




Why Istanbul?
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)

لماذا اسطنبول؟
اسطنبول مدينة الحضارات التي كانت عاصمة لثالث إمرباطوريات كربى وتركت العامل

... يف رهبتها ، املدينة الساحرة التي تربط قاريت آسيا وأوروبا

اسطنبول تعكس الجاملية املتناغمة آلسيا وأوروبا يف وحدة ترتك واحدة“

عاجز عن الكالم." (البارونة الفرنسية د. دي فونتامين -1856)

لطاملا كانت إسطنبول ختاًم سحريًا ومقدًسا تقريبًا يربط بني أوروبا وآسيا. اسطنبول هي

 بالتأكيد أجمل مكان عىل وجه األرض ". (جريارد دي نريفال)
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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.

 الذي يربط بني آسيا E-5 تقع بيليك دوزو على الساحل الغريب إلسطنبول ، على الطريق السريع
 وأورواب ، وهي واحدة من مواقع اجلذب الرائدة يف اسطنبول بني مراكز املعيشة اليت تتطور ابجتاه

.غرب املدينة ، وذلك بفضل العدد املتزايد من األنشطة الثقافية
.طول شاطئه 123 كم ، هواء نقي ، مباين حديثة مقاومة للزالزل ، سهولة 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…

.

هنا ، تبدأ احلياة مبمارسة الصباح ، واليت تتيح لك سحب اهلواء النقي للبستان ، وتستمر حىت منتصف الليل يف 
مشهد ثقايف من املراكز الثقافية والرايضية ، ومناطق اإلحبار والغوص ، واملرافق االجتماعية ، ومراكز 

. التسوق ، ومالعب األطفال ، واملسرح. وصاالت السينما وأماكن الرتفيه املختلفة
عالوة على ذلك ، يتمتع West Side Istanbul مبوقع حصري للغاية بفضل البستان احمليط به من ثالث 

جهات وقربه من E-5 واملرتوابص ...



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 ..

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

في قلب كل مدینة ال یزال ھناك متسع للتنفس ... 

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…

West Side Istanbul هو اسم مركز املعيشة املثايل الذي طاملا حلمت به ، مع هنج غري عادي للمحالت 
التجارية الفاخرة واألنيقة يف الشارع والسيارات الواقعة حتت األرض بينما يتم رش املياه واملساحات اخلضراء 

بسخاء على األرض ...
 ما هو النمط الذي ستختاره - منط اجلانب الغريب أو منط احملطة

 اجلانب الغريب؟ منطان خمتلفان وطريقتان خمتلفتان للعيش ...
 ولكن بنفس اجلودة ونفس املكانة يف كل بوصة مربعة من

!منزلك



West Side Station;

1+ a whole world more
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...

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.

 تتكون حمطة                     من شقق 1 + 1 و 1 + 0. مت تصميمه خللق عامل           
 ديناميكي خاص به ، مبدخل منفصل ومرافق اجتماعية منفصلة ... تقع على بعد أقل من

 مصممة West Side وخط املرتوابص ، حمطة E-5 كيلومرت من الطريق السريع
 للشباب واألشخاص بل وأكثر من ذلك ، ملن هم صغار يف القلب ويريدون االستمتاع

... حبياة املدينة يف حميط متميز

حمطة ويست سايد ؛

عامل كامل أكثر +1 
 West Side

 يتميز وست سايد ستايل بشقق مع خيارات أحجام خمتلفة. تقع يف مناظر طبيعية
 خضراء ، وهي توفر نوًعا خمتلًفا من اخلصوصية لكل فرد من أفراد عائلتك. بينما
 يستكشف أطفالك احلديقة وامللعب ، ستقوم بتحويل كل حلظة من يومك إىل نعيم

 خالص ، واالستمتاع مبركز اللياقة البدنية ، وحوض السباحة ، وابلطبع شقتك
.الفسيحة



Everyone will be looking
at you - literally!

الجمیع سوف ینظر إلیك - حرفیًا!

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...

يقع West Side Istanbul يف مكان فريد مرئي ملئات اآلالف من األشخاص الذين 
ميرون عرب املنطقة كل يوم ، وسيكون الرمز اجلديد ونقطة التقاء بيليك دوزو. وبفضل هندسته 

املعمارية املثالية ، لن يتمكن أي من املارة من إبعاد أعينهم عن اجملمع ...

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

"حیاة المدینة" ھي روح ھذا 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...

 بسوق يف الطابق األرضي مبساحة 24000 مرت مربع ، بينما West Side Istanbul يتميز
... تعكس هندسته املعمارية النشطة جوانب احلياة األكثر حيوية يف املدينة

 يضم مشروعنا ما جمموعه 1152 شقة أبنواع خمتلفة من خمططات الطوابق ، ترتاوح من 1 + 0 إىل
 مع كل مبىن يبلغ متوسط   ارتفاعه 10 طوابق ، يدعوك  لالستمتاع ابملدينة دون أن تنقطع .1 + 4

    عن احلياة
 مراكز التسوق والرتفيه واجلامعات واملستشفيات والفنادق ... كل فرص احلياة يف املدينة جبانبك يف

... منزلك اجلديد! النك يف مكان مميز جدا

...



You will live next door to nature!

ستعیش بجوار الطبیعة !

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... 

يقع فندق Beylikdüzü Grove ، املفضل لدى السكان احملليني ، جبانبك مباشرًة. لذا ، بينما 
... تستمتع بكل مزااي احلياة يف املدينة ، فإن أصوات الطبيعة ستهدئ أذنيك

ابإلضافة إىل ذلك ، مت ختصيص إمجايل 30،000 مرت مربع من جممع ويست سايد اسطنبول للمساحات 
اخلضراء ... لذلك أثناء إقامتك يف منزلك ، سيكون لديك البستان على جانب واحد ومزيج فريد من 

نوعه من األخضر واألزرق يف الفناء اخللفي اخلاص بك ...

“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...

 يف ويست سايد اسطنبول ، هنجنا األساسي لألمن هو عدم محايتك من خالل عزلك متاًما عن احلياة ؛
 إنه لتأمني سالمة "مشروع حي!" ستشعر ابلسالم والوحدة مع طاقة مشروع حي يف منزلك اجلديد

 بفضل نظام الوصول إىل البطاقة للمركبات واملشاة ، ونظام تسجيل الكامريا على مدار الساعة طوال
 أايم األسبوع ، وفريق األمن املتخصص على مدار الساعة طوال أايم األسبوع ، وإنذار احلريق

 والدخان ، أنظمة إطفاء احلرائق ابلرش يف مواقف السيارات الداخلية واالتصال الداخلي عرب الفيديو
... يف شقتك اليت تتيح لك التواصل مع أفراد األمن



Here, luxury is a lifestyle!

ھنا ، الفخامة ھي أسلوب حیاة!

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...

...

 ستجعل الشقق يف ويست سايد اسطنبول حياتك أسهل من خالل تصميماهتا
 املعمارية العملية ، مما يضيف املتعة إىل كل حلظة مبوادها من الدرجة األوىل

 وصنعة ال تشوهبا شائبة ... يف منزلك اجلديد املكرس للراحة وجمهز مباركات
 عاملية رائدة من من املطبخ إىل غرفة املعيشة ومن احلمام إىل غرفة النوم ،

 ستكون الرفاهية هي أسلوب حياتك اجلديد



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

إذا لم تتملكھ االن !
لن تكون قادًرا على أن تغمض عینیك عنھ الحقًا!

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...

قوة اجلاذبية اليت سيولدها ويست سايد اسطنبول مع موقعه الفريد واهلندسة املعمارية والسوق 
وفرص النقل ستعود إليك كاستثمار مربح للغاية! غًدا ، سريغب اجلميع يف التواجد هنا. لكن 

وست سايد اسطنبول ستكون قد تضاعفت ابلفعل يف قيمتها حبلول ذلك الوقت ...

Let’s park the cars indoors and bring

the trees into the yard!
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...

من أجل محاية ساحتك ومركباتك على حٍد سواء ، نقوم ببناء موقف سيارات داخلي ، ميكن 
الوصول إليه عن طريق املصاعد من كل طابق. هبا مساحة كافية لتلبية احتياجات ساكين كل 

شقة ...

دعوان نوقف السيارات يف الداخل
!وجنلب األشجار إىل الفناء



We contributed our own market to the city which is

famous for its markets...

ساھمنا بسوقنا الخاص في المدینة المشھورة بأسواقھا ...

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!

حنن حنب اسطنبول وأسواقها ... اآلن نقدم هدية سوق جديد إلسطنبول! ستكون احملالت التجارية 
املوجودة يف الطابق األرضي من ويست سايد اسطنبول نقطة التقاء لبيليك دوزو وفرحة لك لزايرهتا ... 

متاجر أنيقة ومقاهي ومطاعم ... كلها تنتظرك يف منزلك اجلديد!

Athletics will be an indispensable

part of your life...

ستكون الرياضة جزًءا ال غنى عنھ من حیاتك ... 

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.

من أجل جعل ألعاب القوى جزًءا أساسًيا من حياتك ، فإننا جنمعها مع وسائل الراحة واملرح. محام 
سباحة داخلي ومركز لياقة بدنية جمهز ابلكامل وساوان ومسارات للجري واملشي وملعب كرة 
طائرة وكرة سلة ومالعب لألطفال ... مت تصميم كل منها من أجلك إللقاء نظرة جديدة على 

احلياة ... خيار ممارسة التمارين يف البستان الواقع جبوار لك أحد االمتيازات األخرى اليت تنتظرك يف 
ويست سايد اسطنبول.



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.

شاھینلیر القابضة

www.sahinlerholding.com.tr

تعود جذور شركة شاھینلر القابضة إلى مدینة آخن األلمانیة ، حیث أسس رئیس 
 Santex Moden مجلس اإلدارة كمال شاھین في عام 1982 شركة تسمى

GmbH. بدأت الشركة عملیاتھا في تركیا في عام 1984. الیوم ، مع أكثر من 
10000 موظف في ثماني دول في أربع قارات ، تواصل مجموعة فھینلر 
إحداث فرق في كل من صناعاتھا ، من النسیج إلى البناء ، من الطاقة إلى 

السیاحة ، من إدارة المنطقة الحرة إلنتاج الغذاء.

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

منذ یوم تأسیسھا في عام 1974 ، ساھمت Mutlu İnşaat في مشاریع 
التحدیث الحضري في صناعة البناء. مع كل مشروع تقوم بھ ، تخدم الشركة 

رؤیة تركیا للتحول الحضري. نجحت الشركة في تمھید الطریق لمشاریع البنیة 
التحتیة المختلفة للمؤسسات العامة والشركات الخاصة واألفراد منذ عام 1988. 

تعمل Mutlu İnşaat بمبدأ الرضا غیر المشروط للعمالء لتحقیق وضعھا 
الحالي كشركة موثوقة أصبحت مؤسسیة و ال یزال مستمرا في النمو.

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
بدأت شركات موھیر أنشطتھا التجاریة في قطاع التصنیع من خالل إنتاج 

MES- ، األسالك النحاسیة اإللكترولیتیة. إحدى الشركات التابعة للمجموعة
Turkuaz ، تعمل في مجاالت البناء واالستثمار وتقوم أیًضا باستثمارات في 
مراكز التسوق في إسطنبول. بعض استثمارات مراكز التسوق التي لدینا فیھا 

شراكات ھي مركز تسوق باكیركوي كابا سیتي ، كانبارك في عمرانیة ، برج 
كابیتال في باسن إكسبریس یولو ومبنى سكني - مركز تسوق - مستشفى في 

بیرم باشا.

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
تأسست في 1980 من قبل Seyfi Beyaz و Muzaffer Beyaz ، نمت 

Beyaz İnşaat على أسس قویة من الروابط العائلیة. أصبحت عالمة 
"Beyaz İnşaat" التي وضعناھا بفخر في العدید من المشاریع منذ یوم 
تأسیسنا ، جزًءا من صورة اسطنبول الظلیة. عالوة على ذلك ، فقد أصبح 

دة". بفضلك عالمة على "السعا
نواصل العمل من أجل سعادتك من خالل مشاریعنا المكتملة والمستمرة في 

اسطنبول ، من بیلیك دوزو إلى باھجیلیفلر ومن باكیركوي إلى أفجیالر.

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 ام اي اس

،

مجموعة شركات إم إي إس تأسست MES Group في عام 1975 ، 
وتواصل صعودھا بثبات من خالل المعرفة الفنیة لسنوات عدیدة من الخبرة مع 

الحفاظ على اإلثارة من الیوم األول في العمل. یقع المقر الرئیسي لمجموعة 
MES في اسطنبول ، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل صناعة 

الحدید والصلب والمعادن والتعدین وصناعة البناء. بعد أن مھدت الطریق للعدید 
من المشاریع الوطنیة المھمة ، تواصل مجموعة MES أنشطتھا التجاریة في 

الخارج في عدد كبیر من البلدان ، وبالتالي تمثل تركیا بنجاح على الساحة 
الدولیة.
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