




Demir Çağı Başlıyor
Beylikdüzü’nün en gözde bölgesi Yakuplu’da yükselen Demir Country, 
benzersiz mimarisi, Açık AVM’si, tatil köyünde hissettiren sosyal alanları, 
restoranları, Nevizade ve Galata görünümlü cadde ve sokakları ile yepyeni 
bir çağ başlatıyor, Beylikdüzü’nün ilk yaşam ve alışveriş konseptli projesi 
hayata geçiyor.
 
Demir Country’de  Nevizade Caddesi  manzarasına  sahip evinizin  
balkonunda  çayınızı yudumlayabilir, Açık AVM’sinde kendiniz ve 
sevdikleriniz için alışveriş yapabilirsiniz. İşinize gitmeden Galata’da 
bir çay bir simit ile birlikte deniz kokusunu içinize çekebilirsiniz. Cuma 
akşamı dostlarınızla Country AVM’de yer alan restoranlarda derin 
sohbetlere dalarken, hafta sonunuzu kapalı spor ve sağlık merkezinde 
değerlendirebilirsiniz.
 
Biz Demir Country’de yer alan açık ve kapalı havuzlarımızı, yürüme ve 
dinlenme alanlarımızı, birinci sınıf ürün kullanma prensibimizi, peyzaj 
alanlarımızı, marketimizi, size özel kapalı otaparklarımızı anlatmıyoruz. 
Çünkü Demir Country ile size markalı bir konut projesi değil “Beylikdüzü’nün 
ilk yaşam ve alışveriş konsepti”ni sunuyoruz.
 
Yeni bir çağa, Demir Çağı’na hazır olun. Biraz da acele edin. Projelerimizi 
erken teslim etmek gibi bir alışkanlığımız var.
 



Demir Çağı’nı Başlatan Mimari

44.426 m2 gibi devasa bir alana kurulan Demir Country’de 3 blok ile 6 blok 
farklı mimari yaklaşıma sahip.

Bu iki blok grubunun arasından geçen ve Açık AVM’nin ana aksı olan Nevizade 
Caddesi’ni oluşturan farklı mimari stil sayesinde kendinizi dünyaca ünlü 
markaların vitrinlerini seyrederken bulacaksınız.

Açık AVM’de yer alan bölgenin en şık restoranlarında kendinizi İstanbul’un 
merkezinde hissedeceksiniz.

Unutmadan; denize bu kadar yakın olmanın keyfini sürün, deniz havasını 
içinize çekin diye tüm evlerimizin tüm odalarına sürekli balkon koymayı ihmal 
etmedik.
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Beylikdüzünün İlk Açık AVM’si

Beylikdüzü’nün ilk Açık AVM’si:  Country AVM

Nevizade ve Galata konseptli caddeleri, dünyaca ünlü alışveriş markaları, 
keyifli zamanları yaşam alanlarınızın hemen yanıbaşında geçirmenizi 
sağlayacak restoranları ile Country AVM sizi büyülü bir hayata davet 
ediyor.

Beylikdüzü’nün yeni meydanı yani yeni buluşma noktası Country 
AVM’nin konseptli caddelerine bakan evlerden birine sahip olarak 
kendinizi özel hissedeceksiniz.  





A+ Sosyal Yaşam

Demir Çağı’nın en büyük farklılıklarından biri de A+ sosyal yaşam 
olanakları.   

Öyle ki daha önce eşini görmediğiniz sıra dışı peyzaj alanları, 2 adet 
büyük 2 adet çocuk yüzme havuzu ve dinlenme alanları ile tatil 
ayağınıza geliyor. Peyzaj alanlarındaki yürüme ve bisiklet parkurları, 
görsel havuzların üzerinde bulunan bungolaw’ları ile Country 
Meydan’da siz ve sevdikleriniz bambaşka bir deneyim yaşayacak.

Demir Country’nin  kapalı sosyal tesisinde yer alan; kadın, erkek 
ve çocuk yüzme havuzları ile havalar kötüyken bile havuz keyfini 
sürebileceksiniz.

Country Club Spa & Wellness Center’da huzur ve sağlık bulacak 
hayatın tüm stresinden uzakta hissedeceksiniz.
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Demir Country  
Tam Onlara Göre



Konseptli Caddeler

Demir Country’de yer alan evinizin hangi 
manzaraya bakmasını istersiniz?

Galata, Nevizade veya Country Meydan. Evet, 
Demir Country’de yer alan sokak, cadde ya 
da tatil köyü konseptli peyzaja bakan birçok 
alternatifiniz var. 

Siz sadece bunlardan birini seçin ve evinizin 
balkonundan ya da terasınızdan manzaranın 
keyfini çıkarın.



Nevizade & Galata



Strese Uzak Ulaşıma Yakın

Beylikdüzü’nün lüks konut merkezi olan Yakuplu’nun mihenk 
taşı Demir Country eşsiz konseptini benzersiz bir lokasyonda 
sunuyor. 

Projemiz E-5, E-6 ve Metrobüs’e 5, marinaya ise sadece 1 dakika 
uzaklıkta. 

Atatürk ve 3. Havalimanı’na 20 dakika mesafedeki Demir 
Country, Yaşam Vadisi’ne ise 1 dakika yakınlıkta yükseliyor.

 



E5 ve E6 5 dk.

Marina 1 dk.

AVM’ler 5 dk.

Hastaneler 5 dk.

Havalimanları 20 dk.

Üniversiteler 10 dk.

Sahil 3 dk.

Kamu Kurumları 5 dk.



50 Farklı Yaşam Şekli

Demir Country’de tam 50 farklı daire tipi var.  1+1, 2+1, 3+1 daireler 
ve 4+2 özel villalardan birini seçin istediğiniz hayatı yaşamaya 
başlayın.

Tek, çift cephe hatta üçlü cepheleri ile benzersiz birçok alternatif 
sunuyoruz sizlere. Tüm evlerimizde yer alan balkonlarımızdan da 
fazlasını isterseniz teraslı dairelerimizi tercih edebilirsiniz.

Üstelik kapalı otoparkınızda aracınızı park ettikten sonra 
isterseniz direkt evinize isterseniz Country AVM’ye geçebilirsiniz.

.



50 Farklı Yaşam Şekli
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B Blok

• Market.
• Sinevizyon.
• Su basıncını her dairede standart tutacak 

hidrofor sistemi.
• Kreş.
• Toplantı alanları.
• Portmanto.
• Lobi şeklinde dizayn edilmiş blok girişleri.
• Tavanlarda spot aydınlatma.
• Recevier kullanmadan TV yayını izleme.
• Fiberoptik internet alt yapısı.
• Servis bekleme alanları.
• Açık ve kapalı yüzme havuzları.
• Yürüyüş alanları.
• Çocuk oyun alanları.
• Süs havuzu.
• Mescit.

Demir Country’de Güven ve Konfor Bir Arada

• Üstün deprem dayanımı.
• Ses, su ve ısı yalıtımı.
• Dış cephede mantolama.
• Jenaratör sistemi.
• Merkezi ısıtma ve ısı pay ölçer sistemi.
• Asansörlerle otoparktan katlara direkt çıkış.
• Banyo, koridor, mutfak ve diğer ıslak         

zeminler  Vitra, Serel veya muadili 1.Sınıf ser-
amik.

• Mutfaklarda ankastre ürünler (Davlumbaz, 
fırın, set üstü ocak ve bulaşık makinası.).

• Her evde klima.
• Her blokta gaz alarm sensörü.
• Görüntülü interkom sistemi.
• Yangın algılama sistemi.
• Hamam, sauna, şok duş ve buhar odası.
• Her daireye kapalı otopark yeri.

Yeşilyurt Cd.

Bahariy
e

Ayasofya

Marina

Nevizade

Galata

Pera

Örnek planlar dairenin bulunduğu blok ve kata göre altyapıdan kaynakalanan farklılıklar göste-
rebilir. Yüklenici projenin uygulaması sırasında teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri 

yapmak hakkına sahiptir.



Beylikdüzü’nün Kalbi

Demir Country Satış Ofisi:

Kavaklı Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:24/1
Beylikdüzü / İstanbul
Tel: + 90 212 87521 16

Faks: + 90 212 875 21 18


