
“Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.”
Johann W. von Goethe



Kalite yıldıza benzer. 
Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. 

İzlemekten bile keyif alırsın...



Biz Artaş’ız.

Kurucumuz Süleyman Çetinsaya önderliğinde, 40 yıla yakın bilgi ve birikimle, 
ülkemizi çağdaş ve modern bir yaşama ulaştırma yolunda durmadan çalışıyoruz. 
Avrupa Konutları çatısı altındaki gülen gözleri gördükçe, çalışmamızın karşılığını 
aldığımızı düşünüyoruz. Avrupa Konutları ile konut sektörünün lider markası olduk. 
Müşteri memnuniyeti anlayışıyla geliştirdiğimiz projelerle 15.500 konuta imza attık ve 
50.000 kişilik büyük bir aileye dönüştük.

Fakat biliyoruz... 
Daha Avrupa Konutları mutluluğu ile tanışmayı bekleyen yüzbinler var. 
Başkanımız Süleyman ÇETİNSAYA liderliğinde; ülkemize ve halkımıza 
nitelikli, kaliteli ve huzurlu yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz. 

Sözümüz özümüzdür, bilen bilir.
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Ve Avrupa Konutları 4. kez Atakent’te
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İnsanı mutlu etmekten daha güzel bir şey varsa 
o da mutluluğu sürekli kılmaktır. 



Ve Atakent, 4. kez mutluluğa kucak açıyor...

Avrupa Konutları Atakent-1,
Avrupa Konakları Saklı Bahçe,
Avrupa Konutları Tem-1,
Avrupa Konutları Atakent-2,
Avrupa Konutları Ispartakule 1-2-3, 
Avrupa Konutları Atakent-3,
Avrupa Residence Suites, 
Avrupa Konakları Florya,
Eclipse Maslak, 
Avrupa Konutları Tem-2,
Vadistanbul,
Tema İstanbul,
Avrupa Konutları Kale,
Avrupa Residence & Office Ataköy,
Avrupa Konutları Başakşehir gibi birbirinden iddialı 
projeleri hayat geçiren Avrupa Konutları’nı, 
İstanbul ve İstanbullu iyi bilir… 

Kalite elbette vazgeçilmezimizdir fakat 
işimizin özü samimiyettir.

Ve şimdi aynı samimiyetle yeniden Atakent’teyiz. 
Mutluluğu ve ayrıcalığı dördüncü kez Atakent’e taşıyoruz. 
Avrupa Konutları’nın keyifli dünyasına binlerce 
güler yüz daha ekliyoruz. 



Atakent’in dört gözle beklenen projesi

3 projesiyle Atakent’te yepyeni bir semt inşa eden 
Avrupa Konutları, şimdi Atakent’i 

serinin en güzel parçasıyla selamlıyor.

23.300 m2 arsa alanında 118.000 m2 
inşaat alanı üzerinde yükselen Atakent 4; 4 bloktan oluşuyor. 



Mutlulukla dolu 441 daire

Atakent 4, farklı beklentileri karşılayacak 
1+1’den 4+1’e daire seçenekleri sunuyor. 

Doğal ışıktan yararlanan tasarımıyla 
aydınlık ve ferah bir yaşam sağlıyor. 

441 daire ve ticari ünitelerden oluşan 
Atakent 4, balkon ve teraslarıyla 

içindeki mutluluğu dışarı yansıtıyor.



Dört dörtlük bir yaşam

Her ayrıntısıyla, her çizgisiyle 
farkını hissedeceksiniz.

Çağdaş mimari anlayışın 
en seçkin yansımaları 
hayatınızla bütünleşecek. 
Standart kavramı sizin için 
yeniden şekillenecek.

Geniş salonları, konfor dolu 
mutfak ve balkonlarıyla 
içinizdeki mutluluğu 
evinize yansıtacaksınız.

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Dört koldan kolay ulaşım

Geleceğin Bağdat Caddesi olarak adlandırılan Halkalı Caddesi üzerinde, 
ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş bir bölgede mükemmele ulaşmaya hazır olun.

E5, TEM ve havalimanına çok yakın.
İster toplu taşımayla, ister özel araçla her koldan ulaşılabilen mükemmel bir konumda.
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Dört bir yanı şehir... Dört bir tarafı huzur...

Yeşil alanlar, yansıma havuzları ve onları çevreleyen yürüyüş yolları sayesinde, 
Atakent 4’te şehir ve huzur bir araya geliyor.

Rengarenk bahçeleri ve suyla şekillenen peyzajı sayesinde 
hayatı sürekli bahar tazeliğinde yaşayacaksınız. 



Dört bucağında hareket var

Koşu ve yürüyüş parkurları, spor sahaları, 
yüzme havuzuyla sağlıklı bir yaşama kavuşacaksınız. 

Sauna, hamam, spa merkezi  ve fitness salonu ile 
daima zinde kalacaksınız.



Dört mevsim spor, her daim sağlık

Renkli aktivitelerle dolu sosyal tesisine her girişinizde 
günün stresinden arınacaksınız.

Kapalı havuzlarıyla, yaz kış yüzme keyfiniz hiç bitmeyecek. 
Yanı başında düzenlenen park alanındaki çok amaçlı spor alanıyla, 
tenis kortuyla daima fit kalacak ve formunuzu koruyacaksınız.

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Geleceğin Bağdat Caddesi; mağaza, dükkan, 
restoran ve kafeleriyle dört dörtlük

Projede yer alan cadde dükkan ve mağazalar sayesinde 
alışverişle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 

Ayrıca restoran ve kafeleriyle de sosyal yaşamınıza 
evinizden çıkmadan renk katabilirsiniz.



Sevdikleriniz 7/24 güvende

Çevrenizi güzellik, içinizi ise güven kaplayacak. 

Siz ve sevdikleriniz, onun sımsıcak dünyasında 
gönül rahatlığıyla, huzur dolu bir yaşam süreceksiniz.



Yaşamaya ve kazanmaya 4’le başlayın; 
444 38 25

Bu işin bir de kazanç tarafı var. 
Atakent’in en etkileyici projelerinden birinde 
daire sahibi olacaksınız hem de alır almaz 
kazanmaya başlayacaksınız. 

Proje hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz... 



Her canlı güzel yaşamayı hak eder... 
İnsanlar da, ağaçlar da, bitkiler de, 
çiçekler de, kuşlar da... 



Avrupa Konutları Atakent 4, Saruhan Şirketler Grubu’nun arsası üzerinde projelendirilmiştir.



Mimari: SPDO MİMARLIK Sabri Paşayiğit
Statik: PERFORM MÜHENDİSLİK & MÜŞAVİRLİK Kubilay Savaşeri
Elektrik: ELEKTRA MÜHENDİSLİK Osman Keser
Mekanik: ERSA MÜHENDİSLİK Sefa Sarısoy
Zemin Etüdü: İSTANBUL MÜHENDİSLİK Mete Albayrak

Kataloğumuz içinde yer alan tüm görseller tanıtım amaçlı olup yüklenici teknik gereklilik olması halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



İnönü Mh. Halkalı Cd. No: 206 Küçükçekmece-İSTANBUL
www.avrupakonutlariatakent4.com

444 38 25


