


Bu katalogdaki görseller ve metinler değișiklik gösterebilir, yazım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan ȘAHSUVAROĞLU DIȘ TİC. KİM. ÜRÜN. OTOM. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ. sorumlu tutulamaz ve değișiklik yapma hakkına sahiptir.

Sayın Misafirlerim,
Otomotiv sektörünün ilklerine ve sayısız bașarılara imza atan Șahsuvaroğlu Grup, 1966’dan itibaren 
Otomotiv ve 1999’dan sonra da İnșaat olmak üzere iki sektörde faaliyet göstermektedir.

İnșaat’ta Șahsuvaroğlu Grup olarak, 1999 yılından itibaren Dünya çapında birçok projeyi hayata geçirdik. 
2016 yılı itibariyle de Tuzla Ambiyans Projesi’nin temelini atarak, konut sektöründe de yatırımlarımıza
devam ediyoruz.

Șahsuvaroğlu Grup’un, bașarısının temeli, her durumda; müșteri odaklı çalıșan personeli, geleceği inșaa 
etme isteği, misafirlerinin hayallerini en kaliteli șekilde hayata geçirme azmi ile birlikte “KOȘULSUZ 
MÜȘTERİ MEMNUNİYETİNİ” kendine temel prensip edinmesidir. 

Nihat ȘAHSUVAROĞLU
ȘAHSUVAROĞLU GRUP

Yönetim Kurulu Bașkanı

Sadece bir konut değil
yeni bir yașam alıyorsunuz       



Misyonumuz
İnșaat sektörüne getirdiğimiz iddaalı, dinamik bakıș açısı ile mutlu bir hayatın sürdürülebileceği, özgün 
yașam alanları olușturmak ve yapılması gerekenlerle yetinmeyerek daha yenilikçi, daha estetik, daha 
kaliteli üretim yapmaktır.

Müșterilerimizin temel ihtiyaçlarını esas alarak büyük ölçekli ve konsept projeler olușturmak, aynı 
zamanda yerli ve yabancı yatırımcının tercih ettiği, sektörde kalıcı ve aranan bir firma olmaktır.

Vizyonumuz
Șahsuvaroğlu Grup  olarak geleceğinizi olușturmak adına bugün attığınız her adımın ne kadar önemli 
olduğunun bilincindeyiz ve bu adımları atarken size en kaliteli hizmeti sunmayı kendimize görev edindik.

Amacımız; yaptığımız inșaatları demir, beton, statik, mekanik yığını olmaktan çıkarıp; müșterilerimizin 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun birer yașam alanı haline getirmektir.



PENDİK
MARİNA / İDO

Lokasyon olarak Ambiyans projesi ile ihtiyacınızı karșılayacak her nokta
elinizin altında. Aracınız ile Sabiha Gökçen Havalimanına, yeni yapılacak
İçmeler metro durağına, üniversitelere,  5 yıldızlı otellere, AVM’lere,
E-5 otoyoluna, E-6 otobanına ve Tuzla sahiline çok yakınsınız.

Metro
Tuzla - Kadıköy

2
DAKİKA

Tren
Yüksek Hızlı Tren

1
DAKİKA

Üniversite
Devlet ve Özel Üniversiteler

2
DAKİKA

Havaalanı
Sabiha Gökçen Havaalanı

15
DAKİKA

Hastane
Yeni Tuzla Devlet Hastanesi

1
DAKİKA

Marina
Viaport Tuzla Marina

3
DAKİKA

PENDİK
MARİNA / İDO



SABİHA GÖKÇEN 
HAVAALANI

DİVAN ASİA
OTEL

RADİSSON BLUE
OTEL

METRO
İÇMELER

TUZLA DEVLET 
HASTANESİ

TUZLA
TERSANESİ

İTÜ TUZLA
KAMPÜSÜ

VİAPORT
AVM / MARİNA

SABANCI
ÜNİVERSİTESİ

OKAN
ÜNİVERSİTESİ

KURTKÖY
GİȘELERİ

VİAPORT 
AVM

AMBİYANS



50 yılı așkın tecrübeye sahip Șahsuvaroğlu Grup, Ambiyans Projesi ile 
İstanbul Anadolu yakasının en gözde ilçesi Tuzla’da size standartların 
üzerinde bir proje ve seçkin markalardan tedarik edilmiș malzemeler ile 
eșsiz bir konfor hissi sunarken, yüksek kaliteli yașam alanı, huzurlu ve 
sakin yașantısıyla yeni bir yașamın da kapılarını açıyor.

Tuzla’nın Ambiyansı
yükseliyor
Tuzla’nın Ambiyansı
yükseliyor





Tuzlada standartların üzerinde bir proje yükseliyor. Geniș yașam alanları
geniș koridorlar, extra depo alanları siz değerli ailelerimizi bekliyor.

Beklentilerinizi
yükseltin
Beklentilerinizi
yükseltin





onfor ve rahatlık beklentilerinize uygun 18 farklı daire tipinden olușan
daireler beğeninize sunulmaktadır.

K

Hayatınıza değer
katın
Hayatınıza değer
katın





Değerli olan her șey bir arada. Projemizde dairelerimiz size eșsiz bir
konfor hissi sunarken, eczaneden restorana, marketten mağazalara
kadar 42 ticari ünite ile tüm ihtiyaçlarınızın karșılanması için alanları 
olușturduk. Yüksek kazanç hedefleyen müșterilerimiz için ise, 
cadde mağazalarımızın kapılarını açıyoruz.

Herșey elinizin
altında
Herșey elinizin
altında



TİCARİ
Üniteler

TİCARİ
Üniteler



Birinci sınıf malzemeler ile kalitenin keyfini çıkartın. 
      Estetik ve konforun birleștiği salonlar.
      Seçkin markalardan tedarik edilmiș malzemeler.
      Huzurun ve sakinliğin bir arada olduğu odalar.
      İșlevsel ve fonksiyonel mutfaklar.
      Beș yıldızlı otel konseptinde banyolar.



Tuzla Ambiyans projemiz 8 bloktan olușmakta, 
Çok amaçlı kullanım alanımız B blokta
bulunmakta olup tüm daire sahiplerimiz 
ücretsiz faydalanabilecektir. 

B1 BLOK

FITNESS

C BLOK
A2 BLOK

A1 BLOK

A3 BLOK

B2 BLOK

D1
 B

LO
K

D2
 B

LO
K

Vaziyet
planı
Vaziyet
planı

1+1
DAİRE

2+1
DAİRE

2+1
DUBLEKS

DAİRE

3+1
DAİRE

3+1
DUBLEKS

DAİRE

4+1
DAİRE

4+1
DUBLEKS

DAİRE

5+1
DUBLEKS

DAİRE



Proje Özellikleri

Geniș mekanlar
Teras alanları
Kapalı otopark
Extra depo alanı
Spor salonu
Yüzme havuzu
Çocuk parkı
7/24 Güvenlik
Yürüyüș yolları
Hamam ve sauna
Geniș lobi alanı
Kafeterya







Keyif dolu
bir hayat için
Keyif dolu
bir hayat için



Yayla Mah. Şinasi Dural Cad. 
Çelikel Sok. No: 161/1 Tuzla / İstanbul
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