
How To Get Here 

Montessori Coop Istanbul Map & Directions  

 

* In Akatlar you will see Şişli Terakki Schools on your right hand side and when you follow the road that 

passes in front of the school (which is called Ebulula Mardin Street), on your right hand side, you will see 

Park Maya Sitesi. Pass through the Maya buildings, you will turn right uphill to Yıldırım Oğuz Göker Street. 

When you’re up the that Street you will see Mayadrom (Starbucks) on your right hand side. Continue that 

Street keeping Mayadrom on your right and go down hill towards left on the same Street (Yıldırım Oğuz 

Göker). Turn right from “Murat Sepin" Beauty Parlour, just across Site Taxi station (which is on your left). 

The street you'll turn right is called Nilüfer Street. If you are coming with your car you can park on this 

street, as you will use the little pedestrian path to reach us. That little pathway is called "Açelya” road 

(but it’s only a path way, really not a road for cars) and it’s right after big trash containers on Nilufer 

Street. Montessori Coop is the last villa at the corner. (Next To Yakamoz Psycology Center). 

* Akatlar Şisli Terakki okulları sağınızda kalacak şekilde Ebulula Mardin caddesini takip ediniz. Sağda 

Park Maya sitesini gördükten sonra Yıldırım Oğuz Göker sokağına doğru sağa sapınız. Yokuşu çıkınca 

karşınıza Mayadrom alısveriş merkezi çıkacak. Mayadrom sağınızda kalacak şekilde Yıldırım Oğuz Göker 

sokağında ilerleyiniz. Yol hafif sola doğru kıvrılarak devam edecek ve yokuş aşağı inmeye başlayacaksınız. 

Sağda Murat Sepin güzellik merkezi tabelasını görünce sağa sapınız (Nilüfer sokak). Site Taksi durağının 

karşısında; Nilüfer sokağa girince solda yüksek bir apartman göreceksiniz, bu apartmanı geçince sol kolda 

çöp konteynerlerinin arkasında ara bir yol var; Açelya Sokak. (Bu yol yaya yoludur; araba ile geldiyseniz 

lütfen Nilüfer sokak veya bir üst sokağa park ediniz.) Açelya sokağı yaya ininiz, Montessori Coop ara 

yolun en sonundaki köşe villadır. (Yakamoz Psikoloji merkezi yanı) 


