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Radius, Mükemmelliktir
Radius is Excellence

Radius bir deniz kabuğunun bize hissettirdiği dinginliktir.
Deniz kabuğunun üstündeki çizgiler gibi hayatı kusursuzca sarar. 

Radius, sonsuzluktur..

Radius is the serenity that a seashell makes us feel. 
It perfectly surrounds life like the lines on a seashell. 

Radius is eternity…



Hayallerin
Kıyısındaki Şehir,

İstanbul...
Istanbul, the City lying on the Shores

of your Dreams…
Bir başkadır İstanbul. Şehirin mükemmel halidir. Öyle ki buram buram düş 

kokar ve kusursuzluğu anlatır herkese. Tıpkı İstanbul’un yaşam alanı 
Esenyurt’un merkezinde yer alan Radius gibi...

Istanbul is really different. It is the perfect state of a city. In fact, it smells of 
dreams a lot and depicts perfection to everyone. Just like Radius located in 

the center of Esenyurt, the living space of Istanbul…
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En İyisini Yaşamak İçin...
For Living the Best Life Ever...

Hayalleriniz var, hayata geçmeyi bekleyen. Düşleriniz var, gerçekleşmek 
isteyen. Bir de Radius var, hayata dair en iyisini yaşamanız için sizi 

bekleyen. Hayallerin hayat bulduğu Radius, sizleri benzersiz bir yaşama 
çağırıyor. Modern mimarisi, eşsiz konumu ve eksiksiz sosyal donatıları ile 

Radius yaşamı hayallerinze hayat veriyor.

You have your dreams waiting to go live. You have your fantasies wishing 
to be realized. And there is Radius waiting for you to live the best of 

everything in life. Radius where dreams come true is calling you to lead a 
life beyond comparison. With its modern architecture, unique location and 

complete social reinforcements, Radius life brings your dreams to life. 



Radius ihtiyaçların, ayrıcalığın ve hayallerin tam 
kesiştiği noktada, hayatın merkezindedir.

Radius is in the center of l ife,  just at the point of 
intersection of needs, privi leges and dreams. 

Ku
m

cu
la

r Y
ol

u

E-6
E-6

E-6

E-5

E-5

Akbatı
AVM 

İstinye Üniversitesi
Liv Hastanesi

Aqua 
Dolphin

ESENYURT

Haramidere
Kavşağı

Marmara Park
AVM 

Carrefour SA

Migros
AVM 

Torium
AVM 

Otoport

Medilife
Beylikdüzü
Hastanesi

Medicana
Hastanesi

Hoşdere Esenyurt Yolu

Sivas Kongre Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Nazı
m Hikm

et 
Bulva

rı

Doğan Araslı Bulvarı

Firüzköy Bulvarı

Av
cı

la
r-

H
ar

am
id

er
e 

Ba
ğl

an
tıs

ı

Balık Yolu Caddesi

Saadetdere

Ardıçlı

Kıraç

EDİRNE
ANKARA

TEKİRDAĞ

Esenkent

Avcılar Metro Hattı

Mahmutbey Metro Hattı

Haramidere

Güzelyurt

Beylikdüzü

Haramidere
Sanayi

ATATÜRK
HAVALİMANI

Esenyurt
Şehitler
Parkı

Recep
Tayyip 

Erdoğan 
Parkı

Esenyurt 
Devlet 
Hastanesi

Esenyurt 
Üniversitesi

Doğan Araslı

TÜVTÜRK
Araç Muayene 

İstasyonu

Esenyurt
Belediyesi

19 Mayıs Bulvarı

Pazar Yolu Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Doğan Araslı Bulvarı

Doğan Araslı Bulvarı

Av
cı

la
r-

H
ar

am
id

er
e 

Ba
ğl

an
tıs

ı

Esenyurt 
Meydan

Hastane

Aqua 
Dolphin

Esenyurt
Üniversitesi

Sosyal 
Merkez

TEM
Esenyurt
Gişeler

TÜYAP

Alışveriş
Merkezi

Esenyurt
Belediyesi

Esenyurt 
Devlet

Hastanesi

Metro



Radius, Hayata Açılan
Tüm Güzelliklerdir

Radius is All the Beauties opening to Life
Radius yaşam çiçeğidir. Nasıl ki açan bir çiçek yeni bir hayatın habercisi ise, 

Radius da daima yenilenen hayallere, yenilenen hayata açılır.

Radius is the flower of life. Just as a blooming flower is the messenger of a new life, 
so does Radius always open to renewed dreams and refreshed life.



Kazanca Dönüşen
Hayalleriniz...

Your Dreams turning into Profit...
Hayal kurmak size ne kazandırır hiç düşündünüz mü? 

Bizce geleceği. Radius’ta yer alan ticari üniteler yatırımcılar için 
kazançlı bir yatırım fırsatı olurken, Radius yaşamını kolaylaştırıyor 
ve dilediğiniz her şeyi Radius çatısı altında sunuyor. Hayata geçen 

hayaller Radius’ta herkese kazandırıyor.

Have you ever thought what dreaming would bring you? 
In our opinion, the future. While the commercial units at Radius 

offer a profitable investment opportunity for investors, they also 
facilitate Radius life and offer you everything you desire under

the roof of Radius. The dreams that are realized make everyone
to earn at Radius. 



Her Hayal 
Yaşamaya Değer...
Every Dream is Worth Living...
Radius’ta baktığınız her yerde bir başka hayalinizi görüyorsunuz.
Öyle ki her detayda ayrıcalığı hissediyorsunuz. Çünkü yaşamın
en iyi halini sunmak için tasarlanan Radius, sizi hayatın en özel
yerine bekliyor. Düşlerin gerçekle buluştuğu Radius yaşamı,
size mükemmelliği vaad ediyor.

You see another of your dreams everywhere you look at in Radius.
Actually, you feel privilege in every detail. As a matter of fact,
Radius designed to offer the best state of life is inviting you to
most special space of life. Radius life where dreams meet with
realities is promising you excellence. 



Hayaller Hayata Geçiyor...
Dreams are Coming True …
Herkes yüksek yaşam standartları hedefler hayatta. Radius da yaşam standartlarını 
o kadar yükseltiyor ki, hayatı zirveye taşıyor. Havuz keyfinden fitnessa, restoran ve 
cafelerden eşsiz spa deneyimine kadar, yaşamınıza kusursuzluk katacak bir çok detay 
bir arada sunuluyor. Eşsiz konumu ve sayısız ayrıcalığı ile Radius, sizi ve sevdiklerinizi 
hayallerinizi yaşamaya çağırıyor.

Everybody aims high standards of living in life. Radius raises the life standards so much 
that it puts life over the top. It offers various details that will add perfection to your life, 
ranging from pool pleasure to fitness, from restaurants and cafeterias to unmatched 
spa experience. With its unique location and numerous privileges, Radius is calling you 
and your beloved ones to live out your dreams. 



Hayatın En Tatlı Yanı...
The Sweetest Part of Life…
Hani derler ya sevginizi katınca herşey bir başka olur diye. 
Radius’taki benzersiz mutfağınızda, sevdiklerinizle birlikte 
hazırladığınız yemekler sizlere tarifisiz anlar yaşatıyor. 
İşin içinde sevgi olunca,hayat Radius’taki gibi daima 
mutlu yaşanıyor.

You know what they say, everything will be different when you 
add your love in it. The food that you will prepare together with 
your beloved ones in your unique kitchen at Radius will allow
you to have undefinable moments. When there is love in it,
life is always lived happily as with Radius. 



Yaşamın Düş Hali...
The Dreamy State of Life..
Konforlu yaşam tarzı Radius ile hayallerinizin de
ötesine geçiyor. Modern mimarisi ile Radius’ta yaşam
bir başka hal alıyor. Biz buna yaşamın düş hali diyoruz. 
Yani hayallerinizin hayat bulduğu, konforla ayrıcalığın
iç içe geçtiği benzersiz Radius yaşamı...

The comfortable lifestyle is going beyond your 
imagination with Radius. Life is getting into another
state of life at Radius with its modern architecture.
We are calling it the dreamy state of life. In other words, 
the unique Radius life where your dreams come true
and comfort and privileges are co-mingled…



Gelecek, Değer
Getirecek...
The Future will bring
Value...
Geleceğe değer vermek için tasarlanan Raidus eşsiz 
lokasyonu ile farkını ortaya koyuyor. Hemen yakınındaki 
üniversite ile Radius’un içindeki gençlik ateşi asla sönmüyor. 
Çünkü Radius geleceğin ta kendisi olmak için doğuyor.

Designed to add value to the future, Radius is showing its 
difference with its unique location. With the university located 
in its vicinity, the fire of youth in Radius is never blowing out. 
In fact, Radius is born to become the future itself. 



Radius, Evrenin Çekim
Noktasıdır

Radius is the Center of Attraction of the Universe
Radius, herkesi içine çeken bir çekim merkezidir. Evrenin büyüleyici

güzelliklerinin cazibesi, Radius’ta hayat bulur ve yaşamın
cazibe merkezi olur.

Radius is an attraction center pulling everyone towards it. The lure of
enchanting beauties of the universe is revived at Radius and becomes

the center of attraction of life. 





İş’te Kazandıracak
Yatırım...
Bankable Investment for
Business...
İş dünyasında geleceği öngörmek önemlidir. Doğru zamanda 
doğru yerdeolmak gerekir. Bu yüzden kazanmak isteyen 
herkes Radius’ta buluşuyor. Radius eşsiz konumu, modern 
mimarisi ve eksisksiz olanakları ile iş dünyasının yeni gözdesi 
olmak için doğuyor.

It is important to foresee the future in the business world.
It is required to be in the right place at the right time. 
Therefore, everyone willing to gain is meeting at Radius.
With its unique location, modern architecture and complete 
means and facilities, Radius is born to become the new 
favourite place of the business world. 



Benzersiz Bir İş 
Yaşamı...
An Unmatched Business Life...
İş hayatı bazen sıkıcı olabilir. Tabi ki Radius’da değilse ofisiniz. 
Benzersiz mimarisinin yanında, eşsiz sosyal olanakları ile Radius iş 
yaşamına ayrıcalık katıyor. Dilediğiniz ne vasa elinizin altında oluyor. 
İş hayatının en renkli yanı Radius’ta yaşanıyor.

Business life can sometimes be boring. If your office is not at Radius, 
of course.  Thanks to its unique social facilities as well as unmatched 
architecture, Radius is adding privileges to business life. Everything
you desire is at your disposal, within arm’s reach. The most colourful 
part of business life is experienced at Radius. 
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İş Dünyasında Dengeler 
Radius ile Değişiyor...
The Balances in the Business
World are changing with Radius...
İş yaşamı kurallarla doludur. Standartları belirlerler bu kurallar. 
Ama Radius ile tüm kurallar değişiyor. İş yaşamında standartlar 
yeniden beilrleniyor. Çünkü sahip olduğu sayısız ayrıcalık ile 
Radius iş yaşamındaki tüm  dengeleri alt üst ediyor. 
İş’te değişim Radius ile başlıyor.

Business life is full of rules. These rules set the standards.
But with Radius, all rules are changing. The standards in
the business life are being reset. In fact, with numerous
privileges that it offers, Radius turns all the balances in
the business life upside down. Change in Business life is
starting with Radius. 



Radius, Gözle Görülen
Hayallerdir

Radius is the Visible Dreams
Radius, daima gözdedir. Çünkü hayallerin gözle görülen karşılığıdır. 

Gözbebğinizin yuvarlağı Radius’un hayatı çevreleyen 
bakış açısıdır aslında.

Radius is always in the eyes. In fact, it is the visible equivalent of dreams.
Your eyeball is actually the perspective of

Radius surrounding life.



İşin İçinde 
Ayrıcalık Var...
There is Privilege in
Business...
Herkes çalışma ortamını kusursuza yakın ister. Çünkü iş 
hayatında, çalışma ortamındaki herkesin rahat olması 
gerekir. İş’te bu yüzden Radius’ta yer alan benzersiz 
ofislerde herkes kendini adeta evindeymiş gibi hissediyor. 
Eksiskiz çalışma ortamınızda yer alan her detay prestij ve 
ayrıcalık kokuyor. Radius ile iş dünyası mükemmeli yaşıyor.

Everyone wants their working environment to be nearly 
perfect. In fact, in business life, everyone must be 
comfortable in their working environments. For this reason, 
everyone is feeling at home in their matchless offices 
located at Radius. Every detail in your complete working 
environment is smelling of prestige and privilege. With 
Radius, the business life is experiencing the excellence. 
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Radius, Hayatın Keyifle
Çevrelenmiş Halidir

Radius is the State of Life surrounded with Pleasure
Radius, keyfin ta kendisidir. Her yuduma sizi keyiflendiren bir kahve mi,sali, 

her an keyfinize keyif katan bir yaşam şeklidir Radius.

Radius is the plain pleasure itself. Like a coffee making you pleased with every sip,
Radius is a mode of living adding pleasure to your life with every moment. 



Tam Tadında Yaşamak...
Living life to the fullest…
Hayatı tadında yaşamaktır Radius. Hayatın içine kendi lezzetini katıp, 
her doğan günden tat almaktır aslında. İçerisinde yer alan benzersiz 
restoranı ile hayata lezzet dolu anlar sunan Radius, sizi ve sevdiklerinizi 
tam tadında bir yaşama davet ediyor. Eşsiz dakikalar dünya mutfağından 
seçkin lezzetlerle süsleniyor ve her an doyumsuzca yaşanıyor.

Radius is living life to the fullest. Actually, it refers to adding your own 
taste into life and enjoying every rising sun. Offering zestful moments 
to have with unparalleled restaurants located in it, Radius is inviting you 
and your beloved ones to live your life to the fullest. Unique moments 
are garnished with distinguished tastes from the world cuisine and every 
moment is enjoyed insatiably. 



Düşlerinle
Yolculuğa Çık...
Set out on a Journey
with your Dreams...
Bazen iş hayatının yoğunluğundan, hayatın stresinden 
kaçmak istersin. Bu anlarda Radius’un eşsiz spasında, 
sadece düşlerinin yanında olduğu benzersiz bir yolculuk 
seni bekliyor. Öyle ki bu yolculukla birlikte tüm negatif 
düşüncelerden uzaklaşıp adeta yeniden doğmuş gibi 
hissediyorsunuz. Çünkü Radius’un eşsiz spası, 
adeta altıncı hissiniz oluyor.

Sometimes, you want to run away from the busy business 
hours and the stress of life. At those times, a unique 
journey accompanied by your dreams only is waiting for 
you in the heavenly spa of Radius. With this journey, you 
will actually get rid of all your negative thoughts and 
really feel like reborn. Because Radius’ unique spa simply 
becomes your sixth sense. 



Hayat Bazen
Hareket İster...
Life sometimes requires
Action...
Sporun adrenalin yüklü, motive edici dünyası herkeseiyi gelir. 
Çünküsağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır spor. Radius’un 
içerisinde yer alan eksiksiz fitness salonu,sizive sevdiklerinizi 
sağlıklı vespor dolu bir dünyaya çağırıyor. Vücudunuzu 
keşfedip, hayatınıza hareket ve dinamizim katacağınız o 
benzersiz anlar Radius’taki vazgeçilmeziniz oluyor.

The adrenaline-filled, motivating world of sports is good for 
everybody. In fact, sports are a must for a healthy life. The 
complete fitness center located in Radius is calling you and 
your beloved ones to a healthy world full of sports.  Those 
unique moments during which you will discover your body 
and add action and dynamism to your life will become your 
indispensable habits at Radius. 



Seni Bekleyen 
Masmavi Düşler...
Deep Blue Dreams waiting for 
you...
Mavi huzurdur. Mavi dinginliktir. Mavi Radius’tur. Eşsiz havuzu ile 
mavinin en çekici yanını sizlerle buluşturan Radius’ta yüzde yüz 
mutluluk sizi bekliyor. Attığınızher kulaçta bir başka hayalinize 
ulaşıyor ve masmavi düşlerin içinde kayboluyorsunuz. Çünkü 
Radius’un benzersiz havuzunda, tüm hayalleriniz su yüzüne çıkıyor. 

Blue is peace. Blue is serenity, blue is Radius. One hundred percent 
happiness is awaiting you at Radius, introducing you with the most 
appealing aspect of the blue colour with its unparalleled pool. With 
every stroke, you are reaching another of your dreams and getting 
lost in rich blue dreams. In fact, all your dreams are coming to 
surface in the unique pool of Radius. 



Sonsuz Güven
Duygusu...
The Feeling of Absolute
Confidence ...
İşinizi, evinizi, sevdiklerinizi daima korumak istersiniz. Çünkü onlar 
sizin hayatınızın vazgeçilmezleridir. İşte bu bilinçle Radius, 7/24 
güvenlik hizmeti sunuyor ve her birimde yer alan görüntülüdiafon 
sistemi ile hayatınızı ve siziniçin değerli olan her şeyi koruma altına 
alıyor. Size de güven içinde yaşamak kalıyor.

You always want to protect your job, your home, and your beloved 
ones. In fact, they are the indispensables of your life. With this 
awareness, Radius is offering 7/24 security service and ensuring 
protection for your life and everything valuable for you via the 
video diaphone system installed in every unit. You are just left to 
live in confidence. 



Radius, Yaşamın Kökleridir...
Radius is the Roots of Life...
Radius bir ağacın kökleri gibi hayata sımsıkı bağlıdır. 

Ağacın gövdesini oluşturan her bir daire 
Radius’un hayat gücünü gösterir.

Radius holds life tight just like the roots of a tree. 
Every flat comprising the body of the tree shows the

power of life of Radius. 
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A BLOK A BLOK

Verilen m2 ler A1, A2 bloklardaki
1+0/TİP 1 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

Verilen m2 ler A1, A2 bloklardaki
1+1/TİP 2 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

1+0 DAİRE TİP 1 1+1 DAİRE TİP 2

1+1 DAİRE TİP 71+1 DAİRE TİP 1

Verilen m2 ler A1, A2 bloklardaki
1+1/TİP 1 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

Verilen m2 ler A1, A2 bloklardaki
1+1/TİP 7 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

1+0 DAİRE TİP 1
1 - MUTFAK VE YAŞAM ALANI :
2 - BANYO :

NET
18.34 m2

3.13 m2

1+1 DAİRE TİP 1
1 - SALON+MUTFAK :
2 - YATAK ODASI :
3 - BANYO :
4 - GİRİŞ HOLÜ :
5 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
6 - KORİDOR :
7 - BALKON :

NET
19.25 m²
11.14 m² 
3.23 m² 
2.53 m² 
0.60 m²
1.55 m²
2.23 m²

1+1 DAİRE TİP 2
1 - SALON+MUTFAK :
2 - YATAK ODASI :
3 - BANYO :
4 - GİRİŞ HOLÜ :
5 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
6 - KORİDOR :
7 - BALKON :

NET
20.86 m²
12.22 m²
  3.75 m²
  2.32 m²
0.68 m²

   6.41 m²
   2.51 m²

1+1 DAİRE TİP 7
1 - SALON+MUTFAK :
2 - YATAK ODASI :
3 - BANYO :
4 - GİRİŞ HOLÜ :
5 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
6 - KORİDOR :
7 - BALKON :

NET
21.75 m²
11.14 m²
3.12 m²
2.55 m²
0.60 m²
1.60 m²
2.27 m²
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2+1 DAİRE TİP 1
1 - SALON+MUTFAK :
2 - YATAK ODASI :
3 - EBV. YATAK ODASI :   
4 - EBV. BANYO :
5 - BANYO :
6 - GİRİŞ HOLÜ :
7 - KORİDOR :
8 - BALKON :

NET
23.32 m²
  9.49 m²
14.13 m²

  2.99 m²
  3.10 m²

  2.80 m²
  3.29 m²
  4.43 m²

Verilen m2 ler B1, B2 bloklardaki
2+1/TİP 2 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

B BLOK B BLOK
2+1 DAİRE TİP 2 2+1 DAİRE TİP 3

2+1 DAİRE TİP 1

2+1 DAİRE TİP 2
1 - SALON :
2 - MUTFAK :
3 - YATAK ODASI : 
4 - EBV. YATAK ODASI :
5 - EBV. BANYO :
6 - BANYO :
7 - GİRİŞ HOLÜ :
8 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
9 - KORİDOR :
10 - BALKON :

NET
26.09 m²

9.43 m²
9.85 m²
14.18 m²
3.14 m²
3.34 m²
3.29 m²

1.11 m²
5.62 m²
2.59 m²

Verilen m2 ler B1, B2 bloklardaki 2+1/TİP 1 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

2+1 DAİRE TİP 3
1 - SALON : 
2 - MUTFAK :   
3 - YATAK ODASI :  
4 - EBV. YATAK ODASI :
5 - EBV. BANYO :
6 - BANYO :
7 - ÇAMAŞIR NİŞİ : 
8 - GİRİŞ HOLÜ :
9 - KORİDOR :
10 - BALKON :

NET
29.60 m²

9.03 m² 
9.55 m²

13.86 m²
3.29 m²
4.04 m²
1.25 m²
3.25 m²
5.83 m²
2.58 m² 

Verilen m2 ler B1, B2 bloklardaki 
2+1/TİP 3 daireler için geçerli asgari değerlerdir.
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3+1 DAİRE TİP 1
1 - SALON : 
2 - MUTFAK :   
3 - YATAK OOASI : 
4 - YATAK ODASI 2 : 
5 - EBV. YATAK ODASI :
6 - EBV. BANYO : 
7 - BANYO :   
8 - GİRİŞ HOLÜ :
9 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
10 - KORİDOR :
11 - BALKON :
12 - BALKON 2 :

NET
35.99 m²
15.30 m²
11.54 m²

14.90 m²
16.10 m²
3.59 m²
3.84 m²
6.81 m²
0.87 m²
6.81 m²
3.07 m²
4.73 m²

Verilen m2 ler B1, B2 bloklardaki 
3+1/TİP 1 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

B BLOK
3+1 DAİRE TİP 1

1

2

23
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3+1 DAİRE TİP 2
1 - SALON : 
2 - MUTFAK :   
3 - YATAK OOASI : 
4 - YATAK ODASI 2 : 
5 - EBV. YATAK ODASI :
6 - EBV. BANYO : 
7 - BANYO :   
8 - GİRİŞ HOLÜ :
9 - ÇAMAŞIR NİŞİ :
10 - KORİDOR :
11 - BALKON :

NET
25.18 m²
11.01 m²
9.60 m²
12.21 m²

16.09 m²
3.14 m²

4.07 m²
3.43 m²
1.27 m²

9.50 m²
5.76 m²

Verilen m2 ler B1, B2 bloklardaki 
3+1/TİP 2 daireler için geçerli asgari değerlerdir.

D BLOK 
3+1 DAİRE TİP 2

1





R E F E R A N S L A R

Botanica

West Side

Can Park AVM

Capital Tower

Pashador

GüneşliPark Gardenya

Metroport AVM

Almina Tower
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