
ÜSTÜN
ÖZELLİKLERİYLE

ŞEHRİN
YENİ CAZİBESİ
WITH ITS SUPERIOR FEATURES,

IT IS THE NEW ATTRACTION
OF THE CITY



Şimdiye kadar gördüklerinizi unutun. İstanbul’da daha önceki 
hiçbir projeye benzemeyen, büyüleyici bir şıklık ve

göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan eşsiz bir yatırıma
davetlisiniz. DAP Yapı’nın her biri birer mimari yapıt

niteliğindeki eserlerinin içinde, en yeni, en modern
ve en yaratıcı şaheseri…

Bal peteklerinin eşsiz tasarımından yola çıkılarak inşa edilen, 
mimaride daha önce benzeri olmayan, ayrıcalıklı, yaratıcı

ve fonksiyonel bir proje. DAP imzasıyla
mimari yaklaşımda özgün ve yeni bir soluk.

TAKSİM PETEK RESIDENCE.

TAKSİMİN KALBİNDE
YATIRIMIN EN İYİSİ! Forget what you’ve seen so far. You are invited to 

a unique investment that is not like any previous 
project in Istanbul and which has a fascinating
elegance and a glamorous beauty. It is the 
newest, the most modern and the most creative 
masterpiece of DAP Yapı among its works, each 
of which has the feature of an architectural work…

It is a privileged, creative and functional project 
that is of unprecedented architectural nature, 
as it has been constructed based on the unique 
design of honey combs. Bearing the signature of 
DAP Yapı, It is a unique and new breath in
architectural approaches.

TAKSIM PETEK RESIDENCE.

THE BEST INVESTMENT
AT THE HEART OF TAKSIM!



Lüks, konfor, prestijde sınırların çok üzerinde bir çizgiye
sahip olan TAKSİM PETEK RESIDENCE,

İstanbul’un kalbi Taksim, Beyoğlu, İstiklâl Caddesi’ndeki 
benzersiz konumuyla eğlence, kültür, sanat, gezi, yemek ve 

alışverişi de hayatınızın merkezine konumluyor. Şehrin en 
değerli ve özel lokasyonundaki bu parlak yaşam, bölgenin 

cazibesini oluşturan bütün özelliklerini yeni hayatınızı
aydınlatan bir ışıltıya dönüştürüyor.

YAŞAMIN
RENKLİ MERKEZİNDE

YERİNİZ HAZIR Having a style in luxury, comfort and prestige that 
is over the limits, TAKSİM PETEK RESIDENCE, 
with its unique location at the heart of Istanbul,
in Taksim, Beyoğlu, İstiklal Caddesi, it places
entertainment, culture, art, sightseeing,
gastronomy and shopping at the center of your life.
This flashy life in the most valuable and special 
location of the city transforms all the features 
that make up the glamour of the region into
a glow that illuminates your new life.

YOUR PLACE IS READY
IN THE COLORFUL CENTER
OF LIFE



İstanbul’un panoramik manzarasını bütün güzelliğiyle önünüze 
seren yenilikçi bir mimari anlayışın eseri

TAKSİM PETEK RESIDENCE, üst katlardaki geniş teraslı
dairelerinde ferah bir atmosfer sunuyor. Özgün mimarisinin 

yanı sıra yapının tamamına uygulanan geniş cam yüzeyiyle gün 
ışığını ve doyumsuz manzarasını hayatınızın

ayrılmaz parçası hâline getiriyor.

İleri teknolojiye sahip donanımı ve akıllı bina sistemiyle
hayatınıza kalite ve konfor katıyor. TAKSİM PETEK

RESIDENCE’in concierge hizmetleriyle konfor ve ayrıcalık
burada her an sizinle. Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı 

toplantı odalarında iş yapmak zevke dönüşürken,
depo alanları her türlü eşyanız için hazır. İşten arta kalan

zamanlarda sağlık ve sporla buluşmak için dünyanın en iyi teknik 
ekipmanlı pilates ve fitness salonu, dinlenmek

ve stresten uzaklaşmak için sauna, buhar odaları
ve kapalı havuz sizi bekliyor. 

İstanbul’un kalbinde kendine hayran bırakacak bir eser.

SINIRSIZ
AYRICALIKLAR DÜNYASI Being the work of an innovative architectural concept 

that brings to your fore the panoramic view of Istanbul 
with all of its beauty, TAKSIM PETEK RESIDENCE offers 
a spacious atmosphere in its large terraced apartments 
that are located on the upper floors. In addition to its 
genuine architecture, it makes the daylight and the 
insatiable landscape an integral part of your life thanks 
to the wide glass surface applied to the entire building.

It adds quality and comfort to your life with its
advanced technology fittings and smart building
system. With the concierge services of TAKSIM PETEK
RESIDENCE, the comfort and privilege are always here 
with you. While doing business in the meeting rooms 
that have all kinds of technological equipment is
transformed into pleasure, storage areas are ready for 
all kinds of your goods. Sauna, steam rooms and an
indoor pool await you so that you can relax and get 
away from distress and the world’s best technically 
equipped pilates and fitness center awaits you in order 
for you to do physical exercises during your spare 
times and stay healthy. 
It is a work to be admired at the heart of Istanbul.

A WORLD OF UNLIMITED 
PRIVILEGES



Named after the historical Taksim Maksemi, this unique square 
is the meeting point of İstanbul, with the Republic Monument at 
its center, the Gezi Park at its perimeter, as well as the Istiklal and 
the Sıraselviler Streets. Taksim, which is an indispensable part of
Istanbul that all the tourists, both domestic and foreign, absolutely
want to see, is the heart of the city, of which excitement and 
rhythm do never falls down and where the day is lived for
24 hours long. Taksim is not only a square where the monument 
is located, but it is also a large and multicolored center extending 
from İstiklal to Pera, from Kuledibi to Cihangir, from Sıraselviler 
to Çukurcuma and from Beyoğlu to Tunel.

IT IS AT A WALKING
DISTANCE TO THE HEART 
OF ISTANBUL

İSTANBUL’UN KALBİNE
YÜRÜME MESAFESİNDE

Adını tarihî Taksim Maksemi’nden alan bu eşsiz meydan, 
merkezindeki Cumhuriyet Anıtı, çevresindeki Gezi Parkı, 

İstiklâl Caddesi, Sıraselviler Caddesi’yle İstanbul’un buluşma 
adresi. Yerli, yabancı tüm turistlerin mutlaka görmek istediği, 
İstanbul’un olmazsa olmazı Taksim, günün 24 saat yaşandığı, 

şehrin heyecan ve ritmi hiç azalmayan kalbi. Taksim sadece 
anıtın olduğu meydan değil, İstiklâl’den Pera’ya, Kuledibi’nden 

Cihangir’e, Sıraselviler’den Çukurcuma’ya, Beyoğlu’ndan 
Tünel’e büyük ve çok renkli bir yaşam merkezi.

Taksim denilince ilk akla gelen yer, İstiklâl Caddesi’dir.
Taksim’den Tünel’e uzanan 1.650 metre uzunluğunda, 

dünya’nın en önemli caddeleri arasında ilk sırlarda yer alan 
İstiklâl Caddesi, nostaljik tramvayı, tarihi pasajları, meraklı 
gezginleri kendine çeken özgün sokakları, sanat galerileri, 

tiyatroları, alışveriş, eğlence ve lezzet mekânlarıyla günün her 
anının doyasıya yaşandığı benzersiz bir adres.

DÜNYANIN
EN HAVALI CADDESİ

YANI BAŞINIZDA The first thing that comes to mind when it comes to Taksim 

is İstiklal Street. Ranked among the most important streets of 

the world, Istiklal Street is a 1.650 meters long street extending 

from Taksim to Tünel and it is a unique address where every 

moment of the day is experienced to the full, with its nostalgic 

tram, historical precincts, unique alleys that attract curious 

travelers, art galleries, theaters, as well as shopping,

entertainment and gastronomy venues.

THE WORLD’S
COOLEST STREET IS RIGHT
NEXT TO YOU



BEŞİKTAŞŞİŞLİ

BEYOĞLU

TAKSİM
TAKSİM

CUMHURİYET ANITI

DOLMABAHÇE
SARAYI

GALATA KULESİ

TOPKAPI SARAYI

AYASOFYA MÜZESİ

MISIR ÇARŞISI

KAPALIÇARŞI

SULTANAHMET CAMİ

İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ

HALİÇ

BOĞAZİÇİ

KABATAŞ

TOPHANE

EMİNÖNÜ

FATİH

SİRKECİ

KARAKÖY

VODAFONE ARENA

WHATSAPP: 0549 806 40 09

www.dapyapi.com.tr
444 93 27

DAP Yapı bu projede bulunan planlar ve detaylar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu broşürde yer alan detay ve donanımlar yalnızca tanıtım ve görsel amaçlı 
olup, her türlü çizim, fotoğraf ve projeler inşa edilecek yapı için yalnızca bir tasarımdan ibarettir. Satın alacağınız gayrimenkulün tatbikat projesi, bu yapı için alınmış inşaat ruhsatının ekindeki ilgili idarece 
onaylanmış projedir. DAP Yapı’nın sorumluluğu yazılı talimatlarınıza ve sözleşme eki teknik şartnamenize göre gayrimenkulün imalatını yapmakla sınırlıdır.
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