


Satışa çıkmayan bloklar değişiklik gösterebilir.

Büyükyalı; İstanbul Boğazı’nın girişinde, tarihi surların Boğaz’a açıldığı Kazlıçeşme sahilinde,
büyüleyici bir manzarayla hayat kolaylaştıran lüksün, yeşille mavinin, geçmişle bugünün,

ihtişamla konforun buluştuğu “iyi bir yaşam”, masalsı bir hayat sunuyor. 

Tarihi binaların, dünya standartlarındaki bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata kazandırıldığı,
yüzlerce yıllık ağaçların yerinde korunduğu, vadettiği yaşamla ilham veren Büyükyalı; zamansız mimarisi,

her detayı düşünülmüş özenli tasarımıyla rüyaları süsleyen bir hayatı mümkün kılıyor. 

İstanbul’un yeni deniz semti Büyükyalı’da, trafik bir sorun olmaktan çıkıyor. Trafikte harcadığınız zaman, 
Büyükyalı’nın şehrin tam kalbindeki konumu sayesinde sevdiklerinize kalıyor. Deniz, manzara olmanın 

ötesinde spordan ulaşıma, Büyükyalı’da günlük hayatın bir parçası, bir yaşam biçimi haline geliyor.

Yeniden hayata kazandırılan tarihi yapılarıyla geçmişin büyüleyici atmosferini bugünün konforuyla birleştiren 
Büyükyalı, tarihin dokusunu denizin kokusuyla harmanlıyor. Prestijli markaların şık mağazalarından dünya 
mutfaklarından üstün lezzetler sunan restoranlara, organik pazardan kentin buluşma noktası niteliğindeki 

seçkin kafelere kadar tüm ihtiyaçlara, yürüme mesafesinde ulaşma olanağı sunuyor. 

Büyükyalı; yaratıcı atölyeleri, eğlenceli park ve oyun alanları, kişisel gelişimi destekleyen zengin etkinlik 
programı, kürekten yüzmeye spor olanakları ve Büyükyalı Kulübü ile çocukları da mutlu etmeyi unutmuyor.

BÜYÜKYALI İYİ YAŞAM...



TA R İ H İ  B İ N A L A R



YENİ İLHAM KAYNAĞINIZ
BÜYÜKYALI’NIN TARİHİ YAPILARI...

Büyükyalı’nın yer aldığı Kazlıçeşme sahili, 20. yüzyıla kadar İstanbul’un sınırını oluşturan tarihi surların 
yanı başında yer alıyor. 15. yüzyılda bir ticaret alanı olan bölge, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun 

endüstrileşme hamlesiyle şehrin en önemli sanayi alanlarından biri haline geliyor. 

Arazideki ilk fabrikalar 1840’lı yıllarda inşa ediliyor ve bu fabrikalarda, hammaddesi metal olan birçok 
malzeme üretiliyor. İlerleyen yıllarda orduya devredilen “Fabrika-i Hümayun” kompleksinin parçası olan bu 

yapılar, Osmanlı’nın ilk seri atışlı sahra topunu ve ilk zırhlı gemisini üretiyor.

Her detayında bir yaşanmışlık barındıran, izleriyle insanı alıp bambaşka bir dünyaya götüren, Osmanlı’dan 
günümüze uzanan süreçte birçok değişim geçiren ve ne yazık ki kaderine terk edilen bu tarihi binalar, dünya 

standartlarında bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata kazandırıldı. 

Farklı işlevlerle Büyükyalı’daki yaşamın tam merkezine konumlanan tarihi binalar,
Büyükyalı sakinlerinin hayatına değer katıyor, yaşanmışlıklarıyla ilham kaynağı oluyor.

180 metre uzunluğundaki tarihi fişek fabrikası, Büyükyalı’nın tarihi yapıları arasında en önemli yeri tutuyor.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı arasındaki dönemin modern endüstriyel örneklerinden biri olan

Fişekhane; yalın ve rasyonel mimarisi, yüksek tavanları, ahşap ve taş karışımı yapısı ve
gün ışığını içeriye süzen özgün çatısıyla dikkat çekiyor.

Mimari özellikleri korunarak günümüzün modern ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan Fişekhane,
yıllar sonra, tüm karakteristik detaylarıyla yaşama kazandırılıyor. 

Büyükyalı’nın loftları olarak, iki katlı, ferah, aydınlık, fonksiyonel yaşam ve çalışma alanlarına ev sahipliği yapan 
Fişekhane sakinlerine büyüleyici, bütünleşik yaşam ve çalışma alanları sunuyor.

Büyükyalı’nın loftları benzersiz karakteri ve ruhuyla iz bırakan, görenleri hayrete düşüren,
hayran eden yepyeni bir yaşam alanına dönüşüyor.

BÜYÜKYALI LOFT: “FİŞEK FABRİKASI”NDAN, 
SIRA DIŞI, KARAKTERİSTİK YAŞAM

VE ÇALIŞMA ALANLARINA
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Büyükyalı’daki tarihi diğer binalarla birlikte, Fişekhane’nin restorasyonu,

40 yılı aşkın deneyim ve işlevsel tasarımlarıyla öne çıkan Metex Design ve uzman ekibi 

tarafından gerçekleştiriliyor. 1976 yılında İstanbul’da kurulan, 1982’de Perugia’ya taşınan,

ardından Roma ofisini açan Metex Design, mimariden iç tasarıma uzanan alanlarda,

yetkin bir ekiple hizmet veriyor.

Her projede kendini yenilemeyi ve aşmayı hedefleyen Metex, her yeni tasarımına, projenin 

gerçekleşeceği bölgenin tarihini, coğrafi yapısını, kültürünü, demografik değerlerini, sanat 

anlayışını ve yapı malzemelerini derinlemesine inceleyerek başlıyor. Böylece her projede, geniş 

ve özgün bir perspektifle çığır açan tasarımlar üretiyor.

Fişekhane’nin mimari özelliklerine paralel, sınırlı sayıda loftlara dönüşen

bu yaşam ve çalışma alanları sıra dışı bir konfor ve zarafet sunuyor.

“TARİHİ UZUN BİNA”NIN 
RESTORASYONU

YARATICI ELLERDE...
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LO F T L A R



Mimari ve tasarım açısından çok özel bir yapıya sahip olan loftlar;

geçmişten bugüne uzanan, tarihin tüm büyüsünü günümüze taşıyan,

çağdaş yaşama göre yeniden tasarlanan yaşam alanları sunuyor.

Büyükyalı’nın sosyal olanaklarıyla günü kusursuz bir şekilde

yaşamaya imkân sağlıyor.

Tarihi binaların estetik anlayışları korunarak

modern yaşama kazandırılmasıyla Büyükyalı loftlarında

“loft” konsepti gerçek anlamını kazanıyor. Büyükyalı loftları

Türkiye’de gerçek loft deneyimi yaşatıyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN 
YAŞAM ALANLARI
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Yapısı bozulmadan, aslına uygun olarak restore edilen Fişekhane’de

sadece 23 adet loft bulunuyor. 

Tarihi ve modern mimariyi kusursuz bir şekilde entegre eden tasarımıyla

öne çıkan sınırlı sayıdaki loftlar, tarihi bir binada yaşamanın

ayrıcalığını konforla buluşturuyor. 

Büyükyalı’nın loftları, tarihin içinde, hayalleri süsleyen

bir yaşamın kapılarını açıyor.

SIRA DIŞI BİR KONFOR, 
AYRICALIKLI BİR YAŞAM
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Büyükyalı’da loftların yer aldığı Fişekhane’nin restorasyon çalışmalarında,

tarihi dokunun korunmasına büyük özen gösteriliyor.

Binalardaki ahşap makaslar duvarların içinde korunurken, 150 yıllık ağaçlar 

bulundukları yer değiştirilmeden yeni komşularını selamlıyor.

Tarihin, doğanın ve modernliğin iç içe geçtiği loftlarda, ruhu olan,

ilham veren, keyif dolu bir atmosfer ortaya çıkıyor.

LOFTLARDA
TARİHE DOKUNMAK...
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Büyükyalı’da tüm loftlar, yemyeşil bir bahçeye açılıyor. 

Loftların zengin bahçe konsepti ve özel tasarım tuğla duvarı, ferah ve doğal bir yaşam 

alanı yaratıyor. Komşu loftlar arasındaki uzun avlu, sakinleri için unutulmaya yüz 

tutan mahalle sıcaklığını, huzuru ve güvenli bir ortamın keyfini sunuyor.

BAHÇEYE AÇILAN BİR YAŞAM ALANI, 
BULUNMAZ BİR MAHALLE ORTAMI...
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YAŞAM TARZINIZI YANSITAN 
ESNEK MİMARİ TASARIM...
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Büyükyalı’nın loftları, hem aile hayatına hem de ev konforunda ofis iş yeri olarak 

kullanıma uygun tasarımlarıyla, farklı yaşam tarzlarının ihtiyaçlarını ve farklı 

beklentileri kusursuz bir şekilde karşılayabiliyor. 

Açık plan sistemiyle tasarlanan loftlar, gerek yalnız yaşayanların, gerek çocuklu 

ailelerin yaşantısına hitap edebilecek bir esneklik sunuyor. İç düzeni ise

yaşam tarzı ve ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebiliyor.

Sıra dışı tasarımı, yüksek işlevselliği ve ilham veren tarihi atmosferiyle loftlar 

tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar, mesleğine yaratıcılığını katmaktan keyif alan

herkes için ideal bir yaşam alanı sunuyor.
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NEFES ALAN, NEFES ALDIRAN, 
KULLANIŞLI YAŞAM ALANLARI...

Loftların yüksek tavanları, ferah bir atmosfer sunarken, geniş pencereler ve 

cam tavan, güneş ışığının, tüm renkleri ve neşesiyle içeriye süzülmesine olanak 

sağlıyor. Bodrum katlarda aydınlatma doğal ışık kanallarıyla destekleniyor. 

Islak zeminlerinde üstün kaliteli malzemelerin kullanıldığı loftlar, farklı zevklere 

cevap veren estetik ve kişiselleştirilebilen tasarım alternatifleri sunuyor.
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S O SYA L  A L A N L A R



İlhamını, İstanbul’un yüzlerce yıllık kültür, sanat, lezzet ve yaşam mirasının en iyi örneklerinden alan, 

Avrupa’nın En İyi Alışveriş Alanı Mimarisi ödülüne sahip Büyükyalı Bulvar,

İstanbul’un yeni cazibe merkezi oluyor.

Kedine özgü ve yüksek standartlara sahip konfor imkanı sunan Büyükyalı Bulvar, masmavi bir denizin yanı 

başında, eşsiz bir restorasyonla tekrar yaşama kazandırılmış görkemli tarihi binaların ve yemyeşil peyzaj 

alanlarının arasındaki gurme restoranları, mis gibi kahve kokusu yükselen şık kafeleri, Türkiye’nin dört bir 

yanından en taze ürünleri bulabileceğiniz organik pazarı, marketleri, çeşitli alışveriş seçenekleri ve meraklıları 

için sahne sanatlarının en seçkin örneklerinin sergilendiği kültür & sanat merkezi ile ayrıcalıklı bir dünyanın 

kapılarını aralarken, her yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak sanat galerileriyle, İstanbul’daki sanatseverlerin 

buluşma noktası haline geliyor. Ayrıca yüksek teknoloji ile donatılmış, en iddialı filmlerin yer alacağı, adından 

söz ettirecek salonları ile Bulvar İstanbul, sinema severlerin İstanbul’daki yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Siz de 

gün geçtikçe değerlenen İstanbul’un yeni deniz semtinde hayata geçen Büyükyalı Bulvar’a gelin,

iyi yaşamın tadını doya doya çıkarın!

KÜLTÜR, SANAT, LEZZET VE YAŞAM
BİR ARADA, BÜYÜKYALI BULVAR’DA!
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Büyükyalı Bulvar, her ihtiyacınızın elinizin altında olduğu, her anınızın

keyfine varacağınız bir yaşam ve zengin bir sosyal hayat sunuyor.

Yeniden hayata kazandırılan, yüzyılların dokusunu ve yaşanmışlığını

bugüne taşıyan tarihi yapılarla çevrili caddelerinde dünya modasının nabzının attığı

mağazalar, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Aslına uygun restore edilmiş, yüksek tavanlı tarihi binada bulunan büyüleyici kapalı havuz, 

Büyükyalı Bulvar’da yer alıyor. Günün yorgunluğunu atabileceğiz huzur dolu bir havuzda

yüzme ayrıcalığı Büyükyalı Bulvar misafirlerine iyi gelecek.

Yürüme mesafesindeki organik pazarda, her şeyin en tazesi,

her zaman elinizin altında bulunuyor. 

Taş fırını, çiçekçisi, kitapçısı, balıkçısı ve akla gelebilecek her türlü ihtiyacı

üstün bir kalite anlayışıyla karşılayan ticari üniteleriyle Büyükyalı, denizin kıyısında

sıcacık bir semt hayatını ve özlenen mahalle atmosferini mümkün kılıyor. 

Büyükyalı Loftları arasındaki uzun avludan geçerek birkaç adım sonra ulaşacağınız,

dünya mutfaklarından eşsiz lezzetleri tadıp, şehrin iyi sinema salonlarından birinde

yeni filmleri seyredebileceğiniz renkli bir dünya sizi bekliyor.

HER GÜN, HER AN
“HER ŞEY DAHİL” BİR YAŞAM...
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Zengin “Concierge Hizmetleri”, Büyükyalı sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını

kusursuz bir şekilde karşılıyor. 

Kuru temizlemeden dünyanın farklı ülkelerindeki seçkin restoranlarda rezervasyona, 

konser biletlerinden uluslararası seyahatlere, özel davetlerden verimli iş toplantılarının 

organizasyonuna, uçak, yat, helikopter, klasik otomobil ve limuzin kiralamadan,

çiçek ve hediye gönderimine, dadı, bakıcı, kişisel eğitmen hizmetlerinden

geçici ofis kiralamaya kadar her şey bir telefonun ucunda…

HER ŞEY KUSURSUZ BİR 
KONFOR İÇİN...

Büyükyalı’da deniz, manzara olmanın çok ötesinde, günlük yaşamın

vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Büyükyalı sakinleri ve ziyaretçilerine özel 

Yalıburnu İskelesi ile “İyi Yaşam”a denizden ulaşın. 

Dilediğiniz yere, trafikte zaman kaybetmeden, size özel deniz shuttle’ınızla 

gitme imkânı, konforlu bir yolculuk yapma ayrıcalığı sağlıyor. Bu ayrıcalık, 

deniz shuttle ile gittiğiniz her yerde, farkınızı ve tarzınızı da ortaya koyuyor. 

Kürekten yelkene su sporu olanakları, denizin hemen kenarında bisiklet sürme 

keyfi, iyot kokusuyla birlikte yürümek ve koşmak… Hepsi bir yana Büyükyalı

ile deniz, ulaşımın lüks, konforlu ve pratik halini sunuyor. 

DENİZ SHUTTLE İLE FARKINIZI
VE TARZINIZI GÖSTERİN...
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Büyükyalı; tarihi surların Boğaz’a açıldığı Kazlıçeşme sahilinde, tarihi, yeşili ve 

denizi modern yaşamla buluşturan özel bir konumda yer alıyor. Her adımda tarihin 

hissedildiği bu özel lokasyon, sahil yolu, marina ve özel projelerle İstanbul’un yeni 

gözde sahil semti olarak gösteriliyor. Büyükyalı loftlarında, özel bir konum ve tarihi bir 

dokuda ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor.

TARİHİ BUGÜNLE 
BULUŞTURAN ÖZEL KONUM
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1953 yılında bir ülkenin kentleşme 
çalışmalarına öncülük edecek, insanların 
yaşam kalitesini yükseltecek anlayış 
hayat buldu. İnşaat alanının köklü 
markası Emlak Konut’un, başarılarla 
dolu yolculuğu başladı. İnsan hayatına 
konfor katacak, çevreye duyarlı, modern 
kentler kurmak, kurumsal vizyon olarak 
belirlendi. Bu temel amaçla birlikte Emlak 
Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren 
uygulamaların mimarı oldu.

Emlak Konut, ülkemizin planlı 
kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz 
bırakan projeler gerçekleştirdi. Bulunduğu 
semte ismini verecek büyüklükte ve 
döneminin en yenilikçi kentlerini inşa etti. 
Bu istikrarlı büyüme, ciddi bir dönüm 
noktasını beraberinde getirdi ve 2002 
yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım 
ortaklığına dönüştü. Bu dönüşüm aslında 
dev projelerin, ses getirecek atılımların 
ve daha büyük bir şirket olmanın 
habercisiydi. ‘’Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’’ olmasıyla beraber Emlak 
Konut; tasarım alanında dünyada yankı 
bulan, çevreye duyarlı teknolojileri içinde 
barındıran, şehre değer katan niteliklerde 
projelerin ardında yer aldı.

2003 yılından bugüne kadar çeşitli 
büyüklükte toplam 136 projenin 
ihalesini gerçekleştirerek, bu projelerin 
tamamlanması sonucunda yaklaşık 
130.000 bağımsız bölümün yapılmasını 
sağlamış olacaktır.

Emlak Konut hızlı büyümesini 
taçlandıracak, hedeflerini daha geniş 
ufuklara taşıyacak bir atılımla iki kez 
halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka 
arzı arasına girdi. 2013’teki ikincil halka 
arz ise son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul 
alanında yapılan en büyük halka arz oldu. 
Halka arzlarla büyüyen Emlak Konut, 
3,8 milyar liralık ödenmiş sermayesi 
ve ulaştığı 31 Mart 2019 itibariyle 23,7 
milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin 
en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha 
da sağlamlaştırmıştır.

Emlak Konut kuruluşundan beri artan 
ivmesi, insan odaklı kurum felsefesi ve 
geldiği noktadaki konumu itibariyle 
yarınlara güçlü adımlarla yürüyor. 
Bu ülkenin gururla anılacak, küresel 
oyuncusu olma hedefine her geçen gün 
biraz daha yaklaşıyor...

EMLAK KONUT
GYO A.Ş.

ÖZAK
İnşaat sektörüne 1995 yılında İnter Yapı 
firmasıyla giren Özak Global Holding,  
bu alandaki tecrübesinden aldığı güçle  
2009 yılında bir portföy yönetim 
şirketi olan Özak Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’nı kurdu.

2012 yılında halka arz edilen Özak GYO, 
Forbes Dergisi tarafından her yıl belirlenen 
“En Büyük 100 Türk Şirketi” sıralamasına 
geçtiğimiz yıl 57. sıradan giriş yaptı.

Modern yaşam biçimlerinin gelişiminde 
öncü olan Özak GYO’nun, bir gayrimenkul 
projesini desteklerken önceliği, o projenin 
modern kent mimarisine ve insanların 
yaşam biçimlerine değer katıyor olmasıdır. 
Özak GYO, özellikle metropollerin merkezi 
noktalarında konut ve ticari karma projeler 
geliştirmektedir.

ZİYLAN
Perakende sektöründe elde ettiği deneyimi, 
2014 yılında kurduğu Ziylan Gayrimenkul 
Yatırım ve Yönetim A.Ş. ile gayrimenkul 
sektörüne taşıyan Ziylan’ın ürün portföyü, 
karma kullanımlı ve sürdürülebilir gelir 
elde etme odaklı projelerden oluşmaktadır.

Ziylan Gayrimenkul’ün hayata geçirdiği 
İstanbul’daki Atlas Park AVM’nin yanı 
sıra gastronomi ve eğlence merkezi olan 
Water Garden İstanbul projesi de 2016’da 
Ataşehir’de açılacak.

YENİGÜN
1973 yılındaki kuruluşundan bu yana 
inşaat sektöründe genel müteahhit olarak 
faaliyet gösteren Yenigün, yurt içi ve yurt 
dışında sektörün hemen her dalında 
önemli projelere imza atmıştır.

Üst yapı alanında birçok spor tesisi, sosyal 
tesis, idari ve askeri bina, lüks ve toplu 
konut kompleksleri, alışveriş merkezleri, 
ticari kompleksler, lüks otel ve turizm 
kompleksleri, iş merkezleri, otel, ofis, 
kurumsal kompleks projelerini başarıyla 
referansları arasına katmıştır. Suudi 
Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu 
ülkeleri Yenigün’ün yurt dışında aktif 
çalıştığı bir diğer bölgedir. Yenigün, halen 
Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’de 
devam eden işleri ve Türkiye, Rusya, 
Suudi Arabistan, Polonya, Cezayir ve 
ABD ofisleriyle hem Türkiye’de hem de 
uluslararası inşaat sektöründe güçlenerek 
büyümeye devam etmektedir.

ÖZAK, ZİYLAN, YENİGÜN ADİ 
ORTAKLIĞI
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