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Karmaşıklaşan şehir hayatından kaçmak mı istiyorsunuz? Sakin, huzurulu ve güvende hissedeceğiniz; 
sizin gibi düşünen modern toplumlarla bir arada yaşayabileceğiniz bir İstanbul mu hayal ediyorsunuz?

İşte Atabek Konutları, Silivri’de bu hayalinizi gerçeğe dönüştürüyor! Atabek Konutları, İstanbul’un 
kozmopolit bölgelerinden kaçış arayanlara güvenli ve huzurlu bir yaşam önerisi sunuyor...

Sıcak ve modern insanları; yemyeşil doğası; temiz havası ve doğal yemekleri ile Silivri’de yepyeni bir 
yaşam sizi bekliyor.
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İstanbul’un Avrupa’ya bakan yüzü...
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Silivri Yeni Mahalle’de 17.500 m2’lik arasa üzerinde 
konumlanan Atabek Konutları, 336 aileye yepyeni bir 
yaşam sunmaya hazırlanıyor. 

8 Blok, 336 konut, 6 cadde dükkanından oluşan Atabek 
Konutları’nda yok yok!

11.500 m2’lik yeşil alan, açık yüzme havuzu, kapalı 
otopark, tam güvenlikli, çok amaçlı spor sahası, çocuk 
oyun alanları, yürüyüş parkurları, fitness merkezi, mini 
amfi tiyatro ve daha fazlası Atabek Konutları’nda sizi 
bekliyor.
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Karmaşadan uzak
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güvenli bir gelecek.



Özel hissettirecek özellikler...
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Kolay bir ulaşım seçeceği sunan Kuzey Marmara Otoyolu TEM D-600 bağlantısı ve D100 E5  
karayolu sayesinde varış noktalarına daha hızlı ulaşabilecek, projeye oldukça yakın olan market, 
sahil, üniversite, anaokulu, cami ve hayatı kolaylaştıracak diğer birçok imkâna sadece yürüme 
mesafesinde erişebilirsiniz.

Yeni Mahalle’de
yepyeni bir yaşam.
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Değerli zamanınız
size kalsın.

Atabek Konutları, gerek konumu gerekse sunduğu olanaklarla trafiksiz ve ulaşımı rahat bir 
yaşam sunuyor. Atabek Konutları’ndaki evinize giderken şehir trafiği ve gürültüsü yerine ayçiçek 
tarlalarının doğaya kattığı canlılığa, yemyeşil doğanın sunduğu taze havaya, masmavi denizin 
üzerine yansıyan güneşin parıldamalarına tanık olursunuz. Kapalı otoparka aracınızı park 
edip, asansörle dairenize çıkarsınız. İstanbul Havalimanı’na kolayca ulaşabilir; tüm dünyaya 
bağlı kalırsınız. Atabek Konutları’nda trafikte harcayacağınız zaman size kalır.
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Her gün yeni bir keşif
her keşif yeni bir heyecan.

Atabek Konutları’nda sıkılmaya asla yer yok!
Doğal güzellikleri keşfederek yapacağınız bir bisiklet sürüşü ile güne başlayıp, sahilde güzel bir 
akşam yemeği ile günü noktalayabilirsiniz. Tarımı ve hayvancılığı ile öne çıkan Silivri’de doğal 
lezzetleri keşfedebilirsiniz. Yakın çevrede bulunan at çiftlikleri sayesinde farklı hobiler ve özel zevkler 
edinebilirsiniz.



2322



2524

Tatil tadında bir yaşam.



Atabek Konutları çocuklarınızın geleceği için de 

benzersiz bir yaşam sunuyor. Site içerisinde 

çocuklar için ayrılmış olan çocuk oyun 

parkları, yüzme havuzları ve geniş yeşil 

alanlar çocuklarınızın çocukluğunu 

yaşamasına imkan sağlarken sizin de 

rahat etmenizi sağlar.

Çocuklar için de   
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en iyi seçim



Yeşil içinde yeşil...
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Atabek Konutları’nda 17.500 m2’lik arasa alanının tam 11.500 m2’lik bölümünü yeşile ayırdık! 
Özel tasarımlı bu iç bahçeye açılan pencerenizde yemyeşil bitkiler, rengarenk çiçekler ve kuş 
cıvıltıları sizi karşılıyor. 

Müzik dinleyerek yapacağınız yürüyüşler için yürüyüş parkuru, komşularınızla yapacağınız 
çekişmeli maçlar için spor sahası, kitap okuyabileceğiniz kamelyalar, güneşlenebileceğiniz 
havuz başı kafeterya gibi birçok seçenek sizi bekliyor.



Hem bedensel hem ruhsal sağlığınız için gerekli olan aktiviteleri rahatlıkla 
yapabileceğiniz tam donanımlı spor merkezi Atabek Konutları’nda sizi bekliyor. 
Modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonunda antrenmanlarınızı yapabilir, 
dilerseniz ardından hamam, buhar odası veya sauna ile rahatlayabilirsiniz.
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Sağlam kafa sağlam vücut...



Lezzet yanı başınızda!

3332

Atabek Konutları’nda site sakinlerine hizmet verecek bir restoranın olduğunu biliyor 
muydunuz? Özel lezzetlerin sunulacağı bu restoranda misafirlerinizi ağırlayabilir farklı 
lezzetler keşfedebilirsiniz.



336 daireden oluşan Atabek Konutları, 90 m2 

ile 130 m2 arasında değişen 2+1 ve 3+1 daire 

seçenekleri ile farklı yaşam tarzlarına farklı 

seçenekler sunuyor.
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Tüm mekanlarda hem form hem 

büyüklük düşünülerek kullanıcıların 

maksimum verimi almasını sağladık.

Türk aile yapısının yemeğe gösterdiği 

özeni göz önünde tutarak kullanışlı ve 

konforlu mutfaklar tasarladık.
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En kaliteli malzemeleri en iyi işçilikle 

birlikte sunduk.

Atabek Konutları’nda adımınızı 

attığınız her metrekarede kaliteyi 

hissedeceksiniz. 

4140



4342



4544



4746



Nesiller boyu sürecek kalitede bir proje geliştirdik. 

Tasarımından üretimine güvenlikle ilgili tüm 

detaylar düşünüldü. C35 beton teknolojisinin 

kullanıldığı Atabek Konutları’nda güçlü perde 

duvarlarla depreme karşı maksimum önlemler 

alındı. 

Site içerisinde huzurla uyuyabilmeniz için tüm site 

kapalı devre kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 

engelleri kaldıracak hissedilebilir zeminlerle  

güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu.

Güvenli bir gelecek
inşa ettik.
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