PALACE

Şehr-i İstanbul ki bir taşına
acem mülkü feda olsun.

Sultan 2. Mehmet (Fatih)

One can give away the entire world in return for a stone of Istanbul city.
Sultan Mehmet the Second (Conqueror)

Roma, Bizans, Osmanlı ve diğerleri… Tarihte iz bırakan her büyük medeniyetin hayaliydi
İstanbul’da yaşamak ve bir gün hepsi bu ayrıcalığa ulaştıklarında, yaşadıkları bu muhteşem
şehre layık eserler inşa ettiler. Hanlar, köprüler, sarnıçlar ve tabii ki saraylar…
Bugün İstanbul’un mirasçıları, geçmişten aldıkları ilhamla bu muhteşem şehre layık eserler
yaratmaya devam ediyor. Her geçen gün gelişen İstanbul’un yeni yüzü Beylikdüzü’nde,
geçmişin mistik atmosferiyle günümüz konforunu birleştiren yepyeni bir saray konsepti
yükseliyor: Babacan Palace.
Rome, Byzantine, Ottoman, and others... Living in Istanbul was the dream of each great civilization in the
history and one day when they had this privilege, they built works worthy of this magnificent city. Inns,
bridges, cisterns, and of course palaces...
Today, the inheritors of Istanbul continue creating works worthy of this magnificent city with the inspiration
they get from the past. In Beylikdüzü, the new face of continuously developing Istanbul, a brand new palace
concept rises combining the mystique atmosphere of the past with today’s comfort: Babacan Palace.

Saraylara layık
bir yaşam
Lüks rezidans konforu ve saray atmosferini rezidans kohforu ile birleştiren, göz alıcı bir
deneyim Babacan Palace’ta sizi bekliyor. İngiliz ve Osmanlı mimarisinin görkemi ve tarihi
dokusu, günümüz teknolojisi ve modern mimari anlayışı ile Babacan Palace’ta buluşuyor.
Ayrıcalıklı hizmetler, kendinizi ödüllendirebileceğiniz alanlar ve başka hiçbir yerde
bulamayacağınız imkânlarla sunulan lüks, Babacan Palace’ta hayatınızın bir parçası olacak.

A life worthy of palaces

A spectacular experience combining the luxury residence comfort and palace atmosphere with the
coziness of your home is awaiting for you in Babacan Palace. The magnificence and historical pattern
of the British and Ottoman architecture, today’s technology, and modern architectural understanding
are all meeting at the Babacan Palace. Luxury will be a part of your life in Babacan Palace with privileged
services, areas to reward yourself, and special opportunities you cannot find anywhere else.

Saraylara layık
bir mevki
İstanbul’un yeni gözde yerleşim yeri Beylikdüzü’nde konumlandırılan
Babacan Palace, metrobüse sadece 5 dakika yürüme mesafesinde;
anaokulu, kolej, hastane, festival alanları ve Türkiye’nin en büyük
alışveriş merkezlerinin tam ortasında. Havalimanına ise sadece
15 dakika mesafede yer alan Babacan Palace, yatırım değerini her geçen
gün yükseltiyor.

A location worthy of palaces

Babacan Palace is located in Beylikdüzü, the rising value of Istanbul. The location
of the project is just 5 minutes walking distance from the metrobus line; in the
centre of colleges, hospital, festival areas and the biggest malls of the city.
Babacan Palace increases its investment value every day as it is only 15 minutes
away from the airport.

Atatürk Havalimanı 15 dk
E-5 1 dk
TEM 3 dk
Metrobüs 5 dk
İDO 10 dk
West Marine 5 dk
Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi 5 dk
Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5 dk
Sultanahmet Meydanı 40 dk
Kapalı Çarşı 40 dk
Taksim Meydanı 40 dk
İstanbul Boğazı 50 dk
Kız Kulesi 50 dk

Atatürk Airport 15 mins
E5 highway 1 min
TEM highway 3 mins
Metrobus 5 mins
İDO (seabuses) 10 mins
West Marine 5 mins
Tüyap Fair and Congress Center 5 mins
Atatürk Olympic Stadium 5 mins
Sultanahmet Square 40 mins
Grand Bazaar 40 mins
Taksim Square 40 mins
Bosphorus 50 mins
Maiden Tower 50 mins

Saraylara layık
bir mimari
5.000 m2 alana konumlandırılmış, lüks rezidans konseptine sahip Babacan Palace;
1 blok zemin+20 kattan oluşmaktadır. İçerisinde bulunan 248 adet 1+1, 2+1, 3+1 geniş
teraslı süit daireler ve zengin sosyal tesisi ile Babacan Palace, her köşesinde farkını
hissettirecek bir mimariye sahip. Yüksek tavan tasarımların, birinci sınıf mimari ve kaliteli
malzeme detaylarının etkisiyle lüks rezidans ve saray atmosferini bir arada bulacaksınız.
Ayrıcalıklı yaşam alanlarının yanında 8 adet ticari ünite ile size her alanda yetecek bir
dünya sunuluyor.

An architecture worthy of palaces

Spread over 5.000 m2 area with a concept of luxury residence, Babacan Palace takes shape in 1
block of ground+20 floors. It has a distinguishing architecture where you can find 1+1, 2+1, and
3+1 suite flats with wide terraces and rich recreational facility. Babacan Palace offers you a luxury
residence and palace atmosphere together with the influence of raised ceiling designs, first class
architecture
and high quality materials. Besides all these, it is a world on its own to satisfy all your needs with
8 commercial units.

Saraylara layık
bir ortam
En yüksek standartları yakalamak için birinci sınıf kalitede tasarlanan
Babacan Palace, geniş daire seçeneklerini eşsiz deniz manzarası ve full
ankastre detaylarla birlikte kullanımınıza sunuyor. Ömür boyu mutluluğu
ve huzuru hissetmeniz için tasarlanan size özel alanlarda, sevdiklerinizle
birlikte evinizin rahatlığını hissedeceksiniz.

An ambiance worthy of palaces

Designed with first class quality for achieving the highest standards, Babacan
Palace offers wide flat options with a unique sea view, and full built-in products.
You will feel the comfort of your home with your beloved ones in the special
areas designed for you, for the rest of your life.

Saraylara layık
ayrıcalıklar
Osmanlı saraylarını andıran mimarisi ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetler, Babacan
Palace’ta bulunmanın ayrıcalığını size her an hissettirecek. Yaşam alanınıza
adım attığınız andan itibaren el üstünde bir hayatla karşılaşacaksınız. Ulusal ve
uluslararası birçok ünlü markayı içinde barındıran alışveriş caddeniz ise size
bir asansör mesafesinde! Sizin için planlanan organizasyonlar, her anını keyifle
yaşayacağınız, dolu dolu bir sosyal yaşam oluştururken; fitness, sauna, spa, açık
yüzme havuzu ve masaj odaları gibi size özel tesislerde günün yorgunluğunu
atacaksınız.

Privileges worthy of palaces

With its Ottoman palace reminiscent design and services at ultra luxurious standard will
make you feel the privilege of Babacan Palace at all times. As soon as you step into your
life area, you will have a cherished life. The shopping street featuring several famous
national and international brands is just an elevator ride away from you. Special activities
planned for you will offer a social life in full where you can enjoy each and every moment
while you will relieve from the tiredness of the day in the special facilities including fitness,
sauna, spa, outdoor swimming pool, and massage rooms.

Konferans
Salonu
Farklı organizasyonlar için tasarlanmış Babacan Palace Konferans Salonu;
ışık, ses ve görüntü üçlemesinin muhteşem uyumu ile hizmetinizde.
Sanatsal etkinliklere uygun akustik ve ışık sistemi, konferans ve törenlere
uygun sahne ve ses altyapısı, seminer ve eğitimlerinize uygun ses ve
görüntü kapasitesiyle bireysel ve kurumsal her türlü etkinlik için ideal
bir ortam.

Conference Hall

Designed for multipurpose organizations, the Babacan Palace Conference Hall is
at your service with the harmony of sound, lightning and display systems. It is an
ideal atmosphere suitable for all kinds of artistic activities thanks to the quality
acoustic and stage capacity.

Restoran

Türk ve dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini tadabileceğiniz
restoranımız, en yüksek kalite ve seçkin hizmet anlayışıyla sizleri
bekliyor olacak.

Restaurant

Our restaurant, where you can taste the outstanding dishes from
the Turkish and world cuisine, will be waiting for you with the
highest quality and distinguished service mentality.

Tuz
Odası
Babacan Palace’ın sakinlerine sunduğu en özel hizmetlerinden biri olan
Tuz Odası’nda, şehir yaşamının üzerinizde bıraktığı yorgunluk, stres ve
zararlı toksinler gibi negatif etkenlerden kendinizi arındıracaksınız.

Salt Room

One of the most special services offered by Babacan Palace to the residents, the
Salt Room will cleanse you from the negative impacts including tiredness, stress
and harmful toxins caused by the urban life.

Türk Hamamı ve Sauna
Babacan Palace, geleneksel Türk hamamı kültürü ile mistik Uzak Doğu kültürünü bir
arada sunan Türk Hamamı ve Sauna bölümü ile de siz seçkin misafirlerine günün
yorgunluğunu atmak için keyifli bir alternatif sunuyor. Evinizin yanı başında sahip
olacağınız bu ayrıcalıkla dilediğiniz an daha dinamik ve arınmış hissedeceksiniz.
Artık beden ve ruh olarak sağlıklı bir yaşamla iç içesiniz.

Turkish Bath and Sauna

Babacan Palace is offering you an entertaining alternative to get relieved from the
tiredness of the day with its Turkish Bath and Sauna section offering the traditional
Turkish bath culture together with the mystic Far East culture. With this privilege next to
your house, you will feel much more dynamic and refreshed. Now, you ure in the hands
of a healthy life as body and soul.

Açık Yüzme
Havuzu
Babacan Palace Açık Yüzme Havuzu, size özel keyifli ortamıyla
ve ayrıcalıklı hizmetleriyle yüzmeniz, güneşlenmeniz, günün
yorgunluğunu serin sulara bırakmanız için hizmetinizde.

Outdoor Swimming Pool

Babacan Palace Outdoor Swimming Pool is at your service for
swimming, sunbathing, and relieving from the tiredness of the
day in cold water with its special atmosphere.

KAT PLANLARI
FLOOR PLANS

1+1/A Sultan Süit
Brüt Alan / Gross Area
68,80 m2
Antre / Entrance
4,68
Salon+Mutfak / Living Room+Kitchen 17,14
Yatak Odası / Bedroom
13,02
Banyo / Bathroom
4,55
Teras / Terrace
4,50

m2
m2
m2
m2
m2

1+1/C Diamond Süit
Brüt Alan / Gross Area
68,20 m2
Salon+Mutfak / Living Room+Kitchen 24,26
Yatak Odası / Bedroom
13,98
Banyo / Bathroom
3,95
Teras / Terrace
1,47

m2
m2
m2
m2

1+1/B Sapphire Süit

2+1/A Pasha Süit

Brüt Alan / Gross Area
66,30 m2

Brüt Alan / Gross Area
149,30 m2

Antre / Entrance
3,60
Salon+Mutfak / Living Room+Kitchen 18,72
Yatak Odası / Bedroom
12,67
Banyo / Bathroom
4,32
Teras / Terrace
3,34

m2
m2
m2
m2
m2

Antre / Entrance
Salon / Living Room
Mutfak / Kithchen
Yatak Odası / Bedroom
Ebeveyn Y. O. / Parent Bedroom
Banyo / Bathroom
Ebeveyn Banyo / Parent Bathroom
Teras / Terrace

7,69
28,79
11,02
12,17
16,83
4,50
4,40
12,94

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2+1/D Mansiyon Süit

2+1/E Emerald Süit

Brüt Alan / Gross Area
144,50 m2

Brüt Alan / Gross Area
156,80 m2

Antre / Entrance
Mutfak / Kitchen
Salon / Living Room
Yatak Odası / Bedroom
Ebeveyn Y. O. / Parent Bedroom
Banyo / Bathroom
Teras / Terrace 1
Teras / Terrace 2

9,04
13,19
28,76
11,16
15,63
4,56
5,80
4,50

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Antre / Entrance
Koridor / Corridor
Mutfak / Kitchen
Salon / Living Room
Yatak Odası / Bedroom
Ebeveyn Y. O. / Parent Bedroom
Banyo / Bathroom
Teras / Terrace 1
Teras / Terrace 2

8,10
8,26
14,33
28,76
11,16
15,63
4,64
5,80
4,50

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2+1/F Divan Süit

3+1/D Palace Süit

Brüt Alan / Gross Area
123,00 m2

Brüt Alan / Gross Area
189,10 m2

Antre / Entrance
5,76
Salon+Mutfak / Living Room+Kitchen 26,77
Yatak Odası / Bedroom
10,41
Ebeveyn Y. O. / Parent Bedroom 15,36
Banyo / Bathroom
4,41
Ebeveyn Banyo / Parent Bathroom 3,10
Teras / Terrace
12,19

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Antre / Entrance
7,86 m2
Salon / Living Room
28,67 m2
Mutfak / Kitchen
10,52 m2
Koridor / Corridor
5,64 m2
Yatak Odası / Bedroom 1
10,98 m2
Yatak Odası / Bedroom 2
11,18 m2
Ebeveyn Y. O. / Parent Bedroom
17,44 m2
Giysi Odası / Dressing Room
5,61 m2
Banyo / Bathroom
5,25 m2
Ebeveyn Banyo / Parent Bathroom 4,39 m2
Teras / Terrace 1
1,47 m2
Teras / Terrace 2
12,18 m2

Sizin için en iyisini yaptık
Yüksek teknoloji!
Klima teknolojisinin bir adım daha ileri taşıyarak bir dış üniteye
tek bir bakır boru hattı üzerinden, değişik tip ve kapasitelerde
çok sayıda iç ünitenin bağlanabildiği, ısıtma ve/veya soğutma
yapabilen direkt genleşmeli, merkezi klima sistemlerini uyguladık.
Modüler ve kompakt yapıları, esnek tasarım kriterleri, enerji
verimliliği, her mahalin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi,
bakım kolaylığı, uzun ömürlü olması, sessiz çalışması, yedekleme
gerektirmemesi, çevre dostu olması ve kolay işletilebilmesi gibi
üstün özellikleri ile ön plana çıkan VRF klima sistemleri Babacan
Palace’ta size ayrıcalık, ekonomik kullanım ve rahatlık sağlıyor.

We did the best for you
High technology!

We applied direct expansion central air conditioning systems capable
of heating and/or cooling, where multiple internal units with various
types and capacities can be attached through a single copper pipeline
to the external unit, moving the air conditioning technology a step
further. Standing out with their modular and compact structures, as
well as with features such as flexible design criteria, energy efficiency,
independent control, maintainability, longevity, quiet operation,
backup power free, environment friendly, and easy operation, VRF air
conditioning systems offer you privilege, economic use, and comfort
in Babacan Palace.

Yirmi yıl sonra da deforme
görmemiş yepyeni bina
Eskimiyoruz!
Babacan Palace’ın dış cephesinde özenle ve en ileri teknoloji ile uygulanan
doğal prekast yöntemi ile yıllar sonra bile aynı yenilikteki binanınız ile gurur
duyacaksınız. Ayrıca prekast, modern anlamda yapılan, hem dayanıklı hem
de göze hoş gelen uygulamasıyla aynı zamanda ekonomik avantajlar da
sağlamaktadır. Dayanıklılığı oldukça üst düzeylerde olan bu uygulama, oldukça
uzun ömürlü olmakla birlikte bakım masrafı da gerektirmez. Prekast dış cephe
malzemesi olarak kullanıldığında, uygulandığı yapıda aynı zamanda nem, su,
ısı ve ses izolasyonu da sağlar. Üstelik bu izolasyon işlemi oldukça yüksek
kalitededir.

Brand new building even not
deformed after twenty years
We are not wearing off!

With the natural precast method applied with care and cutting-edge technology on the
exterior of the Babacan Palace, you will feel proud with the newness of your building
even after long years. Modernly applied, precast also offers economical advantages with
its both durable and eye-pleasing application. With ultimate level of durability, it is a
long-lasting and maintenance-free application. When used for the exterior, precast also
serves as an insulation. Precast provides humidity, water, thermal, and sound insulation
to the buildings it is applied on. Moreover, this insulation process is of high quality.

Tarihi, kültürü ve tüm güzellikleriyle İstanbul’u doyasıya yaşamak, evinizin konforunu ultra
lüks rezidans standartlarında hissetmek; kusursuz hizmet felsefesiyle başka hiçbir yerde
bulamayacağınız, size özel ayrıcalıkların tadını çıkarmak için sizi de Babacan Palace’a bekliyoruz.
To live Istanbul to the fullest with its history, culture and natural beauties, to feel the comfort of your house as
in the standards of ultra luxury residence, to enjoy the privileges in the perfect service mentality; you are very
welcome at Babacan Palace.

BU KATOLOG BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.
Babacan Holding Babacan Palace projesinde gerekli gordugu değişikliği yapma hakkını saklı tutar
THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATIVE PURPOSES.
Babacan Holding reserves the rights to make changes in Babacan Palace project if required.
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babacanpalace.com
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