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ALTIN PROJE TÜRKİYE KONUT ÖDÜLÜ
“Konutta farklılaşma”





Eve geç kalmayın!



Adeta bir Masal Dünyası hayal ettik.

Çocukların, hayatın en güzel çağlarını doyasıya 
yaşayabilecekleri , büyüklerin ise çocuklaşabilecekleri bir 

dünya...

Eskisi gibi,
Ağaçlardan taze meyveler koparıp yemenin muheteşem 

keyfi,

Gün batımında çam ağaçlarının kokusunu alabileceğiniz, 
Yaz akşamlarında yazlık sinemada en güzel filmleri 

izleyebileceğiniz bir düş bahçesi,

Çocuklarınızla birlikte salıncakta sallanabildiğiniz, 
Tırmanma Duvarında maceralara atılabildiğiniz bir 

eğlence diyarı,

Tüm odalarına güneş sızan mutlu ve huzurlu evler,

Ve komşular, dostluklar...
Kahve keyfi, bazen karşılıklı tavla sohbeti, bazen iddalı bir 

maç seyri,

Çiçekler , yeşillikler.
Daima zinde kalabileceğiniz , günün bütün yorgunluğunu 

atabileceğiniz spor ve eğlence alanları,

Adeta bir Masal Dünyası inşa ettik

Çünkü yaşamak güzeldir

Ve siz o güzelliği çoktan hakettiniz.



İstanbul’un yükselen yıldızı Kurtköy’de yepyeni bir yaşam merkezi kapılarını açıyor. Türkiye Altın Proje Konut Ödüllü Stillİstanbul 
evleri, modern mimarisi ve sosyal yaşam alanları ile ayrıcalıklı bir dünyayı hedefliyor. Tamamı güneş gören 1+1, 2+1 ve 3+1 
daire tiplerinden oluşan proje, çevreye ve doğaya uyumlu kaliteli ürünlerle ve en üst seviyede üretim standartları korunarak 
hazırlanmıştır. Stillistanbul, yetişkinler ve çocuklar için her türlü detay düşünülerek farklılaşmakta, konut anlayışına bambaşka 
bir vizyon getirmektedir.



Geniş kullanım alanları, çevre dostu imalat, güvenlik ve üst düzey konfor anlayışı projenin temel özelliklerini teşkil etmektedir. 
Stillistanbul’un yemyeşil ağaçlarla donatılmış bahçesinde Meyve Ağaçları, Yazlık Sinema, Tırmanma Duvarı, Trambolin, Yetişkin 
ve Çocuk Parkı, Yürüyüş Parkurları, Yüzme Havuzu, Kafeteryası ile adeta bir Tatil Köyü atmosferi yaratılmıştır. Sosyal Tesislerde 
ise Fitness Salonu, Sauna, Toplantı Odası, Kütüphane, Cafe ve Yetişkin Oyun Salonu ile boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz 
şekilde dizayn edilmiştir.













Stillistanbul daireleri; her köşesi etüd edilmiş iç mekanlar, yaşam alanları önde, dinlenme alanları arkada olacak şekilde 
dizayn edildi. Ses yalıtımı sayesinde dış etkenlerin gürültüsünden etkilenmeyecek, bol ışığı ve muhteşem bahçe manzarası 
eşliğinde evinizi modern ya da klasik çizgilerle dekore edebileceksiniz.





Ortak kullanım alanlarında bir yaşam merkezinde ihtiyaç duyulabilecek tüm aktiviteler özenle dizayn edildi. Still cafe 
komşularınızla günün yorgunluğunu atabileceğiniz muhteşem bir buluşma noktası. Çok amaçlı oyun odası, meyve bahçesinin 
yanıbaşındaki cafe teras, kütüphane, sinema odası, internet bölümü ile tüm gününüzü keyifle geçirebileceğiniz şekilde dizayn 
edilmiştir.



Yeşillikler içerisinde geniş dinlenme mekanlarını da içerisinde barındıran Yarı Olimpik Yüzme Havuzu evde tatil kültürünün bir 
parçası olarak keyifli ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Teraslarda ise seçenekleriniz oldukça fazla... 
İster güneş banyosu, ister barbekü partisi olsun, havuzbaşı ile aynı konfora sahip teraslar, sitedeki en ideal köşelerinizden biri 
olacak.





Still Club Fitness; modern ekipmanları, güneş gören 
ferah dizaynı, sağlık odaklı atmosferi ile sağlıklı 
yaşam ihtiyacını maximum verimlilikte karşılıyor.







Çocukları ve içinde daima çocuk olanları unutmadık. Meyve bahçesinden tramboline, yetişkin ve çocuk parkından açık 
hava spor alanlarına, tırmanma duvarından yazlık sinemaya kadar adeta bir düş bahçesi inşa ettik.



Stillistanbul evlerinde sizleri daha bir çok ayrıcalık bekliyor: Açık ve 
kapalı otopark, mini club, kütüphane, sinema odası, çok amaçlı 
business center, geniş spor alanları, yürüyüş parkurları, 24 saat güvenlik 
ve daha birçok şey...



Eve geç kalmayın!





www.stillistanbul.com

Stillistanbul : Yenişehir Mah. Ekin Sk. No: 3 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL 
Tel: 0 216 482 48 73 - 74 / Gsm: 0 533 774 77 00 / info@stillistanbul.com

Yeşilyurt İnşaat : Vedat Günyol Cad. Dilek Sk. No: 2/2 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL 
Tel: 0 216 572 57 44 - 0 216 572 59 44 / Fax: 0 216 572 21 89  / info@yesilyurtinsaat.com.tr

Stillistanbul projesi bir Yeşilyurt İnşaat girişimidir.

www.yesilyurtinsaat.com.tr

Yeşilyurt İnşaat uygulama projeleri sırasında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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