


Yaşama Değer...
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Standartları yeniden belirler ve 
yaşamınıza değer katar...

İstanbul’un marka ilçesi Çekmeköy’de, huzur ve keyif dolu yeni 

bir yaşam yükseliyor. Stil ve teknolojinin şıklıkla harmanlandığı 

ZİN D ZER’de, konfor ve prestij bir arada. 

ZİN D ZER’de hayata dair en güzel ayrıntıları, sevdiklerinizle 

paylaşmanın tadına varacaksınız. Dilediğiniz zaman sosyal 

yaşam alanlarında hobilerinizi yaşayabilir, dilediğiniz zaman 

yanı başınızdaki çarşıda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
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Bölgeye Değer...
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Yeni yaşam merkezinin 
altın noktası...
İstanbul’un marka ilçesi Çekmeköy, hem yerleşim hem de yatırım 

değeri yüksek olan bir bölge olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul - Çekmeköy 

Bölge olarak yükselen değeriyle 

dikkat çeken İstanbul’un marka 

ilçesi Çekmeköy, Finans Merkezine 

yakınlığıyla da kazançlı bir yaşamın 

kapılarını aralamak isteyen 

yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Çekmeköy 

Modern yerleşim alanları, kolay 

ulaşım imkanları ve doğal dokusuyla 

ön plana çıkan Çekmeköy, metropol 

yaşantısına yepyeni bir alternatif 

sunmakla kalmayıp, yanı başındaki 

mesire alanları, zengin sosyal 

olanakları, dinlendirici atmosferi ile 

şehrin içinde rahat ve huzurlu bir 

yaşam vaat ediyor.

ŞİLE OTOBANI

Neveser Konaklar

Turgut Özal Bulvarı
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Kaliteye Değer...
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Arzu ettiğiniz kalitede 
bir yaşam...

Seçkin ve ayrıcalıklı bir yaşam için ihtiyaç 

duyduğunuz her şey size özel olarak 

tasarlandı. Ferah ve geniş koridorları, 

avlusu ve özgün mimari tasarımı ile 

bölgenin yeni çekim ve ticaret merkezinde 

arzu ettiğiniz her şey var.

1312



1514



Sağlığa Değer...
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Kapalı Yüzme 
Havuzu

Kapalı yüzme havuzumuz 

365 gün 24 saat hizmetinizde....

Fitness

Yoğun iş temposunun 

arasında sağlıklı ve sportif 

bir yaşam...

Yürüyüş 
Parkuru

Bölgenin yürüyüş parkuru 

bir kaç adım uzağınızda...
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Hamam

Türk hamamının 

geleneksel dokusuyla 

kendinizi daha rahat ve 

dingin hissedeceksiniz...

Sauna

Hem vücudunuzu hem de 

zihninizi tazeleyeceğiniz 

stresten uzak yeni bir 

hayata merhaba...
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Keyfe Değer...
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Eğlenceli ve 
mutlu yaşam

Masa tenisinden bilardoya, langırttan 

hava hokeyine; stres atmanıza yardımcı 

her şey eğlence ve spor alanında sizin 

için düşünüldü. İster çocuklarınızla 

keyifli saatler yaşayın ister komşularınızla 

turnuvalar düzenleyin; burada yaşam, her 

zamankinden daha eğlenceli...
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Alışverişe Değer...
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Burada hem 
alışveriş yapmak, 

hem yaşamak 
çok keyifli...
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Görmeye Değer...
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Rahat ve konforlu 
bir yaşama merhaba 
deyin...
Özgün mimarisi ile İstanbul’un marka ilçesi Çekmeköy’de 

1+1, 2+1, 3+1 rezidans daire seçenekleri ve farklı 

ticari ünitelerden oluşan projemizde teknoloji ve kalite, 

konforunuzu sağlamak için buluşuyor.

Projedeki yaşam konseptinin sunduğu avantajlar ile 

sosyal hayat daha renkli, daha eğlenceli. Hayatınıza keyif 

katacağınız ve hobilerinizi yaşayabileceğiniz geniş sosyal 

alanlar hizmetinizde.

Ayrıca otopark ihtiyacının çok önemli olduğu bölgede, 

aracınızı 7/24 rahatlıkla park edebileceğiniz size özel park 

alanı...
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VAZİYET PLANI

3534



3736



3938



4140



4342



4544



4746



Yatırıma Değer...
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Alışverişin 
buluşma noktası 

Farklı tipteki mağazalar için eşsiz 

bir yatırım fırsatı sizi bekliyor...
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Hayata Değer...
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İstanbul’un yeni  
eğitim vadisi
Sosyo-kültürel yapısı ve artan nüfusu ile bir eğitim vadisine 

dönüşen Çekmeköy’de yaşam, yalnızca yetişkinler için değil, 

çocuklar için de oldukça avantajlı ve ilgi çekici.

Her şeyin başı sağlık
Anadolu Yakası’nın en büyük hastanelerinden biri olacak 

Çekmeköy Devlet Hastanesi’ni de içinde barındıran, dört yanı 

seçkin sağlık kurumlarıyla çevrili Çekmeköy’de sağlığınız için 

endişelenmenize gerek yok.

Finans Merkezi 
yanı başınızda
ZİN D ZER, Anadolu Yakası’nın yükselen ticaret merkezlerinden 

Ataşehir Finans Merkezi’nin de hemen yanı başında...

Doğaya açılan kapı
Bölgenin en büyük sosyal tesislerinden biri olmaya aday 

Taşdelen Meydan Projesi’nin yanı sıra, Çekmeköy Seyir Kulesi 

ve yeşil yaşam alanlarına komşu olan ZİN D ZER’de, doğal 

yaşamın tadını çıkarma fırsatı sizi bekliyor.

Ayrıcalıklarla 
dolu bir hayatı 
her adımınızda 
hissedeceksiniz...
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Teknolojiye Değer...
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Teknoloji sizi kapıda karşılar... 
 
Optimize edilmiş teknolojik bina özelliğine sahip ZİN D ZER’de; 

• Daireniz ile diğer daireler ve sosyal ortak alanlar arası görüntülü 

ve sesli iletişim sistemi,

• Akıllı telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız üzerinden sosyal 

ortak alanları ve dairenizi izleyebileceğiniz iletişim sistemi,

• Su baskını, yangın, duman, gaz kaçakları ve izinsiz giriş gibi 

güvenlik kontrol, uyarı ve bilgilendirme sistemi,

• İklimlendirme altyapısı,

• Merkezi ısıtma sistemi ve pay ölçer vasıtası ile kullanıma göre 

faturalama hizmeti, 

• Güvenlik kameraları ve diğer benzeri akıllı yapı teknolojileri,

• Modern mutfakların ihtiyacı olan ankastre donanım opsiyonu, 

• Araçlarınızın ve sizin güvenliğiniz için kamera, yangın ve gaz 

sensörleri ile donatılmış otoparkınızdan dairenize asansör ile 

ulaşma imkanı, 

• Yaz kış kullanılabilir ısıtmalı yüzme havuzu, sauna ve Türk 

hamamı ile modern, huzurlu ve güvenli bir evde yaşamanın 

ayrıcalığını yakalayacaksınız. 

• Fitness salonunda; koşu bantları, vücut geliştirme aletleri, 

kondisyon bisikletleri, ağırlıklar, ağırlık sehpaları, kürek aletleri, 

kardiyo aletleri, pilates aletleri,

• Eğlence ve hobi alanlarında; bilardo masaları, langırt, hava hokeyi, 

dart...
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Ulaşıma Değer...
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Zamana karşı yarışmaya son!
Anadolu Yakası ulaşım arterlerinin kesişme noktasında altın değerinde bir proje...

Sabiha Gökçen Havalimanı
Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı 25 dk. uzağınızda.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Avantajlı konumu sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolu 5 dakika mesafenizde.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü TEM bağlantı yolları 3 km ötenizde. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12-15 km uzağınızda.

Metro kapıda
Üsküdar -Çekmeköy Metro hattında Taşdelen Metro İstasyonu hemen yanı başınızda.

Kesintisiz ulaşım.
Günün her saati otobüs ve dolmuş seferleriyle şehir ana arterlerine ulaşım imkanı...

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
METRO HATTI

SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI

15 TEMMUZ 
ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

FATİH SULTAN MEHMET 
KÖPRÜSÜ

YAVUZ SULTAN SELİM 
KÖPRÜSÜ
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Zamana Değer...
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Çekmeköy’ün çam ormanlarıyla 

çevrili mesire alanlarına ve Anadolu 

Yakası’nın oksijen deposu Reşadiye ve 

Alemdağ ormanlarına çok yakınsınız. 

Yeşilin ve toprağın enerjisinden 

uzaklaşmadan şehrin merkezinde 

doğayla iç içe bir yaşam...

Yalnızca birkaç kilometre 

uzaklıktaki sayfiye yerleri, şehrin 

merkezinde sımsıcak tatil havasını 

ayağınıza getiriyor. Riva, Şile ve 

Ağva gibi yakın lokasyonda bulunan 

bir çok tatil beldesine kolayca 

uzanarak hafta sonunun keyfini 

çıkarabilirsiniz...
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Size Değer...

Hayalinizdeki evi seçin, 
yaşamınıza değer katın!

SATIŞ OFİSİ
 

Satış ofisimizi ziyaret ederek ihtiyaç ve arzularınıza hitap eden daire veya ticari birimi seçebilir 
ve proje ayrıntılarını yüz yüze konuşabiliriz. 

0216 621 83 35 / 0541 377 34 34 
Taşdelen, Turgut Özal Bulvarı, No.66 34788 Çekmeköy/İstanbul 

info@zind.com.tr 
www.zindzer.com

 
 

ZİN D YATIRIM VE YÖNETİM GELİŞTİRME A.Ş.

0216 641 77 73
İnönü Mah. Sultangazi Cad. ZİN D İş Merkezi V, B Blok No.8 Kat 2 Sancaktepe / İSTANBUL

ZİN D YATIRIM VE YÖNETİM GELİŞTİRME A.Ş.’nin bu proje ile ilgili her türlü değişiklik hakkı mahfuzdur.

Size özel ödeme seçenekleri ve uygun fiyat avantajlarıyla 
hayalinizdeki evi birlikte seçelim ve yaşamınıza değer katalım.

6968



İŞ ANLAYIŞIMIZ; 
İYİ, GÜZEL VE 
DOĞRU OLANI
YAPMAKTIR.
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ZİN D YATIRIM VE YÖNETİM GELİŞTİRME A.Ş.
İnönü Mah. Sultangazi Cad. ZİN D İş Merkezi V, B Blok No.8 Kat 2 Sancaktepe / İSTANBUL

www.zind.com.tr

ZİN D ZER
Taşdelen, Turgut Özal Bulvarı, No.66  34788 Çekmeköy/İstanbul

www.zindzer.com


