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LOKASYON
LOCATION



Şehrin merkezinde, ulaşım alternatifleriyle çevrili bir bölgede...
Located in the center of the city, surrounded by transportation alternatives.















TAKSİM PALAS

TAKSİM PALAS

İstanbul’un ortasında,  
bu büyük metropolün kalbinde, 
her yere yakın, her yerden uzakta.         

In the heart of great İstanbul,
located ın the very center of the cıty, 
Yet away from the crowds…





BİZ BUNA 
İSTANBUL’UN  NEFES ALIȘI
DİYORUZ.

THIS IS THE
BREATH OF İSTANBUL 

Kurtuluş 350 m, Bomonti 1,1 km, Osmanbey metro 900 m, Nişantaşı 
1,6 km, Harbiye 1,2 km, Taksim 2,9 km, Haliç 7,1 km, Boğaz 8 km. 

İş, eğlence, sanat ve kültür ile yaşayan dinamik bir hayatın içinde.
Duvarı süsleyen durağan bir İstanbul manzarasında değil, 
durmadan hareket eden bu kadim kentin kalbinde...

Kurtuluş 350 m, Bomonti 1.1 km, Osmanbey Subway Station 
900 m, Nişantaşı 1.6 km, Harbiye 1.2 km, Taksim 2.9 km,
The Golden Horn 7,1 km, Bosphorus 8 km.

A dynamic environment within business life, entertainment, 
art & culture in the heart of this energetic ancient city.







470 YILLIK 
BİR SEMT

470 YEARS OLD
NEIGHBORHOOD 

Kurtuluş’ta ana caddenin ortalarına kadar yürüdük. 
Işıl ışıl mağaza ve  dükkanların olduğu bu tarihi 
semtin, muhallebicisinden balıkçısına, manavından 
kasabına, muhteşem çörekleriyle ünlü pastanelerini 
geçiyoruz. Zamana yetişmeye çalışan hummalı bir 
hava var.

Walking from Kurtuluş to the main street, we are 
passing through its magical shops; fisherman, grocery 
store, butcher and the pastry shop famous with its 
cookies. This district has an undeniable desire to catch 
up with the time. 



Caddenin ortasına doğru gelince sağa girdik, derken sola girdik ve sanki
daha 3 dakika önce İstanbul’un bu en hareketli yerinde değilmişiz gibi 
sakin, huzurlu ve kendinden emin, “buyurun” diyen bir mahalledeyiz.

Taksim Palas işte böyle bir yer. Hem kentin içinde hem de kentten 
böylesine saklı...

Wandering in the back streets of the main street; suddenly we find 
ourselves on a street welcoming us with its tranquility; just the opposite 
of the dynamic environment we passed through a few minutes ago.

This is what Taksim Palas is like; located the city center yet feels like far 
away.

HEM İÇİNDESİN ȘEHRİN
HEM DIȘINDA…

IN THE HEART OF THE CITY,
AWAY FROM THE CHAOS 





PALAS...



260 yıllık bir kültürü, duyarlı olmayı,
saygı duyma ve saygı duyulma hissini özlüyoruz.

Palas…
Siyah beyaz fotoğraf ların ve unutulmayan anların fonundaki  o eskinin 

zarafetini yaşatan yapılardan bahsediyoruz.

Palas…
O eski filmlerdeki şık beyefendileri, zarif hanımefendileri 

merdivenlerinden inerken gördüğümüz soylu binalardan bahsediyoruz.

Palas…
Anıları içine almaya ve her zaman sizi karşılamaya hazır, 

 kendinizi ait hissedeceğiniz sıcak bir yuvadan bahsediyoruz.

We long for this 260-year culture, to be aware of our surroundings,
to be respectful and be respected… 

Palas…
The architecture that reflects the elegance, the unforgettable 

moments of the old times, just like in the background of black and 
white photographs…

Palas…
Those well-dressed gentlemen and elegant ladies living in

noble buildings in the old movies… 

Palas… 
A warm home where you will feel belonged and ready to

 take in the new memories; a place which is
always ready to welcome you…



TATAVLA’DAN KURTULUȘ’A

FROM TATAVLA TO KURTULUȘ

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sakız Adası’ndan getirilen göçmenlerin 
taşınması ile yerleşim bölgesi haline gelmeye başlayan  Kurtuluş semti, eskilerde 
“Tatavla” adı ile anılırmış. Tatavla ismi Rumca “ahır” anlamına gelen “Ta Tavla”dan 
türeyerek konulmuş. Bunun nedeni ise eskiden sarayın ahırlarının ve otlaklarının 
bu bölgede bulunmasıymış. 1929 yılında çıkan büyük yangından sonra ise 
Kurtuluş adını almış.

Bu tarihten 20. yüzyıl ortalarına kadarsa en kalabalık ve en zengin Rum grupları
burada yaşamış.  

Öyle ki, bir zamanlar sahip olduğu insan çeşitliliği ve zenginliğini bugün tekrar 
kazanmış.

During the reign of Süleyman the Magnificent, the area became the settlement of  
the immigrants brought from the island of Chios and the district was named “Tatavla”. 
The name Tatavla was derived from “barn” in   Greek. The reason was the presence of 
the ranges and barns of the palace in Tatavla. 

After the great fire that broke out in 1929, it started to be called Kurtuluş; which 
means “Salvation”. From this date until the mid-20th century, the most populous and 
richest Greek people lived here.

Today, once again Kurtuluş regained its diverse population as in history. 





Fast beside
Taksim Square and 

İstiklal Street 

You are in Nişantaşı
by 13 mins. walk

Taksim Meydanı
ve İstiklal Caddesi

yanı başınızda

Yürüyerek
13 dakikada 

Nişantaşı’ndasınız



İSTANBUL’UN EN PRESTİJLİ CADDELERİ
EVİNİZE YÜRÜME MESAFESİNDE

THE MOST PRESTIGIOUS
STREETS OF İSTANBUL,
ARE JUST A FEW STEPS AWAY

Evinizden çıkın. 13 dakika sonra, büyük markaların peşi sıra dizildiği, İstanbul’un
en önemli lokasyonlarından biri olan Valikonağı Caddesi’ndesiniz. Kısa bir yürüyüşün 
ardından alışverişinize başlayabilirsiniz.

Ayrıca şehre ruhunu veren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne de yürüyerek 
ulaşabilir; alışveriş ve eğlencenin merkezinde kendinize vakit ayırabilirsiniz.

13 minutes after you leave your home; you’ll arrive in Valikonağı 
Street where you can find prestigious shops of top-tier fashion 
brands.

Later on, for activities and souvenier shopping head to Taksim 
Square and famous İstiklal Street where the spirit of the city 
awaits. 



EVİNİZİN
HEMEN YANINDA

YEMYEȘİL BİR DÜNYA:
FERİKÖY KENT PARKI

A LUSH GREEN
ENVIRONMENT RIGHT
NEXT TO YOUR HOME 

FERİKÖY CITY PARK 

Yaşam alanınız içerisinde bulunan Feriköy Kent Parkı, 21.500 m2’lik 
büyüklüğüyle size ferah bir nefes alma imkânı sunacak. Komşunuz 

olan bu dev parkta yürüyüşe çıkabilir veya yeşiller arasında 
spor yapmanın keyfine doyabilirsiniz. Çocuklarınız için de oyun 
alanlarının bulunacağı bu modern kent parkı, İstanbul gibi bir 
şehirde büyük bir ayrıcalık olarak yaşamınıza değer katacak.

Feriköy City Park, which is located in your district, is a healthy 
alternative with its 21.500 m2 green area. You can go for a 

walk, enjoy your jogging routine or take your children to the 
playgrounds. This modern city park is a great gateway to a 

healthier life and a privilege to have in a metropole. 



VKV VEHBİ KOÇ
ÇAĞDAȘ SANAT MÜZESİ

VEHBI KOÇ FOUNDATION 
CONTEMPORARY ART MUSEUM 

İstanbul Dolapdere’deki bu kültür ve eğitim odaklı müze, 
Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun yanı 

sıra, yıl boyunca süreli sergilere ve farklı disiplinlerden 
etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Museum that is located in Dolapdere, is based its 
fundamental values on culture and education. Besides 
Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection, 

it will host temporary exhibitions
and activities from various disciplines. 











İnsanlara hayallerindeki evi sorduğumuzda, tarihi çok eskilere dayanan 
bu semte yakışan, yüksek tavanlı, güzel bir bina olsun dediler, içinde  hem 
modern hayatın getirdiği lüks ve fonksiyonellik hem de dışarıdan bakınca 
girişiyle, kapısıyla, hoş geldin diyen bir yüzü olsun, sevimli dursun dediler.  

Anladık ki, yüksek duvarlarla çevrili soğuk  bir yer değil,  bir ev  özlenen...
Tavan yükseklikleri tıpkı eski günlerdeki gibi 3,15 m olan, sizi karşılayan ve
her an sizinle ilgilenen concierge’i ve otoparkları ile hayatınızı kolaylaştıran
1+1, 2+1, 3+1 bahçeli ve teraslı dairelerden oluşan ferah bir yuva.

When asked, people said their dream house would be in a beautiful building 
with high ceilings; in harmony with the history of this magical city. They said 
the ideal home should have the luxury and functionality of the modern life 
from the inside and from the outside it should have a welcoming facade. 

Then we knew what they desired. It wasn’t only a cold high ceiling building… 

A spacious housing complex, with 1+1, 2+1, 3+1 garden and terrace apartments 
that make your life easier with its concierge and car parks, which has a 

ceiling height of 3.15 m; just like in the old days. 

SICAK BİR YER,  
BİR YUVA ÖZLENEN...

THE DESIRE OF THE
WARMNESS OF HOME 



 1+1, 2+1, 3+1
bahçeli ve teraslı

daireler
flats with 

 terrace or
a garden 









YÜKSEK TAVAN
YÜKSEK KONFOR

HIGH CEILING 
HIGH COMFORT 

Eski İstanbul evleri, içinde yaşayan insanlara daha rahat 
ve ferah bir yaşam sunmak için yüksek tavanlı planlanırdı. 
Biz de bu mirası Taksim Palas’a taşıyarak dairelerimizi 
standart binalardan %30 daha yüksek olarak 3,15 metre 
yüksekliğinde tasarladık. Bu sayede hem Taksim Palas 
sakinlerine rahat ve ferah bir hayat sunuyor hem de 

köklerimizden gelen bu mimari geleneği yaşatıyoruz.

Old İstanbul houses always had high ceilings to provide 
a more comfortable and spacious living. We have 
carried this heritage to Taksim Palas and designed our 
apartments 30% higher than the standard buildings.
Ceilings 3.15 meters in height provides Taksim Palas 
residents a comfortable and spacious life while
carrying its architectural legacy forward.



İstanbul’un en eski apartmanlarından biri;
Heyula Apartmanı. Apartman modası tüm dünyada 

yaygınlaşmaya başladığında Elmadağ’da da bir apartman 
yükselmiş. Köşk hayatından bunalan ve biraz da çağın 

modasına uymaya  çalışan dönemin zenginleri tarafından 
tercih edilmiş. Bugünlerde olduğu gibi manzara kaygısı 

olmadığı için çatı katında hizmetkârların odaları bulunurmuş. 

Adı gibi görkemli olan Heyula Apartmanı’na dışarıdan 
bakmak  bile tuhaf bir imrenme duygusu yaşatıyor insana…  

Belki de bunun nedeni, yapıldığı dönemin zarafetini ve 
şıklığını yansıtmasında… Şimdi eski zamanların palas 

zarafetinin ve kültürünün modern yorumunu İstanbul’un 
merkezinde Taksim Palas yaşatacak.

This is one of the oldest apartment buildings in 
İstanbul; Heyula. When apartment buildings were 
rising in the world, Heyula appeared in Elmadağ. 
Heyula was the home of the people who wanted a 
change, to be away from the mansion life and to adapt 
the new era. Having a view was not of a big deal back 
then; so the terrace flats were belonged to servants. 
Even looking at the splendid Heyula Building gives 
some sense of envy. Perhaps because it reflects the 
elegance of the period in which it was built.

Gelin bu kültürü ve zarafeti İstanbul’un 
merkezinde, bu tarihi semtte birlikte 

yaşayalım ve yaşatalım. 

And now the modern interpretation of 
palace elegance and culture of old times 
will be experienced at Taksim Palas;
in the center of İstanbul.















Siz istediğinizde evinize ekleyebileceğiniz PlayStation odasından 
sinema salonuna, davet odasından çocuk oyun odasına kadar 
birçok oda olması; Taksim Palas’ın hem hayatınıza hem de evinize 
kattığı ayrıcalıklardan en önemlisi. Taksim Palas tarafından 
sunulan “Home in Home”sistemiyle, özel tasarım odaları 
dilediğiniz zaman rezerve edebilir, kullan+öde yöntemiyle bu 
ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. Bu yöntem kimseye fazladan aidat 
yükümlülüğü çıkarmadan, özel oda ve geniş alan sınırsızlığını 
sunar.

The most important privilege of living in Taksim Palas is its 
facilities. From the PlayStation room to the cinema room, the 
visitor’s room and the children’s playroom, you can make use of 
various recreational areas. With “Home in Home” system, you can 
reserve exclusive rooms any time and you will only need to pay 
for the facilities as you use them.This method provides residents 
with recreational rooms and a wide area without the burden of 
regular maintenance fee payment.

Fitness center is not in the pay-as-you-use system.
It is included in the common areas. 

1+1 EV 1.000m2 

1+1 FLAT 1.000m2 

Aidatsız sistem ile
kullandığın kadar öde.

Pay-as-you-use system 
No maintenance fee

Fitness Center, kullan+öde sistemi dışında olup, ortak alanlara dahildir.



ÇOCUK OYUN ALANI   CHILDREN PLAYGROUND

PLAYSTATION ODASI   PLAYSTATION ROOM



ÖZEL SİNEMA SALONU   PRIVATE CINEMA

DAVET VE ETKİNLİKLER İÇİN ÇOK AMAÇLI ODA
MULTI-FUNCTIONAL ROOM FOR VISITORS AND ACTIVITIES





MİSAFİRLERİNİZİN KONAKLAYACAĞI  4 PRIVATE ODA

4 PRIVATE ROOMS FOR YOUR GUESTS 



AİLELERE ÖZEL TÜRK HAMAMI   TURKISH BATH FOR FAMILIES



BUHAR ODASI   STEAM ROOM

SPA



FITNESS ODASI  / Kullan+öde sistemine dahil değildir, dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

FITNESS ROOM / is not in pay-as-you-use system. You can use it as much as you want.

YOGA/PİLATES ODASI   YOGA/PILATES ROOM

SERVICES APARTMENTS



FITNESS ROOM / is not in pay-as-you-use system. You can use it as much as you want.

SERVICES APARTMENTS
Dileyen daire sahipleri yada kiracılar House 
Keeping hizmetinden yararlanabiliyorlar. İhtiyaç 
duyulan malzeme ve depo alanları mevcut 
olup, bu hizmetle hem Taksim Palas değer 
kazanıyor hemde kiracının tercih sebebinde öne 
geçiyoruz. Dünyada popüler olan bu sistemle 
normaldeki kira gelirlerinden çok daha yüksek 
kira gelirleri elde ediliyor.

Owners or tenants can take all the advantages 
of the House Keeping service.  There are 
materials and warehouse areas needed within 
this service, so Taksim Palas becomes valueble 
so we are taking the lead in the tenant's choice.  
With this system, which is popular in the world, 
much higher rental income is obtained than 
normal rental income.

HOUSE KEEPING





ŞİRKETLERİN AÇILIŞTA ADRES GÖSTEREBİLECEĞİ VE
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEĞI OFİS ALANI

OFFICE SPACE COMPANIES CAN USE OUR OFFICE ADDRESS
AS THEIR OFFICIAL COMPANY ADDRESS





İŞ GÖRÜŞMELERİ VE ORGANİZASYONLAR İÇİN

2 ADET TOPLANTI ODASI

2 MEETING ROOMS
FOR JOB INTERVIEWS AND EVENTS



KAPALI OTOPARK   FREE PARKING












