınız?
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Adım 1
Yaşam alanınız en prestijli üniversitelere, 
ilk ve orta öğretim kurumlarına yakın olacak, 
çocuklarınızın eğitim hayatı kolaylaşacak.

Adım 2
3 ila 10 dakika arasında değişen
uzaklıklardaki birçok AVM ile alışveriş
keyfi için hafta sonunu beklemenize 
gerek kalmayacak.

Adım 3
Kapınızdan çıkar çıkmaz ulaşacağınız 
9 km'lik bisiklet ve yürüyüş parkurunda 
ya da Kordon İstanbul'a yürüme mesafesinde 
bulunan Belgrad Ormanı'nda yapacağınız 
sporun ardından zahmetsiz bir şekilde 
evinizde olacaksınız.

Kordon 
İstanbul ile 
6 adımda
benzersiz 
bir yaşam!

Adım 4
Türk Telekom Stadyumu’na 4 dakika mesafede 
olduğunuzda, futbol mücadelelerinin keyfi 
bir başka çıkacak.

Adım 5
10 dakikalık ulaşım mesafenizdeki tiyatro, 
konser ve diğer birçok etkinlik merkezleriyle, 
en eğlenceli sosyal planlarınızı, eve dönüşü 
düşünmeden yapabileceksiniz.

Adım 6
TEM’e 2, metro ve Maslak’a 5, Levent’e 9, 
Mecidiyeköy ve Nişantaşı’na 10 dakika 
yakınlıkta yaşamanın sağlayacağı ulaşım 
kolaylığıyla adeta günleriniz uzayacak.

• Süreler trafik yoğunluğuna göre değişebilir.

Her şeye yakın olmanın rahatlığıyla
hayatı doya doya yaşıyorum.



Yaşamın tüm renkleri yürüme mesafenizde!
  Etkinlik Merkezleri
• UNIQ İstanbul
• Jolly Joker
• İş Sanat Kültür Merkezi
• Zorlu PSM

  Müzeler
• Atatürk Müzesi
• Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi
• Kağıthane Açık Hava Müzesi
• Rahmi Koç Müzesi
• Miniatürk

  Yeme-İçme Noktaları
• Gina
• Masa
• Serafina 
• Vakko Bistrot
• Michelle Brasserie
• Inari Omakase
• HuQQabaz
• BigChefs
• Brasserie Polonez
• Grill Polonez
• The Galliard
• Saray Muhallebicisi
• Timboo Cafe
• Starbucks
• Pelit Pastanesi

  Alışveriş Merkezleri
• İstinyePark AVM
• Kanyon
• Vadistanbul AVM
• İstanbul Cevahir AVM
• Axis AVM
• Bauhaus
• ÖzdilekPark İstanbul
• Sapphire AVM
• Trump AVM
• Profilo AVM
• Zorlu AVM

  Spor ve Doğa
• Türk Telekom Stadyumu
• Belgrad Ormanı
• Kemer Country
• Enka Spor Kulübü
• Alkuzu Çifliği ve Binicilik Okulu
• Mac Kanyon

  Eğitim
• İstanbul Atlas Üniversitesi*
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
• Nişantaşı Üniversitesi
• İstanbul Ticaret Üniversitesi
• Haliç Üniversitesi
• Beykent Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi
• MEF Üniversitesi

  Oteller
• Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli
• Radisson Blu Hotel Vadistanbul
• Hilton İstanbul Bomonti
• Mövenpick Hotel İstanbul
• İstanbul Marriot Hotel Şişli
• Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi
• Ramada Hotel Şişli
• Raffles İstanbul
• Somerset Maslak İstanbul

  Hastaneler
• Acıbadem Maslak Hastanesi
• Levent Hastanesi
• Avicenna Hastanesi
• Şişli Florence Nightingale Hastanesi
• İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
• Memorial Şişli Hastanesi
• İstanbul Cerrahi Hastanesi

*İstanbul Atlas Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim döneminde açılması planlanmaktadır.
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    • UNIQ İstanbul

UNIQ İstanbul, kültür, sanat ve eğlence 
dünyasını, doğa ile iç içe ayrıcalıklı bir ortamda 
bir araya getirerek hayata dair tüm renkleri 
hemen yanı başınıza taşıyor. 

Volkswagen Arena, UNIQ Müze, UNIQ Hall, 
UNIQ Stüdyo, Turkmall Sanat, UNIQ Galeri ve 
UNIQ Sahne adını taşıyan farklı birimleri ile 
yüzlerce konser, tiyatro ve etkinliğe ev sahipliği 
yapan UNIQ İstanbul, Kordon İstanbul’daki 
evinize sadece 10 dakika yakınlıkta, tadına 
doyulmaz bir sosyal hayat sunuyor.

• Jolly Joker

Eğlence sektörü ve gece hayatının öncü 
markası Jolly Joker ile müzik dünyasının 
yıldızları Kordon İstanbul’daki yaşamınıza 
komşu oluyor. Üstü kapanabilir terası, 5 farklı 
konsept barı, iç dekorasyonu ve son teknoloji 
ses & ışık sistemi ile eğlence hayatınıza yeni 
bir soluk getirecek olan Jolly Joker 
Vadistanbul, yıl boyunca birbirinden özel 
konserleri yaşam alanınızın yanı başına 
taşıyacak!

• Zorlu PSM

 İstanbul’da, küresel sanat etkinliklerine 
 ev sahipliği yapmak üzere çok amaçlı 
 sanat merkezi olarak tasarlanan Zorlu   
 Performans Sanatları Merkezi, 55.000 m²
 alanıyla, Kordon İstanbul’daki yaşamınızda   
 sanata geniş bir yer açacak!

• İş Sanat Kültür Merkezi

 Kuruluşundan bu yana toplumsal 
 sorumluluklarını ön planda tutan 
 İş Bankası, müzik ve sahne sanatları   
 alanındaki faaliyetlerini İş Sanat çatısı   
 altında gerçekleştiriyor. Ev sahipliği yaptığı   
 etkinliklerde 7’den 70’e herkese hitap eden   
 İş Sanat, 800 kişilik salonuyla birbirinden   
 başarılı ve çeşitli etkinlikleri Kordon   
 İstanbul’daki yaşamınıza taşıyacak!

• Hisart Canlı Tarih 
 ve Diorama Müzesi

 Osmanlı dönemine ait askeri ve etnografik   
 tarihi eserlerin sergilendiği Hisart Canlı   
 Tarih ve Diorama Müzesi ile tarihin ve   
 sanatın hayranlık uyandıran detaylarına   
 komşu olacaksınız.

 Ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın  
 kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak   
 amacıyla oluşturulan müze, Kordon   
 İstanbul’daki yaşamınızda sevdiklerinizle   
 birlikte keyifli bir hafta sonu etkinliği için   
 benzersiz bir adres olacak!

• Kağıthane Açık Hava Müzesi

 İçerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı   
 dönemlerine ait eserler sergilenen,   
 Kağıthane kültürüne ve İstanbul’un tarihine   
 sunulmuş bir katkı niteliğinde açılan yanı   
 başınızdaki Kağıthane Açık Hava Müzesi 
 ile yeni yaşamınızda tarihe yürüme   
 mesafesinde olacaksınız!

• Miniatürk

 2001 yılında temelleri atılan, Türkiye’nin   
 vitrini Miniatürk, çocuklarınız ve 
 misafirleriniz için eğlenceli bir günü   
 ayağınıza getiriyor. 

 Kordon İstanbul’un yanı başında bulunan   
 Miniatürk, masalsı atmosferiyle, en keyifli   
 günlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek! 

• Rahmi Koç Müzesi

 Zengin Atatürk koleksiyonunun yanı sıra   
 denizcilik, havacılık, bilimsel aletler, modeller 
 ve oyuncaklar ile ilgili birçok farklı ve değerli  
 koleksiyona ev sahipliği yapan Rahmi Koç   
 Müzesi, Kordon İstanbul’a yakın konumuyla,  
 kültürel bir eğlenceye ve yaşayan bir tarihe   
 komşu olmanızı sağlayacak.

Zahmetsiz eğlenceler ile aradığınız sosyal hayat.
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Jolly Joker

Miniatürk

İstanbul'da trafiği ve kaybedilen
zamanı düşünmeden eğlenceye ulaşabilmek

sosyal hayatımızı hiç olmadığı kadar canlandırdı.
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• Michelle Brasserie

Mevsime uygun şekilde sürekli olarak 
güncellenen zengin menüsüyle Michelle 
Brasserie, dünya mutfağının en seçkin 
lezzetlerini kaliteli bir hizmetle sunuyor. 
Kordon İstanbul’un hemen yanı başında 
bulunan Michelle Brasserie, girişindeki göz 
alıcı barı, konforlu iç mekanı, zengin botanik 
bahçesi ve deneyimli ekibiyle günün ilk 
saatlerinden itibaren tüm keyifli anlarınıza 
ev sahipliği yapacak.

• Vakko Bistrot

Fransız mutfağının en seçkin lezzetlerini Vakko 
şıklığı ile yorumlayan Vakko Bistrot, benzersiz 
tatlarını Kordon İstanbul’daki yaşamınıza 
taşıyacak! Güne kahve eşliğinde başlamak ve 
sağlıklı lezzetlerle hazırlanan kahvaltı seçenekleri 
ile enerji dolmak istediğinizde, Vakko Bistrot hep 
sizleri bekliyor olacak!

• Serafina

İtalyan mutfağının İstanbul’daki en önemli 
temsilcilerinden Serafina, şık ve rahat 
atmosferi, zengin menüsü ile hem öğle hem 
akşam yemeklerine eşsiz bir lezzet sunuyor. 
İtalyan mutfağına meraklıysanız, Kordon 
İstanbul’a komşu konumuyla Serafina’nın tadı 
damağınızda kalacak lezzetleri ve kaliteli 
hizmeti vazgeçilmeziniz olacak.

İstanbul’un meşhur lezzetleri elinizin altında.

Michelle Brasserie

Serafina
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• HuQQabaz

Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler, 
Türkiye’nin her köşesinden yöreye özgü 
geleneksel tatlar, Fast Casual konseptinin 
Türkiye’deki temsilcisi olan HuQQabaz’ın 
yorumuyla Kordon İstanbul’un yanı başında. 
HuQQabaz dilediğiniz her an sizlere kaliteli 
zaman geçirerek her dakikanın keyfini 
çıkaracağınız, küçük sürprizlerle gününüze 
renk katacağınız ve lokal tatları keşfedeceğiniz 
bir deneyim sunacak.

• BigChefs

İlk günden itibaren misafir memnuniyetine 
öncelik veren ve kısa sürede Türkiye’nin güçlü 
ve önde gelen restoran zinciri markası haline 
gelen BigChefs, misafirlerine kendilerini 
evlerinde gibi rahat ve keyifli hissettiren, sıcak 
ve konforlu dekorasyonuyla, Kordon 
İstanbul’daki yaşamınızda günün her saatinde 
keyifli buluşmalarınıza ev sahipliği yapacak. BigChefs

HuQQabaz
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• Brasserie Polonez

Kaliteli servisi ve şık ambiyansıyla 
beklentilerinizin karşılığını veren Brasserie 
Polonez’in lezzetleri arasında kırmızı et 
yemekleri ile İtalya’dan özel getirilen taş 
fırında yapılan nefis pizzaları dikkat çekiyor. 
İddialı menüsü, ferah ve huzurlu atmosferi 
ile her yaşa hitap eden mekan, hızlı ve şık 
servisi ile Kordon İstanbul sakinlerini 
lezzetli bir keyfe davet ediyor.

• Grill Polonez

Kaliteli et yemek sizin için bir tutkuysa, 
Grill Polonez tam size göre. Her sezon 
menüsüne yeni ve eşsiz lezzetler katan, 
bir et restoranından beklenen her şeyi 
fazlasıyla sunan Grill Polonez, keyifli 
atmosferi, seçkin lezzetleri ve Kordon 
İstanbul’a olan yakınlığıyla yeni yaşamınızda 
damak tadınıza karşılık bulabileceğiniz 
en iyi alternatifler arasında!

Brasserie Polonez

Grill Polonez
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• Inari Omakase

Yenilenen dekorasyonuyla 6 yıldır İstanbul’un 
gözde mekanları arasında yer alan Inari 
Omakase ile Japon mutfağının lezzetleri artık 
size daha da yakın. Farklı kokteylleriyle yemek 
sonrasında da keyifle vakit geçirebileceğiniz 
Inari Omakase, Kordon İstanbul’daki 
yaşamınızda favori mekanlarınızdan 
olmaya aday.

• Timboo Cafe

Lezzet yolculuğuna 2008’de Ankara’da 
başlayan Timboo Cafe, dinamik ve eğlenceli 
ambiyansı, menü çeşitliliği, büyük ve lezzetli 
porsiyonları ve detaylara verdiği önem ile 
İstanbul’un en çok beğenilen ve tercih edilen 
restoranlarından. Timboo Cafe zengin 
menüsüyle, Kordon İstanbul’daki yaşamınızda 
sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar 
günün tüm saatlerine uygun yeme-içme 
beklentilerinize cevap verecek.

Timboo Cafe

Inari Omakase



• Starbucks

En yüksek kalitede kahve çekirdekleriyle 
hazırladığı birbirinden lezzetli kahveleriyle, 
kahve tutkunlarının tüm dünyadaki uğrak 
noktası, Kordon İstanbul’daki yaşamınızda artık 
yanı başınızda! Sohbet etmek, arkadaşlarınızla 
buluşmak ya da mis gibi kahve kokusu 
eşliğinde çalışmak isterseniz, Starbucks günün 
her saati hizmetinizde olacak! 

• Pelit Pastanesi

1957’den beri sunduğu ürün ve hizmet 
çeşitliliği ile yaşamın her anına uzanarak, 
unutulmaz lezzetlerle o anları güzelleştiren 
Pelit Pastanesi’nin kapıları size her daim açık! 
Kordon İstanbul sakinlerinin vazgeçilmezi 
olacak mekanda siz de sevdiklerinizle 
güzel vakit geçirmenin keyfine varacaksınız!
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• Saray Muhallebicisi

83 yıl evvel yola çıkan, bir İstanbul klasiği 
Saray Muhallebicisi, çayı, kahvesi ve özgün 
lezzetleriyle, en güzel sohbetlerinizin adresi 
olacak. Kordon İstanbul’a yakın konumda 
bulunan Saray Muhallebicisi’nde, yıllara 
meydan okuyan, gelenekselleşen lezzetler ve 
günün her saatine uygun taptaze ürünler 
bulmanız mümkün olacak.

Saray Muhallebicisi
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• İstinyePark AVM

Cam kubbesi ve açık yeşil alanlarıyla, 
kapalı alanda bile günün her saatinin keyfini 
çıkarmanızı sağlayan İstinyePark AVM, 
dünyanın en seçkin markalarının da yer aldığı 
280 mağazası, en lezzetli alternatifleri sunan 
restoranları ve ev sahipliği yaptığı birbirinden 
eğlenceli etkinlikleriyle, Kordon İstanbul’daki 
yaşamınızda seçkin alışveriş ve eğlence 
deneyimlerinizin vazgeçilmezi olacak!

• Kanyon

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi markaları, 
gurme restoranlar, kafeler, sinemalar, 
açık hava performanslarıyla Kanyon, 
alışveriş keyfini ve eğlenceyi yanı başınıza 
getiriyor! Kordon İstanbul’daki evinizden 
çıktığınızda zahmetsiz bir şekilde 
ulaşacağınız Kanyon, en keyifli günleriniz için 
her an sizi bekliyor olacak.

Alışveriş
keyfini
dilediğiniz
her an
yaşayın!
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Kolaylıkla ulaşabileceğim 
AVM'ler sayesinde,
alışveriş keyfi için 
hafta sonunu beklememe
gerek kalmıyor.

• Zorlu AVM

Yaklaşık 250 mağazası, 10 bin m2‘lik ana 
meydanı, yarı açık, yarı kapalı özelliğiyle kentin 
buluşma noktası olan Zorlu AVM ile Kordon 
İstanbul’daki yaşantınızda, alışveriş keyfine ve 
eğlenceye komşu olacaksınız!

• Vadistanbul AVM

Modanın öncü markaları ve dünya lezzetlerini 
eşsiz bir doğa manzarasında buluşturan 
Vadistanbul AVM, 270’ten fazla mağazası, 
eğlence ve sinema alanları ile alışveriş 
deneyimini keyifli bir anlayışla sunuyor. 
Vadistanbul AVM, Kordon İstanbul’a yakın 
konumuyla alışveriş keyfini ve eğlenceyi 
sizin için her an ulaşılabilir kılıyor.

• İstanbul Cevahir AVM

6 kata yayılan toplam 300 mağazası ve 2500 
araç kapasiteli kapalı otoparkıyla İstanbul 
Cevahir AVM, alışveriş keyfini ve eğlenceyi 
yanı başınıza getiriyor! Kordon İstanbul’daki 
evinizden çıktığınızda zahmetsiz bir şekilde 
İstanbul Cevahir AVM’ye ulaşacaksınız.
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Spora dair 
ne varsa artık 
yanı başınızda!

Kemer Country Golf  Kulübü

Kemer Country Golf Kulübü, uluslararası 
standartlardaki 18 delikli golf sahası ile 
İstanbul'da golf denince akla gelen tek adres. 
USGA standartlarına uygun olarak tasarlanan, 
zor beğenen profesyonel golfçülere olduğu 
kadar, yeni başlayanlara da hitap eden golf 
sahası, golf deneyimi yaşamak isteyen Kordon 
İstanbullular için vazgeçilmez bir adres olacak.

Enka Spor Kulübü

Enka Spor Kulübü, 110 dönümlük yemyeşil 
alanında, uzman antrenör kadrosuyla, atletizm, 
tenis, yüzme, su topu, güreş, triatlon, voleybol 
ve basketbol branşlarında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Kordon İstanbul’a oldukça 
yakın bir lokasyonda hizmet veren Enka Spor 
Kulübü, uluslararası standartlarda 3 basketbol 
ve 3 voleybol sahası, açık-kapalı yüzme 
havuzları, saunası ve 12 tenis kortuyla tüm 
sportif aktivitelerinizin ev sahibi olmaya aday!

Türk Telekom Stadyumu

Türk sporunun kalbinin attığı, Türk Telekom 
altyapısıyla inşa edilen ve dünyanın en iyileri 
arasında yer alan Türk Telekom Stadyumu’nun, 
Kordon İstanbul’a yakınlığı sayesinde, futbolun 
benzersiz keyfine komşu olacaksınız!

Alkuzu Çiftliği ve Binicilik Okulu

47 dönümlük yemyeşil arazisiyle Alkuzu Çiftliği 
ve Binicilik Okulu, 6 yaş üzeri her seviyedeki 
binicilere hizmet veriyor. Ayrıca temel biniş, 
dresaj, engel atlama ve atlı jimnastik 
branşlarında uzmanlaşmak isteyen sporcular 
için lisansa hazırlık eğitimi, binicilik yarışmaları-
na hazırlık dersleri de veren Alkuzu Çiftliği ve 
Binicilik Okulu, Kordon İstanbul’daki yaşamınız-
da zahmetsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz en 
büyük keyiflerinizden biri haline gelecek.

Belgrad Ormanı

Güne iyi başlamanızı sağlayacak 
bir sabah koşusu ya da sakin, keyifli 
bir yürüyüş…

Kordon İstanbul’a komşu, İstanbul’un en büyük 
ormanı olan Belgrad Ormanı, sağlıklı yaşam 
aktivitelerinizin uğrak adresi olacak. 
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Kaliteli eğitime
kolay ulaşım!

• İstanbul Teknik Üniversitesi

245 yıllık tarihi, 5 kampüs, 13 fakülte ve 
39 lisans programıyla Türkiye’nin en seçkin 
üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Kordon İstanbul’a yakınlığıyla 
çocuklarınız için kaliteli eğitime ulaşımı 
hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

• Yıldız Teknik Üniversitesi

Temelleri 1900’lü yılların başlarına dayanan, 
İstanbul’un en köklü kurumlarından biri olan 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile kaliteli eğitim 
artık yanı başınızda olacak. Kordon İstanbul’a 
komşu olan Yıldız Teknik Üniversitesi, 11 
fakülte, 2 enstitü ve 2 meslek yüksek okulu
ile çocuklarınız için benzersiz olduğu kadar 
zahmetsiz bir eğitim fırsatı sunuyor!

• İstanbul Atlas Üniversitesi *

’’Gelecek Etkisi” sloganı ve 6 fakültesiyle 
eğitime yeni bir soluk getiren İstanbul Atlas 
Üniversitesi, merkezi konumu, kalitesi ve 
vizyonu ile İstanbul’un eğitimdeki yeni yüzü. 
İstanbul Atlas Üniversitesi, Kordon İstanbul’a 
komşu konumuyla kaliteli eğitimi yanı 
başınıza taşıyacak.

• Nişantaşı Üniversitesi

2009 yılında eğitim-öğretimine başlayan 
Nişantaşı Üniversitesi, 100'ün üzerinde 
programı ve kaliteli eğitimiyle çocuklarınızın 
geleceğini güvence altına alıyor. 
Kordon İstanbul'da, Nişantaşı Üniversitesi'nin 
zengin olanaklarıyla üst düzey bir eğitime 
kolayca ulaşacaksınız.

• İstanbul Bilgi Üniversitesi

7 Haziran 1996 tarihinde “Okul için değil, 
yaşam için öğrenmeli” mottosuyla, 
üniversite yaşamına yeni bir soluk 
getirmek amacıyla kurulan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nin 7 fakültesi, 3 enstitüsü 
ve 150’den fazla programıyla, Kordon 
İstanbul’daki yeni yaşamınızda seçkin 
eğitime komşu olacaksınız!

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

Evimden uzaklaşmama gerek kalmadan
kaliteli bir okulda eğitim görebilmek

benim için büyük bir şans.
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İstanbul'un en seçkin otelleri
misafirlerinizin hizmetinde.

• Radisson Blu Vadistanbul

Radisson Blu Hotel Vadistanbul büyüleyici 
orman manzaralı ve eski İstanbul'un bohem 
tarzını yansıtan odaları, uluslararası standart-
lardaki hizmet anlayışı, donanımlı toplantı 
odaları, SPA merkezi ve farklı lezzetler sunan 
restoranları ile Kordon İstanbul’a yakın 
konumuyla İstanbul'un ruhunu yakından 
hissetmek isteyen misafirlerinizi bekliyor.

• Somerset Maslak İstanbul

Kullanıma hazır ve eşyalı rezidans dairelerinde, 
24 saat açık resepsiyon, günlük oda temizliği, 
kablosuz internet, vale, bebek bakıcılığı ve 
elektronik kart erişimiyle güçlendirilen güvenlik 
hizmeti gibi ayrıcalıklar sunan Somerset 
Maslak, merkezi konumuyla misafirlerinize çok 
kısa bir sürede İstanbul'u keşfetme ve sosyal 
olanaklarından yararlanma fırsatı sağlayacak.

• Raffles İstanbul

181 odanın bulunduğu 15 katıyla 2013 
yılından beri İstanbul’un en gözde otellerinden 
olan Raffles İstanbul’da eşsiz bir konfor 
misafirlerinizi bekliyor! Olağanüstü manzarası 
ve zengin olanaklarıyla Raffles İstanbul, 
misafirlerinizi kaliteli bir şekilde 
ağırlayabileceğiniz seçkin bir adres.
 

• Mövenpick Hotel İstanbul

World Travel Awards tarafından 2017'de 
"Avrupa'nın En İyi İş Oteli" seçilen
Mövenpick Hotel, misafirlerine İstanbul’daki 
antik kültürlerin ve modern gelişmelerin 
muhteşem uyumunu yaşatıyor. Kordon 
İstanbul’daki en konforlu komşularınızdan biri 
olan Mövenpick Hotel'de misafirlerinizi, 
konforlu superior odalarda, lounge erişimli 
executive odalarda ya da eşsiz bir manzaraya 
ve Osmanlı tarzı dekorasyona sahip skyline 
deluxe süitte 5 yıldızlı hizmet garantisiyle 
ağırlayabilirsiniz.



Burada sağlığınız da emin ellerde!
• İstanbul Cerrahi Hastanesi

İstanbul Cerrahi Hastanesi, 1998 yılından 
bugüne “İnsan Sağlığına Değer Verme” 
ilkesiyle işini sevgi ile yapmaya devam eden 
bir sağlık merkezi. İstanbul Cerrahi Hastanesi, 
Kordon İstanbul’daki yaşamınızda sadece 
hastalandığınızda hizmet alacağınız bir 
hastane değil, bütünsel ve önleyici tıp 
eşliğinde, günlük rutininizde de ziyaret 
edeceğiniz bir yaşam merkezi olacak.

• Memorial Şişli Hastanesi

Memorial Şişli Hastanesi, uzman doktorları, 
bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile birleştiren 
sağlık personeli, hasta odaklı hizmet anlayışı,
kalite politikası, ileri tıp teknolojisi ile 
donatılan tanı-tedavi üniteleri, modern 
mekanları ve konforlu hasta odaları ile 
Kordon İstanbul sakinleri için sağlıkta 
güvenin vazgeçilmez adresi.

• Acıbadem Maslak Hastanesi

2009 yılında hizmete giren Acıbadem Maslak 
Hastanesi, 2018 yılında tamamlanan 
genişleme projesi kapsamında 106.000 m2 
kapalı alana ve 364 yatak kapasitesine sahip. 
Acıbadem Maslak Hastanesi’nin 196 standart 
olmak üzere 231 hasta odası, 16 genel 
ameliyathanesi, 2 IVF ameliyathanesi ve 
36 yoğun bakım yatağı ile Kordon İstanbul 
sakinlerinin sağlık konusunda içi rahat olacak.

• Şişli Florence Nightingale   
  Hastanesi

Şişli Florence Nightingale Hastanesi, 
30.000 m² kapalı alanda, 228 yatak, dahili 
yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, koroner 
yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım ünitesi 
ve 11 adet ameliyathanesiyle 1989’dan bu 
yana hizmet veriyor. Gelişmiş teşhis ve tedavi 
yöntemlerini yüksek deneyim ve başarı ile 
uygulayan Şişli Florence Nightingale 
Hastanesi’yle Kordon İstanbul’da sağlığınız 
emin ellerde.
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Yaşamın
ve yatırımın
yeni gözdesi!

0850 222 5343   I   kordonistanbul.comCendere Caddesi No:41 Kağıthane - İstanbul

İstanbul’un en çok değer kazanan bölgelerinden
birinde yer alan, Levent ve Maslak’ın yanı başındaki

Kordon İstanbul, önemli ulaşım güzergahları, lokasyonu 
ve tarihi dokusuyla sakinlerine keyifli bir yaşam sunuyor!

AVM’ler, etkinlik ve sanat merkezleri, sağlık hizmetleri,
ulaşım ve eğitim merkezlerine yakınlığıyla dikkatleri 

üzerine çeken Kordon İstanbul, hem yaşam 
hem yatırım fırsatı arayanların yeni gözdesi!


