
Everything you are looking for… 



Calm and peaceful life is awaiting you in the city…
A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed colorful plants…

Human-oriented design and successful architectural approach bring the freshness of the nature to your home. 
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Your happiness at CITY 34…
With its unique location, modern architectural structure and equipment, CITY 34 is designed not only to make you feel good but also

for you to feel as light as a feather due to happiness.

Sizin Mutluluğunuz CITY 34’ten geçer...
CITY 34; eşsiz lokasyonu, modern mimari yapısı ve zengin donanımıyla, içeri girdiğiniz anda kendinizi 

sadece iyi değil, mutluluktan havalara uçup tüy kadar hafif hissetmeniz için tasarlandı.





 Sizlerin mutluluğu en büyük hazinemizdir...
Seçtiğiniz daire tipi her ne olursa olsun, hepsinde kalite, şıklık ve konfor standart.

Ferah metrekareler her bir ayrıntısında işlevsellikten kopmadan rahatınız için tasarlandı.

Your happiness is our biggest asset…
Any type of apartments chosen by you offers quality, elegance and comfort as a standard. Large apartments are designed for your comfort by 

considering the functionality in each detail. 









Uyumun ve zarafetin birleşimi…
CITY 34 detaylardan bütüne ulaşan kusursuzluğu ile size ve ailenize yüksek standartlarda,

mükemmel bir yaşam ayrıcalığı sunuyor. Çok özel ve yüksek kaliteli malzemelerle, birinci sınıf bir işçiliğin
harmanlandığı yeni evinizin her köşesi uyumun ve zarafetin birleşimidir.

Combination of harmony and elegance…
CITY 34 offers the privilege of excellent living at high standards for you and your family thanks to its perfectness from details to the whole. Combining very special and 

high quality materials and first class workmanship, every corner of your new home represents harmony and elegance. 





Everything is for their happiness… 
Parents know that everything is for kids. Your kids will play with their friends without concern of vehicle traffic,

consume energy and enjoy their time in the playgrounds. 

Herşey onların mutluluğu için…
Çocuk sahibi olanlar bilirler ki her şey onların mutluluğu içindir. Çocuk oyun alanları;  araç trafiği endişesi 

yaşamadan çocuklarınızın arkadaşlarıyla bir arada olarak hem enerjilerini harcamalarını hem de neşe dolu 
vakit geçirmelerini sağlayacak.





CITY 34 offers safe living for your beloved ones…
We used all advantages of technology to ensure safe living for you at CITY 34. All details are considered to make you feel safe thanks to the CCTV in the 

site, indoor carpark, 24-hour security service, fire extinguisher installation and many other advantages in the project. 

 CITY 34’te siz sevdikleriniz için güvenli bir yaşam var…
CITY 34’te güvende olmanızı sağlamak için teknolojinin tüm avantajlarından yararlandık. Site içerisinde kapalı 
devre kameralar, kapalı otopark, 24 saat güvenlik hizmeti, yangın söndürme tertibatı ve daha birçok ayrıcalık ile 

kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak her türlü ayrıntı düşünüldü.





Healthy living at CITY 34 …
Sport is a lifestyle. You can keep fit at the fitness center, sauna and Turkish bath that you can use at CITY 34 every day in the summer and winter.

CITY 34’te sağlıklı bir yaşam sizleri bekliyor…
Spor bir yaşam biçimidir. CITY 34’ün içinde bulunan ve yaz kış günün her saati kullanabileceğiniz fitness salonu, 

sauna ve türk hamamı sağlığınıza sağlık katarken formunuzda göz kamaştıracak.





CITY 34 KAT PLANLARI



CITY 34 KAT PLANLARI



Merkezi konum, ulaşım kolaylığı kısacası İstanbul’un kalbi…
E-5, TEM, sahil yolu, bağlantı yolları… Uçak, metrobüs, gemi, araba…

Sadece İstanbul’un her noktasına kolaylıkla ulaşabildiğiniz sayısız ulaşım avantajlarını değil, şehrin ana yaşam 
alanları, iş, alışveriş, sağlık ve eğitim merkezlerine yakın olmaktan bahsediyoruz.

Central location, easy to access, in the heart of Istanbul… 
E-5, TEM, seaside road, access roads… Aircraft, metrobus, ship, car… 

We are not talking only about a wide range of advantages for access to all points of Istanbul, but also being close to the main living areas, business,
shopping and health and education centers in the city.  



AVCILAR

TÜYAP

AHENK

OSMANLI

E-5

Beylikdüzü
Belediye

TÜYAP

ATATÜRK

30 dk - 23 km

9 dk - 4 km

METROBÜS
10 dk - 5 km


