
Denizin bereketini arıyor çocuklar ellerinde oltaları

Denizin huzuruna varıyor anneler, babalar gözlerinde umutları

Denizi tutkuyla kucaklıyor Asrın Konakları



Mutluluğa  
    Adım
        Atın...



hakkımızda
Kuran Şirketler Topluluğu, Tüm Hukukçular Birliği Başkanı 
Sayın Av. Mustafa Kuran tarafından 1969 yılında kurulmuş, 
İnşaat, Akaryakıt, Turizm ve Eğitim sektörlerinde faaliyet 
gösteren, her işletmesine kendi soy ismini veren bir aile 
şirketidir..

Kuran İnşaat yıllarca konut projelerinden, iş merkezlerine, 
otellerden, ticari merkezlere kadar  toplam 508 bin m2 

inşaat alanını faaliyete geçirmiştir. Kuran İnşaat güçlü, 
güvenilir, deneyimli kadro yapılanmasıyla bugüne kadar 
başarıyla tamamladığı projelerini 2006 yılında hayata 
geçirdiği Asrın Projeleri bünyesi altında toplamış ve 
markalaşma sürecini de başlatmıştır. 

Asrın Projeleri bünyesinde yer alan 261 daire ve 8000 m2 
sosyal tesisiyle Asrın Konutları ve denize sıfır marina 
bölgesinde 57 lüks villası ile Asrın Konakları Marina 
şehrin önemli yatırım alanları üzerinde, sakinlerinin kaliteli, 
huzurlu ve güvenli bir hayat yaşayabilmeleri için en ince 
ayrıntısına kadar özel olarak tasarlanmış projelerdir. 

Kuran Akaryakıt bünyesinde İstanbul Avrupa yakasında 
ikisi E5 üzeri olmak üzere 2 adet Shell ve 6 adet BP 
akaryakıt istasyonları bulunmaktadır. 

Kuran Turizm bünyesinde ise Laleli Babaman Hotel ve İş 
Merkezi, Laleli Kuran Hotel (4 yıldızlı) bulunmaktadır.

Beylikdüzü’nde beş farklı bölgede yer alan MK Gurur 
Liseleri bir çok öğrenciyi geleceğe yetiştirmektedir. 
Makedonya Üsküp’te yer alan 3500 öğrenci kapasiteli 
(lisans, yüksek lisans, master, doktora) Üsküp Üniversitesi 
de yine topluluk bünyesinde yer alan eğitim kurumlarıdır.

Asrın Kız Öğrenci Yurdu ile 75 öğrenciyi ev huzurunda 
yaşatan bir yaklaşımla  Asrın Kız Öğrenci Yurdu faaliyete 
geçmiştir.

Kuran Şirketler topluluğunun 1991’den bu yana Yönetim 
Kurulu Başkanlığını Hüseyin Kuran yürütmektedir.





İstanbul’un en canlı marinası 

Yakuplu West Marina İstanbul’a 

teknenizi bağlayıp, deniz kenarından 

evinize 3 dakikada yürüyebilirsiniz.



Oturuma hazır %72,50 yeşil alanı ile 23.000 m2 arsa alanı 

üzerine inşa edilmiş Asrın Konakları Marina’da 21 Müstakil, 

24 İkiz ve 12 Ters Dubleks lüks villa seçenekleri ile, hem 

şehrin merkezindeki metropol hayatı, hem de marinalı bir 

sahil kasabasının huzuru sizi bekliyor.

yaşam
başladı...



sadece
hissedin...



İster villanızda jakuzi ve sauna keyfi 

yapın, isterseniz sitenizdeki deniz 

manzaralı havuzun keyfini yaşayın.



asrın konakları
marina’da
spor hayatınızın
merkezinde olacak

Açık havada fitness ve yoga yapabilirsiniz. 

Deniz kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete 

binebilir,  mavi ile yeşilin sarmaş dolaş 

olduğu parklarda tenis, basketbol, 

voleybol, squash ve futbol oynayabilirsiniz.



çocuklarınız parkta güvenle eğlenirken
siz de bahçenizin keyfini sürün

135 m2 ile 240 m2 arası bahçenizde isterseniz çiçeklerinizi ekebilir, 

isterseniz sevdikleriniz için organik sebze ve meyveler yetiştirebilirsiniz. 

Sonra arkanıza yaslanıp, denizin ve yeşilin kokusunu içinize çekebilirsiniz.







Franke Beyaz eşyalarla 

donatılmış mutfağınızda 

hazırlanan yemeklerle 

misafirlerinizi  ağırlamanın 

keyfine varın. 

Günün yorgunluğunu 

ister jakuzide 

ister saunada atın. 

Kısaca SPA keyfinin 

tadını evinizde çıkarın.



2 güvenlik noktası ve toplamda 81 kamera 
ile Asrın Konakları Marina’da sizin ve 
sevdiklerinizin her anı güvende.

sizin ve sevdiklerinizin her anı 

Asrın Konakları Marina’da 

güvenli



asrın 

konakları

marina’da

villalar akıllı

Evinizden çıkmadan komşularınızla görüntülü ve sesli 

görüşüp, bahçede barbekü keyfinizi yaparken akıllı 

ev sisteminin hareketli tableti ile çocuğunuzun veya 

misafirinizin havuzda mı parkta mı açık fitness’ta mı 

yoksa tenis kulübünün kafeteryasında mı olduğunu 

ortak alan kameralarına bağlanıp izleyebilirsiniz. 

Dilerseniz akıllı ev sistemine ekleyebileceğiniz özellikler: 

aç-kapa aydınlatma kontrolü, dinlenebilir aydınlatma 

kontrolü, panjur ve perde kontrolü, klima kontrolü, 

derecesel kombi kontrolü, oda bazlı sıcaklık kontrolü, 

kapı/pencere manyetik kontağı ile alarm kontrolü, 

duman-su baskını ve doğalgaz sensörü, sulama 

kontrolü, ses ve görüntü sistemleri kontrolü, rab renkli 

aydınlatma kontrolü, eklenen özellikler ile sınırsız 

senaryo desteği, daire içi kamera entegrasyonu, 

uzaktan kapı açabilme özellikleri. 

Asrın Konakları Marina’daki villalar akıllı ev 

sistemi ile inşa edildi. Doğal gaz kesme, su 

kesme, merkezi enerji kesme, hareket detektörü 

ile alarm kontrolü ve görüntülü intercom ile 

evinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.



A BLOK

12 ADET MÜSTAKİL VİLLA | TOPLAM BRÜT: 399 m2

B.Ç: Bodrum Çıkışlı | Z.Ç. : Zemin Çıkışlı

B BLOK

24 ADET İKİZ VİLLA | TOPLAM BRÜT: 346,10 m2 

yerleşim planı



C BLOK

9 ADET MÜSTAKİL VİLLA | TOPLAM BRÜT: 420,00 m2

sa
hi

l

D BLOK

12 ADET TERS DUBLEKS VİLLA | TOPLAM BRÜT: 199,21 m2 / 205, 43 m2



12 ADET MÜSTAKİL VİLLA  

TOPLAM BRÜT: 399,11 m2  TOPLAM NET: 330,63 m2a blok



24 ADET İKİZ VİLLA  

TOPLAM BRÜT: 346,10 m2 TOPLAM NET: 280,96 m2 b blok



9 ADET MÜSTAKİL VİLLA 

TOPLAM BRÜT: 420,00 m2 TOPLAM NET: 337,44 m2c blok



d blok
12 ADET TERS DUBLEKS VİLLA  
TOPLAM BRÜT: D1 199,21 m2 / D2 205, 43 m2

TOPLAM NET: D1 150,15 m2 / D2 157, 86 m2
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Asrın Konakları Marina’da 

villanızdan 1,5 dakika yürüyerek 

sahile inip, kumsalın ve denizin 

keyfini yaşarken, ailenizle bir 

arada olmanın mutluluğuna varın.



konum

E-5 ve metrobüse 5 dakika

Tem bağlantı yoluna 7 dakika 

Atatürk Havalimanı’na 15 dakika 

Avrupa Yakası’nın 
en büyük AVM’lerine 4 dakika  

PROJEYE DEĞER KATANLAR

Denize Sıfır Tek Villa Projesi
Net brüt farkı %18-%20
24 saat güvenlik
Akıllı Bina Sistemi
Vitra ve Çanakkale Seramikler
Buderus Kazanlar
Wiesmann Klima Sistemleri
Özel Dekorasyonlar
Lamine Parkeler
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+90 850 473 77 66

(Proje İdari Ofisi / Project Managing Office) (Merkez Ofis / Head Office)

+90 212 850 20 16

www.kuraninsaat.com
www.asrinkonaklarimarina.com

+90 212 872 66 66


