




bulutlara  komşu...
adalara karşı,  



Hayatın stres, kargaşa ve gürültüsüne biraz olsun 
ara verip dinlenmek, huzur bulmak ve kendinizle 
baş başa kalmak için evden daha iyi bir yer
var mıdır şu hayatta?

aynı düşüncedeyiz, bizce de yok!

Peki onca güzel şeyi size yaşatan eviniz için daha 
güzel bir yer düşünülebilir mi? 

Neden olmasın... biz düşünüyoruz. Hatta 
düşünmekle kalmayıp hep hayalini kurduğunuz 
o yaşamı ‘orada’ inşa ediyoruz. orası neresi mi? 
Neresi olacak, marmara’nın kıyısı, Pendik marina, 
Sabiha Gökçen Havalimanı ve türkiye’nin bilişim 
merkezi teknopark’ın yanı başı... Pencereden 
her baktığınızda hayranlığınızı kazanacak önü 
kapanamaz bir deniz ve adalar manzarasının
tam karşısı…

orası Siltaş marina!

adalara karşı,
bulutlara komşu…





Bu katalogda kullanılan tüm bilgi ve görseller tanıtım amaçlıdır. Siltaş Yapı projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



Pendik sahilde önü kapanamaz bir deniz 
manzarasına, Siltaş marina’dan adalar’a doğru
her baktığınızda büyülendiğinizi hissedeceksiniz. 
Peki adalar’dan Siltaş marina’ya doğru bakıldığında 
neden aynı şeyler hissedilmesin ki? İşte adalar’a
karşı göz kamaştırıcı bir şekilde yükselen Siltaş 
marina’nın yarının çizgileriyle hayat bulan mimarisine 
ilham veren de tam olarak bu düşünceydi. 

tıpkı yaşam standartları kadar yüksek olan 
mimarisiyle göz kamaştıran Siltaş marina’nın her 
köşesi, detayı ve dairesi insan odaklı bir anlayışla 
tasarlanıp, özel ayrıcalıklarla donatılıyor. Hayatın 
tüm gereksinimleri düşünülerek donatılmış ayrıcalıklı 
daireleri, bahçede geçen vakitlere ekstra ferahlık 
katacak yüksek ağaçlı peyzaj düzenlemesi, ufaklıklar 
bahçede koşup oynarken içinizin rahat olmasını 
sağlamak amacıyla yer altına konumlandırılmış 
otoparkı, e-şarj noktası ve yaşama layık daha nice 
ayrıcalık.

İNSaN odaklı,
      ayrıcalıklı mİmarİ,



evde doğal yaşam...
dışarıdayken herkes özler evini… meşguliyeti 
bitince de hemen oraya dönüp, rahatlamak, 
huzur bulmak, keyif almak ister. tıpkı Siltaş 
marina’da yaşamaya başladığınızda sizin 
de yapacağınız gibi. ancak tek bir farkla... 
burada eve, sadece ev özlemi için değil, doğa 
özlemine son vermek için de döneceksiniz. 
Çünkü Siltaş marina’nın özel peyzaj düzenlemesi 
sayesinde evdeyken doğayı her zerresine kadar 
hissedeceksiniz.



şu güzelliğe
bakar mısınız?
şu güzelliğe
bakar mısınız?
İşte geldik Siltaş marina’nın belki de en keyifli 
kısmına… Gökyüzüne doğru yükselen mimarisiyle 
bulunduğu lokasyonda fark yaratan Siltaş marina, 
marmara’nın kıyısında, adalar’ın karşısındaki eşsiz 
konumunun doğal bir sonucu olarak size kusursuz 
bir seyir keyfi sunuyor. Hayatı keyifle yaşamanız 
için her detayın düşünülüp yer verildiği dairenizde 
dilediğiniz an arkanıza yaslanıp karşınızdaki bu 
güzel manzaranın tadını çıkarabilecek olmak, 
gerçek bir ayrıcalık…



Siltaş marina sıra dışı mimarisi, büyüleyici 
manzarası, alışılmışın dışındaki peyzaj düzenlemesi 
ve en ince detayına kadar düşünülmüş daire içi 
donanımlarıyla özel bir yaşam konsepti olduğunu 
hissettiriyor. Özellikle de ulaşılabilir olduğu kadar 
gelecek vadeden değerli konumuyla… Son 
zamanların en gözde lokasyonları arasında yer 
alan Pendik, İstanbul’un en hızlı büyüyen ve 
gelişen merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

ana arterlere olan yakınlığı, nezih sahil şeridi, keyifli 
peyzaj alanları, zengin ulaşım olanakları, sosyal 
tesisleri ve kültürel merkezleriyle hayata değer 
katan ve yakın zamanda önemli bir ana merkez 
olmaya aday olan Pendik, geleceğe yatırım 
yapmak isteyenlerin yeni tercihi.

değerlİ koNum, 
eşSİz yatırım fırSatı…



tehlike ve riskler hayatın her yerinde… onlardan uzak ve güvende olmanın huzuruysa paha 
biçilemez… Peki böylesi bir huzurun yaşanabileceği bir yer var mıdır dersiniz? ya da böylesi 
bir hayat mümkün müdür sizce? yaşadığınız yer Siltaş marina gibi güvenliğin her şeyden önce 
geldiği bir yerse fazlasıyla mümkün.

Nasıl olmasın ki… 7/24 görev yapacak güvenlik personeli ve projeyi çevreleyen kapalı 
devre kamera sistemi tarafından korunacak olan ve yüksek deprem standartları ve deprem 
yönetmeliğine uygun olarak, radye temel ve betonarme karkas sistemi ile inşa edilen Siltaş 
marina, güvenilir mimarisiyle sadece size değil aynı zamanda huzura da ev sahipliği yapacak.

ev dediğin yer
güven vermeli, huzurlu olmalı...



İster kendi aracınızla gelin, ister metro, otobüs, dolmuş, deniz otobüsü ya da uçakla… 
Nereden, neyle ya da nasıl gelirseniz gelin Siltaş marina’ya kolayca ulaşabiliyor olmanız
asla bir tesadüf değil, yolların ve farklı ulaşım alternatiflerinin kesiştiği bir noktadaki merkezi 
konumunun doğal bir sonucudur.

Pendik Sahil: 1,5 dk.
olur ya, canınız biraz deniz havasıyla birlikte 
adalar manzarasına karşı sahilde yürümek isterse, 
sahil yanı başınızda.

Pendik Marina: 2 dk. 

Metro: 3 dk.
Çok aceleniz var ve gideceğiniz yere araçla 
gitmeniz o anki trafik şartlarından dolayı pek 
de mümkün değilse bırakın aracınız otoparkta 
kalsın. Siz de metroyla gideceğiniz yere kolayca 
ulaşmanın tadını çıkarın. 

Teknopark: 15 dk.
yakın zamanda teknoloji ve inovasyon konusunda 
türkiye’nin merkezi yani ‘Silikon Vadisi’ haline 
gelecek teknopark yine evinize komşu denilecek 
noktalardan birinde yer alıyor.

3. Köprü Bağlantı Yolu: 17 dk.

Okan Üniversitesi: 18 dk.

Maltepe Üniversitesi: 19 dk.

Sabancı Üniversitesi: 21 dk.

Yüksek Hızlı Tren İstasyonu: 5 dk.

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 7 dk.

Sabiha Gökçen Havalimanı: 13 dk.
Hava yolunu kullanmak isterseniz, havalimanı yanı 
başınızda.

bu ne kolaylık…





life

kente değer katan yapıların mimarı Siltaş 
yapı’nın projelerine özel olarak hazırlayıp 
sunduğu lifeX konsepti sayesinde Siltaş 
marina’da yaşanacak olan bir hayatın,
her bakımdan artısı olacak. en büyük artısı 
ise yaşama renk katacak aktiviteler olacak.

life-X konsepti sayesinde Siltaş 
marina’da cep sineması, piyano odası, 
Playstation salonu, kütüphane&cafe, 
kreş ve misafirlerinizi rahat ettirmenizi 
sağlayacak misafir süit hizmetinden 
yararlanabileceksiniz.

artısı bol,
aktivitesi full… 



etrafa rahatsızlık vermeden dilediğiniz 
enstrümanı* çalabileceğiniz bir oda 

tasarladık.

bu odada sevdiklerinizle film izlemenin ve 
konsolda oyun oynamanın keyfi bir başka.

müzik odası 

film ve oyun odası

* müzik odasında piyano, gitar ve keman mevcuttur.



evden çok çok uzaklara gitmeden, trafiğe girmeden 
hep zinde olacak, daima formda kalacaksınız.fitness

kitap okurken kahvenizi yudumlayacağınız
keyifli ve huzurlu bir ortama kim hayır diyebilir?kütüphane & cafe 

Günlük yaşamın vücudunuzda 
biriktirdiği stres ve yorgunluktan 

arınmak için saunanız sizi bekliyor.sauna 



dört mevsim yüzme keyfi yaşayacaksınız.yüzme havuzu 



Aklınız evde kalmasın diye projemize akıllı ev sistemi 
altyapısı ekledik. Hayatınızı kolaylaştıralım istedik.

Misafirlerinizi layık olduğu gibi ağırlayacağınız
süitiniz dilediğiniz an onlar için hazır.akıllı ev misafir süiti 



artık kreşe gitmek için trafikte zaman kaybetmek 
veya çocuğum nerede kaldı diye düşünmek yok!

Çocukluğun en güzel etkinliklerinden birini yeniden 
hayatın bir parçası haline getirmeye ne dersiniz?

kreş 

bisiklet parkuru



Huzurlu bir yaşam için sevdikleriniz ve değer 
verdikleriniz tüm risklere karşı 7/24 güven altında.

arabamı nereye park edeceğim diye düşünmeden 
eve ulaşmak gibisi var mı? otoparktan asansörü 

kullanarak direkt olarak dairenize geçebilmekse gerçek 
bir ayrıcalık.

daha yaşanabilir bir dünya için fosil yakıtlar 
yerine yeşil enerjiyle çalışan doğaya dost 

araç kullanmayı tercih edenlerdenseniz 
aracınızı Siltaş marina’nın otoparkındaki 

e-şarj noktasında şarj edebilirsiniz.

güvenlik 

kapalı otopark 

e-şarj noktası



Çocuklarınızın mutluluğu için her detay düşünüldü.

İddialı maçlara hazır mısın? o zaman hadi, eğlenceli 
aktivitelerden biri daha sizi bekler.

 oyun alanı
basketbol sahası





biraz yürüyüş, sonrasında alışverişe ne dersiniz?
bırakın arabanız otoparkta kalsın. eviniz ve kendinizle 
alakalı ihtiyaçlar için biz sizi biraz yürüyüş yapmaya 
davet ediyoruz. telaş etmeyin çok de fazla 
yürütmeyeceğiz sizi. marketten kuru temizlemeye, 
terziden cafe ve pastaneye her türlü gereksinim 
burada sizi bekliyor olacak.

alışveriş kolaylığı

Bu katalogda kullanılan tüm bilgi ve görseller tanıtım amaçlıdır. Siltaş Yapı projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.





Bu katalogda kullanılan tüm bilgi ve görseller tanıtım amaçlıdır. Siltaş Yapı projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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1- SİTE GİRİŞİ

2- OTOPARK GİRİŞİ

3- BASKETBOL SAHASI

4- ÇOCUK OYUN ALANI

5- KAMELYA

6- SÜS HAVUZU

7- YÜZME HAVUZU

8- FITNESS SALONU

9- SAUNA

10- CAFE-KÜTÜPHANE

11- DÜKKANLAR

12- SERVİS BEKLEME ALANI

13- KREŞ



brÜt: 80.00 m2

Salon+mutfak 25,11 m2

e. yatak odası 12,57 m2

yatak odası 8,00 m2

banyo 4.28 m2

brÜt: 95.00 m2

Salon 21,00 m2

mutfak 8,00 m2

e. yatak odası 12,57 m2

yatak odası 8,00 m2

banyo 4.28 m2

Hol 6,40 m2

2+1A TİP

brÜt   95.00 m2

2+1B TİP

brÜt   80.00 m2

Salon / 21,00 m2

Salon+mutfak / 25,11 
m2

mutfak / 8,00 m2

yatak odası / 8,00 m2

yatak odası / 8,00 m2

e. yatak odası / 12,57 m2

e. yatak odası / 12,57 m2

banyo / 4,28 m2
banyo / 4,28 m2

Hol / 6,40m2



brÜt: 85.00 m2

Salon+mutfak 21,97 m2

e. yatak odası 11,57 m2

yatak odası 11,98 m2

banyo 3,98 m2

balkon 4,12 m2

brÜt: 85.00 m2

Salon + mutfak 24,00 m2

e. yatak odası 13,87 m2

yatak odası 8,10 m2

banyo 4.69 m2

2+1C TİP

brÜt   85.00 m2

2+1D TİP

brÜt   85.00 m2

yatak odası / 8,10 m2

Salon+mutfak / 21,97 m2yatak odası / 13,87m2 banyo / 3,98 m2

Salon+mutfak /24,00 m2

banyo / 4,69 m2

banyo / 4,12 m2

yatak odası / 11,98 m2

e. yatak odası / 11,57 m2



brÜt: 145.00 m2

Salon 30,25 m2

mutfak 11,29 m2

e. yatak odası 15,12 m2

yatak odası 9,13 m2

yatak odası 8,10 m2

banyo 4.32 m2

e. banyo 3,00 m2

balkon 4,12 m2

Hol 8,42 m2

3+1A TİP

brÜt  145.00 m2

3+1B TİP

brÜt  125.00 m2

yatak odası / 9,13 m2Salon / 30,25 m2

yatak odası / 8,10 m2

e. yatak odası / 15,12 m2

e. yatak odası / 12,65 m2

yatak odası / 8,13 m2

Salon / 22,00 m2

mutfak /11,29 m2balkon /4,12 m2

Hol / 8,42 m2

Hol / 7,02 m2

balkon / 2,54 m2

mutfak / 9,08 m2

banyo / 4.32 m2

banyo / 4.52 m2

e. banyo / 3,00 m2

yatak odası / 8,03 m2

e. banyo / 3,11 m2

brÜt: 125.00 m2

Salon 22,00 m2

mutfak 9,08 m2

e. yatak odası 12,65 m2

yatak odası 8,13 m2

yatak odası 8,03 m2

banyo 4.52 m2

e. banyo 3,11 m2

balkon 2,54 m2

Hol 7,02 m2



4+1 TİP

brÜt  170.00 m2

brÜt: 170.00 m2

Salon 29,00 m2

mutfak 11,29 m2

e. yatak odası 15,12 m2

yatak odası 8,10 m2

yatak odası 8,10 m2

oturma odası 12,00 m2

banyo 4.32 m2

e. banyo 3,00 m2

balkon 5,85 m2

Hol 11,82 m2

e. yatak odası / 15,12 m2

yatak odası / 8,10 m2

yatak odası / 8,10 m2Salon / 29,00 m2

balkon /5,85 m2

oturma odası

12,00 m2

e. banyo / 3,00 m2

banyo / 4,32 m2

Hol / 11,82 m2

mutfak / 11,29 m2





444 0 289      siltasmarina.com


