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Yaşanacaksa, 
ayrıcalıklı olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be privileged…

Kim istemez, eşsiz olana sahip olmayı… Farklı olmanın, özel 
hissetmenin prestijini yaşayıp, kusursuzluğun nefes kesen güzelliğine 
varmayı... Ve düşlenilenden fazlasını yaşatacak ayrıcalıklarla hayata 
değer katmayı… Söz konusu olan yaşam ve yaşama anlam katan en 
özel şeylerin yaşandığı o yerse herkes ister. Ne de olsa yaşanacaksa 
her şeyiyle ayrıcalıklı yaşanmalı hayat değil mi?

Daha ilk adımda lüks ve prestijini hissedeceğiniz böylesi bir hayat 
İstanbul en değerli lokasyonlarından Esenyurt’ta sadece 321 
residence sahibi için yükseliyor. Kim bilir, belki de sizin için…

Yalçıntepe Residence!

Who doesn’t want to have the unique one… To experience the 
prestige of being different, feeling special, and see the breath-taking 
beauty of perfection... And to add value to life with privileges that 
will let one experience more than he dreams of… If it is life and that 
place where the most special things that give meaning to life are 
experienced in question, everybody wants. After all, if it will be lived, 
the life must be lived with privileges to the core, mustn’t it?

Such a life, you will feel the luxury and prestige of which even with 
the first step into it, is rising for only 321 residence owners in 
Esenyurt, which is one of the most valuable locations in Istanbul. 
Who knows, for you, maybe…

Yalçıntepe Residence!

Yalçıntepe



Yaşanacaksa,
ulaşılabilir olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be accessible…

İhtiyaçlar sizin için ne kadar yakına gelebilir? Yalçıntepe Residence’ta maksimum! 
Neden olmasın ki? Mesela evinizin tüm ihtiyaçlarını bulabileceğiniz alışveriş 
merkezleri. Ya da çocukları ve gençleri hayata hazırlayacak eğitim kurumları. Keşke 
hiç ihtiyacınız olmasa diyeceğimiz sağlık kurumları. Ve sizi dünyanın en büyük 
metropollerinden biri olan İstanbul’un her noktasına çabucak ulaştıracak ana arter  
ve yollar. Bunların hepsi, İstanbul’un değişen ve gelişen merkezi Esenyurt’un en güzel 
noktasında yükselen Yalçıntepe Residence’la yanı başınızda.

How close can the means to meet your needs be to you? Maximum in Yalçıntepe 
Residence! Why not? For example, a shopping mall where you can meet all needs of 
your home. Or educational establishments that will prepare the children and youths 
for life. Medical institutions, which we will say how we wish you did not need them. 
And the main arteries and roads to carry you to every point of Istanbul that is one of 
the biggest metropolises of the world. All of them are at your elbow with Yalçıntepe 
Residence rising at the most beautiful point of Esenyurt that is the changing and 
developing center of Istanbul.
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Yaşanacaksa,
kolay olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be easy…

Eviniz sizi ne kadar düşünebilir? Yalçıntepe Residence’ta maksimum! 

Nasıl mı?  

Şöyle ki. Akıllı ev teknolojisi sayesinde tablet ya da akıllı telefonunuzu 
kullanarak tek bir parmak hareketiyle evinizi yönetebilirsiniz. Mesela 
aydınlatmaları açıp kapatabilir, ısıyı dilediğiniz ölçüde ayarlayabilir, 
klimayı açabilir, elektriği kesip, suyu açıp kapatabilir, Intercom Sistemi 
ile her türlü dilek ve bilgiyi direkt resepsiyona bildirebilir ve dairenizi 
uzaktan görüntüleyebilirsiniz. 

How much can your house think of you?    
Maximum in Yalçıntepe Residence! 

How?  

In this way: Thanks to the smart home technology, you can manage 
your house with single move of your finger by using your tablet or 
smart phone. For example, you can turn on and off the lightings, it 
adjusts temperature as you wish, turn on and off the air conditioner, 
switch off the power, turn on and off the water, notify your requests 
and information directly to reception through Intercom System, and 
view your apartment remotely. 
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*Cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla evle uzaktan iletişim

*Daire içi aydınlatma kontrolü

*Daire içi ısı kontrolü

*Daire ana elektrik açıp-kapatabilme

*Daire ana su açıp-kapatabilme

*Uzaktan klima açıp-kapatabilme

*Acil panik butonu

*Daire içi uzaktan görüntüleme

*Daire ile resepsiyon arasında direkt bağlantı

*Intercom Sistemi ile her türlü istek ve bilgiyi direkt resepsiyona     
  bildirme

*Telecommunication with your house via mobile phone or computer

*Apartment lighting control

*Apartment heating control

*Turning on/off the main electricity of the apartment

*Turning on/off the main water of the apartment

*Turning on/off air-conditioner remotely 

*Emergency panic button

*Remote viewing of inside the apartment

*Direct connection between apartment and reception

*Informing any request to reception directly through Intercom



Hayatı ne kadar renklendirebilirsiniz? Bu sorunun cevabı da diğerleri gibi 
Yalçıntepe Residence’ta maksimum! Nasıl olmasın ki? Burası sadece 
size özel ayrıcalıklarla değil, hayatınıza renk katacak aktivitelerle de dolu 
bir yaşam alanı. Yılın 4 mevsimi yüzme ayrıcalığını yaşayabilir, sauna ve 
hamamda stres ve yorgunluktan arınabilir, fitness center’da formunuzu 
korurken yürüyüş parkurunda atacağınız her bir adımla zinde kalabilir, 
sevdiklerinizle yapacağınız tenis ya da basketbol maçıyla kafanızı 
dağıtabilirsiniz. Siz tüm bunları yaparken çocuklarınız da kendilerine     
ait alanlarda çocukluklarını diledikleri gibi yaşayabilir.

How much color can you lend to the life? Like all the others, the 
answer to this question is also maximum in Yalçıntepe Residence! 
How not? This is a living space that is full not only of privileges 
special to you but also activities that will lend color to your life. You 
can have the privilege of swimming 4 seasons a year, get rid of your 
stress and tiredness in sauna and Turkish bath, keep fit with every 
step you will take on the walking track while keeping your shape 
in the fitness center, and blow off some steam with a basketball or 
tennis match you will play with your beloved ones. While you do all 
these, your children can enjoy their childhood to their hearts’ content 
in their own fields.

Yaşanacaksa,
renkli olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be colorful…



*Açık ve kapalı yüzme havuzu

*Sauna - Hamam

*Fitness center

*Çocuk oyun alanları 

*Tenis kortu - Basketbol sahası

*Yürüyüş alanları

*Kapalı ve açık otopark

*Teknik servis

*Site içi kamera kaydı

*2. el alım satım ve kiralama hizmetleri

*Indoor and outdoor swimming pools

*Sauna - Turkish bath

*Fitness center

*Children’s playgrounds 

*Tennis court - Basketball court

*Walking areas

*Parking garage and parking lot

*Technical service

*CCTV in the housing estate

*Secondhand trading and renting services
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Yaşanacaksa,
ayrıcalıklı olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be privileged…





Yaşanacaksa,
zahmetsiz olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be toilless…



How easy can the life be for you? Maximum in 
Yalçıntepe Residence, because one of the most 
important privileges here is the 24/7 active lobby and 
reception service that will save you from the details 
occupying you and let you spare more time to things 
you love. Thanks to this privilege, every detail from 
the valet service to secretariat serving uninterruptedly, 
from apartment cleaning service to dry cleaning, 
from vehicle sales and rental service to car wash is 
organized after your own heart on behalf of you.

Hayat sizin için ne kadar kolaylaşabilir? Yalçıntepe 
Residence’ta maksimum! Çünkü buradaki en önemli 
ayrıcalıklardan biri, sizi meşgul eden ayrıntılardan 
kurtararak sevdiğiniz şeylere daha çok vakit ayırmanızı 
sağlayacak 7/24 aktif lobi ve resepsiyon hizmetleridir. 
Bu ayrıcalık sayesinde vale hizmetinden kesintisiz 
hizmet veren sekreteryaya, daire temizlik hizmetinden 
kuru temizlemeye, araç satış ve kiralama hizmetinden 
oto yıkamaya kadar her ayrıntı sizin yerinize tam da 
istediğiniz gibi organize edilir.



Yaşanacaksa,
huzurlu olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be peaceful…

Hayat sizin için ne kadar huzurlu olabilir? Yalçıntepe Residence’ta 
maksimum! Çünkü buradaki en önemli şey sizin ve değer 
verdiklerinizin risklerden uzak olması. Son teknolojilerle donatılmış 
güvenlik altyapısıyla korunacak Yalçıntepe Residence, aralıksız 
olarak kayıt yapan güvenlik kameraları ve 7/24 güvenlik hizmetiyle 
güvenliğinizi şans ve tesadüflere bırakmayacak.

How peaceful can the life be for you? Maximum in Yalçıntepe 
Residence, because the most important thing here is that you and 
everything you value are away from the risks. Yalçıntepe Residence, 
which will be protected with a security infrastructure equipped with 
the state-of-the-art technologies, will not leave your security to 
chance thanks to security cameras recording uninterruptedly and 
24/7 security service.



Yaşanacaksa,
problemsiz olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be 
problem-free…

Park yeri problemini hayatınızdan ne kadar çıkarabilirsiniz?  
Yalçıntepe Residence’ta maksimum! Çünkü burada hem açık hem de 
kapalı otopark var. Üstelik her daireye özel park yeri.

To what extent can you get rid of the parking space problem? 
Maximum in Yalçıntepe Residence, because there are both parking lot 
and parking garage here. Moreover, parking lot specific to each flat.



Yaşanacaksa,
ihtiyaçlara yakın olmalı hayat…

If it will be lived,
the life must be near the needs…

Alışverişi ne kadar keyfe dönüştürebilirsiniz? Prestijinize layık seçkin 
dünya markalarına ev sahipliği yapacak mağazalarda sıradışı bir 
alışveriş deneyimi yaşamak burada sadece birkaç adım uzağınızda. 
Üstelik alışverişten sonra restoranta sevdiklerinizle başbaşa yenecek 
lezzetli bir yemekle ya da caféde içeceğiniz bir şeylerle alışverişten 
aldığınız keyfe keyif katmanız da mümkün. Yukarıda sorduğumuz 
sorunun cevabı da doğal olarak Yalçıntepe Residence’ta maksimum!

Mağaza ve restoranlara rahat ulaşım!

To what extent can you turn shopping into pleasure? Experiencing 
an extraordinary shopping in the stores to host distinguished 
global brands worthy of your prestige is just a few steps away 
here. Moreover, you can also multiply your shopping pleasure 
with a delicious meal with your beloved ones in the restaurant 
or something to drink in the café after shopping. The answer to 
the abovementioned question is naturally maximum in Yalçıntepe 
Residence!

Easy access to stores and restaurants!





5 yıldızlı tesis konforunu aratmayacak donanımlar ezber bozan  
bir mimari anlayışla bir araya getirildi ve beğeninize sunuldu.  
Tabi ki hayatı layık olduğunuz ayrıcalıklarla yaşamanız için.

*1. sınıf malzemelerin kullanıldığı 5 yıldızlı otel konforunda daireler

*Daire içi yangın söndürme ve alarm sistemi

*Daire içi klima sistemi

*Mobilyalı daire teslimatı (Ücretli)

*Daire içi tasarruflu led aydınlatmalar ve asma tavan

*Daire içi 1. sınıf duvar kağıdı kullanımı

*Beyaz eşyalı daire teslimi (Ankastre davlumbaz, ocak, fırın ve bulaşık 
makinesi)

*Merkezi ısıtma ve sıcak su

Equipments that constitute a complete substitute for a 5-star 
hotel comfort have been brought together with an out-of-the-box 
architectural understanding, and presented to your taste. Obviously, 
so that you can live the life with the privileges you deserve.

*Apartments with 5-star hotel comfort, in which the 1st rate 
materials have been used

*Fire extinguishing and alarm system inside apartment

*Air-conditioning system inside apartment

*Furnished apartment delivery (Paid)

*Energy-saving LED lighting and suspended ceiling inside apartment

*1st rate wallpaper inside apartment

*Delivery of apartment with white goods (Built-in hood, stove, oven,                 
and dishwasher)

*Central heating and hot water







Size özel ayrıcalıklar...

Privileges special to you...
*24-hour secretariat (Reception) service

*24-hour security service

*Security cameras

*Valet service

*Concierge service (Paid)

*Apartment cleaning service (Paid)

*Dry cleaning, ironing and laundry services (Paid)

*Car wash (Paid)

*Secondhand trading and renting services

*24 saat sekreterya (Resepsiyon)hizmeti

*24 saat güvenlik hizmeti

*Güvenlik kameraları

*Vale hizmeti

*Concierge hizmeti (Ücretli)

*Daire temizlik servisi (Ücretli)

*Kuru temizleme, ütü ve çamaşır yıkama hizmeti (Ücretli)

*Oto yıkama (Ücretli)

*2. el alım satım ve kiralama hizmetleri
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Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 20 Bahçeşehir/ İSTANBUL/ TURKEY

yalcinteperesidence.com


