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Helis Yapı, mülk değerini oluşturan en önemli parametrenin arsa konumu olduğunu bilerek, size şehrin 
merkezinde modern bir yaşam sunmaktadır. Her ayrıntısı yaşam kalitenizi  arttırmak için uzmanlar 
tarafından titizlikle tasarlanır.

Giderek zorlaşan şehir yaşantısına, geleceğe dönük yaşam alanları ile çözüm sunmaktadır.  Projelerin 
dünün değil; yarının ihtiyaçlarına göre şekilleniyor olması kısa zamanda değer kazanmalarını kaçınılmaz 
kılar.

Bizler için en önemli referans, yatırımcılarımızın memnuniyetleri ve kazançlarıdır. Bu amaçla ilk hedefimiz 
zamanında tamamlanan, güvenilir ve modern projeler ile yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın da 
standartlarını yükseltmektir.

Bize duyulan güven ve bağlılıktan güç alarak, uzman teknik kadromuz ve profesyonel ekibimizin de 
yardımıyla yenilikçi projeler ile yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Helis Construction, knowing that the most important parameter that constitutes the property value is the 
land location , It offers you a modern life in the center of the city. Every detail is  carefully designed by 
experts to improve your life quality. 

With the city life becoming increasingly difficult, The projects   are shaped according to tomorrow’s needs 
, not yesterday’s,  offering  solutions with future-oriented living spaces.
The most important reference for us ,is the satisfaction and the profits of our investors. Our first goal for this 
purpose is to raise the standards of our investors and business partners with reliable and modern projects 
completed on time.

With the power of the confidence and commitment we have received, and the help of our professional 
technical team , we will continue to be by your side  through innovative projects .

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Murat UZUN





Ne eğlenceden vazgeçin  ne huzurdan;
h ikayeniz i  maviy le  yeş i l in  aras ında Hel i s  More’da yazın!

You  do  no t  have  to  choose  be t ween  en te r ta inmen t  and 
peace ,  come and  have  i t  a l l  i n  He l i s  More ,  where  b lue 
mee t s  g reen .



Genel Bilgiler - General Info

iNŞAAT ALANI 

KONUT ALANI 

OFiS ALANI 

MAGAZA ALANI 

SOSYAL TESiS ALANI 

DEPO ALANI 

OTOPARK ALANI 

BAGIMZSIZ BÖLÜM SAYISI 

KONUT SAYISI 

OFiS SAYISI 

MAGAZA SAYISI 

TOPLAM KAT 

KONUT KATI 

OFiS KATI 

MAGAZA KATI 

SOSYAL TESİS KATI 

PROJE BAŞLANGIÇ TARiHi 

PROJE TESLİM TARİHİ

CONSTRUCTION AREA

RESIDENTIAL 

COMMERCIAL

RETAIL

SOCIAL FACILITY AREA

WAREHOUSE 

MULTI- STOREY CAR PARK

TOTAL NUMBER OF UNITS

RESIDENTIAL UNITS

OFFICE UNITS

RETAIL UNITS

TOTAL OF FLOORS

RESIDENTIAL FLOORS

OFICCE FLOORS

RETAIL FLOORS

SOCIAL FACILITY FLOOR

START - UP DATE

DELIVERY DATE 

49 000 M²

18 500 M²

7 000 M²

4 500 M²

2 500 M²

1 500 M²

15 000 M²

289

231

52

6

31

25

3

2

1

31. 12. 2015

01. 06. 2018



Sky Villas

Konut Katları / Residential Floors

Ofis Katları / Office Floors

Sosyal Alan / Social Area

Mağazalar / Store

Otopark / Car Park

Sky Villas

Konut Katları / R

Ofis Katları / Off

Sosyal Alan

Mağazalar

Otopa



Helis More benzersiz manzarası, hayranlık 
verici  tasarımı  ile sizlere bölge standartlarının 
üzerinde yaşam sunuyor. Getirisi yüksek bir 
yatırım, yaşanacak keyifli bir konut, sadece 
işinize odaklanabileceğiniz eksiksiz bir ofis, 
alışverişin keyfine varacağınız mağazalar, 
adalar manzarasına karşı yürüyüş ve koşu 
yapabileceğiniz tartan pist, açık ve kapalı 
yüzme havuzu ve hayattan isteyebileceğiniz 
her şeyden biraz daha fazlası…  

With a unique landscape and a 
spectecular design, Helis More offers 
you deluxe living standards. This project 
offers a high return investment, a pleasant 
residence, a complete office, where you 
can focus on your work. Also you will 
enjoy the shopping stores, you can walk 
agaist the views of islands and can run in 
tartan track surface. Indoor and outdoor 
swimming pool and a little more than 
everything that you want out of life… 

Proje Hakkında - About Project







İzlemeye doyamayacağınız Marmara Denizi ve Adalar 
manzarası ve Aydos Ormanı’ndan esen bol oksijenli 
havası ile sağlıklı ve huzur dolu bir yaşamı şehrin içinde 
bulabileceğiniz nadir bir proje. 2.500 metrekarelik sosyal 
tesis alanı, 15.000 metrekarelik otoparkı, her ofis ve daire 
için ayrılan özel depolama alanı, misafirleriniz için özel 
tasarlanmış 5 Yıldızlı otel konforunda süit odaları ile her şey 
sizin yerinize düşünüldü; sizlere sadece bölgenin hayata 
geçecek yenilikçi karma projesi Helis More ile tanışmak 
kaldı.

This is an extraordinary project, where you can lead a 
peaceful life without having to move out of the city. You will 
never get tired of watching the view of the Marmara Sea 
and the Islands, while enjoying fresh air, thanks to the trees 
of the Aydos Forest. We have it covered from a social facility 
area of 2,500 square meters to a parking space of 15,000 
square meter, from a storage space reserved for each office 
and apartment to guest rooms designed as comfortable as 
the suites in 5-star hotels. All you have to do is come and 
meet this innovative project. 



Metro Hattı
Metro Line

Sahil Yolu

Minibüs Caddesi

Minibüs Cadd

Büyük Ada

Kartal

Urban City Ro

Corniche

Sahil Yolu
Corniche

İstanbul’un her noktasına araçsız ulaşım sağlayabileceğiniz Helis More’dan, Kadıköy-
Kartal arası metro ulaşımının yanı sıra Marmaray  ve Metrobüs aktarması ile Atatürk 
Havalimanına kadar ulaşabileceğiniz gibi ulaşımın kalbindeki bu projeden metroyla 
Sabiha Gökçen Havaalanına, aracınızla Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Feribot’a sadece 
15 dakikada ulaşarak, Sakarya, Bursa, Yalova, Eskişehir gibi şehirlerimize de trafiksiz 
gidebilirsiniz.

Trafiksiz Yaşa!



E-5 Karayolu
E-5 High Way

E-5 Karayolu
E-5 High Way

desi

Yakacık

Pendik

Hızlı Tren

Speed Train 

Marintürk İstanbul City Port

Metro Hattı
Metro Line

Airport

İDO Ferry Station

Speed Train Pendik Stationoad

Ofis Projeleri
Office Projects

Mağazalar / Store

Hastaneler
Hospital

Okullar / School

Bankalar / Bank

From Helis More you can access everywhere in Istanbul without using your personal vehicle; you 
can use the subway between Kadikoy and Kartal and can even go to Ataturk Airport with transfer 
from subway to Marmaray and Metrobus. You can  use the subway to travel from this project, which 
is at the core of transportation to Sabiha Gökcen Airport, you can get to the High Speed Train or the 
Ferry station in 15 minutes by car and even visit the nearby cities such as Eskişehir, Sakarya, Bursa 
and Yalova without traffic. 

Live Without Traffic!



11.000 Property has been built in the area. 3500 of 
them in a walking distance.

Per day 200.000 car passing.

Otoyol ve metro
hattına direkt cephe
100 m. frontages to E5 High Way

Ulaşım - Location

Yakacık Metro İstasyonu            300 mt
Yakacık Metro Station

Kartal Metro İstasyonu               900 mt
Kartal Metro Station

Pendik İDO İskelesi                     3,2 km
Pendik IDO Station

Pendik Hızlı Tren İstasyonu         3,4 km
Pendik Speed Train Station

Sabiha Gökçen Havaalanı        10, 4 km
Sabiha Gökçen Airport

Pendik Viaport Marina               15 km
Pendik Viaport Marine

Bağdat Caddesi                          16,5 km
Bağdat Street

Kadıköy                                        18,5 km

Akasya Acıbadem AVM             19 km
Akasya Mall

Taksim Meydanı                          30 km
Taksim square

Ayasofya Camii                           30,1 km
Ayasofya Mosque

Kapalı Çarşı                                 30,4 km
Grand Bazaar

Mısır Çarşısı                                 31,2 km
Egyptian Bazaar



Helis More

Kartal Bölge - Area

Ofis Çalışanı
Office Employees

Yaşayan Sayısı
Resident & Tenant

Mağaza Çalışanı
Retail Employees

Beklenen Ziyaretçi Sayısı
Expected Visitors

Tesis Önünden Geçen Araç Sayısı
Car traffic per day in front of complex 

Kartal Nüfusu
Kartal Population

Sabiha Gökçen Havaalanı Yolcu Sayısı
Sabiha Gökçen Airport Passengers

Yakın Çevredeki Beyaz Yakalı Sayısı
White Collar Workers’around

M4 Metro Hattı Yolcu Sayısı
M4 Metro Line Passengers

1.000

750

250

4.000 Gün / Day

200.000 Gün / Day

457.000

100.000 Gün / Day

35.000

230.000 Gün / Day

Rakamlarla Helis More
Offices With Numbers





Helis’i Yaşa!
Live With The Helis Way!

Helis Yapı  bölgenin   bugününe  göre  değil, geleceğine yönelik, estetik, 
çevre dostu, şehre yük getirmeyen, ona değer katan eserler üretir. Sanatsal 
bakış açısını son teknoloji mimari teknikler ile birleştirerek sizlere mükemmelliği 
sunar.

Helis construction offers aesthetical, environmentally friendly projects created 
for the future of the city, which contributes to the value of the city instead of 
causing a burden. Helis offers perfection by combining an artistic point of 
view with state-of-the-art architectural techniques.





Tamamladığı ofis projelerinde çalışma 
motivasyonunu arttırıcı tüm donatıları sağlamış 
olan Helis Yapı, şimdi karma projesi olan Helis 
More’un tüm ayrıntıları için titizlikle çalışarak 
sizlere ev ve iş  hayatındaki mükemmelliği aynı 
projede sunuyor.

Helis Construction is known to provide all 
equipment that completed office, and now, 
we are offering the same level of excellence 
at home and office, by working on all of the 
details of our combined project, Helis More.



Zamanı Yaşa! / Enjoy Your Free Time!

Zaman geri getirilemeyen, satın alınamayan en 
değerli varlığınızdır. Helis More profesyonel 
yönetimi ile size en değerli varlığınızı, zamanı 
geri kazandırıyor. Teknik ekip, kuru temizleme, 
temizlik ekipleri ve profesyonel yönetime dâhil tüm 
hizmetlerle Helis More size vakit kaybı yaratan 
tüm işleri ortadan kaldırıyor. Siz sadece hayatı 
yaşamaya odaklanın. 

The time is the most valuable asset that 
cannot be bought and brought back. With 
professional management, Helis More gives 
you your most valuable asset back; time. 
With technical staff, dry cleaning, cleaning 
crews and all the services provided by the 
professional management. You can just 
focus on living the life. 









Helis More’un çevresindeki alışveriş ve yaşam 
merkezleri ile hayatınızı kolaylaştıracak 
konumu sizlere şehrin merkezinde huzurlu bir 
yaşamın kapılarını açıyor. 

Helis More opens the door to lead a 
peaceful life in the center of the city with 
a nearby shopping and leisure center to 
make your life easier. 

Şehri Yaşa! / Enjoy The City!



Hayatı yaşamayı motto haline 
getirmiş bu proje hareket ve 
heyecanı; özgürlük ve sükunet 
ile şehrin ortasında yaşamak 
isteyenlere hitap ediyor.

The motto of the project is ”Live the 
life” and this project is appealing 
to live in the city with freedom and 
serenity, action, excitement.



Kazançlı Yaşa! / Live Profitable!

Kentsel dönüşüm sürecinde olan, bu 
nedenle metrekare değeri günden güne 
artan Kartal’da; sunduğu hizmetler ile 
rakiplerinden ayrılan, konut ve ticari 
alanları ile bölgenin en yenilikçi karma 
projesi Helis More sizlere ayrıcalıklı bir 
yaşam sunuyor. 

Kartal is the process of urban transformation 
therefore square meter value is increasing 
day by day, and it is stands out among its 
competitors with the service provided. For 
this reason Helis More offers a privileged 
life being the most innovative combined 
project in the region with a residential and 
commercial area. 



Yatırımcısına henüz tamamlanmadan 
kazandırmaya başlayan bu projede 
yerinizi ayırmak için acele edin!

Hurry and reserve your place 
at this project, which allows its 
investors to gain more money 
even before completion.





Huzuru Yaşa!
Live Peace!

Sevdiklerinizle geçireceğiniz huzurlu anlar paha 
biçilemez… İstanbul’un en güzel manzarasına 
uyanmak ve Aydos Ormanları’nın bol oksijeninde 
İstanbul’un havasının en temiz semtinde yaşamak 
için siz de Helis More’a gelin ve hikayenizi huzurla 
yazın.

Peaceful moments you spend with your loved ones 
are priceless... Come to Helis to wake up to one of 
the most beautiful views in Istanbul and enjoy the 
clean air provided by the trees of the Aydos forest.



Teknolojiyi Yaşa! / Live The Technology!

Helis More’da kurulu olan son teknoloji 
internet altyapısı ile dünyayla olan bağınızı 
hiç koparmayın.

In Helis More, you will never lose touch 
with the outer world, thanks to the state of 
the art Internet infrastructure.



Bünyesinde çalışan IT service tüm bu teknolojinin 
kurulumu ve muhafazasını sağlamak için 
görevlendirildi. Eviniz ve ofisinizde teknolojik 
güvenlik sistemleri siz ve sevdiklerinizin huzuru 
için düşünüldü. Sizler de Helis More’a taşınarak 
teknoloji dünyasının tadını çıkartın.

The IT service personel of Helis More is here 
to ensure the installation and maintenance 
of this infrastructure. For your peace of mind, 
a technological security system was put in 
place for to you and your loved ones in your 
home and your office. Move to Helis More, 
and enjoy all that is offered with the latest 
technology.



Sağlığınız bizim için önemlidir. Helis 
More mimarisinde sağlık alanları geniş 
yer kaplıyor. Geleneksel mimari ile 
döşenmiş Türk hamamı ve cilt sağlınız için 
buhar odası sizi ayrıcalıklı hissettirecek. 
Birbirinden ayrılmayan  Spor&Sağlık 
kavramları Helis More’da sizler için bir 
araya geliyor.

We care about your health. Health takes up 
considerable space in the architecture of Helis 
More. A Turkish bath furnished with traditional 
architecture and a steam room provided for a 
healthy skin will make you feel privileged. The 
inseparable concepts of Sports and Health 
are offered to you in Helis More.

Sağlıklı Yaşa! / Live Healthy!







Ayrıcalıklı yaşamın kapılarını açın. Şehrinizin, 
evinizin ve size sunulan hizmetlerin tadını 
çıkarın. Üstün hizmet anlayışının bir parçası 
olun.Dünya’nın en güzel şehirlerinden, tarihi ve 
doğal güzellikleriyle bir marka haline gelmiş 
olan İstanbul’un mimarisiyle ve ayrıcalıklarıyla 
dikkat çeken projesi Helis More’da yerinizi 
ayırın.

Open the doors to privileged life. Enjoy your 
town, your house and the services offered to 
you. Be part of the superior service. Take your 
place in Helis More, which stands out with its 
architecture and privileges in Istanbul, one of 
the most beautiful cities in the world.

Ayrıcalığı Yaşa!
Live Privileged!



Helis More mimarisi, profesyonel yönetimi, sosyal 
donatıları ve tüm ayrıntıları ile lüks bir yaşamın 
kapılarını aralıyor. Ayrıcalıkları hayatınıza bir paket 
halinde sunan Helis More’da size kendinizi özel 
hissettirecek tüm donatılar mevcut. Bu ayrıcalıklı 
yaşama makul fiyatlarla erişebilmek için bizlerle 
iletişime geçin!

Helis More opens the door to a life of luxury with 
architecture, professional management, social 
facilities and with all details. In Helis More, where 
privileges are offered as a pack, you will find 
everything you need to feel special. Contact us to 
have access to this privileged life at a reasonable 
price!

Lüksü Yaşa!
Live in Luxury!







RESIDENCE



RESIDENCE

Mutlulukların paylaşıldığı, anılarınızın biriktiği 
ve en güzel zamanlarınızı geçirdiğiniz yer 
eviniz. Siz de yaşamınıza yatırım yaparak, 
Helis More’da pencerelerinizi Adalar 
manzarasına açacağınız yepyeni hayatınıza 
başlayın. 2.500 metrekarelik sosyal alanın 
tamamı aileniz ve komşularınız ile neşeli 
günler geçirmeniz için ayrıldı.

Your home is the place where you share 
happiness, have beautiful memories and 
spend your best hours in. Invest in yourself 
and start a new life in Helis More, where 
you will enjoy the view of the Islands any 
time you look out the window. A social 
facility area of 2,500 square meters is 
reserved for your family and neighbours to 
have a good time.







Her daim yüzülebilen ideal sıcaklıkta olan 
yüzme havuzunun açık kısmı kışın kapatılabilir 
özelliktedir. Havuz yanında bulunan 
güneşlenme terası 5. Katta panoramik adalar 
manzarası sunmaktadır. Helis More  fitness, 
sauna, buhar odası ve Türk hamamı ile sağlıklı 
bir yaşamın kapılarını aralıyor. Kapalı ve açık 
lounge alanı, game center, kütüphanesi ile 
evinizden daha çok vakit geçireceğiniz harika 
bir ortam sunuyor. 

The swimming pool, which is always kept at 
an optimum temperature for you to swim in, 
has a foldable top, which can be closed in 
winter.  A sun terrace next to the pool offers 
a panaromic island view in 5th floor. Helis 
More opens the door to a healthy life with 
a fitness center, a sauna, a steam room and 
a Turkish bath. Indoor and outdoor lounge 
area, gamecenter and the library offers a 
great environment where you will spend 
even more time than your home. 



süit oda / suit room



Evinizden uzaklaşmadan işlerinizi  yürütebileceğiniz 
teknolojik altyapıya sahip bireysel çalışma ofisleri 
tüm residence sakinlerinin kullanımına açıktır. 
Helis More’da konaklayacak olan misafirlerinizi 
ağırlayabilmeniz için 5 yıldızlı otel konforuna 
sahip, hepsi özel olarak tasarlanmış 5 adet süit oda 
bulunuyor. Tüm bunların profesyonel yönetim ekibi 
tarafından organize edilecek olması size daha keyifli 
bir yaşam için zaman tasarrufu sağlıyor.

Individual offices equipped with the technological 
infrastructure required for working without going 
away from home is open to the access of all 
residents. In Helis More, there are 5 suites which 
are all designed with the comfort of a 5 star hotel 
in mind accommodate your guests, who wishes 
to spend the night. All of them will be organized 
by a professional management team,  so that you 
could spend your time on better activities.

süit oda / suit room







RESIDENCE



STUDIO 56 m² 1+1 A - A1 72 m²



1+1 C 75 m² 1+1 B - D 76 m²

RESIDENCE



2+1 B 132  m² 2+1 A 139 m²





SKY VILLAS



SKY VILLAS

Ayrıcalıklı bir yaşamdan daha fazlasını ister misiniz? 
Mesela onun zirvesinde olmayı. Tüm şehir ışıklarının  
yıldızlar  gibi  parlayışını  seyredebilmeyi, körfezden 
boğaza deniz manzarasına en tepeden bakabilmeyi… 
30. katta herkesin düşlediği bu olağanüstü yaşamı 
seçin. 





300 metrekarelik  yaşam alanı, açık alanda  bulunan  
teras  bahçesi, ferah bir alan sunan 5 metre yükseklikte 
tavanı ve duvarlarla  sınırlanmayan, panoramik 
adalar  ve deniz manzarası ile Helis More Sky Villas’ta  
yaşam standartlarınızı göklere taşıyın.



Your living standards will be off the roof in Helis More 
Sky Villas with an area of 300 square meters, an outdoor 
terrace garden, a ceiling height of 5 meters, and a 
panoramic view of the sea and the Islands.









30. Kat Yatak Katı
30th Floor Bedrooms

31. Kat Giriş Katı
31th Floor Enterance

32. Kat Galeri Katı
32th Floor Gallery

Çatı Katı
Terrace

31th Floor Enterance

SKY VILLAS  / 4+1 460 M2

SKY VILLAS  / 6+1 632 M2





OFİS - STORE





Ofis - Mağaza / Office - Store

11.000 m³ lük devasa Atrium’u olan, 
mimarisi sayesinde iç avluya kolaylıkla 
ulaşılabilecek şekilde tasarlanmış  3  katta 
toplam 52 adet ofisten oluşmaktadır. 
Proje dâhilinde bulunan ozalit odası ile 
baskı işlerinizi ofisinizden uzaklaşmadan 
yapabilirsiniz. Ofis resepsiyonu ve ofis 
otoparkı için panaromik cam cepheye sahip 
3 adet asansör bulunmaktadır. Atriumun 
tam ortasından geçen köprü bağlantıları ile 
ofislere ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

Consists of a huge atrium sized 11,000 m³ and 
a total of 52 offices on 3 floors designed for 
easy access to the inner courtyard. With the 
blueprint room you can print your documents 
without geting away from your office. There are 
3 lifts with panoramic glass for office reception 
and office parking. Accessing to office is very 
easy with the bridge connections in the atrium. 



İç avlu zemininde, ofis çalışanlarının fazla 
uzaklaşmadan oturup içecek ve atıştırmalıklar 
temin edebilecekleri, take-away hizmeti veren mini 
bir “MoreCafe” bulunmaktadır. Gün ışığı alan ve 
eşsiz bir dinamik manzara yaratan dizaynıyla iç 
avlu ve her ofis için ayrı ayrı bulunan dış balkonlar 
gün içinde kısa aralar verip dinlenmeniz için harika 
seçenekler sunuyor. 

In the inner courtyard floor, there is a little 
‘’MoreCafe’’ where office workers can 
have drinks and snacks without leaving the 
premises. The inner court gets the daylight 
and creates a dynamic landscape with 
its unique design. For each office there 
is a separate balcony outside that the 
employees can use in breaks.







Öncelikli olarak yatay ofis olmakla birlikte tüm 
“Helis More” sakinlerinin kullanımına açık olan 
modern ve şık çizgilerle tasarlanmış ve Tüm 
teknolojik altyapıya sahip, ses yalıtım sistemi 
mevcut olan 3 adet toplantı odası mevcuttur. İş 
dünyası için 3. Katta bulunan 150 kişilik konferans 
salonu, fuaye ve kokteyl alanı ile kullanıcılarına 
hizmet verecektir.

There are 3 meeting rooms, one of them being 
the horizontal office, and all Helis More 
residents can access these meeting rooms. The 
meeting rooms are designed with modern and 
stylish line and equipped with the necessary 
technological infrastructure and sound 
insulation. A conference hall with a capacity to 
accommodate 150 people at the 3rd Floor will 
be at the service of the users with a foyer and a 
cocktail area.



Genel Görünüm
General Appearance



Residence Giriş
The Entrance Of The Residence



ATRIUM

CAFE

KUAFÖR
HAIR DRESSER

ANA RESTORAN 
MAIN RESTAURANT

MİNİ MARKET
MINI STORE

LOSTRA SALONU
SHOES REPARE

22 Kişilik Exclusive Toplantı Odası (Ayrıca 12 Kişilik 2 Toplantı Odası)
Exclusive Meeting Room For 22 Person (Also 2 Meeting Rooms For 12 Person)



180 Kişilk Konferans Salonu (Tiyatro Düzeninde)
Conference Hall For 180 Person (Theater Style)

E-5



OFİS 1. KAT - OFFICES 1th FLOOR



OFİS 2. KAT - OFFICES 2th FLOOR



OFİS 3. KAT - OFFICES 3th FLOOR
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