الحياة الجيدة...

تعرفوا على "احلياة اجليدة"

Meet the Good life

Büyükyalı is located at Kazlıçeşme coastal road, one
of the most profitable areas in Istanbul for real
estate investment as it is adjacent to the Historical
Peninsula by the Sea of Marmara at the extension of
the Bosphorus.

املوقع املتميز

BLUE MOSQUE
TOPKAPI PALACE
GRAND BAZAAR

جامع السلطان أحمد
قصر طوب كابي
غراند بازار

MARMARAY ZEYTİNBURNU
METRO STATION
محطة مترو زيتون بورنو
مرمراي

حديقة شيربيجي العامة

ÇIRPICI CITY PARK

مارينا

MARINA

طريق الساحل

COASTAL STRIP
ROAD

مطار أتاتورك الدولي

ATATÜRK
AIRPORT

Advantageous Location

يقع مشروع بويوك يالي في اجلزء األوروبي في
طريق كازلي جشمه الساحلي على امتداد خط
البوسفور في أحسن املواقع لالستثمار العقاري على
.شاطئ شبه اجلزيرة التاريخية و بحر مرمرة

TAKSİM

BLUE MOSQUE

GRAND BAZAAR

TO ASIAN SIDE BY
EURASIA TUNNEL

MARMARAY
METRO STATION

ATATURK
AIRPORT

10 MIN.

10 MIN.

10 MIN.

15 MIN.

5 MIN.

10 MIN.

تاكسيم
 10دقائق

جامع السلطان أحمد
 10دقائق

غراند بازار
 10دقائق

نفق أوراسيا الى اجلزء
األسيوي
 15دقائق

محطة مترو مرمراي
 5دقائق

مطار أتاتورك
 10دقائق

Buyukyali which is under the assurance of Emlak
Konut REIT (Housing Development Administration
of Turkey), offers you the opportunity of “good life”
and “good investment”.

يعرض مشروع بويوك يالي حتت كفالة رئاسة اإلدارة
العامة لإلسكان االجتماعي التابعة لرئاسة مجلس
"  فرص "حياة جيدة" و "استثمار رابح،الوزراء

As the only project having state assurance
among the projects located at Kazlıçeşme
coastal strip in Istanbul, Büyükyalı is being
built with the partnership of ÖZAK REIT,
Yenigün Realty and Ziylan Realty under the
assurance of Emlak Konut, a subsidiary of the
Republic of Turkey Prime Ministry and the
Housing, Development Administration of
Turkey.

يتم إجناز مشروع بويوك يالي باعتباره املشروع
الوحيد حتت غطاء الكفالة العامة بني املشاريع
املنفذة على شريط كازلي جشمه الساحلي في
– اسطنبول من قبل الشراكة العادية بني اوزاك
زيالن – ينيغون حتت إشراف و كفالة شركة أمالك
كونوت لالستثمار العقاري املساهمة أحدى شراكات
رئاسة اإلدارة العامة لإلسكان االجتماعي التابعة
.لرئاسة مجلس الوزراء

يستفيد األجانب الذين يشترون شقة سكنية أو شقة
جتارية في مشروع بويوك يالي من ميزة

Foreign nationals who buy a house or home office at
Büyükyalı may get benefit from

إعفاء تام من ضريبة القيمة
املضافة و فرصة متلك
اجلنسية التركية

& ZERO VAT PAYMENT
TURKISH NATIONALITY

All Roads Lead to Your House!
Büyükyalı, which is located at the transportation hub
of Istanbul where the road, sea and rail transportation
systems meet, is only at 5 minutes walking distance
the subway station connecting the European and
Asian sides of the city. You may access to the Sultan
Ahmet Mosque, Topkapı Palace, Grand Bazaar,
Atatürk Airport in only 10 minutes by both
rail system or road, and to the Asian side within
15 minutes by Eurasia Tunnel. Making the sea
transportation a daily routine thanks to its marina
and sea taxi, Büyükyalı is getting prepared to offer a
life filled with the sea and nature.

!الطرق كلها تأخذكم إلى املنزل

يقع مشروع بويوك يالي في نقطة تتقاطع فيها خطوط املواصالت
البرية و البحرية و احلديدية ملدينة اسطنبول حيث يبتعد املشروع عن
محطة مترو األنفاق التي تربط بني قارتي أسيا و أوروبا مسافة خمس
، ميكنكم الوصول إلى قصر طوب قابي.دقائق فقط سيرا على األقدام
 دقائق باملترو10  غراند بازار و املطار خالل،جامع السلطان أحمد
. دقيقة عبر نفق أوراسيا15 أو بالسيارة و إلى اجلزء األسيوي خالل
يستعد مشروع بويوك يالي الذي جنح في حتويل املواصالت البحرية
جزءا من احلياة اليومية بفضل املارينا و سيارة أجرة البحر اخلاصة
.لتقدمي حياة يتعانق فيها سكان بويوك بالي مع الطبيعة و البحر

’All Key Words of ‘Good Life
!come together at Büyükyalı
تلتقي جميع الكلمات املفتاحية لـ"حلياة
اجليدة" في مشروع بويوك يالي!

الصور حقيقية و مأخوذة للشقق النموذجية املوجودة في معرض الترويج.

Visuals are real photographs of sample flats.

A luxury and excellent living quality and a
profitable investment opportunity is waiting
for you at Büyükyalı, the new seaside quarter
of Istanbul. Büyükyalı, which is created with
‘Good Life’ concept, will be the new name for
privileged life in Istanbul thanks to its smart
flats, transportation opportunities, luxury
in details, and oppportunities that cary the
social and cultural activities that add value to
the life, to by your side.

 حي من األحياء البحرية اجلديدة في،بويوك يالي
 تنتظركم فيه فرص حياة جيدة ال ينقصها،اسطنبول
 سوف يصبح مشروع.شيء و فرصة استثمار مربحة
بويوك يالي الذي أبدع وفق تصور "احلياة اجليدة" اسما
جديد للحياة املتميزة في اسطنبول بفضل الشقق السكنية
الذكية و مزايا املواصالت و التفاصيل الفخمة و األنشطة
االجتماعية و الثقافية التي تضفي القيمة إلى احلياة
.اليومية

Visuals are real photographs of sample flats.

.الصور حقيقية و مأخوذة للشقق النموذجية املوجودة في معرض الترويج

Southgate Bath
Bath

Award-Winning
Architecture Team:
Chapman Taylor
Architectural design team of Büyükyalı is
Chapman Taylor, which is a London-based
company with more than 2,000 projects
in 90 countries. They received more than
200 awards. Chapman Taylor produced
contemporary architectural solutions that
reflect the timeless spirit of Istanbul.

Global Harbour
Shanghai

Architectural Project Team
Chapman Taylor
Madrid

:الفريق املعماري املتوج باجلوائز
شامبان تايلور

قد أجنز فريق بويوك يالي املعماري شامبان تايلور
 مشروع في2000 املتمركز في لندن أكثر من
200  و حصل هذا الفريق على أكثر من. دولة90
 و صمموا ملشروع بويوك يالي حلوال معمارية.جائزة
.معاصرة تعكس روح اسطنبول اخلالدة
MediaCityUK
Manchester

Trinity Leeds
Leeds

Indispensable components of a
«Good Life» meet at Büyükyalı!
Living in Istanbul is an advantage, as it gives you the freedom of
reaching the privileges and luxury at only one step. The historical
buildings of Büyükyalı, which have been restored according to
its original, are bringing together the social and cultural areas as
well as rentable commercial areas such as luxury restaurants,
shopping streets containing the world’s most famous brands,
cafes, cinemas, theaters and performance centers. Privileged
services of Büyükyalı offers you the opportunity of living away
from the stress of a metropolis even you are living in the center of
the city.

"تلتقي مكونات "احلياة اجليدة
التي ال يستغني عنها في مشروع
!بويوك يالي

Indispensable
Components
Of a «Good Life»
come together
At Büyükyalı!

"تلتقي مكونات "احلياة اجليدة
التي ال يستغني عنها
في مشروع
!بويوك يالي

Sea is now a partof your
life at BÜYÜKYALI

بحر ...بحر ...بحر...

Living in Istanbul shall be good if you
are living by the sea. 30 km coastal strip,
a marina at a walking distance, sea
shuttles and an endless sea view offers
you all privileges of living at a seaside
quarter.

احلياة في اسطنبول ،جميلة إذا كانت على شاطئ البحر.
بالشريط الساحلي الذي ميتد
على طول  30كيلو متر و املارينا
الذي ميكنكم الوصول إليه سيرا على األقدام
و وسائل النقل البحرية و منظر البحر على مدى البحر،
بكل هذه املزايا يتيح لكم مشروع بويوك يالي
جميع مزايا العيش في حي بحري.

4 model flats of Büyükyalı,
addressing different tastes
as prepared with boutique
concept, offers the luxury
and quality together!

تعرض الشقق النموذجية األربعة التي
مت تصميمها بتصور بوتيك
ملشروع بويوك يالي
!الفخامة و اجلودة معا

Visuals are real photographs of sample flats.
.الصور حقيقية و مأخوذة للشقق النموذجية املوجودة في معرض الترويج

+90 212 557 73 73
Kennedy Avenue, 34020 Kazlıçeşme

