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PendikYapı 2009 yılında, Pendik’te önemli projelerde isimlerini duyurmuş olan MostarYapı, 
İkizlerYapı, Çavuşoğlu Yemenler ve Bulut İnşaat  firmalarının iştirakleri sonucunda kurul-
muştur. Firmalar 1980’li yıllardan bu yana inşaat sektöründe kendi şirketleri ile farklı proje-
leri hayata geçirmiş olup, ardından deneyimlerini birleştirme kararı almışlardır. Firmaların 
beraberinde getirdiği güç birliği, deneyim ve uzmanlıkla “ferah ve yaşanılır konut” anlayışıy-
la markalaşma yönünde atılan adımlara öncülük etmektedir. 

PendikYapı, İstanbul Anadolu yakasının en yaşanılır sahil şeridinde yer alan Pendik Burnu 
üzerinde gerçekleştirecekleri “MarinPendik” projesiyle bölge coğrafyasının zemin özellikle-
rine ve deprem yönetmeliğine uygun olarak, alt ve üst yapıları en son teknolojilerle kurulu, 
Pendik’in en sağlam zemini olan arazinin gerektirdiği inşaat tekniği göz önünde bulunduru-
larak dayanıklı, güvenli ve yaşanılır konut alanları inşa etmektedir.

MarinPendik, Marmara denizinin eşsiz manzarasına doğru konumlanmış, önünde engel 
bulunmayan denize sıfır manzarasıyla, “sınırsız maviye açılan eşsiz ferah dairler’” anlayışı 
ile projesini gerçekleştirmektedir. Dairelerin genişliğinin yanı sıra, Pendik Marina’ya 1 dk., 
çarşıya 3 dk. yürüme mesafesiyle hem merkez noktalara yakın hem de huzur içerisinde 
mavi ve yeşilin sakinliğine doyacağınız konumuyla  sizlere sunulmaktadır.

Yatırımınız PendikYapı ile Güvende...

KURUMSAL: PENDİKYAPI
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PendikYapı’nın en prestijli projesi olan MarinPendik, İstanbul Anadolu Yakasının en yaşa-
nılır sahil şeridi olan Pendik Burnunda konumlandırılmış, İstanbul’un en sağlam arazisine 
sahip projesiyle evinizi denizle komşu olmaya teklif ediyor.

- 2.255 m² arsa üzerinde konumlanmış
- 54 adet daire, 2 adet ticari üniteye sahip
- Donanımlı Sosyal Tesisleri
- Kapalı Otopark (Her daire için 2 araçlık)
- Her daire için şahsi depo alanı içerisinde barındıran, deniz ve mavinin tam karşısında 
yaşam ile iç içe 

MarinPendik bulunduğu konumun yanı sıra içersinde barındırdığı sosyal donatılarla sizleri 
yaşamın keyifine varmaya davet ediyor.

Düslerinizin gerçeklestigi yer; MarinPendik!

MARİNPENDİK HAKKINDA



MarinPendik
Yaşam ile iç içe



MarinPendik
Yaşam ile iç içe
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Huzur, mavi ve denizin yasam ile birlestigi noktada!

LOKASYON VE ULAŞIM

Marintürk / Pendik Marina 150 m

Pendik İDO Feribot İskelesi 250 m

Pendik Metro (Sancak Köprüsü ) 800 m

Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu 1 km

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 km

Gedik Üniveristesi Pendik Yerleşkesi 7 km

MedicalPark Hastanesi 4 km

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslarası Havalimanı 12 km

Kurtköy Viaport AVM 15 km

Teknopark İstanbul 15 km

Okan Üniversitesi 20 km
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PendikYapı göz kamaştıran MarinPendik projesiyle sizlere deniz ve mavinin tadına varma-
nızı sağlarken, geleceğinize de değer katmanızı vaat ediyor.

MarinPendik Sahile ve Adalara açılan penceresiyle sizlere İstanbul’un yaşanılır güzellikleri-
ni sunuyor. Size kent hayatının içinde bir huzur alanı öneriyor. Şehrin temposundan sonra 
evinize geldiğinizde, havanızı değiştirip huzuru yakalayacağınız özelliklerde bir yaşam 
alanı sunan MarinPendik, Pendik’in en gözde noktası olan Pendik Burnunda her geçen gün 
değerine değer katarak, size bir ömür mutluluk garanti etmekte.

Yatırımınız MarinPendik’le degerlenecek!

YATIRIM DEĞERİ



Düşlerinizin Gerçekleştiği Yer
Marin Pendik



Düşlerinizin Gerçekleştiği Yer
Marin Pendik
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Gözlerinizi kapatın ve yalnızca sonsuz maviyi düşünün. Evinizin hemen önünde kapıları-
nızın sahile açıldığı, yeşilin ve denizin eşsiz maviliğinin buluştuğu noktada martı seslerinin 
sizlere eşlik ettiği, Pendik Kıyısının sakin doğasıyla MarinPendik sizleri bekliyor. 
MarinPendik doğayı içine alan konseptiyle sizlere yaşam ile iç içe huzurlu, yaşanılır, ferah 
daireler sunuyor.

MarinPendik, evinizin bahçesini sahile tasıyor!

KONSEPT
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Kim denizin ve sahilin huzurlu komşuluğunu tatmak istemez?

MarinPendik bulunduğu konum itibariyle tek adımda, sonsuz yeşil ile iç içe doğasıyla sizleri 
bekliyor... Sabah uyandığınızda yeşil ve mavinin bütünleştiği sahil şeridinde sabah sporu-
nuzu gerçekleştirdikten sonra sahile bir adım ötenizdeki evinizde doğanın huzuru içinde 
yaşamanıza imkan sunuyor.

MarinPendik ile kapılarınız sonsuz mavi ve yesile açılıyor!

PEYZAJ VE SAHİL



Anlık değil
Ömürlük manzaranız



Anlık değil
Ömürlük manzaranız
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A BLOK

B BLOK

SOSYAL TESİSLER

GİRİŞ
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PendikYapı, MarinPendik projesiyle şehrin içinde sizlere yaşanılır ferah dairelerin mümkün 
olduğundan bahsediyor. Marmara Denizi’nin içerisinde bulunan adalar manzarasına karşı 
konumlanmış MarinPendik, yalnızca sahilin maviliği ile değil, sahil şeridi boyunca kusursuz 
yeşil peyzajıyla 2 blok 54 dairesiyle sizlere sunuluyor.

MarinPendik’le yasanılır ferah daireler...

YERLEŞİM PLANI
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MarinPendik’in 2 adet bay / bayan ayrı kullanılabilecek havuzları, Fitness Salonları,  Ha-
mamları - Saunaları - Buhar Odaları yanısıra çok amaçlı toplantı odası, cep sineması ve  
çocuk oyun alanları gibi sosyal yaşamınızı renklendirecek teklifleri var. MarinPendik içerisin-
de barındırdığı bu sosyal yaşam alanları beraberinde, konumu itibariyle Pendik Burnunun o 
eşsiz sahil kıyısında yeşili, denizi ve marinayı yaşamınıza katmanızı teklif ediyor...

SOSYAL DONATILAR:

- Lobi-Resepsiyon 
- Çocuk Oyun Alanı 
- Çok Amaçlı Toplantı Salonu 
- Fitness Salonu (bay / bayan) 
- Kapalı Yüzme Havuzları ( bay / bayan ) 
- Hamam-Sauna-Buhar Odası ( bay / bayan )
- Cep Sineması

MarinPendik’in yasanılası teklifleri var!

SOSYAL YAŞAM ALANLARI





AKILLI EV SİSTEMİ
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FITNESS SALONU
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SİNEMA SALONUSİNEMA SALONU
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A BLOK 3+1 SALON
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A BLOK 3+1 YATAK ODASI



A BLOK 3+1 MUTFAK



B BLOK 4+1 MUTFAK
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A BLOK 4+1 MUTFAK
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BANYO
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HAMAM
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SAUNA
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ÇOCUK OYUN ALANI
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LOBİ
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Batı Mahallesi, Geziboyu Caddesi, No: 37/A
Pendik / İSTANBUL

Tel: 0(216) 375 65 65
Gsm: 0(549) 588 34 34

E-Mail: info@marinpendik.com

www.marinpendik.com



PendikYapı projedeki değişiklik haklarını saklı tutmaktadır. www.brandgalata.com




