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َلَفنت الخامس
بيتكم، حياتكم 



Between old and new, dream and reality, Istanbul, 
an unmatched city of dreams…


 القديم والحديث، والحلم والحقيقة، ماب�	
	 �مثيل لها...

 اسطنبول مدينة ا�ح�م ال��



We intend to reshape the modern life of Istanbul with our projects addressed to 
mind and heart at the same time.

We want to offer a difference-making new culture of life to those who wish 
always more.

Welcome to the warm, environmentally friendly and modern world of 5. Levent , 
a new district of Istanbul meticulously designed by us considering all details to 

give you and your bellowed ones the best.

“Worth to Live, Worth to Invest”
reflected on all our projects to the most valuable center of Istanbul, 

the junction point of giant transportation projects: 5. Levent.

We are now bringing our philosophy

� ا��ن بفلسفتنا 
نأ�

لفنت الخامس

� مركز اسطنبول ا��ع� قيمًة،
وعاتنا � � تنعكس ع� جميع م��

وال�
 نقطة تقاطع المشاريع الضخمة للمواص�ت: لفنت الخامس.

� اسطنبول مع مشاريعنا
نحن عازمون ع� إعادة تشكيل الحياة الع�ية �

� آٍن واحد.
� تخاطب العقول والقلوب �

 ال�

نحن نريد أن نقدم ثقافة جديدة تحت اطار صناعة المغاير عن
.  المألوف للحياة ��ولئك الذين يتطلعون دائما ل��ك°�

، الصديق للبيئة والحديث، � � عالم لفنت الخامس الدا�
مرحبا بكم �

 �ºاسطنبول مصممة بدقة من قبلنا حيث تم ا�خذ بع �
 هي منطقة جديدة �

 ا�عتبار جميع التفاصيل لتقديم ا�فضل لك ولمن تحب.

"تستحق الحياة، تستحق ا�ستثمار"



Your future will be more valuable in Levent, 
the most significant district of the beautiful city of 

Istanbul that has hosted the largest civilizations of the 
world, hundreds of different cultures and lives through 

thousands of years of its magnificent history....

� لفنت،
سوف يكون مستقبلكم أك°� قيمة �

� استضافت أك°¾ حضارات العالم،
� مدينة اسطنبول الجميلة ال�

 أهم حي �
� تاريخها الرائع ....

�  �ºعاشت خ�ل ا���ف من السن �
 والمئات من الثقافات المختلفة ال�



The story of Levent named with the farm located in the area in the 18th century started in 
these generous lands where the marines called  “Levend”  were trained and the first western 

army was born in the history of the Ottomans.

The Levent area, which was the most important player of the westernization adventure of 
the Ottoman Empire also witnessed Istanbul’s most magnificent days with its beauties, 

music, entertainments, verdant gardens, agriculture and gorgeous structures

It became an innovative and modern development plan that has changed the appearance of 
Istanbul during the 50’s after the republic was declared. This area of Levent has hosted 

prominent families of Istanbul, artists and intellectuals.
During the economic development experienced during the 80’s, this valuable area at the 

heart of the city has become the attraction center of the business world.

As a junction of the main access roads and of the bridges interconnecting two continents, 
Levent has become the center of not only Istanbul but also the giant companies leading the 

economy in Turkey and, the trade.

A new step is now being taken as a milestone of the history of Levent that has become a 
model for the social, cultural and business life over the years.

 �
 بدأت القصة � �ºالمنطقة خ�ل القرن الثامن ع�� ح �

تعود قصة تسمية لفنت اÃ مزرعة تقع �
� كان يطلق عليها ليفند "Levend" يتم 

� المعطاءة حيث كانت قوات مشاة البحرية ال�
Æهذه ا��را

.  �ºتاريخ العثماني �
� �  ُولد أول جيش غر�¾ �ºح �

تدريبها هناك �

� مغامرة التغريب 
� كان لها الدور ا��ك°¾ وا��هم �

اÃ جانب ذلك فقد شهدت منطقة لفنت، ال�
فيه  � اسطنبول مع جمالها والموسيقى وال°

اطورية العثمانية، أيضا أك°� ا��يام الرائعة � م°¾ Ðل�
اء والزراعة والُب� الرائعة والحدائق الخ�

� مظهر اسطنبول خ�ل 
ات � لقد أصبحت خطة مبتكرة وحديثة التطور الذي أحدثت التغ°�

 �
� لفنت العائ�ت البارزة �

الخمسينيات بعد اع�ن الجمهورية. وقد استضافت هذه المنطقة �
� شهدتها الجمهورية خ�ل الثمانينات، 

. خ�ل التنمية ا�قتصادية ال�  �ºوالمثقف  �ºاسطنبول والفنان
� عالم ا��عمال.

� قلب المدينة مركز جذب �
� تقع �

أصبحت هذه المنطقة الّقيمة ال�

سطنبول  Ð� أصبحت لفنت ليست مركزا ،  �ºتربط القارت �
ونتيجة لتقاطع الطرق الرئيسية والجسورال�

� تركيا.
� ا�قتصاد والتجارة �

كات العم�قة الرائدة � فحسب بل مركزا أيضا لل��

� أصبحت نموذجا للحياة 
� تاريخ ليفنت وال�

ويجري حاليا اتخاذ خطوة جديدة كع�مة فارقة �
.  �ºا�جتماعية، الحياة الثقافية والتجارية ع� مر السن





“5. LEVENT”
A new neighborhood rises in Istanbul:

� اسطنبول
� الظهور �

يقوم ا�ن حي جديد �

"لفنت الخامس"







Levent – 7 km
Maslak – 7 km

FSM Bridge – 9,9 km
Bosporus Bridge - 12 km

Taksim – 11 km
Istanbul Airport – 32 km

WITHIN THE LIFE

AT THE HEART OF 
THE CITY

Located at junction point of giant transportation 
projects current and scheduled in the crossroads of 

TEM Alibeyköy, only 7 km away from Levent and 
Maslak, 5. Levent will always give you the energy of 

Istanbul.

خ�ل الحياة
� قلب المدينة

و�

� نقطة تقاطع مشاريع النقل العم�قة الحالية والمقررة 
تقع �

ق طرق تَم ع�� بيكوي  TEM Alibeyköy، ع� بعد  � مف°
انشاؤها �

7 كم فقط من لفنت ومصلك، لفنت الخامس دائما تعطيك الطاقة 
� اسطنبول.

�

لفنت – 7 كم

مصلك – 7 كم

ج� فاتح سلطان محمد – 9,9 كم

ج� البوسفور – 12 كم

تقسيم – 11 كم

اسطنبول – 32 كم

ISTANBUL AIRPORT







AT THE CENTER OF
GIANT TRANSPORTATION 

PROJECTS
� مركز مشاريع النقل

�
 والمواص�ت العم�قة

*Scheduled Transportation Lines

Eminönü - Alibeyköy Rail System Line 
Gayrettepe - Seyrantepe Subway Line 
Mecidiyeköy - Mahmutbey Subway Line
3-Storey Istanbul Tunnel European Side Start Point 
3rd Airport Intersection 

* Based on the data from Turkish Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and Communications, and Istanbul 
Metropolitan Municipality Chief Office of
Transportation 

*خطوط المواص�ت المقرر إنشاؤها 

� كوي خط نظام السكة الحديدية أمينونو – ع�� �¾
ان تبه ة تبه – س°� خط ا�نفاق غ°�

خط ا�نفاق مجيدية كوي – محمود بيه
� لنفق اسطنبول -3 طوابق نقطة انط�قة الجانب ا��ورو�¾

تقاطع المطار الثالث

* استنادا إÃ البيانات الصادرة من وزارة النقل، الشؤون 
كية ورئيس مكتب بلدية اسطنبول  البحرية وا�تصا�ت ال°

ى للنقل والمواص�ت الك°¾







A breathing, free, verdant life full of all of the beauties of nature is 
waiting for you in 5. Levent which consists of 50% green areas

Inspired of the positive energy of nature, 
5. Levent looks out for energy efficient and 

environmentally friend solutions.
With the recycled materials used, free streets created, 

green areas on natural ground and waste planning, 
5. Levent promises a life that integrates with the environment 

it is located and in peace with nature.

MORE 
GREEN

اء الممتلئة من جميع من  تنسم الهواء الطلق، الحرية، الحياة الخ�
� لفنت 

� انتظاركم �
أوجه جمال الطبيعة هو �

اء. الخامس حيث ٪50 منها يتكون من المساحات الخ�

يجابية للطبيعة، لفنت الخامس تتطلع  Ðمستوحاة من الطاقة ا�
�ستغ�ل الطاقة الكفؤ والحلول الصديقة للبيئة.

مع المواد المعاد تدويرها المستخدمة، الشوارع الخالية، المناطق 
� الطبيعية والتخطيط للتخلص 

Æتم انجازها ع� ا��را �
اء ال� الخ�

� تتكامل مع البيئة 
من النفايات، لفنت الخامس تعدكم بالحياة ال�

� س�م مع الطبيعة.
المتواجدة عليها  و�

اك°�
 خضاراً







Entertaining safely and freely in the nature and opening 
new horizons in their imagination will be each a unique gift for 

your children, your most valuable beings.

MORE
HAPPINESS

المزيد من السعادة

Children’s Playgrounds 
Tree Houses

Thematic Playground
American Indian Tents

Playing Cave
Sand Pool

Climbing Wall
Water Course

Kids Club
Balance Coursee

م�عب ل��طفال
منازل شجرية
أماكن لعب تعليمية موضوعية
خيام الهنود الحمر
لعبة الكهف
بركة الرمال
حائط التسلق

�
مجرى ما��

نادي ا��طفال
دورة التوازن

� الطبيعة وفتح ا��فاق الجديدة 
فيه واللهو بس�م وأمان وبحرية � ال°

� مخّي�تهم ستكون ك�ً منها ع� حدة هدية فريدة ��طفالكم، 
�

� دنياكم.
ونهم أعز ما تملكونه � الذين تعت°¾





In 5. Levent where earth, 
water and green meet the sun, 

you will enjoy sporting outdoors and 
make a new start for a healthy and fit life.

MORE
ENERGY

المزيد من الطاقة

ة تلتقي مع الشمس،  � لفنت الخامس حيث ا�رض، الماء والخ�
�

ستجعلكم تستمتعون بالرياضة الخارجية وجعل نقطة البداية 
��نفسكم لتبدؤوا الحياة الصحية وال�ئقة.

Swimming Pool with Beach
Children’s Swimming Pool

Children’s Activity Pool
Jogging Track

Walking Tracks
Cycling Tracks

Basketball Court
Football Field

Tennis Court
Beach Volley Court 

Fitness Center 
Gym

Cardio
Spinning

Pilates Studio
Yoga Studio

Multi Purpose Studio

حمام سباحة مع شاطئ
حمام سباحة ل��طفال

بركة نشاط ل��طفال  
مسار للهرولة الرياضية

�
�æمسارات الم

مسارات ركوب الدراجات
ملعب كرة السلة
ملعب كرة قدم

�
Æملعب تنس ار

ملعب كرة طائرة الشاطئ
مركز اللياقة البدنية

�
Æنادي ريا

تمارين أمراض القلب
تمارين الدوران
استوديو بي�تيس

استوديو اليوغا 
استوديو متعدد ا��غراض



You will relax by getting rid of the fatigue and stress of daily life and feel as 
if you were reborn in 5. Levent's world full of peace of mind.

MORE
PEACE OF MIND

المزيد من الس�م للذهن

خاء والتخلص من ا�رهاقات والضغوطات  سيكون لكم فرصة ا�س°
� دنيا 

اليومية للحياة وستشعرون كما لو انكم قد ولدتم من جديد �
لفنت الخامس المليئة بالس�م والرخاء للذهون.

Spa Center
Turkish Bath

Sauna
Jacuzzi

Steam Room

مركز استجمام صحي

�çحمام تر
ساونا
جاكوزي
غرفة بخار



For you to easily reach anything you need, 5. Levent Market 
Place will be right near you and enable you to experience the 

convenience of shopping in your own neighborhood.

MORE 
CONVENIENCE

المزيد من السهولة والم�ءمة

من أجلكم ومن أجل أن تتمكنوا من الوصول اÃ كل ما تحتاجونه، 
� لفنت الخامس سيكون بالقرب منكم تماما 

مكان التسوق المتواجد �
� حيكم الذي تقطنوه.

وسيمنحكم فرصة ا�ستمتاع بسهولة التسوق �

5. Levent Market Place
Supermarket

Hairdresser
Dry Cleaning

Barber’s Shop
Gourmet Restaurant

Cafés
Food  Beverage Spaces

مكان تسوق لفنت الخامس
سوبرماركت

كواف°�
غسيل م�بس جاف
محل ح�قة
� ا�ك�ت

مطعم خب°� �
مقاهي
اب منطقة الطعام وال��





MORE 
ENTERTAINMENT

Elegantly designed rich amenity spaces which bring arts, 
entertainment and aesthetics into the culture of living of 

5. Levent...

فيه المزيد من التسلية وال°

� تقدم لكم الفنون 
ة الغنية ال�  تصميم أنيق للمساحات المم°�

� ثقافة معيشة لفنت الخامس ...
فيه وعلم الجمال � وال°

Festival Square
Outdoor Movie Theater

Amphitheater
Country Café

View and Sitting Terraces
Reflection Pools

Thematic Playground
Workshop

ساحة مهرجان
� الهواء الطلق

م�ح السينما �
مدرج م�حي
مقهى بلدي
فات مشاهدة وجلوس �ë
أحواض التأمل
أماكن اللعب التعليمي الموضوعي
ورشة عمل





MORE 
COMFORT

Consisting of 17 separate blocks and 2 neighborhoods, 
5. Levent is designed with high standards of living, 
perfect comfort and aesthetics. 2.288 apartments 

with nearly 50 different types from 1+1 to 4+1 are 
developed in conformity to your needs.

المزيد من الراحة

، لفنت الخامس قد تم   �ºاثن  �ºتتكون من 17 بلوكاً منفص�ً ومن حّي
� غاية 

تصميمه ع� أع� مستويات المعيشة، راحة واناقة طبيعية �
 صنفاً من  �ºالروعة. 2288 شقة سكنية تتألف من ما يقارب الخمس
� تبدأ من 1+1 وتنتهي ب 4+1 قد تم تطويرها بشكل 

الشقق ال�
ي�ئم راحتكم ويخدم متطلباتكم.

























Levent Market Place
Country Café

Festival Square 
Pond

Swimming Pool with Beach
Children’s Swimming Pool

Children’s Activity Pool
Thematic Playground

Fitness Center 
Spa Center 

Workshop
Basketball

Football
Tennis

Beach Volley
Jogging Track

Walking Tracks
Cycling Tracks

Natural Agricultural Land
Outdoor Movie Theater

Amphitheater
Tree Houses

View and Sitting Terraces
Reflection Pools

BBQ Areas
Children’s Playgrounds
American Indian Tents

Lawn Activity Area 
Children’s Club 

A BETTER FUTURE AND A BETTER LIFE
MORE FOR 

المزيد من
 أجل مستقبل أفضل ومن أجل حياة افضل

مكان تسوق لفنت
مقهي بلدي
ميدان المهرجانات
بركة
بركة سباحة مع شاطئ
بركة سباحة ل�طفال
بركة أنشطة ل��طفال
مكان ا�لعاب التعليمية الموضوعية
مركز اللياقة البدنية
مركز ا�ستجمام الصحي
ورشة عمل
ملعب كرة السلة
ملعب كرة القدم

�
Æملعب التنس ا�ر

ملعب الطائرة الشاطئية
مسار الهرولة الرياضية

�
�æمسارات الم

مسارات الدراجات الهوائية
� زراعة طبيعية

Æارا
� مفتوح

م�ح سينما��
مدرج م�حي
بيوت شجرية
ف المشاهدة والجلوس �ë
برك التأمل
مناطق الشواء
اماكن لعب ا�طفال
خيام الهنود الحمر
مناطق النشاطات ع� ا�عشاب
نادي أطفال


