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Sözümüz, imzamızdır...
Our word is our signature...



    hayatı kolaylaştırmanın, güven duygusunu, 

kaliteyi hissettirmenin mekanlara düşen 

görevini üstlendi. Ahşap görünümünün 

sıcaklığı ile çevrelenmiş yeni 

nesil mimari proje ile sizlere keyii 

ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

 took the responsibility of a place for making 

the life easier, sense of security, and 

feeling the quality. It is providing 

you a comfortable and 

enjoyable living area with new 

generation architectural project framed 

by the warmth of its wooden appearance.





Bilinçli ve yüksek duyarlılıkla sizin için tasarladık...

O, konforu ve özeni anlatıyor...

ıt tells comfort and care
We design it for you in a conscientious and high sensible way



The freshness of the nature with the comfort of the place... 
We made its exterior to be worthy to the nature and the interior to the human...
 transforms to a real harmony at...

Doğanın ferahlığı ile mekanın rahatlığı 
 bir uyuma dönüşüyor...              

Dışını tabiata, içini insana yakışır kıldık...

 
nde gerçek      ’

gerçek bir uyum sizi bekliyor...
a real harmony is waiting for you...



herşey Daha ayrıcalıklı bir yaşam için...
every thing is for more privileged life...

Aile hayatınızın yanında sosyal hayatınıza da

değer katan ayrıcalıklar burada...

The privileges adding a value to your social life

beside your family life are here...



çocuklar hayatın her anında...
children are in every moment of the life...

Modern şehir yaşamında size ve çocuklarınıza nefes aldıracak güvenli, 
eğlenceli, sosyal ve renkli yaşam alanları oluşturduk.  

We made secure, enjoyable, social and colorful living places which will 
make you and your children to breath in a modern city life. 



A BLOK
A BLOK

B BLOK
B BLOK

C BLOK
 C BLOK

D BLOK
 D BLOK

It’s the time for new needs, new expectations and new feeling. Looked at the life with different 
perspectives and made.

Zaman yeni ihtiyaçların, yeni beklentilerin, yeni duyguların karşılığı. Farklı bakış açıları ile hayata 
yeniden baktı ve yeni çizgileriyle ini getirdi.’

E BLOK
 E BLOK

G BLOK
G BLOK

F BLOK
 F BLOK

her daireye, özgür yaşam alanları sunuyor...
ıt’s present free living spaces for each apartments...



nes bir manzarayı pencerelerinize, 
tazeliği yaşamınıza, dinginliği ruhunuza adadık...
we dedicated a great scenery to your window,
the freshness to your life, the stillness to your spirit...



Marmara Denizi’nin panoramik manzarası eşliğinde gün 

doğumu ve gün batımı izlemenin verdiği huzuru 

hiçbir şeye değişmeyeceksiniz. Balkon veya terasınızda aileniz ve 

tüm sevdiklerinizle keyii zamanlar geçirmenin hazzına varın.   

You will not replace the tranquility of watching the

sunrice and the sunset accompanied with

the panoramic scenery of Marmara Sea with any thing.Enjoy having joyous time with 

your family and all of your loved ones in your balcony and terrace. 

etrafınızı saran atmosferin huzuru sizi de 
sarmalayacak...
tranquility of the surrounding atmosphere will 
surround you, too...



The best part of the living in an apartment complex presenting  

the joy of an open swimming pool is bringing the joyous warmth of

you want.

Açık alanda havuz key sunan bir sitede 

bu olanağı size yarı olimpik havuz ile yaşatmaktadır.

yaşamanın en 

havuzun serinliğiyle buluşturmaktır; 

en güzel yanı, istediğiniz anda güneşin keyii sıcaklığını 

the sun with the coolness of the pool together whenever 

bu keyif size yakışır...
this joy is betting 

for you



yaz aylarında favori mekanınız olacak...

ıt will be your favorite place in summer months...

İster havuzda eğlenin, isterseniz yemyeşil bahçe veya deniz manzarası eşliğinde balkon key yapın...

Whether you enjoy in the pool, or have the joy of balcony in accompany of a verdant garden or 
sea view... 



Antre; yüksek, ferah, aydınlık
görüntüsüyle mimarideki rahat

ve konforlu etkiyi evin 
her noktasıyla bütünleşerek

en doğru 
şekilde yansıtıyor.

Fonksiyonel alanlarda hareket kolaylığı...
activity easiness in functional areas...

The entrance; is reecting 
the comfortable

and luxuries effect in architecture in the
best way with high, fresh and light 

appearance as become integrated with
each part of the apartment.



lezzet katmanın sırrı 
MUTFAGI

sevmekten geçer...

Yemeğe 

the secret of
giving a �avor to food 

COMES FROM THE LOVE OF

kitchen...

Mutfak ne kadar canlıysa, evin içindeki heyecan o kadar fazla olur...

Mutfak, her evin kalbi...
the kitchen is the heart of 

The livelier the kitchen, the more excitement at home...





gün ışığına olabildiğince davetkar...
ıs quite tantalizing to the sunlight...

Şıklığıyla göz dolduran, konuklarını en iyi şekilde ağırlayan, ev sahibini 
gururlandıran her evin baş tacı salon...
Eyeful with classiness, hosting its quests in the best way, lling host with a pride,
the dearest part of every home is a salon...

Mutluluk ve huzurla geçirilen zamanlar,

 belkide 
 “yaşadiğimiz yerin”  .

güzelligindendir...

Times of hapiness and tranquility

 is maybe
 “because of the beauty” 

of the place we live...



gün sonu keyie atılan yorgunluk...
the tiredness relieved with a joy at the and of the day...

Özel bir banyo deneyimi bekleyenler aradıklarını fazlasıyla buluyor...
The ones looking for an experience of a special bathroom nds more than what they expect...

The enchantment of a home is

what makes every moment

of life full of pleasure 

‘yuva’ dedigimiz yerin



gerçek lüks sadelik ve incelik içerir...
a real luxury consists of simplicity and grace...

The place of dreams, 

hayallerin
emeklerin

adresi...

efforts 
 peace

HUZURUN

AND



Büyükler bu odayı çok kıskanacak...
adults will be jealous of this room...

Sınır tanımayan hayal gücüyle büyüyen kirler, bu odanın sahibinden çıkıyor...
Ideas grown with an imagination without borders, comes from the residents of this room...

Çocuklar,
yasama sevincimiz,

gelecegimizin güvencesidir...
Children,

are joy of our lifeand
assurance of our future...



ıf you want to be regenerated, you are 
at the right place...

yenilenmek istiyorsan doğru yerdesin...

 “Geleneksel Türk Hamamı”...Günün stresinden arınmanın en güzel yolu;

The best way of relieving from the stress of the day is; “Traditional Turkish Bath”...



İş ve sosyal hayatın getirdiği tüm yorgunluğu kendi sitenizde sizlere ait bir tesiste üzerinizden 
atmak elbetteki en büyük ayrıcalık... Öyleyse tadını çıkartma zamanı...  

To relieve from all tiredness coming from work and social life in a facility of your own complex
is of course the biggest privilege...So, ıt’s time to enjoy...

rahatlatıcı sauna ile kendini şımart...
spoil yourself with the relaxing sauna...



ziksel zindelik mutluluğun ilk koşuludur...

the physical vitality is the rst condition of 
the happiness......

Soğuk havayı kendinize bahane etmeden günün dilediğiniz saatinde
dilediğiniz kadar spor yapmakta özgürsünüz...
You are free to make sport as much as you want at any time of the day without giving the cold
weather as an excuse for yourself...



                      ’nin her bir üyesi bizler için ayrı ayrı değer taşımaktadır.Bu nedenle konforunuz 
kadar güvenliğinizi de önemsiyoruz. 7/24 kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, uzman güvenlik 
personelleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemi, her dairede görüntülü intercom sistemi,
yangın ve duman alarmı... 

Each members of the                        residents are all valuable for us. For this reason, we care about
your security as much as your comfort. 7/24 controlled vehicle and pedestrian entrance and exit,
specialist security staffs, closed circuit security camera system, visual intercom system for each
apartment, re and smoke alarm...

sizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyoruz...
we care about the security of yourself and 
your family...



kapalı otopark ile 

aklınız aracınızda kalmasın...

don’t be wrapped up in 

 your car with a closed parking lot...

kapalı otopark ile 
don’t be wrapped up in 

aklınız aracınızda kalmasın...
 your car with a closed parking lot...



bir adımda dilediğiniz istanbul, bir adımda 
özlediğiniz ev...
ıstanbul you wished for in one step, and your home 
you missed for in other...

West İstanbul Marina 
West Istanbul Marina 

Gürpınar Su Ürünleri Hali 
Gürpinar Aqua-cultural Market  

İevleri’nin siz site sakinlerine sağladığı “ÜCRETSİZ METROBÜS SERVİS” imkanıyla İstanbul’a bir adım kadar yakınsınız...

İ  You are close to Istanbul as close to one step with the facility of FREE METRO-BUS SERVICE of which

Marmara Park AVMTÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziTÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

3. Havalimanı
3rd. Airport

TUYAP Fair and Conventional Center, 

Marmara Park MALL. Exactly on top of 

the axis of planned urbanization, 3rd 

Airport, bridge connection roads, metro-bus, 

subway, TUYAP Fair and Conventional 

Center, markets and Malls, West Istanbul 

Marine, Gürpinar Aqua-cultural 

Market is just next to you...

West Istanbul Marina, 

Gürpinar Aqua-cultural 

Market, Metro-bus,

3rd... 

İstanbul’un 

planlı gelişme  

aksının tam üzerinde, 

 3.Havalimanı, 3. köprü 

  bağlantı yolları, metrobüs, metro, 

  

 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, çarşı 

ve AVM’ler, West İstanbul Marina, 

Gürpınar Su Ürünleri Hali yanıbaşınızda...   

Metrobüs
Metro-bus

İ home’s has provided for you, complex residents...



CAN REİS İnşaat, bu katalogda bulunan planlar ve detaylar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu katalogda yer alan detay ve donanımlar, teknik şartname, sözleşme eki, projeler ve mahal listesinde yer almıyorsa, opsiyoneldir.
 Bu katalogda mimari projeler, inşa edilecek yapı için bir tasarımdan ibarettir. Satın alacağınız konutun tatbikat projesi, bu yapı için
alınmış inşaat ruhsatının ekindeki ilgili idarece onaylı projedir. Can Reis İnşaat’ın sorumluluğu, yazılı talimatlarınıza ve sözleşme eki

teknik şartnamenize göre konutun imalatını yapmakla sınırlıdır.
Bu katalog Camellia Evleri’nin tanıtımı için hazırlanmış olup temsili görseller  ve yaklaşık m ’ler içermektedir.2

CAN REİS Construction,  reserves the right to make a change on plans and details in this catalog without giving any notication in 
advance. If the details and hardwares in this catalog are not presentin technical specications, contract supplement, project and zone

 list, are optional. Architectural projects in this catalog are just drafts for the structure to be built. The construction draw of the residence 
you will buy is an approved project by relevant administration in the enclosure of the construction permit taken for this structure. 

The liability of Can Reis Construction is limited to build the structure in accordance with your written instruction and contract enclosure
 technical specications.

This catalog is issued for the promotion of Camellia Houses and contains representative images and contains approximate square meters.
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Marmara Sea

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ
GÜRPINAR AQUA KULTURAL MARKET

BÜYÜKÇEKMECE SAHİL
BÜYÜKÇEKMECE SHORE

Haram�dere Junct�on
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METROBÜS İLK DURAK
METROBÜS FİRST STOP

İnönü Street

Kavaklı Street


