


ي ساحل
ي مع اليوم بإطاللة ساحرة �ف

؛ تقدم  لكم حياة كالحكاية، »الحياة الجيدة« حيث تلتقي فيها الراحة مع المجد و الما�ف  بويوك يالي
ي اسطنبول.

كازلي تشمى حيث تتصل فيه الأسوار التاريخية بالمضيق عىل مدخل مضيق البوسفور �ف

ميم وفق المستويات العالمية ي تمت حمايتها و بعمليات ال�ت
ي وعدتها، و بالأشجار المعمرة لقرون ال�ت

ي تلهم بالحياة ال�ت
 بويوك يالي ال�ت

ي تزين الأحالم حقيقية بتصميمها المدروس مع كل التفاصيل و هندستها المعمارية الخالدة.
لالأبنية التاريخية، يجعل الحياة ال�ت

. ي بويوك يالي
ي وئام فريد �ف

ي معا �ف
جميع مكونات »الحياة الجيدة« تأ�ت

ية و البحر و نظام السكك الحديدية، ف جميع محاور النقل مثل وسائط النقل ال�ب ي نقطة التقاطع ب�ي
 بويوك يالي الحي البحري الذي يقع �ف

ي الحياة اليومية و يجعل التنقل سهل بكل مع�ف الكلمة.
« و توفر الراحة �ف ي

ي كل �ش
ي توفر راحة »شاملة �ف

ال�ت

طاللة ي قلب المدينة.  بالإضافة إل الإ
ي حركة المرور، يبقى لكم و لأحبائكم بفضل موقع بويوك يالي الموجود �ف

 الوقت الذي تقضيه �ف
ي المواصالت.

البحرية، تصبح بويوك يالي جزءا من الحياة اليومية و نموذج للحياة  بتعدد امكانياتها من الرياضة و ح�ت

ي تمت إعادة ترميمها و إحيائها، يمزج نسيج
ي الساحرة من خالل الأبنية التاريخية ال�ت

ي توحد راحة اليوم مع أجواء الما�ف
 بويوك يالي ال�ت

التاريخ مع رائحة البحر .

ي تعد بصفة نقطة التقاء المدينة و إل
ي لكامل الحتياجات من الأسواق الطبيعية إل المقاهي ال�ت

 تقدم إمكانية الوصول بمسافة الم�ش
ي تقدم الأطباق اللذيذة من المأكولت العالمية و إل المتاجر الأنيقة للعالمات التجارية المرموقة .

المطاعم ال�ت

 و يرافق تلك الحياة المريحة و الفخمة جواً ثقافياً و فنياً غنياً بأفضل التمثيليات المرسحية، و أحدث أفالم السينما، و المعارض الملهمة و
الحفالت الموسيقية المتحمسة.

فيهية، و بداعية، مساحات الألعاب و الحدائق ال�ت  بويوك يالي أيضا لم تن� إسعاد الأطفال عن طريق ورش العمل الإ
ي نادي بويوك يالي الذي يدعم التنمية الذاتية، فرص الرياضة من السباحة إل التجديف.

برنامج الأحداث الغنية �ف

 العنوان الوحيد “للحياة الجيدة”
عن بويوك يالي اسطنبول

.الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات

إلعطاء فكرة التصميم فقط العمارات املوجودة في الكتالوج و غير املعروضة للبيع حاليا



 تعتقد بويوك يالي أن الرفاهية ستكون رفاهية حقيقية من خالل إضافة قيمة للحياة و من خالل جعل الناس سعداء
.FENDI Casa و تسهيل الحياة، و إنها توقع عىل »الرفاهية« و »الحياة الجيدة« بالتعاون مع

. ي ي تالحقها العالم بأكمله إل اسطنبول للمرة الأول و فقط لبيوكالي بعد ميامي و د�ب
ي FENDI Casa ال�ت

تأ�ت
ي تأثرت بقصة بويوك يالي الفريدة و الخاصة بها، يضيف الراحة و التمتع بحياة الناس الذين

  FENDI Casa ال�ت
يمتلكون حياة جيدة بمفهوم »الفخامة المسِعدة«.

كة و الخزائن و الباركيه و الأثاث و ي إل المساحات المش�ت ي بويوك يالي من اللو�ب
 يتم تطبيق أناقة FENDI Casa �ف

. ات و عىل كل التفاصيل.ستشعر بأناقة بويوك يالي asaC IDNEF اعتبارا من أول خطوة  تخطوها إل المب�ف ف التجه�ي

، وع بويوك يالي ي تصمم ك«خياطة الخياط«  تقدم حلول التصميم الخاصة المناسبة لروح مرسش
 FENDI Casa ال�ت

حيث تضيف قيمة إضافية لقيمة بويوك يالي و هو العمل الذي سيتم نقله من جيل إل جيل.

Casa ي تحدد اتجاهات
طاللة البحرية الرائعة و الهندسة المعمارية الخالدة لبويوك يالي تلتقي مع التصاميم ال�ت  الإ

FENDI و تشكل مساحات معيشة حديثة و أنيقة و مريحة.

FENDI Casa  ي إيطاليا
العالمة التجارية الأك�ش اعتبارا �ف

ي اسطنبول لأول مرة و لأجل بويوك يالي فقط...
ي و ميامي الآن �ف بعد د�ب

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.

إلعطاء فكرة التصميم  فقط العمارات  املوجودة  في الكتالوج و غير املعروضة للبيع حاليا



التكامل الساحر لالإطاللة البحرية و الأناقة...

وع بيوك يالي الذي تم تصميمه كامال  من حبث تفاصيل الشقق و ي مرسش
 تعبناء FENDI Casa  �ف

كة  يتمتع بإطاللة بحرية بانورامية. الردهات و المساحات المش�ت

ز يطالية و الجودة ت�ب ي بويوك يالي بينما الأناقة الإ
ي اسطنبول �ف

 asaC تخلق البيت الأك�ش أناقة �ف
ي كل التفاصيل.

�ف

ي تحمل توقيع FENDI Casa تقدم معها
ي بويوك يالي ال�ت

كة و الشقق �ف  المساحات المش�ت
الجودة و الراحة و الأناقة الفريدة من نوعها.

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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معيشة ملهمة و مزينة كالأحالم...

فة وع بويوك يالي يتمتعون بم�ي ي مرسش
ي بلوك FENDI Casa �ف

 إن مالكي المنازل �ف
نقل أناقة FENDI Casa لداخل منازلهم.

ي بويوك يالي
ي تركيا لأول مرة و فقط �ف

 أناقة و رفاعة  asaC IDNEF  الموجودة �ف
ي كل ركن من أركان بويوك يالي من المطبخ إل غرفة النوم

 ، يمكن الشعور به �ف
و من غرفة المعيشة إل غرفة الطعام.

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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FENDI Casa’nın, tüm dünyanın yakından takip ettiği ürünleri, dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından her detayı incelikle düşünülerek tasarlanıyor. 

Modern çağın ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan yaşam alanları, tıpkı Büyükyalı gibi, zamansız ve modern çizgileriyle, lüksü ve konforu yeniden tanımlıyor.

Yenilikle geleneksel arasındaki mükemmel dengeyi yakalayarak; ayrıcalığın, konforun ve güzelliğin lüksle harmanlanmasını güçlü bir kesinlikle yansıtan FENDI Casa, Büyükyalı’nın “iyi yaşam” anlayışını da farklı bir boyuta taşıyor. 

مفهوم رفاهية تركز عىل السعادة و الراحة

بويوك يالي تؤمن بأن الرفاهية الحقيقية يجب أن تجعل الحياة أسهل بينما تجعل الناس سعداء.
ي تركز عىل الفائدة« و »الحياة الجيدة«.

 إنه يوقع بالتعاون مع FENDI Casa »الرفاهية ال�ت

بويوك يالي تؤمن بأن الرفاهية الحقيقية يجب أن تجعل الحياة أسهل بينما تجعل الناس سعداء.
ي تعاونها مع FENDI Casa  عىل الرفاهية  ذات » الفائدة« و »الحياة الجيدة«.

  و تركز بيوك يالي �ف

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.

إلعطاء فكرة التصميم  فقط العمارات  املوجودة  في الكتالوج و غير املعروضة للبيع حاليا



ي جميع  المساحات مع
 الراحة و الفخامة �ف

الأحجار الطبيعية المستخدمة ...

ي بويوك يالي أعىل مستوى من الجودة و
 و تعكس جميع المساحات المعرضة للرطوبة. �ف

الفخامة. الأحجار الطبيعية تخلق مساحات فسيحة و مريحة.

ي طليعتها سهولة الستخدام و الأناقة و الفخامة و الطبيعية يوفر
  مفهوم التصميم الذي �ف

ي المساحات المعرضة للرطوبة.
ة �ف ف راحة مم�ي

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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اللمسات الحديثة و الخالدة

ي  يواكب منتجاتها  العالم بأرسه من قبل
 يتم تصميم منتجات FENDI Casa و ال�ت

ف العتبار. ي ع�ي
ف يأخذون كل التفاصيل �ف ف عالمي�ي مصمم�ي

ي تدمج الأبنية التاريخية لبويوك يالي مع
 تصميمات FENDI Casa الخاصة ال�ت

وع. الهندسة المعمارية الحديثة، تضيف قيمة خاصة للمرسش

ي تم إنشاؤها من خالل مراعاة احتياجات العرص
 إن مساحات المعيشة ال�ت

 الحديث، تعيد تعريف الرفاهية و الراحة بلمساتها الخالدة و الحديثة مثل بويوك
يالي تماماً.

FENDI Casa ف البتكار و التقليدي؛ يحمل  من خالل تحقيق التوازن المثالي ب�ي
ي بويوك يالي إل بعد مختلف مع انعكاس قوي من خالل

 مفهوم الحياة الجيدة �ف
ف الفخامة. ف الرفاهية و الراحة و السهولة و الجمال و ب�ي المزج ب�ي

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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خيارات المنتجات الأنيقة و الخاصة

ل ح�ت التفاصيل الدقيقة. ف يوفر FENDI Casa خيارات أنيقة و خاصة لكل م�ف

 إن تصاميم FENDI Casa المناسبة لحتياجات و مفهوم الراحة لكل نمط حياة، مع مجموعة منتجاتها الغنية و
ي تخاطب مختلف الأنماط و الأذواق يضيف أناقة مختلفة تماما عىل المنازل.

الملونة، ال�ت

ي حياتهم اليومية، مع العديد من خيارات المنتجات، من الأثاث إل
 يعكس سكان بويوك يالي لمسات FENDI Casa �ف

الكسسوارات، من السجاد إل الستائر المعدة خصيصاً لجميع أنواع الشقق.

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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حات تصاميم مخصصة لالأشخاص  مق�ت
و نمط حياتهم

ي بلوك  FENDI Casa بويوك يالي الحصول
ل �ف ف اء م�ف ي رسش

 يمكن  لمن يرغب �ف
لهم من مصممي FENDI Casa المشهورين ف  عىل توصيات الديكور الخاصة لم�ف

عالميا.

 يقدم مصممي FENDI Casa  خدمة استشارات التصميم لسكان بويوك يالي
احات الخاصة بنمط حياتهم. يجمعون فلسفة FENDI Casa بمع لق�ت

 يمكن لسكان بويوك يالي التعب�ي عن أسلوبهم الخاص مع التصاميم الفريدة
Casa بفضل استشارات التصميم الخاصة من قبل مصممي FENDI Casa من 

FENDI لشخصياتهم و أنماط حياتهم.

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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يطالي و “اسطنبول” و “إطاللة بحر  النمط الإ
مرمرة”...

ي بويوك يالي برفقة أناقة FENDI Casa يريح كل من الروح و
 مشاهدة منظر البحر الرائع �ف

الجسد.
ي كل تفاصيلها ، و خلق انسجام مناسب مع

ي تعكس الفخامة و الجودة �ف
  التصاميم ال�ت

وق الشمس الرائع داخل ي رسش
طاللة المذهلة عىل اسطنبول، و مشاهدة رقصة الألوان �ف  الإ

راحة FENDI Casa يجعل كل يوم جديد أك�ش سعادة و سلمية.

.FENDI Casa يصبح منظر بحر مرمرة أك�ش سحرا بنظارات

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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كة... ي منطقة المعيشة المش�ت
رفاعة FENDI Casa �ف

ي كل تفاصيلها، مما يخلق
ف الالونج بتصميم FENDI Casa حيث توفر الراحة و الرفاهية �ف  تم تزي�ي

أجواء مثالية للتواصل مع أصدقائك.

ي الالونج أمام الموقد، مباراة البلياردو ، طاولت الحتفالت كالأعياد،
 المحادثة المليئة بالدفء �ف

 الكوكتيالت اللذيذة، حماس مشاهدة المباراة عىل الشاشة العمالقة.... و أك�ش من ذلك بكث�ي هو
ي الالونج .

بانتظار سكان بويوك يالي مع أناقة FENDI CasA �ف

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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فخامة إيطالية لضيوفكم...

ي صالة الالونج، هناك أيضاً غرفة اجتماعات مجهزة بتكنولوجيات جديدة تعكس الأناقة
 �ف

بداعية والفعالة. يطالية لالجتماعات الإ الإ

ي توفر فخامة براقة، مع جوها المريح و الودي الذي ل يساوم من
 غرفة الجتماعات ال�ت

افية، سيكون محل تقدير من ضيوفك أو زمالئك . الح�ت

الصور املوجودة في هذه الصفحات هي صور ترويجية. إن لشراكة اوزاك وزيالن وينيغون احلق في إجراء أي تعديل فيها بعد احلصول على موافقة شركة االستثمارات العقارية املساهمة للشقق والعقارات.
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ي
طاللة البحرية �ف  الستمتاع بالسباحة مقابل الإ

فة ي عىل الرسش
المسبح الالنها�أ

فة، يجلب متعة ي عىل الرسش
 حمام السباحة الالمتناهي المعروف أيضا باسم بركة السباحة الالنها�أ

المسبح إل قمة مختلفة تماماً.

مع إطاللة بحر مرمرة و شبه الجزيرة التاريخية، يجسد جو اسطنبول الفريد بطعم العطلة.
ي اسطنبول.

ي المناظر الجميلة طريقة جديدة للعيش �ف
و سيكتشف من يحب التشمس و قضاء الوقت �ف

كة السباحة لستضافة الأحداث الخاصة بك. كما يمكنك تنظيمه�ب
بويوك يالي تعد ضيوفها كما سكانها لحظات ل تن� من خالل إطاللتها الرائعة.

. ف يوفر الالونج الواقع مقابل مضيق البوسفور عيش الإطاللت برفاهية و راحة فريدت�ي

ي المنطقة الجتماعية المتعة إل ساعات الرياضة.
يضيف مركز اللياقة البدنية �ف

ي تقضيه لالألعاب الرياضية ل غ�ف عنه.
غرفة اللياقة البدنية بالمعدات عالية التقنية تجعل وقتك ال�ت
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ز الفرق... ي ت�ب
فة ال�ت لمسات الأيدي المح�ت

FENDI Casa تجمع الأقمشة و الجلود المختارة بعناية مع تصاميم خاصة و جذابة.

ف الجمال و الوظائف. اللمسات الجميلة من الأيدي الماهرة؛ تمزج مع النسجام التام ب�ي

اء، ي أيدي الخ�ب
ي تتحول فيه الألوان و المواد المختارة بعناية إل أعمال فنية �ف

 تصميمات FENDI Casa ال�ت
ي سيتم تداوله من جيل إل جيل.

ي بويوك يالي و هو عمل ف�ف
تجتمع �ف
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 بويوك يالي العنوان الجديد للحياة الجتماعية،
ي المدينة

نقطة اللقاء �ف
يحيط بمنازل بويوك يالي المصممة بأناقة FENDI Casa حياة اجتماعية غنية و ذو حركة.

ي تقدم المأكولت العالمية إل وليمة الذوق الرائعة.
 تدعوك المقاهي والمطاعم الأنيقة ال�ت

ي يتم
 إنه لمن دواعي الرسور المحادثة مع أحبائك برفقة رائحة القهوة  و تجربة الأطباق ال�ت

ها من قبل الطهاة الماهرين. ف تجه�ي

ي العالم، متعة
ي تستضيف العالمات التجارية الرائدة �ف

 تحمل متاجر بويوك يالي الأنيقة، ال�ت
التسوق إل قمة جديدة تماماً.

اء يصبح تجربة غ�ي عادية. ي هذا الجو حيث يلتقي التاريخ مع الحدائق الخرصف
التسوق �ف

. تضيف الأنشطة الثقافية والفنية المتعة إل سكان بويوك يالي
ي المرسح يعيشون أوقات مليئة ي المدينة يجعل مح�ب

  الألعاب المرسحية الأك�ش تفضيال �ف
 بالمتعة.

ي قاعات السينما المجهزة بأحدث التقنيات، تلتقي أحدث الأفالم بالجمهور.
 �ف

ف مع الحفاظ عىل ف المحبوب�ي   يستضيف بويوك يالي الحفالت الموسيقية الحماسية لأك�ش الفنان�ي
نبض الثقافة و الحياة الفنية للمدينة بمعارضها الموسعة.

نسان إل ي الجو الذي يأخذ الإ
ي أعيد بناؤها بعد ما يقرب من مائة عام،   �ف

ي التاريخية ال�ت
 المبا�ف

.FENDI Casaي بويوك يالي بمفهوم التصميم الملهم ل
عوالم مختلفة، نبض اسطنبول ينبض �ف
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FENDI Casa’nın, tüm dünyanın yakından takip ettiği ürünleri, dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından her detayı incelikle düşünülerek tasarlanıyor. 

Modern çağın ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan yaşam alanları, tıpkı Büyükyalı gibi, zamansız ve modern çizgileriyle, lüksü ve konforu yeniden tanımlıyor.

Yenilikle geleneksel arasındaki mükemmel dengeyi yakalayarak; ayrıcalığın, konforun ve güzelliğin lüksle harmanlanmasını güçlü bir kesinlikle yansıtan FENDI Casa, Büyükyalı’nın “iyi yaşam” anlayışını da farklı bir boyuta taşıyor. 

ء لراحة كاملة ي
كل �ش

ي تماماً جميع احتياجات سكان ي العالم، يل�ب
رشاد« الغنية و الفريدة من نوعها �ف  إن » خدمات الستقبال والإ

. بويوك يالي

ي مختلف دول العالم، من تذاكر الحفالت إل
اً �ف ف ي المطاعم الأك�ش تم�ي

 من التنظيف الجاف إل الحجز �ف
ي تث�ي إعجاب أصدقائك، من

 السياحات الدولية، تنظيم اجتماعات العمل الأك�ش كفاءة من الدعوات الخاصة ال�ت
 تأخ�ي الطائرات و اليخوت و المروحيات و السيارات الكالسيكية و سيارات ليموزين إل إرسال الزهور و الهدايا،

 من المربّية، مقدم الرعاية، خدمة المدرب الشخصي إل تأج�ي المكاتب المؤقتة، كل ما قد يتبادر إل الذهن كلها
قريبة إليك بقرب الهاتف.

ي تقدم خدمات تجعل الحياة أسهل، توفر امتيازات فريدة من نوعها لسكان
رشاد« ال�ت  » خدمات الستقبال والإ

. بويوك يالي

 و خدمة أخرى خاصة لبويوك يالي هي »خدمة البواب«. يساعد البواب الذي يستقبل أصحاب الشقق و الضيوف
 عند الباب عىل حمل أمتعتهم، و طلب سيارات الأجرة، و إنتاج الحلول و يجعل الحياة أسهل و بذلك يضيف

. ي بويوك يالي
قيمة للحياة الجيدة �ف
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أظهر فرقك و طرازك مع  المكوك البحري

ي الحياة اليومية أبعد من كونه منظراً طبيعياً.
ي بويوك يالي يصبح البحر جزءاً ل غ�ف عنه �ف

�ف

ي و الركض
اع، متعة ركوب الدراجات الهوائية عىل ساحل البحر، الم�ش  إمكانية الرياضات المائية من التجديف إل الرسش

ها ها راحة و أك�ش ي بويوك يالي لتوفر واحدة من أفخر وسائل النقل و أك�ش
 مع رائحة  البحر... كلها عىل طرف البحر �ف

 عملية.

ي حركة المرور، تتيح لك الفرصة للذهاب مع
 بغض النظر عن المكان الذي تريد الذهاب إليه، دون إضاعة الوقت �ف

خدمة النقل البحري الخاصة امتياز القيام برحلة مريحة.
 هذا المتياز يكشف أيضاً عن فرقك و طرازك أينما تذهب بالمكوك البحري.
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 Emlak في عام 1953، ُولد الفكر الذي سيتولى إدارة جهود البالد في مجال العمران وحتسني مستوى جودة احلياة لدى األفراد. في هذا العام، بدأت
Konut، العالمة التجارية الراسخة في قطاع الصناعات اإلنشائية، رحلتها نحو النجاح. وكانت تهدف رؤية الشركة لبناء مدن حديثة صديقة للبيئة 

 هي الشركة املنفذة للعديد من املمارسات املبتكرة في هذه Emlak Konut تضيف مزيًدا من الراحة حلياة اإلنسان. وبناًء على ذلك، أصبحت شركة

الصناعة

 العديد من املشروعات وصارت مثااًل ُيحتذى به وتركت أثًرا يدل على جودة التخطيط العمراني في بالدنا. لقد تولت بناء Emlak Konut قّدمت شركة

 األحياء األكثر ابتكاًرا في عصرها بإقامة مشروعات هائلة لدرجة أنه متت تسمية املباني احمليطة بها على اسمها. كما نشأ عن هذا االستقرار في النمو

 إلى شركة استثمار عقاري. وكان هذا التحول بشيًرا بإقامة مشروعات عمالقة Emlak Konut أحد املعالم البارزة املهمة. في عام 2002، حتّولت

 مشروًعا جديًدا سيكون لهم Emlak Konut 132 ومبهرة باإلضافة إلى توسع حجم الشركة. وبعد تأسيس شركة االستثمار العقاري، أطلقت شركة

 تأثير كبير على العالم، وجتسد التقنيات الصديقة للبيئة، وتضيف قيمة إلى املدن. ووصل عدد الوحدات التي مت بناؤها وطرحها منذ عام 2003 إلى

132.507وحدة
 أسهمها لالكتتاب العام مرتني، لتتويج منوها السريع واالنتقال بأهدافها إلى آفاق أوسع. وقد مت تصنيف الطرح األولي Emlak Konut طرحت شركة

 لالكتتاب العام الذي مت في عام 2010، ضمن أفضل 5 عروض لالكتتاب العام في تاريخ اجلمهورية. بينما مت تصنيف الطرح الثاني كأعظم عروض

 االكتتاب العام لشركات االستثمار العقاري في السنوات اخلمس املاضية في أوروبا. ومع تزايد النمو بسبب عروض االكتتاب العام، جنحت شركة

Emlak Konut 22,9 في تعزيز مكانتها ضمن أكبر الشركات في تركيا برأس مال مدفوع قدره 3,8 مليار ليرة تركية وقيمة إجمالية لألصول قدرها 

مليار ليرة تركية في 30 سبتمبر 2018

 بخطى ثابتة نحو املستقبل مع زخمها املتزايد وثقافة الشركة ذات املنحنى اإلنساني وآخر التطورات التي Emlak Konut منذ تأسيسها، تسير شركة

توصلت إليها. إنها تقترب يوًما بعد يوم نحو هدفها املتمثل في أن تصبح فخر تركيا كطرف فاعل في العالم

 أوزاك

 إن اوزاك غلوبال القابضة التي دخلت قطاع اإلنشاءات عام 1995 بشركة انتر يابي أسست شراكة أوزاك لالستثمارات العقارية التي هي عبارة عن شركة

 إدارة محافظ مالية عام 2009 بالقوة التي حصلت عليها في هذا املجال.

 إن شركة أوزاك لالستثمارات العقارية التي طرحت أمام العامة عام 2012 احتلت العام املاضي املرتبة 57 بني " أكبر 100 شركة تركية " في التصنيف

 السنوي الذي تقوم به مجلة فوربيس.

 إن شركة أوزاك لالستثمارات العقارية الرائدة في تطوير أشكال احلياة العصرية تهتم بالدرجة األولي عند دعم أي مشروع عقاري بان يكون ذلك املشروع

 يساهم في إضافة القيمة للبناء املعماري العصري للمدينة وشكل حياة الناس. تقوم شركة أوزاك لالستثمارات العقارية بتطوير مشاريع سكنية وجتارية مختلطة

 خاصة في مراكز احلواضر الكبيرة.

 زيالن

 تتشكل األعمال التي تقوم بها شركة زيالن التي دخلت قطاع العقارات من خالل شركة زيالن املساهمة لإلدارة واالستثمارات العقارية التي أسستها عام

 2014 باخلبرة التي حصلت عليها في قطاع التجزئة من املشاريع املختلطة التي تركز على احلصول على اإليراد املستدام.

 باإلضافة إلى مركز التسوق أتالس بارك في اسطنبول الذي نفذته شركة زيالن للعقارات فإن مشروع ووتر غاردن في اسطنبول الذي هو مركز ترفيه وفن

 حسن األكل سوف يفتح في اتاشهير عام 2016.

 ينيغون

 إن شركة ينيغون التي تنشط في مجال املقاوالت العامة في قطاع اإلنشاءات منذ تأسيسها عام 1973 وضعت توقيعها في كل مجاالت القطاع تقريبا داخل

 وخارج تركيا.

 لقد نفذت العديد من أعمال البنية الفوقية مثل املنشئات الرياضية واملرافق االجتماعية واألبنية اإلدارية والعسكرية واملجمعات السكنية الكبيرة والفاخرة ومراكز

 التسوق واملجمعات التجارية والفنادق الفاخرة واملجمعات السياحية واملراكز التجارية والفنادق واملكاتب ومشاريع مجمعات املؤسسات. إن دول الشرق األوسط

 وفي مقدمتها اململكة العربية السعودية هي من املناطق األخرى التي تعمل فيها الشركة بشكل فعال. الشركة مستمرة في النمو والتوسع في قطاع اإلنشاءات

 داخل تركيا وعلى الصعيد العاملي من خالل األعمال التي تقوم بها حاليا في روسيا واململكة السعودية وتركيا ومكاتبها املنتشرة في تركيا وروسيا واململكة

 السعودية وبولونيا واجلزائر والواليات املتحدة.

 الشراكة العادية بني أوزاك وزيالن وينيغون شركة أمالك كونوت لالستثمار العقاري  املساهمة
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