






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





• 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

Kordon İstanbul’un 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 Kordon 
İstanbul, 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…



Kordon İstanbul’un %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.



Kordon İstanbul, 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 Kordon Lounge 
ile keyiflerimize zaman ayırabildiğimiz bir 
yaşama kavuştuk.



Kordon 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. 
Kordon İstanbul’da yaşamaya başladığımızda 
bunları yapabilmenin ne kadar kolay olduğunu 
gördük.



Kordon İstanbul’un içinde bulunan fitness, 
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.



Kordon İstanbul’da
çocuk olmak 

çok eğlenceli…



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



Kordon İstanbul’un 
zengin yaşam seçenekleri 
sayesinde tek yapmamız 

gereken bize uygun daireyi 
seçmekti.



Kordon İstanbul, 
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.







Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası alanda edindiğimiz 
deneyimin ardından 2006 yılında temellerini attığımız Ege Yapı, 

yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu 
gibi birçok projenin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme

işlerini başarı ile gerçekleştirdi. Ege Yapı olarak insanların yaşamlarını 
kolaylaştıran ve daha iyi bir hayat kalitesi sunan ayrıcalıklı projeler geliştirmeyi 
kendimize görev edindik. Ülkemize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu 
yerine getirirken çağımızın evrensel koşullarına uyumlu, ülke kalkınmasına ve 

toplumun refahına katkıda bulunacak, istihdam olanağı sunacak 
projeler üretmeyi ve yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 

Doğal kaynakların bizler için çok kıymetli birer hazine olduğu bilinciyle, 
projelerimizi sürdürülebilir çevre kavramının altında şekillendiriyoruz. 

Gerek mimari çözümlerde gerek yer aldığımız sosyal sorumluluk projelerinde 
sıradanlığın dışına çıkıyor, yaptığımız her işin alanında en iyisi olması için çalışıyoruz. 
Şehir merkezlerinde veya merkezlere yakın lokasyonlarda geliştirdiğimiz projeler ile

sadece kendi projelerimize değil bulunduğumuz çevreye de değer katmayı ilke edindik. 
Şehirden kaçmak yerine şehri yaşamaya, ayrışmaya değil kimliğini koruyarak

kalabalıklara karışmaya, kendi dünyanda değil çevrenle birlikte var olmaya,
 özünü kaybetmeden yenilenmeye ve gelişmeye, daha iyisi için çalışırken 

iyi olanı korumaya, en iyisine ulaşmanın 
taviz vermeden de mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Ege Yapı kurulduğu günden bu yana geliştirdiği, başta Türkiye’nin tüm fonksiyonları ile 
hayata geçen ilk karma yaşam projesi olma özelliğine sahip Batışehir olmak üzere 

Pega Kartal, İz Tower, İz Park,  Shangri-La Bosphorus Hotel, Sheraton Grand Samsun Hotel 
gibi projeler ile toplamda 1 milyon m²’lik inşaatı başarı ile tamamlayarak hem yatırımcıların 

hem de iş dünyasının ilgisini çekti. 

Ege Yapı olarak, son 4 yılda inşaatını tamamlayarak teslim etmiş olduğumuz
 toplam 1 milyon m² inşaat alanı ve satışı devam eden Kordon İstanbul, Cer İstanbul, 

Premium Ofis Beylerbeyi, ÇamlıYaka Konakları, projelendirme aşamasında olan Beyoğlu, 
Ataşehir, Çekmeköy projeleri ve inşaatı devam eden Maslak Square  ile 2 milyon m²’lik 

inşaat alanına ulaşmış bulunuyoruz.



BATIŞEHİR

CER İSTANBUL

ÇAMLIYAKA KONAKLARI

PEGA KARTAL

İZPARK

İZTOWER

SHANGRI-LA BOSPHORUS HOTEL

SHERATON GRAND SAMSUN HOTEL



kordonistanbul.com
Kordon İstanbul kataloğu, projenin tamamı için sosyal tesisler ile sosyal imkânlar ve bağımsız bölümler için bilgi ve tanıtım amaçlı hazırlanmış olup alıcıya bir talep hakkı vermediği gibi satıcı açısından da bir 
taahhüt niteliğinde değildir. Kataloğa eklenen bilgiler ve görseller, vaziyet planı, kat planı ile projenin ve blokların kuşbakışı ve perspektif görünüşleri tamamen tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup vaat niteliğinde 
olmadığından EGE YAPI önceden haber vermeksizin gerekli gördüğü ve teknik açıdan yapılması gereken her türlü değişikliği gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bağımsız bölümlerin kat planları ve ölçüleri ilgili yönetmeliğe 
göre hesaplanarak teslim zamanındaki; projenin tamamı için ise belirlenen süre sonundaki mevcut hali esastır. İşbu katalogda bulunan projeye ait her türlü görselin telif hakkı EGE YAPI A.Ş’ ye ait olup izinsiz 
kullanılması mümkün değildir.



0850 222 5343   I   kordonistanbul.com

Cendere Caddesi No:41 Kağıthane - İstanbul


