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İstanbul’un ana caddelerinde, merkezi ulaşım akslarında içe dönük siteler değil, 

şehre değer katan; şehirle değerlenen “şehir projeleri” geliştirir. Her proje 

merkezde kazançlı bir yatırım projesi olarak ele alınır.

Proje lokasyonunun bugünü ve geleceği uzmanlarca onaylandıktan sonra

proje geliştirme kararı alınır. Geliştirilen her gayrimenkulün değeri, 

bu dinamik etkileşimin en baştan kurgulanmasından dolayı katlanarak artar.

Bu vizyon ile geliştirilen her projenin satışı, teslim öncesi tamamlanır;

proje kârının önemli bir kısmı avantajlı fiyatlarla satın almış 

alıcılarla paylaşılır.
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www.24gayrimenkul.com



Elinizi uzatsanız denize dokunabileceğiniz
bir alanda tasarıma başlamak mimara farklı
bir sorumluluk yüklüyor. Denize sıfır bir yaşam 
deneyimi üzerine düşünerek Marina 24’ü tasarladık.

Uçsuz bucaksız sahili ve iskeleyi konseptin güçlü 
bir parçası olarak ele aldık. Projenin neredeyse 
tamamında denizle görsel bir bağ kurduk. Dairelerde 
3,5 metre tavan yüksekliği sağlayarak bu bağı daha da 
güçlendirdik. İçinde kapalı havuz gibi pek çok aktiviteyi 
barındıran yaşam merkezini manzaraya en hakim 
konuma yerleştirdik. Açık havuzu denizle bütünleşen 
sonsuzluk havuzu olarak tasarladık. Her daireye denizle 
ve manzarayla bütünleşen geniş teraslar ve balkonlar 
ekledik. Şömineli teras ve zen bahçesi gibi sosyal alanları 
körfez manzarasının odağına yerleştirdik. Zeminde 
gurme restaurant ve seçkin kafelere yer vererek projeyi 
sahildeki yaşamının merkezi kıldık.

 İşin sonunda Marina 24 denizin sakinliği ve sahilin 
canlılığını kusursuz yansıtan bir proje oldu. 

Korhan Korcu
Mimar
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Eşsiz
Lokasyon



İstanbul
Karmaşasından
Uzak, Modern
Bir Sahil Semti
Siz de İstanbul’un karmaşasından 
sıkıldıysanız, deniz ile iç içe, sahil 
yaşamının keyfini çıkarabileceğiniz; 
barındırdığı sosyal olanaklar ve aktivitelerle 
12 ay tatili yaşayacağınız ama şehre bir 
adım mesafede bir ev istiyorsanız, sizi 
İstanbul’un en güzel sahil yerleşimlerinden 
Mimaroba’ya ve onun en prestijli projesi 
Marina 24’e bekliyoruz.
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Mimaroba
Hakkında
E-5 ve TEM bağlantıları, toplu taşıma 
noktaları, havaalanı, eğitim, sağlık 
hizmetleri, alışveriş ve etkinlik merkezleri 
gibi ihtiyaç duyacağınız her yer en 
yakınınızda. Üstelik 3. Havaalanı, 1000 Yat 
Kapasiteli Kıyı İstanbul ve Kanal İstanbul 
Projeleri ile gayrimenkul piyasasında 
değeri her gün yükselen bölgelerden olan 
Mimaroba, yüksek kârlılık öneren bir 
yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor.

8 • Boğaz’ın emsali deniz ve körfez manzarası,

• 13 Km Sahil Şeridi ile Eşsiz sahil yaşamı,

• Kültürel Çevre,

• Spor ve sosyal aktivite imkanları,

• Yeşil ve Mavinin Bütünleştiği Parklar,

• Özgür Çocuklar; Muhteşem Çocuk Aktiviteleri,

• Doğal yaşam alanlarına yakınlık,

• Yılın her mevsimini tatil tadında bir yaşam,

• Özgürlük,

• İstanbul’un kaosundan uzak huzurlu bir yaşam,

• Kıyı İstanbul – Marina-Otel-Çarşı

• Şehre ve yeni havaalanına olan yakınlığı...
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Mimaroba’da
Yaşamak İçin 
10 Neden
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Marina 24









16.  Şömineli Teras

17.  Su Gösteri Alanı

18.  Mini Gym & Fitness, Güneşlenme Terası

19.  Sükûnet Havuzu

20. Botanik Bahçesi

21.  Çocuk Oyun Alanı

22. Amfi Tiyatro

23.  Açık Hava Satranç

24.  Evcil Hayvan Parkı

25.  Akrobatik Kaykay & Paten Pisti

26.  Seyir Pergolaları 

27.   İskele

28.  Suya İnen Basamaklar

29.  Performans Meydanı

30.   13 Km Bisiklet & Koşu Parkuru

Marina 24’te
Sizi Neler Bekliyor

1.    Mimaroba Kültür Merkezi

2.    Tematik Çocuk Oyun Alanları

3.    Çim Teras & Pergolalar

4.    Tenis Kortu & Mini Futbol

5.    Voleybol, Basketbol Sahaları

6.    Zen Bahçesi

7.    Eğlence ve Sağlıklı Yaşam Alanı 

8.   Kum Aktivite Alanı

9.   Kaydıraklı Çocuk Havuzu

10.  Sonsuzluk Havuzu

11.   Havuz Bar

12.  Babalu Çocuk Aktivite Merkezi

13.  Itırlı Teras

14.  Tematik Çocuk Oyun Alanları

15.  Marina 24 Gurme Merkezi & Çarşı
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Mimari
Konsept



Marina 24
Mimarisi
Marina 24’te “Ev yaşamı” yaratıcı 
ortak alanlarla ve kamusal mekânlarla 
bütünleştirilerek farklı bir yaşam 
deneyimine dönüştürüldü.
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İlham Kaynağımız 
Sahil Yaşamının 
Getirdiği Huzur ve 
Dinginlik
Marina 24, konumu itibari ile sahil ve
deniz ile iç içe geçen bir yaşam kurgusunu,  
ev sahiplerine en derin şekilde
hissettirme amacını taşıyor.



Her Zaman 
Modern ve 
Yeni Kalacak 
Minimalizm
Marina 24 modern ve yalın tasarımıyla,
işlevsel bir estetik anlayışla geliştirildi. 
Her zaman modern ve yeni kalacak 
mimari minimalizmle ele alındı.
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Deniz ile
Bütünleşebileceğiniz
Geniş Balkonlar ve 
Teraslar

Güneşi ve
Denizi İçeri Alan 
Yüksek Pencereler

Kullanışlı iç mekan düzenlemeleri,
ferahlık duygusunu pekiştiren balkonlar ve
teraslarla tamamlandı.

Güneşi ve denizi içeri alan yüksek 
pencereler ile salonlar, ferah ve aydınlık 
mekanlar olarak tasarlandı.

Brüt
3,5 Metre 
Kat Yüksekliği

Yaşam
Seçenekleri

Bir evin genişlik ve ferahlığının hacimle de ilgisi 
vardır. Marina 24’te geniş salonların, mutfakların, 
odaların hacimleri de büyütüldü. Yatay konfor 
dikey konforla pekiştirildi; kat yükseklikleri 
3,50 metre olarak tasarlandı.

Marina 24 farklı daire tiplerinden oluşturuldu. 
İhtiyaca göre ideal büyüklüklerde düşünülmüş 
farklı metrekareler ile mekânlar işlevsel kılındı.
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Marina 24’te
Yaşam





Performans 
Meydanı
Burası performans meydanı; uçsuz bucaksız 
sahilin kalbinde edebiyatın, müziğin, dansın, 
sahnenin meydanı... 

34 35

Yıldızların altında bir konser veya bir stand–up 
gösterisi. Hayatı eğlenceli kılan her şey 
performans meydanında.

Amfi 
Tiyatro 



İskele ve 
Marina
Hayal edin; evinizin önünde bir 
iskeleye oturmuşsunuz akşama yakın 
saatlerde Marmara’nın al kor olmuş 
gün batımını seyrediyorsunuz.
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Burası Mimaroba Sahili. Kulağınızda müzik, 
deniz kıyısında sabah yürüyüşleri... 
Bisikleti gündelik hayatınızın bir parçası kılacak 
upuzun bir bisiklet parkuru. Evinizin önünde 
basketbol, futbol ve tenisi olanaklı kılacak çok 
amaçlı kamusal spor alanları.

Bisiklet & Koşu
Parkuru

39

Kaykay Pisti
Sahildeki kaykay pisti ve kamusal parklar 
çocukların vazgeçemediği alanlardan olacak.



Marina 24’te
Çocuk
Marina24 gerçek bir çocuk cenneti. 
Mavinin yeşille bütünleştiği parklarla 
çevrili. Çocuklarınız burada duygusal 
açıdan zenginleşerek büyüyecek.
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Babalu 
Eğlencenin 
Aktif Hali
İstanbul’un en büyük aktif eğlence parkı 
Babalu, çocuklara kendi enerjilerini 
sonuna kadar kullanarak oynayabilecekleri 
oyun alanları sunuyor.
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Yaşam 
Alanları
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Marina 24’ün denizle bütünleşik sonsuzluk 
havuzuyla suya artık hep yakın olacaksınız. 
Çocuklarınız çocuk oyun havuzunda ve kum 
havuzunda size katılacaklar. Havuz Bar’dan 
içeceğinizi alıp, havuzun içindeki şezlonglara 
uzandığınızda yaşamı iliklerinize kadar 
duyumsayacaksınız.

Sonsuzluk 
Havuzu
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Günün tüm yorgunluğunu üzerinizden 
atacaksınız. Kapalı yüzme havuzu, SPA, wellness, 
fitness, squash, masaj odaları, buhar odaları, 
sauna ve hamamıyla kendinize yüksek nitelikli 
vakit ayırabileceğiniz, sporla iç içe bir yaşama 
merhaba diyeceğiniz profesyonel bir sağlıklı yaşam 
kompleksi elinizin altında.

Sağlıklı Yaşam
Kompleksi



Yeni Yaşamınız 
İçin Dingin
Mekanlar

Marina 24’de yeni bir hayatınız olacak.
Ev yaşamınız daire kontürlerinden taşıp
uçsuz bucaksız bir dinginliğe akacak.
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Şömineli
Teras
Geceleri terasta dış mekân şöminesinin 
başında koyu sohbetlerinize püfür püfür 
esen imbat rüzgârları eşlik edecek.

Zen
Bahçesi
Belki ilk kez bir bahçede o bahçenin 
üstündeki havanın, ayaklar altında 
hışırdayan kumun, çakılın, denizin, 
birbirine değen taşların şarkısını ve 
hayatınıza karışmış bu rüya gibi evin 
dinginliğini duyumsayacaksınız.

Itırlı
Teras
Denizin iyotlu kokusuna egzotik çiçek 
kokularının karıştığı bir terasta, komşularınızla 
pastoral bir gün batımı eşsiz bir deneyim olacak.



Marina
Gourmet & 
Çarşı
Gurme restoranlar, kafeler, gurme market, 
organik market, kuaför gibi gündelik 
yaşamınızı zenginleştirecek ve kolaylaştıracak 
İstanbul’un seçkin markaları elinizin altında.

Sadece asansörünüze binerek denize karşı günün 
ilk kahvesini yudumlayabilirsiniz. “Mutluluğun 
kahvaltıyla bir ilgisi olmalı.”  O halde bugün 
kahvaltınızı ailenizle ve dostlarınızla gurme 
restoranlardan birinde yapabilirsiniz. Uzaklara 
gitmeden size gurme lezzetler sunan seçkin 
restoranlarda dostlarınızı ağırlayabilirsiniz.
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Seçkin 
Restoranlar
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