




Why Istanbul?

لماذا اسطنبول؛

Istanbul, the city of civilizations that has been the capital of three great empires and left the world 
in its awe, the magical city that connects the continents of Asia and Europe…

“Istanbul echoes the harmonious aesthetic of Asia and Europe in a unity that leaves one 
speechless.” (French baroness D. de Fontmagne -1856)

“Istanbul has always been a magical, almost sacred seal connecting Europe and Asia. Istanbul is 
certainly the most beautiful place on earth.” (Gerard De Nerval)

والددينو  العالم،  فتنت  التي  الحضارات  مدينة  يرة،  كب  إمبراطوريات  لثامث  عاصمة  كانت 
السحريو التي تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، مدينة اسطنبول ...

اسطنبول ىي السحر الجمالي الدتناسق بين آسيا وأوروبا، حيث تعكس توافق ىذا الجمال بجيث
يعجز اللسان عن وصفها .

)البارونو الفرنسيو دي فونتالرين 1856 (
اسطنبول ىي السحر الجمالي الرابط بين أوروبا وآسيا منذ الزمن السحيق )الطامسم(، ىي الخاتم

الدقدس في ذلك. اسطنبول ىي بالتأكيد أجمل مكان في العالم. »)جيرار دي نيرفال (



Why Beylikdüzü? 

لماذا بيليك دوزو ؛

Located on the west shore of Istanbul, on the E-5 Highway connecting Asia and Europe, 
Beylikdüzü is one of Istanbul’s leading attraction sites among the living centers developing toward 

the west of the city, thanks to its growing number of cultural activities.
Its shore length of 123 km, Clean air, Modern and earthquake-resistant buildings, Ease of 

transportation, Young population.

تقع بيليك دوزو في الجانب الغربي من اسطنبول، على الطريق السريع – 5 الذي يربط بين قارتي
آسيا وأوروبا، والتي تعد إحدى أىم مراكز الجذب في اسطنبول حيث تعتبر إحدى أىم الدراكز بين

الدراكز التي تتزايد كل يوم فيها األنشطة الثقافية مع تطوير مراكز الدعيشة والجذب إلى الغرب من
الدباني الحديثة، والدقاومة للزالزل، سهولة  النقي،  اسطنبول . ساحل طويل 123 كيلومًت ، الذواء 

النقل، السكان الشباب .



Why West Side İstanbul?

لماذا ويست سايد اسطنبول ؛

Here, life begins with morning exercise, which lets you draw in the clean air of the grove, and 
lasts until midnight in a cultural kaleidoscope of culture and sports centers, sailing and diving 
areas, social facilities, shopping malls, kids’ playgrounds, theater and movie halls and various 

entertainment venues. 
What is more, West Side Istanbul is in a very exclusive location thanks to the grove surrounding it 

on three sides and its close proximity to the E-5 and metrobus…

ىنا ستستمتع بالحياه بإستنشاق الذواء النقي من البستان مع بداية الصباح بالرياضو الصباحيو
باإلضافو إلى أنواع الًتفيو الدختتلفو من مراكز الرياضو والثقافو المحيطو بالدكان ، باإلضافو إلى
مساحات الدراكب والغوص ، الدرافق اإلجتماعيو ، مراكز التسوق الدختتلفو ، مساحات مامعب
األطفال وقاعات الدسارح وقاعات السينما والتي جهعلكم تقضون الحياه بكل ألوانها حيث تستمر

ىذه الحياه إلى منتصف الليل .
باإلضافو إلى ذلك فإن ويست سايد إسطنبول يمتاز بالبستان المحيط بثامثة أطرافو ، باإلضافو إلى

موقعو الدقابل للطريق السريع – 5 والدًتو باص ...



One project,
two different styles...

What style will you choose - the West Side Style or the
West Side Station Style? Two different styles, two different 

ways of living... but the same quality and the same prestige in 
each square inch of your home!

مشروع واحد ، ونمطين مختلفين ..
سايد  ويست  أو  ستايل  سايد  ويست  أسلوب  ىو  طرازكم  ىل 
استيشن ؟ نمطين لستلفين ، نوعين لستلفين من الحياه ... مع 

نفس الجوده والبرستيج في كل سنتمًت منهما !

In the heart of each city
there is still some room to breathe...

ىناك دائما مكان فارغ في قلب المدينة .

West Side Istanbul is the name of that perfect living center you always dreamed of, with an 
extraordinary approach to luxury, elegant shops on the avenue, cars located underground while 

water and greenery are generously sprinkled on earth…

مفهوم غير عادي من الفختامة ، مع المحاّمت التجاريو األنيقو على الشارع ، والدركبات التي 
بسختاء  الًتبو  مساحات  على  والخضره  الدياه  إنتشار  مع   ، األرض  تحت  مكانها  في  تتموضع 
سايد  ويست  الحياه  مركز  في  بها  تحلمون  التي  الدثاليو  الحياه  تفاصيل  جميع  إلى  باإلضافو   ،

إسطنبول ...



West Side Station;

1+ a whole world more

عالم 1+واحد ؛ ويست سايد استيشن

West Side Station consists of 1+1 and 1+0 apartments. It is built to create a dynamic 
world of its own, with a separate entrance and separate social facilities... Located in 

less than a kilometer from the E-5 highway and the Metrobus line, the West Side 
Station is designed for young people and, even more so, for those who are young at 

heart and want to enjoy the city life in privileged surroundings...

0 ، يعتبر عالداً ديناميكياً منفرداً تداماً 1 + 1 و 1 + 0 ويست سايد استيشن الذي 
يتكون من الشقق 1 بمدخلو الدنفصل ومرافقو اإلجتماعيو الدنفصلو ... ويست سايد 
استيشن الذي يقع على طريق العبور األوروبي – 5 ولزطات الدًتوباص يوفر متعة 

تذوق طعم الددينو للشباب ولكل من يحتفظ بالروح الشبابيو

Family-size amenities
West Side Style.

الراحة لكل األسرة ، ويست سايد ستايل .

West Side Style features apartments with different size options available. Situated in a 
green landscape, they offer a different kind of exclusivity for each of your family members. 

While your kids explore the garden and the playground, you will transform each moment 
of your day into a pure bliss, enjoying the fitness center, swimming pool and, of course, 

your spacious apartment.

ويست سايد ستايل يوفر لكم خيارات الشقق لستلفة األحجام والتي تقع ضمن تخطيط 
الدناظر الطبيعية الخضراء الخصبة الدختتلفة حيث ينتظركم اليوم ليوفر لكم اإلمتيازات 
بالحديقو ومساحات  أطفالكم  إستمتاع  في حين  أنو  . حيث  أسرتك  أفراد  من  فرد  لكل 
 ، البدنيو  اللياقو  في مركز  لحظات حياتكم سواء  بجميع  التمتع  أنتم  يمكنكم   ، األلعاب 

حوض السباحو أو في شقتكم الفسيحو وتحويل لحظاتكم إلى متعو في الحياه .



Everyone will be looking
at you - literally!

ستكون أعين وآذان الجميع عليكم !

Located in a unique setting visible to hundreds of thousands of people that pass through 
the area each day, West Side Istanbul will be the new symbol and the meeting point of 
Beylikdüzü. And thanks to its perfect architecture, no passerby will be able to take their 

eyes off of the complex...

ويست سايد إسطنبول الذي يمر من أمامو مئات اآلالف من الناس كل يوم بسبب موقعو 
سيكون ىو الرمز الجديد في بيليك دوزو كما سيكون ىو مكان االجتماع الجديد . حيث 

أنو بسبب العمارة والكمال الفريد لن يًتك أي نظرات دون خطفها ...

“City life”
is the soul of this project...

حياة المدينة« موجوده في روح ىذا المشروع ..

West Side Istanbul features a market on the ground floor with 24,000 m2 of space, while its 
active architecture reflects the liveliest aspects of living in a city... 

Our project features a total of 1152 apartments with different types of floor-plans, ranging from 
1+0 to 4+1. With each block averaging 10 storeys in height, West Size Istanbul  invites you to 

enjoy the city without being cut off from life...
Shopping and entertainment centers, universities, hospitals, hotels... All of the opportunities of 

city life are right next to you in your new home! Because you are in a very special place...

ويست سايد إسطنبول الذي يستضيف في داخلو سوق مساحتو 24.000 مًتمربع في طابقو
األرضي ، يعكس حيوية الددينو عن طريق تصميمو الخاص الدفعم بالحيويو والحركو ...

 حيث يتواجد في ىذا الدشروع مقدار مايشمل 1152 شقو بمختتلف الخيارات من الشقق 0+1 
كما يتميز ويست سايد إسطنبول بتكوينو من مباني سكنيو10  طوابق في وحتى الشقق 1+4 
الدتوسط . ليدعوكم إلى اإلستمت اع بطعم الددينو دون إنقطاعكم عن الحياه الدوجوده فيها ...

مراكز التسوق ، مراكز الًتفيو ، الجامعات ، الدستشفيات ا ولفنادق ... كل اإلمكانيات الدوجوده 
في حياة الددن في منزلكم الجديد أي على مقربًة منكم ! ألنكم في مكان خاص جداً ...



You will live next door to nature!

ستكونوا مجاورين للطبيعة !

A locals’ favorite, the Beylikdüzü Grove is located right next to you. So while you are enjoying all 
of the benefits of city life, the sounds of nature will be soothing your ears... 

Additionally, the total of 30,000 m2 of West Side İstanbul complex has been set aside for green 
spaces... So while you are living in your home, you will have the grove on one side and the one-

of-a-kind mix of green and blue in your backyard... 

بستان بيليك دوزو الذي يعتبر أم ر اً ال غٌت عنو للسكان المحليين في الدنطقو ، يقع فقط على
مسافو قريبو منكم. بذلك تكونوا مستمتعين بكل إمتيازات وإمكانيات حياة الددن ، في حين أن 

مع إستمرار رنين نغمة الطبيعو في أذنيك في كل األوقات وقت ...
باإلضافو إلى ذلك فقد تم تخصيص مساحة 30.000 مًتمربع في ويست سايد للمساحات

الخضراء ... حيث أنو في حياتكم في منزلكم تكونوا بجانب البستان من ناحيو ، باإلضافو إلى
تشابك األخضر واألزرق في حديقتكم من ناحيو أخرى .

“Being safe without
being cut off from life...”

أن تكون آمناً دون اإلنقطاع عن الحياه

At West Side Istanbul, our fundamental approach to security is not to protect you by isolating 
you completely from life; it is to secure the safety of a “living project!” You will feel both at peace 

and one with the energy of a living project in your new home thanks to the card access system 
for vehicles and pedestrians, 24/7 closed circuit camera recording system, 24/7 expert security 

team, fire and smoke alarm, sprinkler fire extinguishing systems in indoor parking lots and video 
intercom in your apartment that allows you to communicate with security personnel...

مفهومنا األساسي في الحمايو واألمان في ويست سايد إسطنبول ليس ىو اإلنقطاع التام عن جميع
نواحي الحياه لتوفير الحمايو واألمن ، وإنما توفير الحمايو واألمن في الدشروع الحيوي عن 
طريق توفير الدخول والخروج للمركبات والدشاه عن طريق البطاقات ، نظام تسجيل الكاميرات 
مغلقة الدائره ، إنذارات الحريق والدخان ، أنظمة إخماد الحريق العاليو 7/24 ، طاقم الحمايو 
التواصل  أجهزة  إلى  باإلضافو   ، الدغلقو  السيارات  وقوف  أماكن  في    7/42 الدتختصص 
والتحادث إنًتكوم داخل الشقق التي توفر الحمايو لتوفير الطمأنينو وراحة البال والشعور بطاقة 

الدشروع ...



Here, luxury is a lifestyle!

ىنا ،  الترف ، في أسلوب الحياة !

The apartments in West Side Istanbul will make your life easier with their functional 
architectural designs, adding enjoyment to your every moment with their first-class 

materials and impeccable workmanship... In your new home devoted to comfort and 
equipped with the world’s leading brands from the kitchen to the living room and from the 

bathroom to the bedroom, luxury will be your new lifestyle...

الشقق الدوجوده في ويست سايد إسطنبول تعمل على تسهيل حياتكم عن طريق تصاميمها 
الوظيفيو من ناحيو ، باإلضافو إلى الدتعو في والبهجو إلى لحظاتكم عبر الدواد الدستختدمو 
من الجوده من الدرجو األولى ... من الدطبخ إلى الصالون ، من الحمام إلى غرفة النوم 
جميعها تم جههيزىا بالعاممات التجاريو والداركات العالديو إلضافة »الًتف« إلى الراحو 

في منزلكم الجديد الذي يعبر عن أسلوب حياتكم ...



If you do not purchase it now,
you will not be able to take your eyes off of it later!

إذا لم تقم بالشراء اآلن
لن يمكنك إزاحة عينيك فيما بعد !

The force of gravity that West Side Istanbul will generate with its unique location, 
architecture, market and transportation opportunities will come back to you as a very 

profitable investment! Tomorrow, everybody will want to be here. But West Side Istanbul 
will already have doubled in its value by then...

النقل  ولشيزات  سوقها   ، تصاميمها   ، الخاص  بموقعها  تتميز  إسطنبول  سايد  ويست 
الذي  األمثل  اإلستثمار  التي جهعلو  الجاذبيو من حولذا  قوة  إلى  باإلضافو  والدواصامت 
يعود عليكم فيما بعد ! غداّ الجميع سيود أن يكون ىنا . ولكن في ذلك الوقت ستكون قيمة 

ويست سايد إسطنبول قد إرتفعت إلى ضعفها ...

Let’s park the cars indoors and bring

the trees into the yard!

 ، المغلقة  السيارات  وقوف  مناطق  في  السيارات 
واألشجار إلى الحديقو !

In order to protect both your yard and your vehicles, we are building an indoor parking 
lot, accessible via elevators from each floor. It has sufficient space to meet the needs of 

residents of every apartment...

التواصل  طرق  بإنشاء  نقوم  بكم  الخصو  وللحديقو  السيارات  لوقوف  الحمايو  لتوفير 
والوصول عن طريق الدصعد لتوفير السعات الكافيو من وقوف السيارات للجميع ...



We contributed our own market to the city which is

famous for its markets...

سوق من عندنا إلى مدينو المشهوره بأسواقها ...

We love Istanbul and its markets... Now we are giving the gift of a new market to Istanbul! The 
shops located on the ground floor of West Side Istanbul will be a meeting point for Beylikdüzü 

and a joy for you to visit... Elegant stores, cafes, restaurants... They all await you in your new home!

أحببنا إسطنبول بأسواقها ... كما نهدي لضن أيضاً سوقاً إلى إسطنبول !
المحامت التجاريو الدوج وده في ويست سايد إسطنبول ستكون ىي منطقة اإللتقاء األولى ،

 حيث ستوفر لكم الدتعو الحقيقيو ...
مع المحامت التجاريو الدتعدد ، الدقاىي ، الدطاعم ... جميعها تنتظركم في منزلكم الجديد!

Athletics will be an indispensable

part of your life...

الرياضة، ستصبح اليُستغنى عنها في حياتك .

In order to make athletics an essential part of your life, we are combining it with amenities and 
fun. An indoor swimming pool, fully equipped fitness center, sauna, running and walking tracks, 

volleyball and basketball court, kids’ playgrounds… Each was designed for you to take a new 
look at life… The option to work out in the grove located right next to you is another one of the 

privileges awaiting you at West Side Istanbul.

نقوم بجمع الرياضو مع الراحو والًتفيو معاً لجعلها جزء اليتجزأ
من الحياه . حيث أن حمام السباحة الدغلق الداخلي، مركز

اللياقة البدنية المجهز بالكامل، الساونا، مسارات الركض الدشي،
مامعب الكرة الطائرة وكرة السلة، ومناطق مامعب األطفال ...

تم تصميم جميعها لتجعلكم تنظرون إلى الحياه مره أخرى ...
حيث أن فرصة إمكانية القيام بالرياضو في البستان الدوجود على

مقربو منكم تعتبر من الدميزات التي تنتظركم في ويست سايد.



Şahinler Holding

www.sahinlerholding.com.tr

The roots of Şahinler Holding go back to Aachen, Germany, where, in 
1982, Chairman of the Board Kemal Şahin founded a company called 
Santex Moden GmbH. The company began its operations in Turkey in 
1984. Today, with over 10,000 employees in eight countries on four 
continents, Şahinler Group continues to make a difference in each of 
its industries, from textile to construction, from energy to tourism, from 
free zone administration to food production.

شاىينلير القابضو

www.sahinlerholding.com.tr

تم وضع أساسها عن طريق رئيس لرلس الغداره كمال شاىين في العام 1982 في 
مدينة آخن األلدانيو ، حيث بدأت شاىينلير القابضو في أنشطتها في تركيا في العام 
1984 بعد تأسيس الشركو باإلسم سانتكس مودين في ألدانيا . لرموعة شاىينلير 

القابضو تعمل حول العالم في 4 قارات و 8 دول لستلفو بحيث تحوي في بنيتها
أكثر من 10.000 من العاملين والدوظفين حيث تعمل في لراالت البناء والتشييد 
، الطاقو ، السياحو ، تشغيل الدناطق الحره ، لتعمل على توفير الفرق واإلختامف 

في جميع المجاالت التي تعمل بها وتواصل أنشطتها وفعالياتها الدختتلفو .

Mutlu İnşaat

www.mutluinsaat.com.tr

Since the day it was founded in 1974, Mutlu İnşaat has contributed to 
urban modernization projects in the construction industry. With each 
project it takes on, the company serves Turkey’s vision of urban transfor-
mation. The company has successfully paved the way for various infrast-
ructural projects for public institutions, private companies and individu-
als since 1988. Mutlu İnşaat operates with the principle of unconditional 
customer satisfaction to achieve its current status as a trusted company 
that has become institutionalized and is still continuing to grow. 

موتلو للبناء والتشييد

www.mutluinsaat.com.tr

أنشئت موتلو للبناء ا ولتشييد في العام 1974 و منذ إنشائها عملت على الدساهمة 
في توفير مبادرات التحديث الحضرية في صناعة البناء والتشييد ، حيث أن كل 

الدشاريع التي تم إلصازىا توفر منظور التطور والتحول الحضري في تركيا .
موتلو للبناء والتشييد التي ألصزت العديد من الدشاريع في المجاالت العامو وفي 
لراالت القطاع الخاص منذ العام 1988 ، تعمل في التحرك دائماً بتوفير رضاء 
العمامء غير الدشروط حيث لصحت في نفس الفًته إال أن تكون شركو متطوره 

ومتناميو مع زيادة الدوثوقيو بها .

www.moher.com.tr

Moher Companies
Moher Companies started its commercial activities in the manufacturing 
sector by producing electrolytic copper wires. A subsidiary of the Group, 
MES-Turkuaz, operates in the fields of construction and investment and 
also makes shopping mall investments in Istanbul. Some of the shop-
ping mall investments in which we have partnerships are Bakırköy Capa-
city Shopping Mall, Canpark in Ümraniye, Capital Tower on Basın Ekspres 
Yolu and a residential building-shopping mall-hospital in Bayrampaşa.

www.moher.com.tr

شركة موهار
شركة موهار بدأت أنشطتها التجارية في قطاع صناعة وإنتاج األسامك النحاسية 
اإللكًت وتيكيو. من لرموعة الشركات تتواجد شركة ميس توركواز التي تعمل في 
لراالت البناء واالستثمار باإلضافو إلى حيازتها على مراكز للتسوق في إسطنبول 
. مركز باكيركوى كاباسيتي مول ، جان بارك في عمرانية ، كابيتال توير في 
شراكة  عبر  باشا  بيرم  في  التسوق  ومركز   . السريع  إكسبريس  باسين  طريق 

اإلسكان والدستشفيات جميعها من أنوع ىذه اإلستثمارات .

www.beyaz-insaat.com

Beyaz İnşaat
Founded in 1980 by Seyfi Beyaz and Muzaffer Beyaz, Beyaz İnşaat has 
grown on strong foundations of family bonds. The “Beyaz İnşaat” signa-
ture that we have proudly put under so many projects since the day of 
our establishment, has become a part of the Istanbul’s silhouette. More-
over, thanks to you, it has become a signature of “happiness.”
We continue to work toward your happiness through our completed and 
on-going projects in Istanbul, from Beylikdüzü to Bahçelievler and from 
Bakırköy to Avcılar.

www.beyaz-insaat.com

بياز للبناء والتشييد
تم تأسيس بياز للبناء والتشييد في العام 0891 عن طريق سيفي بياز ومظفر بياز 
حيث إرتفعت بأساس مًتابط قائم على اإلرتباط العائلي . منذ إنشائها وحتى اليوم 
حققنا في وضع بصمنا على الكثير من الدشاريع بصفة »بياز للبناء والتشييد » 
، لننجح بفضلكم في إتخاذ موقعنا في القطاع والمجال عن طريق الخدمات التي 
توفر لكم »السعاده« دائماً . من بيليك دوزو وإلى باىشيلي إيفلير ، من باكيركوى 
وإلى أفجيامر العديد من الدشاريع التي أكملناىا وألصزناىا باإلضافو إلى العديد من 

الدشاريع التي توفر السعاده لكم .

www.uzmangroup.com.tr

Uzman İnşaat
A leader in the construction industry of Turkey for over a half of a cen-
tury, Uzman İnşaat serves in a variety of ways with its supreme expertise 
and experience, seeking to improve society’s quality of life through each 
new project that it brings to completion.
With this understanding,  we add new values to our corporate know-
how each and every day and build respectable structures throughout the 
country with an approach to service that is based on trust, in order to 
continue being the leader of the Turkish construction industry .

www.uzmangroup.com.tr

أوزمان للبناء والتشييد
أوزمان للبناء والتشييد التي تواصل االستمرار في قيادة لرالذا ألكثر من نصف 
قرن ، توفر العديد من الخدمات في المجاالت الدختتفو عن طريق الخبره والتجارب 
حيث تعمل في مشاريعها التي أكملتها على توفير تحسين نوعية الحياه اإلجتماعيو 
لدستويات أفضل . مع ىذا الدفهوم ، نعمل على منح اإلضافات إلى قيمنا ومفاىيمنا 
بمفهوم  البامد  عبر  والتشييد  البناء  أعمال  توفير  على  للعمل   ، يوم  كل  اإلداريو 
الخدمو عالية الجوده والدوثوقيو ، لنواصل ريادتنا في لرال أعمال البناء والتشييد 

في تركيا .

www.mesgroup.com.tr

MES Group of Companies
Established in 1975, MES Group continues its steady ascent with the 
know-how of many years of experience while maintaining the excite-
ment of the first day at work. Headquartered in Istanbul, MES Group 
operates in a variety of sectors such as iron and steel industry, metals 
and mining, and construction industry. Having paved the way for many 
important national projects, MES Group continues its business activities 
abroad in a great number of countries, thus successfully representing 
Turkey in the international arena.

www.mesgroup.com.tr

مجموعة شركات ميس
لرموعة شركات ميس التي خطت خطوتها إلى لرال األعمال في العام 1975 ، 
تواصل تقدمها بنفس حماسها وبنفس الخطوات الواثقو عبر التجارب التي حصدتها 
من السنوات العديده . لرموعة شركات ميس يتواجد مركزىا الرئيسي في إسطنبول 
والدعادن  التعدين   ، والصلب  الحديد  من  المجاالت  من  العديد  في  تعمل  ، حيث 
وأعمال البناء والتشييد . لرموعة شركات ميس قدمت توقيسعاتها وتركت بصمتها 

في العديد من الدشاريع داخل البامد ، كما تواصل أنشطتها التجاريو
خارج البامد أيضاً وتدثيل البامد في المحافل العالديو على أكمل وجو .
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