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Osmanlı Devleti zamanında, şifa veren havası nedeniyle

sanatoryum inşa edilmiş bir bölgede yükselen Azur Marmara,

bol oksijeni ve Marmara Denizi’nden gelen yoğun iyot kokusuyla

sizi sağlıklı bir yaşama davet ediyor. 



Azur Marmara’da balkonsuz daire yok! Kahve keyfinizi ferah ferah yaşayabilmeniz

için düşünülmüş, 22 m2’ye kadar varan büyüklükteki balkonlar, sizi fazlasıyla memnun edecek. 

Marmara Denizi’ne bakan balkonlarda, uçsuz bucaksız maviliği, suyun üstünde

süzülen balıkçı motorlarını görmek ruhunuzu dinlendirecek… 



HER BALKONDA

AYRI BİR KEYİF...



ESTETiK
MODERNHER DETAYDA

KONFORUN 
İZLERİ...

Beylikdüzü’nde konforun 

tanımı yeniden yapılıyor. 

2+1, 3+1 ve 4+1 daire 

seçeneklerinin tamamı, konfor 

ve kalitenin gözle görülür izlerini 

taşıyor.  Modern mimarinin estetik çizgileri; 

mutfağınızdan banyonuza, salonunuzdan 

balkonunuza kadar yaşamınıza 

farklı bir renk getirecek…





RENK
STiL

Her detayda 

konforun hissedildiği iç 

mekan tasarımlarımızda, 

estetiğin ergonomiyle uyumlu 

buluşmasına özen gösteriyoruz. 

Mekanlarda fark oluşturan renk, stil 

ve kullanışlı olma unsurları, yaptığımız 

mekana adımınızı attığınız andan itibaren 

dikkatinizi çekecek.

Siz de yaşadığınız mekanda farklı bir havayı 

solumak istiyorsanız, altına atılan 

Azur Grup imzasına dikkat edin...

Evinizi “lüks konut” 

sınıfına sokan 

unsurların başında, 

evinizin sahip olduğu 

konfor olanakları gelir. 

Konutlardaki yerden 

ısıtma sistemleri de 

bu unsurlardan biridir. 

Dairenizdeki yerden 

ısıtma sistemiyle 

ısınmanın yanı sıra 

hem dairenizdeki 

eşyalarınızı 

sorunsuzca 

yerleştirebilecek, hem 

de yakıttan tasarruf 

sağlayacaksınız…



Işıl ışıl banyonuz,

evinizin estetiğine 

ayrı bir değer katıyor… 

Aydınlatmasından vitrifiye 

ürünlerine, armatürlerden 

banyo dolaplarına kadar 

seçkin markalarla donatılan 

banyonuz, evinizin en 

çok değer verdiğiniz 

bölümlerinden biri olacak. 

Çoğu dairenin içinde 

yer alan Türk hamamı 

da, geleneksel çizgileri 

özleyenler için sıcacık bir 

ayrıcalık…





DÜKKAN
CADDE

Cadde dükkanlar, geniş bir 

yelpazede ihtiyaçlarınıza cevap 

vererek gündelik yaşamınızda 

büyük bir kolaylık sağlıyor. 

Modanın trend renklerini yansıtan 

mağazalar, şık kafeler, doyumsuz lezzetlere ev 

sahipliği yapan restoranlar ve aradıklarınızı 

hemen bulabileceğiniz süpermarketler… 

Azur Marmara’da alışveriş, çok ayrıcalıklı bir keyif…

HER İHTİYAÇTA

RENGARENK 
ÇARŞI...





PARKUR
SPORHER UYANIŞTA

ENERJİ DOLU 
BİR HAYAT...

Süs havuzları, şelaleler, 

yürüyüş yolları, koşu parkurları, 

kameriyeler, basketbol ve futbol 

sahalarıyla beş yıldızlı bir tatil köyü 

atmosferi yaşayacağınız yeni yuvanızda;    

her sabah daha dinç uyanacak, 

             güne mutlu bir tebessümle

    başlayacaksınız. 





YEŞiL
DOĞAHER ADIMDA

KUŞ SESLERİ...

Sizi doğayla yeniden 

buluşturacak Azur Marmara’da, 

çocuklarınız ağaçları ve çiçekleri 

yakından tanıma imkanını bulurken, siz de 

ailece meyveleri dalından yemenin benzersiz 

keyfini yaşayacaksınız.  





SAĞLIK
FORMHER KULAÇTA

ZİNDELİK...

Kadınlar ve erkekler için 

ayrılmış iki kapalı havuza 

sahip Azur Marmara’da keyif aile 

boyu yaşanıyor… Havuzun rahatlatan 

ve huzur veren sularında kulaç atmak, 

size günün tüm yorgunluğunu unutturacak. 

Ter atarak sağlık bulmak istediğinizde de 

fitness salonu, hamam ve sauna seçeneklerinden 

dilediğinizce yararlanabileceksiniz…  



FITNESS

HAVUZ
HAMAM

SAUNA

TUZ
ODASI



HUZUR
DENiZHER İSTEDİĞİNDE

DENİZLE
BAŞ BAŞA...

Doğal olanı yaşamak, 

denizle iç içe olmak, kafe 

restoranlarda ailece vakit geçirmek 

istiyorsanız West İstanbul Marina’ya 

yürüyerek ulaşabilirsiniz. Kıyıda huzur içinde 

oturup denizin gökyüzüyle buluşmasını izlemek, 

size tüm yorgunluğunuzu unutturacak…  



MARINA



OKUL
KiTAPHER ÇOCUKTA

UMUTLU 
GELECEK...

Lüksün yeniden 

tanımlandığı Azur 

Marmara’da, çocuklar 

da ayrıcalıklı hayatın 

parçası olacak. Projenin 

yanında yer alan anaokulunda 

uzman eğitimciler tarafından eğitilen 

yavrularınız, derslerden arta kalan 

zamanlarda oyun alanlarında huzur ve güven 

içinde oynayarak sosyalleşmenin tadını çıkaracak. 

Azur Marmara’nın yanıbaşında inşa edilen bölgenin 

en büyük kütüphanesi de, çocuklarınıza araştırma ve 

kendilerini geliştirme olanağı sunarak, onları yarınlara 

hazırlıyor olacak…  





HER ANINDA

GÜVENLİ 
YAŞAM...

İnsan, kendini güvende 

hissettiği oranda huzurludur. 

7/24 çalışan güvenlik görevlileri ve 

güçlü güvenlik teknolojisiyle huzur, yeni 

hayatınızın değişmeyecek ayrıcalığı...

Tüm daireler için bir araçlık olarak tahsis edilen 

kapalı otoparkla birlikte, misafirleriniz için ayrılan açık 

otoparkta araçlar her zaman güven içinde olacak… 





TOPLANTI
ETKiNLiKHER BULUŞMADA

BAŞARILI 
SONUÇLAR...

Çok amaçlı toplantı salonumuz, 

düzenlemek istediğiniz 

etkinliklerde size ideal ortamı 

sunuyor. Baby shower, mevlit, taziye, 

doğum günü gibi organizasyonlarınızda; 

Azur Marmara’nın desteğini her zaman yanınızda 

hissedeceksiniz...  





ART
HOBiHER ÇALIŞMADA

YENİ BİR 
KEŞİF...

Azur Marmara etkinlik 

odalarında düzenlenen 

atölyelerde ahşap boyamadan el 

sanatlarına, seramik ve hat sanatından 

ebru yapımına kadar farklı alanlarda 

kendinizi geliştirebilir, farkında olmadığınız 

yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.  



AHŞAP BOYAMA

EBRU

HAT SANATI

SE
R
A

M
iK
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
•  Marmara Park

•  Migros AVM
•  Marka City
•  Beylicium

•  Akbatı
•  Prestij Mall AVM

•  Perla Vista
•  Mall Of İstanbul

•  Bauhaus
•  Koçtaş AVM

•  Real AVM

SAĞLIK MERKEZLERİ
•  Medicana Hospital

•  Acıbadem Hastanesi
•  Kolan Hastanesi

•  TEM Hospital
•  Madical Park

EĞİTİM KURUMLARI
• Amerikan Kültür Koleji
• MEV Eğitim Kurumları
• Doğa Koleji
• MEF Okulları
• Bilfen Koleji
• Işık Koleji
• Yıldızlar Koleji
• Bahçeşehir Koleji
• Beykent Koleji
• Era Koleji
• Mektebim Koleji
• Okyanus Koleji
• İhlas Koleji
• Uğur Koleji
• Alkev Alman Lisesi
• İstanbul International   
 Community School
• Kültür 2000 Koleji
• Fatih Üniversitesi
• Beykent Üniversitesi



A Blok

B Blok

KÜTÜPHANE
(SATIŞ OFİSİ)

MUSTAFA KEMAL CADDESİ

SOKULLU CADDESİ

SPOR ALANI

ANAOKULU

C Blok

D Blok

E Blok

F Blok

HAVADAR SOKAK

HAVADAR SOKAK

G

K
D

B



DAİRE
PLANLARI

TİP 2
BRÜT 126,00 m2

23,05 m2 10,14 m2 16,34 m2

10,52 m2

3,64 m2

10,98 m2

7,25 m2

1,62 m2 4,59 m2 4,14 m2



TİP 4
BRÜT 236,00 m2

TİP 3
BRÜT 187,00 m2

9,88 m2 9,88 m2

19,44 m2

5,19 m25,80 m2

2,72 m2

18,28 m2

35,93 m2

12,19 m2

7,54 m2

10,51 m2

26,60 m2

10,40 m2 10,59 m2 12,50 m2

3,78 m2

3,77 m2

6,63 m2

20,85 m2

13,08 m2

7,82 m2

39,77 m2

16,58 m2

0,72 m2



Bu katalogta yer alan tüm canlandırmalar ve 3 boyutlu çizimler tanıtım amacıyla yapılmıştır herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

Batıbeyler Yapı A.Ş., Exclusive Yapı A.Ş., Tütüncü Yapı A.Ş., teknik ve estetik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Kavaklı Kent
“Yar Apartmanı 6600 m2 40 adet daire”

Exclusive Residence
“Almatı 2013-2015 / 35.000 m2”

Mango Mall
“Almatı 2010-2012 / 20.000 m2”

Merter İşHanı
“4500 m2 iş yeri ve ofis”

Panaroma
“Almatı 2015-2016 / 35.000 m2”

Karatal
“Almatı 2011-2013 / 14.000 m2”

Beysan San. Sit.
“3.000 m2 fabrika binası”

Sarkand
“Almatı 2007-2009 / 16.000 m2”

Royal Residence & Hotel
“Almatı 2012-2014 / 55.000 m2”

Beykasrı Konakları
“70.000 m2 332 adet daire 11 adet ticari ünite”

Referanslarımız...
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