زندگی
خوب یعنی…
اینکه بتوانید برای تماشای اولین پرتو
نورخورشید در روز و غروب آفتاب
وقت بگذارید ،افراد
دوستداشتنی در اطرافتان داشته باشید،
از زیباییهای اطراف خود الهام بگیرید،
بتوانید هر روز یک چیز جدید بیاموزید
و بتوانید خودتان و کسانی که دوست
دارید را خوشحال کنید.
زندگی خوب یعنی بزرگ اندیشیدن و
خوشحال بودن به خاطر صدها اتفاق
کوچک .یعنی اینکه بتوانید بخشی از
یک ایده بزرگ باشید.

مطالب بصری در این صفحات فقط جنبه تبلیغاتی دارند و  Partnership Yenigün and Ziylan Özak,حق دارد پس از دریافت تأیید  REIC Konut Emlakدر آنها تغییر ایجاد کند.
بلوکهایی که هنوز برای فروش نیستند با هدف انتقال مفهوم کلی به تصویر کشیده شده اند و ممکن است در طول این فرایند تغییر کنند.

BÜYÜKYALI
محله جدید کنار دریا در استانبول

جایی که زندگی خوب آغاز میشود

زیباترین تنفسی که تا به حال داشته اید

هیچ قلم یا قلم مویی نمیتواند این نمای
سحرانگیز و منحصر به فرد استانبول را خلق کند
آلفونس دوالمارتین

منبع الهام ما استانبول
استانبول شهری است که بخش عظیمی از تاریخ در آن جریان دارد ،هنر در
آن جریان دارد ،صدها فرهنگ مختلف در هر خیابان آن جریان دارد .هر
گوشه این شهر داستانی متفاوت را بیان میکند ،زندگی محله های قدیمی و
گرم آن درس زندگی کردن در کنار هم را میاموزد ،دریای آبی به همراه
روح ابدی آن الهامبخش تمام شنوندگان و بینندگان است.
کسانی که میدانند چطور استانبول را تجربه کنند ،این را هم میدانند که
زندگی خوب چیست .ما بعنوان خانواده  Büyükyalıیک محله ساحلی
کامال جدید و «یک زندگی خوب» را در استانبول میسازیم که الهامبخش ما
است.
ما با پروژه ای که در کنار ( Taylor Chapmanیکی از شرکتهای معماری که
همیشه کارهایی در کالس جهانی خلق میکند ) طراحی کردیم دوباره به روح
بی انتهای استانبول ،فرهنگ محله های آن و زندگی در محله های خونگرم جان
میبخشیم.
ما با طراحی های معماری خود که تفسیری مدرن از بافت سنتی شهراستانبول
تلقی میشوند ،ساختمانهای تاریخی منحصر به فرد را به مناطق قابل سکونت تبدیل
میکنیم .ما بافت تاریخی استانبول را در هر متر مربع بویوک یالی منعکس میکنیم.
ما در خانواده بویوک یالی مفتخریمکه بر روی محله ای ساحلی با تمام زیبایی
های استانبول را در کنار یک زندگی خوب با تضمین  Emlak Konutو
همکاری  Özak REIT, Ziylan Gayrimenkul, Yenigünکار میکنیم.

درباره بویوک یالی
 Büyükyalıپروژه ای است که به تاریخ و میراث
فرهنگی احترام میگذارد و در عین حال با بافت استانبول
همخوانی دارد و روحی خالقانه دارد که معماری سنتی را
با خطوط معاصر در هم می آمیزد.
ما در هنگام طراحی  ،Büyükyalıکار را از جنبش «توسعه
شهری جدید» آغاز کردیم که در سراسر جهان پذیرفته شده
و هدف آن ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها است .ما ترافیک
وسایل نقلیه را به زیر زمین منتقل کردیم و با ساخت مسیرهای
پیاده رو ،پارکها و باغها ،نوعی از سبک زندگی را طراحی کردیم
که در آن به زندگی انسانی ارج نهاده شده است.
 Büyükyalıمیدان هایی زنده ،رنگارنگ و سبز دارد و میزبان
بسیاری از فعالیتهایی اجتماعی و هنری است که شهروندان
میتوانند تنها با چند دقیقه قدم زدن به همه آنها دسترسی پیدا
کنند .ما با
نزدیکتر کردن افرادی از سنین مختلف و با سالیق متفاوت از
طریق استفاده ترکیبی از فضاهای ویژه مثل بازار ،هتل ،رستوران
و مراکز مراقبت روزانه ،بر روی ماهیت یک زندگی محلی گرم
و روابط محلی خوب تمرکز داریم.
ما برای طراحی مناظر اهمیت زیادی قائل هستیم و عالوه بر
آن در طراحیهای داخلی و خارجی از مواد اولیه بسیار باکیفیت
استفاده میکنیم .از این منظر ،ما باغهای داخلی و حیاطهای سبز
وسیعی
طراحی کردیم که در آنها گیاهانی با کیفیت و تنوع باال
کاشت شده اند .ما یک روگذر طراحی کرده ایم تا ساکنین
 Büyükyalıبتوانند با اتصال مستقیم به دریا و جاده ساحلی ،به
آسانی به دریای آبی و عمیق استانبول دسترسی داشته باشند.
 Büyükyalıبا ارائه «یک زندگی خوب» با تمام ویژگیهای
ممکن به ساکنین خود ،منعکس کننده روح بی انتهای استانبول با
معماری مدرن آن است و با بافت شهری هماهنگی کامل دارد.
 Büyükyalıدرها را به سوی یک زندگی آسان و کامال جدید
میگشاید که در دل رنگهای آبی و سبز جا گرفته و با درک ما از
توسعه شهری جدید طراحی شده است.
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پروژههای برنده جایزه
چپمن تیلور
Global
Harbour
شانگ های

 Chapman Taylorبیش از 2,000
پروژه در در  90کشور مختلف به
انجام رسانده و تا کنون بالغ بر 200
جایزه دریافت کرده است.

معماری نما David O’Brian -
لندن

Trinity Leeds
لیدز

معماری مفهومی Chris Lanksbury -
لندن

به جای پیاده کردن یک سبک معماری
خاص در پروژه هایشTaylor ،
 Chapmanبه طراحیهایی جامه عمل
میپوشاند که زنده هستند ،ارزش زندگی
را بیشتر میکنند و سازگار با محیط زیست
هستند .آنها به شرکتی تبدیل شده اند که
میتواند روح بی انتهای استانبول ،بافت
تاریخ آن و زندگی گرم محله هایش را
درست به همان شکل که
 Büyükyalıمیخواهد ،منعکس کند.
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زندگی خوب
در هر متر مربع

زندگی خوب...

دسترسی آسان به همه جا.

یک زندگی
اجتماعی گرم و
محلی در میدان و
بازارهای آن.

زندگی خوب
از هر نظر
یک محله با جاذبه اجتماعی ،دسترسی سریع و آسان ،دریایی
دلربا برای زندگی روزمره و زمینهای بازی سر سبز برای
بهترین سالهای زندگی کودکان شما...
چهار کلید طالیی برای یک زندگی خوب در  Büyükyalıبه
هم میرسند.

زمین بازی سبز برای
کودکان.

یک دریای آبی.

یک زندگی محلی جدید و
متفاوت در میدان سنگ
در میدان سنگ دوباره زندگی گرم محلی که از
دست داده بودید را تجربه خواهید کرد
میدان سنگ در  Büyükyalıاز ساختمانهایی
تشکیل میشود که با حفظ اصالتشان بازسازی شده
اند .این ساختمانها منزلگاه یک مرکز فرهنگی و
هنری ،کارگاه طراحی مد ،مدرسه موسیقی ،باشگاه
کودکان ،رستوران و چندین آتلیه و بوتیک طراحی
هستند .میتوانید در حالی از فکر کردن به اکتشافات
خود در میدان سنگ لذت ببرید که در کنار استخر
یا فضای سبز مشغول استراحت هستید.

رنگارنگ

گرم

طبیعی

خوشمزه

لذتبخش

هنر کامل در زندگی،
زندگی به غایت هنری

آرام

هیجانانگیز

آماده
برای روز

بدون ترافیک به زندگی خوب
دسترسی پیدا کنید
بیوکیالی از طریق دریا یا راهآهن و البته حمل
و نقل زمینی ،گزینههای حمل و نقل و دسترسی
مختلفی را ارائه میکند.
منطقه مارینا و شاتلهای دریایی* به شما فرصت
میدهند بدون درگیر شدن در ترافیک شهری
استانبول ،به شکلی سریع و آسان به همه جا
دسترسی داشته باشید.
ساکنین بیوکیالی با وجود ایستگاه مارمارای زیتینبورنو،
از امتیاز دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
برخوردارند .پروژه تونل اوراسیا بسفر استانبول ،در
نزدیکی بیوکیالی ،موجب
تقویت موقعیت مرکزی و دسترسی بیوکیالی می باشد.
بیوکیالی از طریق جادههای اتصال مستقیم به
بزرگراههای  TEMو  E5در کنار بنادر بکیرکوی و
ینیکاپی ایدو در موقعیتی مرکزی قرار گرفته است.

*طراحیها و مجوزهای مربوط به سرویسهای رفت و برگشت هنوز در حال پیشرفت هستند.
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خیابان بزرگراه ساحلی کندی

از هر جایی
به هر جایی
در استانبول

دسترسی به دریا
لذت سفر است
یک شهر دریایی را تصور کنید که در یکی از
بخشهای با ارزش استانبول قرار دارد و حمل و
نقل دریایی را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل
میکند.

این موقعیت منحصر به فرد  Büyükyalıنه تنها به
ساکنین امکان میدهد که از یک نمای فوق العاده لذت
ببرند ،بلکه عالوه بر آن آرامش استفاده از شاتلهای
دریایی خصوصی را هم به آنها عرضه میکند تا از
ترافیک اجتناب کنند .با سرویسهای شاتل مارینا و دریا*
با دسترسی سریع و آسان به هر کجا در هر زمان که
بخواهید ،در Büyükyalı
خوب زندگی کنید.
*طراحیها و مجوزهای مربوط به سرویسهای رفت و برگشت هنوز در حال پیشرفت هستند.

در  BÜYÜKYALIدریا
بخشی از زندگی شما است
محله ای را تصور کنید که هر بخشی از رنگ آبی
دریا و هر لحظه از دریا بخشی از زندگی شود.
با روگذر که امکان دسترسی  Büyükyalıبه مارینا را
فراهم میکند ،میتوانید فقط در عرض یک دقیقه از خانه
خود به تا ساحل قدم بزنید.

دریا تا جایی که چشم
کار میکند

کنار دریا بخشی از
خانه شما است
بعبعضی از همسایه ها در  Büyükyalıهرگز از آنجا نمیروند:
بعنوان مثال هوای پر از اکسیژن دریا و غروبهای
دل انگیز...
ساحلی که نظاره گر پیاده روی صبحگاهی و قدم زدن شما در غروب
خورشید است یا در زمان صحبت کردن با دوستان و در تورهای
دوچرخه سواری که در  Büyükyalıانتظار شما را میکشند ،تمام
وجودتان را مملو از انرژی مثبت میکند.

با باغهای انبوه و سبز و صدای آب
از فشارهای زندگی روزمره فرار
کنید
هر چیزی که میخواستید از آن بگریزید ،استرس کار یا سر
و صدای شهر ،را پشت سر رها کنید .باغ رنگارنگی را تصور
کنید که با گلهای خاص تزئین شده و در یک شهرک ساحلی،
درست کنار شهر قرار دارد؛ دور از ترافیک ،شلوغی و سر و
صدای شهر.
تصور کنید با صدای آب ،باغهایی که نسیم در آنها میوزد ،باغهای
زیبا و درختان بلند احاطه شدید .و هر روز...
هوای تازه  Büyükyalıرا تنفس میکنید که پر است از بوی
درختان بلندی مثل درختهای زبان گنجشک ،داغداغان ،کاج سیاه،
کاج چتری ،سدر لبنانی ،شاهبلوط ،بید و کاج سرخ.

جزئیات اصل برای یک زندگی زیبا

بناهای تاریخی در
 BÜYÜKYALIجانی تازه
میگیر ند
به لطف بازسازیهایی که به میراث و ارزشهای مستند ،تاریخی و زیباییشناسی پایبند بوده اند ،در هر گوشه و
کنار  Büyükyalıاز روح بی انتهای ساختمانهای تاریخی لذت
میبرید.
این ساختمانهای تاریخی روح سنتهای  Büyükyalıزنده نگه میدارند؛ بازسازی ما یک بار دیگر پس از 100
سال این ناحیه را
به مرکزی برای زندگی تبدیل میکند.
مکانهای تاریخی به تقویت بافت شهری استانبول در  Büyükyalıکمک میکنند و با فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی دوباره جان میگیرند تا به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شوند.
ساحل کازلی چشمه که "زندگی بهتر" در آن آغاز شده ،حامل ریشه های تاریخی است .قدمت زندگی
در پس دیوارهای تاریخی به قرن  15هجری بازمیگردد .این منطقه که قبال برای اهداف تجاری بکار می
رفت ،در قرن  19هجری همزمان با انقالب صنعتی امپراطوری عثمانی،به محله ای صنعتی برای آتلیه ها و
کارخانه ها تبدیل شد.این کارخانه ها بعدها به سازمان ارتش همایونی تخصیص داده شد که اولین سالح
پرتاب سری توپ جنگی و اولین کشتی زرهی محلی را ساختند..
در بویوک یالی بدون تحریف جادوی تاریخ بناهای تاریخی بازسازی شده و قابل سکونت می باشد .فضاهایی
برای زندگی محیا می شود که روح بی انتهای بناهای تاریخی ،با حفظ انعطاف ،فرهنگ و تاریخ میراث گذشتگان با
زندگی مدرن ادغام شده است.
بناهای ساخته شده با مصالح سنگی و چوبی با سقف های بلند ،تبدیل به واحدهای بزرگ الفت میشود که متناسب
با تمامی شرایط های زندگیست و این بناها که سالها پیش آتلیه استادهای آهنگری بود ،هم اکنون میزبان غذاهای
لذیذ در محفلی بی نظیر با دستپخت سرآشپزهای ماهر خواهد بود .بویک یالی با بازار مواد غذایی ارگانیک  ،میدان،
بازارهای روز ،استخر و مراکز تفریحی و فرهنگی خود ،گذشته و حال حاضر را در هم ادغام می نماید.

حمام

این حمام که در قرن نوزدهم ساخته شده
است با نمونه های دیگر معماری کالسیک
عثمانی تفاوت دارد .با وجود اینکه به طور کلی
مشابه یک حمام سنتی است ،اما هیچ «قطعه
خنک کننده ای» ندارد .با تأکید روی یکی
از ورودیهای  Büyükyalıمطابق با پروژه
نوسازی ،این ساختمان دارای
گواهی به عنوان نماد میراث فرهنگی به
نمایش در خواهد آمد .این حمام جزو
ساختمانهای صنعتی و خدماتی است و نمونهای
از ساختمانهای محقر استحمام است و از یک
طراحی ساده بهره میگیرد.

کارگاهها و انبارها
کارگاهها و انبارها به شکل متناوب در چند
فاز ساخته شده اند .کارخانه فشنگ سازی
در سال  1902ساخته شد و قسمت اصلی را
تشکیل میدهد .این کارخانه فشنگ سازی
در با ارزشترین قسمت سلطانی کارخانه در
 Zeytinburnuقرار دارد و در مقایسه با سایر
ساختمانهای هم عصر خود از طریق معماری،
یکی از نمونه های صنعتی مدرن بین  20سال
پایانی قرن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول
به شمار میرود .اگرچه اتاقهای فوقانی این
ساختمان به عنوان دفاتر خانگی بکار گرفته
میشوند ،از فضاهای در هم تنیده و بزرگ آن
برای کارهای تجاری در  Büyükyalıاستفاده
خواهد شد.

برج آب

پایه دودکش کارخانه که به عنوان یک برج
آب مورد استفاده قرار میگیرد ،در سال  1845به
عنوان یک دودکش برای یک کارگاه تولیدی
با نیروی بخار ساخته شد .این سازه که به محیط
شهری آن شخصیت میدهد یکی از نمونه های
نادر معماری صنعتی این ناحیه است که تا به
امروز پا برجا مانده است .با تأکید روی یکی از
ورودیهای  Büyükyalıمطابق با پروژه
نوسازی ،این ساختمان دارای گواهی به عنوان
نماد میراث فرهنگی به نمایش در خواهد آمد.

گاراژ خودروهای
زرهی
در مرکز بخش سلطانی کارخانه Zeytinburnu
 ،Hümayun Fabrika-iدر وسط زمینهای
 Büyükyalıکه توسط ساختمانهای کارخانه
دیگر احاطه شده اند قرار گرفته است .بر اساس
سندی که از سال  1846به جا مانده است،
این ریخته گری یکی از اولین ساختمانهای
احداث شده در سلطانی کارخانه است .کارخانه
فشنگسازی پس از آن ساخته شد .بر روی نقشه
 Bakırköy Cihetiقلمروی  ،Bakırköyبرای
اشاره به کارخانه ریختهگری از عبارت کارخانه
کوره آهن و جنگ افزار استفاده میشد .از
آن به عنوان کافه ،رستوران و مرکز تجاری و
نمایشگاهی استفاده میشود.

خانههای DENİZ KAPI
خانههای ADA KAPI
خانه/دفتر GÜN KAPI
اتا قهای فوقانی
 BÜYÜKYALIبا اثاثیه FENDI CASA
خانههای SAHİL KAPI
خانههای KEMER KAPI
ساختما نهای تاریخی

یک طراحی منحصر به فرد و مدرن
در یک کارخانه تاریخی

ساختمانهای تاریخی
 ،BÜYÜKYALIالهامبخش شما
ساحل  Kazlıçeşmeجایی که  Büyükyalıدر آن واقع شده ،درست در کنار دیوارهای تاریخی شهر قرار دارد که
تا قرن بیستم مرزهای استانبول را ترسیم میکردند .این ناحیه که در قرن پانزدهم یک بخش تجاری بود ،به دنبال میل
اپراتوری عثمانی برای صنعتی شدن در قرن نوزدهم به صنعتیترین ناحیه شهر شد.
اولین کارخانه ها در ابتدای دهه  1840در این ناحیه ساخته شدند و بیشتر وسایلی تولید میکردند که مواد اولیه فلزی
داشتند .این سازه ها پس از آن به ارتش منتقل شدند تا به عنوان بخشی از ( Hümayun Fabrika-iکارخانه
شاهنشاهی)» مورد استفاده قرار بگیرند و اولین توپخانه میدانی عثمانی با ظرفیت آتش سریع را تولید نمایند .برای
مدت های مدید این ساختمانهای تاریخی از تجربه زندگی بهره مند نبودند و در نتیجه هر بینندهای را به دنیایی کامال
متفاوت میبرند ،اما متأسفانه سرنوشتشان به گونه ای رقم خورده که از دوران عثمانی تا به امروز سالهاست بدون استفاده
رها شدند و حال قرار است یک بازسازی در کالس جهانی روی آنها انجام شود.
این ساختمانهای تاریخی که درست در مرکز زندگی در  Büyükyalıقرار دارند ،هر کدام استفاده ای متفاوت داشتند
و اکنون دومین بهار زندگی خود را تجربه میکنند و به لطف تجربیاتی که کسب کردند ،به عنوان منبعی برای الهام به
کار گرفته میشوند.

 : BÜYÜKYALI LOFTاز «کارخانه فشنگ سازی»
تا نواحی کاری و زندگی خارق العاده
کارخانه تاریخی فشنگسازی به طول  180متر در میان تمام ساختمانهای تاریخی  Büyükyalıجایگاه مرکزی را به خود
اختصاص داده است .ساختمان کارخانه فشنگسازی که یک نمونه از ساخت و ساز صنعتی مدرن در اواخر قرن نوزدهم و
ابتدای قرن بیستم است ،از نظر معماری متواضعانه و منطقی ،سقفهای بلند ،ترکیب چوب و سنگ و سقف اصلی که اجازه
ورود نور روز به محیط داخل را میدهد ،جلب توجه میکند.
ساختمان کارخانه فشنگسازی که مطابق با نیازهای امروز بازطراحی شده است ،با حفظ ویژگیهای معماری خود دوباره
جان گرفته و تمام جزئیات کاری خود را حفظ کرده است.
آپارتمانهای طبقه فوقانی بویوکیالی به لطف ویژگی و روح بی همتایی که دارند ،اکنون در حال تبدیل به مکانهایی
خارق العاده و تأثیرگذار برای زندگی هستند.

لمس تاریخ در
واحد الفت در بویوکیالی…

فعالیتهای نوسازی برای ساختمان کارخانه فشنگسازی و جایی که واحد های الفت بویوکیالی قرار
دارند ،نشان دهنده توجه ویژهای است که برای حفظ بافت تاریخی به کار گرفته شده است.
تراسهای چوبی ساختمانها در میان دیوارها حفظ شده اند در حالی که درختهای  150ساله برای خوشامدگویی
به همسایه های جدید در جای خودشان باقی مانده اند.
یک فضای جذاب و الهامبخش که در روح واحد های الفت شکل گرفته ،جایی که تاریخ ،طبیعت و
زندگی مدرن با آرامش در کنار هم جای میگیرند.

یک زندگی ویژه در کنار دریا و
در میان فضای سبز...
در طبقه فوقانی ساختمان کارخانه فشنگسازی فقط 23
آپارتمان وجود دارند که مطابق با فرم اصلی خود و بدون
ایجاد هیچگونه آسیب در سازه نوسازی شدهاند.
این آپارتمانهای انحصاری در طبقه فوقانی که به لطف
ترکیب بدون نقص تاریخ و معماری مدرن از تمام موارد مشابه
برجستهتر هستند ،به شما امکان میدهند با آسودگی بینظیر در
یک ساختمان تاریخی زندگی کنید.
آپارتمانهای فوقانی بویوکیالی درها را به سمت نوعی از
زندگی باز میکنند که با قرار گرفتن در کنار دریا و در میان
فضایی سبز در دل بخشی از تاریخ ،طراوت و شوق زندگی را
در ساکنین خود میدمد.

طراحی معماری منعطف که
بازتابنده سبک زندگی شما است
آپارتمانهای طبقه فوقانی بویوکیالی میتوانند
به کمک طراحی پایدار و مناسب برای زندگی
خانوادگی و برای استفاده خانه-دفتر کار به طور
کامل نیازهای افراد با سبکزندگیهای مختلف و
انتظارات متنوع را برآورده کنند.
آپارتمانهای طبقه فوقانی که با یک سیستم پالن
باز طراحیشدهاند ،نوعی از انعطافپذیری را
ارائه میکنند که هم میتواند به نیازهای افرادی
پاسخ بدهد که تنها یا با خانواده و فرزندان زندگی
میکنند و هم برای کسانی مناسب باشد که مایل
نیستند آسایش خانه و بهرهوری محل کار را از هم
جدا کنند .قسمتهای داخلی را میتوان بر اساس
سبک زندگی و نیازهای ساکنان تغییر داد.

طراحی منعطف و کاربردی مطابق با تمام
سلیقه ها

شیک ترین خانه های ترکیه را در
بویوک یالی بشناسید !

طراحی الکچری
ایتالیا در بویوکیالی !
بویوکیالی معتقد است که فقط لوکس بودن به زندگی ارزش
میبخشد و باعث میشود که مردم خوشحال باشند و با لوکس
بودن ،زندگی در واقع آسانتر میشود و نام «لوکس بودن» را در
این «زندگی خوب» در
همکاری با  FENDI Casaامضا میکند.
 FENDI Casaکه در سراسر جهان دنبال و جستجو میشود ،برای نخستین
بار پس از میامی و دبی و تنها در بویوکیالی به استانبول می آید FENDI
 Casaبا توجه به داستان منحصر به فرد بویوکیالی ،راحتی و لذت را به
زندگی افرادی می افزاید که به دنبال زندگی خوب با درکی از «لوکس
بودنی هستند که شما را خوشحال میکند».
شیک بودن  FENDI Casaدر همه جزئیات از البی بویوکیالی گرفته تا
فضاهای مشترک ،از کابینتها گرفته تا زمین ،از مبلمان گرفته تا اتصاالت
وجود دارد FENDI Casa .خانه ها یی را برای بویوکیالی طراحی کرده
است که ظرافت را از همان مرحله اول نمایش میدهد.
 FENDI Casaبرای ایجاد راه حلها طراحی ویژه و «منحصر به فرد» برای
بویوکیالی ،در هماهنگی با روح پروژه ،به  Büyükyalıارزش میبخشد
که دارای کیفیت اثری است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
منظره دریای با شکوه و معماری بی انتها بویوکیالی با طرحهای محبوب
 FENDI Casaبرای ایجاد مناطق مدرن ،شیک و راحت زندگی ،مطابقت
دارد.

ایده الکچری بودن بر روی راحتی
و شادی تمرکز دارد...
بویوکیالی معتقد است که لوکس بودن واقعی باید زندگی را آسانتر کند
و در عین حال افراد را شاد کند .با همکاری با « ،FENDI Casaزندگی
خوب» و «لوکس بودن متمرکز بر سود» را امضا کرده
است.
تمام جزئیات بلوک  FENDI Casaبا دقت زیادی از ابتدا تا انتها طراحی
شده است .طراحی بینظیر ،همراه با معماری چشمگیر بویوکیالی،
یک هماهنگی سرشار از زندگی ایجاد میکند.

خطوط بی انتها و مدرن...
محصوالت  ،FENDI Casaکه به شدت در سراسر جهان دنبال
میشوند ،توسط طراحان معروف دنیا طراحی شده اند و همه جزئیات
آنها با دقت مورد توجه قرار گرفته اند.
درک زیبایی شناسی بویوکیالی ،ادغام ساختمانهای تاریخی با معماری مدرن،
با طرحهای بسیار ویژه  FENDI Casaترکیب شده است تا ارزش بیشتری
برای پروژه به ارمغان بیاورد.
زمینه های زندگی با در نظر گرفتن نیازهای عصر مدرن ،درست مانند
بویوکیالی ،با خطوط بی انتها و مدرن ایجاد شده اند و لوکس بودن و راحتی
را دوباره تعریف میکنند.
 FENDI Casaبا ایجاد تعادل کامل بین نوآوری و سنتی با دقت کارآیی،
ترکیبی از انحصار ،آسایش ،سهولت و زیبایی را به همراه لوکس بودن نشان
میدهد و درک بویوکیالی از «زندگی خوب» را به ابعاد دیگری میبرد.

اصالت FENDI CASA
در مناطق زندگی
مشترک...
سالن تزئین شده  ،FENDI Casaکه راحتی و اصالت
را با جزئیات کامل فراهم میکند ،یک محیط مناسب برای
تعامل با دوستانتان ایجاد میکند .مکالمات لذت بخش در
مقابل شومینه گرم در اتاق نشیمن با موسیقی لذت بخش
از پیانو ،وعده های غذایی در فضای جشن ،کوکتل
خوشمزه ،هیجان نمایش در مقابل
یک صفحه نمایش غول پیکر
و موارد بسیار دیگری در بویوکیالی در النج و همچنین
لوازم بسیار شیک  FENDI Casaانتظار ساکنین را
میکشد.

یک منطقه زندگی الهامبخش برای
حقیقت بخشیدن به رویاها...
کسانی که یک ملک در بلوک FENDI Casa
بویوکیالی دارند میتوانند امتیاز تصاحب این مارک
را در داخل منزل خود تجربه کنند.
زیبایی و ظرافت مارک فندی کاسا برای اولین بار
در ترکیه در گوشه به گوشه خانه از اشپزخانه تا اتاق
خواب و از هال پذیرایی تا اتاق نشیمن و انحصارا در
بویوک یالی احساس میشود.

پیشنهادات طراحی ویژه برای
افراد و سبک زندگیها...
کسانی که از بویوکیالی خانه خریداری میکنند میتوانند از
طراحان شناخته شده و جهانی  FENDI Casaتوصیه های
تزئیناتی ویژه دریافت کنند.
طراحان  FENDI Casaکه توصیه های طراحی داخلی خود را در
اختیار ساکنان  Büyükyalıقرار میدهد ،فلسفه  FENDI Casaرا در
ترکیب با توصیه های ویژه شخصی سازی میکنند تا با سبک زندگی
ساکنان همخوانی داشته باشد.
به لطف توصیه های طراحان  FENDI Casaدر طراحی داخلی،
مخصوص ًا با در نظر گرفتن سبک زندگی و
خواسته های شخصی ،ساکنان  Büyükyalıمیتوانند با طراحیهای بینظیر
 FENDI Casaسبک خاص خود را بیان کنند.

طراحی های متفاوت و خاص
استادانه
 FENDI Casaچرمها و پارچه هایی که به دقت انتخاب
شده اند را با طراحیهای اصیل و جذاب در کنار هم
قرار میدهد .کارهای نهایی که توسط دستان استادکاران
انجام میشود ،زیبایی را به شکلی خارق العاده با کارایی
هماهنگ میکنند.
طراحیهای  FENDI Casaبه آثار هنری تبدیل میشوند
که از رنگها و مواد اولیه به دقت انتخاب شده و به
دست متخصصین در  Büyükyalıنمایان شده و یک اثر
هنری خلق شده ای است که از یک نسل به نسل دیگر
منتقل خواهد شد.

خانههای
DENİZ KAPI

دریای بیشتر ،برای زندگی بهتر

خانههای BÜYÜKYALI
DENİZ KAPI
آیا میخواهید هر روز جدید را با یک منظره خارق العاده از دریا
آغاز کنید؟ آیا میخواهید تمام بازه های رنگ آبی از پنجره شما
وارد اتاق نشیمن شود و تمام رنگهای دریای مرمره و شبه جزیره
تاریخی به بخشی از زندگی شما تبدیل شود؟ پس خانه شما در خانه
های  Deniz Kapıدر انتظار شما است.
خانه های  Deniz Kapıبه شکل حرف  Uقرار گرفته اند تا هرچه بیشتر
شما از این منظره زیبا بهره بگیرند .در نمای خارجی آنها از موادی
استفاده شده که بازتابنده بافت تاریخی و رنگهای استانبول هستند .با
ساختمانهایی که خانه های  Kapı Denizرا احاطه کرده اند از روح بی
انتهای استانبول لذت ببرید و هر زمان که خواستید با منظره های زیبا در
میدانهای پرشور حضور پیدا کنید.
در خانه های  Deniz Kapıبه همه چیز ،از قبیل نواحی تجاری ،رستورانها
و ذائقه های مختلف از سراسر جهان دسترسی دارید.

خانههای Deniz Kapı

گلدن
کوارتز

 Büyükyalıبا نزدیکی به شبه جزیره تاریخی ،موقعیت
کنار دریا و میراث فرهنگی که دارد ،یک جواهر به تمام
معنا است .ما هم در ساخت خانه های  Kapı Denizاز
همین جواهر الهام گرفتیم.
با طراحی مفهومی داخلی گلدن کوارتز  ،اگرچه دکوراسیون این
جواهر به شکل کالسیک انجام شده ،اما از رنگهای طیف مشکی
و برنز هم در کنار کمی رنگ سفید بهره گرفتیم .با گرمای برنز
نوعی از مد ایجاد کردیم که هرگز قدیمی نمیشود .کوارتز طالیی
فضایی را در اختیار شما قرار میدهد که میتوانید در آن با استفاده
از لوازم و اثاثیه مدرن یا طراحیهای کالسیک ،سبک خود را ایجاد
کنید.
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The visual materials in these pages are for promotional purposes and Özak, Ziylan and Yenigün Partnership has the right to make changes with the approval of Emlak Konut REIC.
The visuals are for conceptual purposes and the floor plans are not final.

خانههای Deniz Kapı

پالتینیوم
کوارتز
ما در بویوک یالی کانسپت جواهر
را بصورت مدرن الهام گرفته و
اعمال می کنیم.
در این طرح مفهومی بسیار ساده ،از طراحی داخلی
از سطوح منعکس کننده نور به همراه رنگهای
روشن استفاده کردیم .بیشتر وقت خود را صرف
طراحیهای هندسی کردیم .کوارتز پالتینیوم در
ترکیب با طراحی ویژه یا مبلمان مجلسی ،فضایی
در کالس بسیار باال به ساکنین ارائه میکند.
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ADA KAPI
خانهها

زندگی خوب را تنفس کنید

خانههای BÜYÜKYALI
ADA KAPI
خانه های  Ada Kapıبا باغهای سر سبز و بالکنهایی با
منظره های دیدنی ،کاری میکنند که از تمام مشخصه
های یک محله کنار دریا بهره ببرید.
ساختمانهای تاریخی در زمین پروژه از طریق نوسازیهای
دقیق دوباره به زندگی بر میگردند و روح بی انتهای
استانبول یک بار دیگر در مناظر خانه های  Ada Kapıجان
میگیرد.
اعتباری که خانه های  Ada Kapıدر حیاطهای پشتی زیبا
و باغهای سبز خود ارائه میکنند روح شما را در استانبول،
شهری پر از تنوع و رنگ ،آرام میکند.

صدای آب
را بشنوید

کودک باقی بمانید
برای همیشه

 Ada Kapıخانه های

دیزاین شیشه
مات سفید
ما با تفسیر جزئیات کالسیک با آنچه الهام
گرفتیم ،فضاهای داخلی زیبایی خلق
کردیم و در این راه از بافت تاریخی شهر و
 Büyükyalıقوت گرفتیم.
ما تمام خانه ها را با راه حلهای ویژه به شکل
اختصاصی و با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و بهره
گیری از آخرین فناوری از طریق مفاهیم کاربر
محور آماده کردیم .به عالوه ،فضاهای نورانی و پر
از زندگی را در یک خط مطبوع و همیشگی طراحی
کردیم.

 Ada Kapıخانه های

دیزاین شیشه
مات سفید
ما مفهوم خود را با بهره گیری از چهره پویا
و مدرن استانبول ساخته ایم.
با الهام از زندگی پرشور شهری ،یک مفهوم طراحی
مدرن را به کار گرفتیم .با ترکیب مواد اولیه طبیعی،
سطح درک ما از فضا و فناوری را گسترش میدهد،
ما فضاهایی پرانرژی و کاربردی برای زندکی
طراحی کردیم و راه حلهای ویژه برای مفهوم خود
با جزئیات اصلی ایجاد نمودیم.
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برای ارتقای
کیفیت زندگی...

باشگاه BÜYÜKYALI
 Büyükyalıبرای ساکنین خود در تمام سنین طرحهای فعالیتی دارد
که در آنها افراد با بهره گیری از رستورانهای باکیفیت ،نمایشگاهها،
کارگاههای هنری ،باغهای خصوصی و مسیرهای دوچرخه سواری
فرصت پیدا میکنند تا از یک زندگی خوب لذت ببرند.
لحظات لذتبخش روزهای طالیی دوران کودکی ،زمانی که میدیدیم
دوست همسایه از خانه بیرون میزند و در زیر آفتاب بازی میکند ،در جهان
 Büyükyalıکه با در نظر گرفتن کودکان طراحی شده ،یک بار دیگر
جان میگیرند.
باشگاه  Büyükyalıکه بخشی از زندگی روزانه محله است و فرهنگ ورزش
را در میان ساکنین ترویج میدهد ،آماده میشود تا فرصتهای اصیلی در اختیار
کودکان و بزرگساالن قرار دهد.
زیرساختها و امکانات باشگاه  Büyükyalıبا در نظر گرفتن شاخه های
جایگزین مثل تنیس ،شنا و البته رشته های پایه آماده میشوند .هدف دیگر
این باشگاه ،که به جهانی پر از ورزش برای کودکان و جوانان تحت نظارت
متخصصین خدمت میکند ،باز کردن درهای زندگی سالم به روی بزرگساالن
است

ورزش برای تمامی ساکنین در تمامی سنین

 BÜYÜKYALIکلوپ

مطالب بصری در این صفحات فقط جنبه تبلیغاتی دارند و  ,Partnership Yenigün and Ziylan Özakحق دارد پس از دریافت تأیید  REIC Konut Emlakدر آنها تغییر ایجاد کند.
بلوکهایی که هنوز برای فروش نیستند با هدف انتقال مفهوم کلی به تصویر کشیده شده اند و ممکن است در طول این فرایند تغییر کنند.

ÖZAK, ZİYLAN, YENİGÜN
همکاری
ÖZAK
اوزاک گلوبال هلدینگ در سال  1995با شرکت اینتریاپی وارد همکاری شده و با قدرتی روزافزون در سال
 2009شرکت سرمایه گذاری و امالکی اوزاک را بر پایه ی تجربیات ارزشمندش در این عرصه بنیان گذاری
نمود.
 ÖZAK GYOکه در سال  2012عمومی شد ،وارد فهرست ساالنه  100شرکت بزرگ ترکیه در مجله
 Forbesبا رتبه  57شد.
 ÖZAK GYOهمیشه در توسعه شیوه زندگی مدرن پیشگام بوده است اولویت  ÖZAK GYOدر حین
سرمایه گذاری در یک پروژه امالک و مستغالت این است که پروژه به معماری مدرن شهر و شیوه زندگی
شهروندان آن ارزش ببخشد ÖZAK GYO .به ویژه پروژ ه های مسکونی و تجاری متفاوتی را در مناطق
مرکزی شهرهای بزرگ توسعه میدهد.
ZİYLAN
نمونه کارهای  Ziylanشامل پروژه های با استفاده چندگانه و متمرکز بر درآمد پایدار است که تجربه
خود را در بخش خرده فروشی به بخش امالک و مستغالت در سال  2014با شرکت تازه تأسیس مدیریت
سرمایه گذاری و امالک  Ziylanبه میان آورده است.
 Ziylan Gayrimenkulعالوه بر افتتاح مرکز خرید اطلس پارک در استانبول ،قصد راه اندازی پروژه
مرکز سرگرمی و تفریحی واتر گاردن استانبول در سال  2016در آتاشهیر را دارد.
YENİGÜN
ینی گون از سال  1973بعنوان یک شرکت پیمانکار عمومی در بخش ساخت و ساز فعالیت میکند و در
بسیاری از پروژه های داخلی و خارجی که شامل همه شاخه ها در این زمینه میشود ،فعالیت میکند.
در زمینه روساخت ،با موفقیت پروژ ه هایی را از جمله بسیاری از مجتمع های ورزشی ،امکانات اجتماعی،
ساختما نهای اداری و نظامی ،مجتمع های مسکونی لوکس و انبوه ،مراکز خرید ،مجتمع های تجاری،
هتلهای لوکس و مجتمعهای گردشگری ،مراکز تجاری ،هتلها ،دفاتر و مجتمعهای شرکتی را به اتمام رسانده
است .ینی گون فعاالنه در خارج از کشور در منطقه خاورمیانه ،عمدت ًا در عربستان سعودی فعالیت می کند.
ینی گون همچنان به رشد قوی خود در هر دو زمینه کسب و کار ساخت و ساز در ترکیه و در سطح بین
المللی با پروژه های در حال انجام در روسیه ،عربستان سعودی و ترکیه ادامه می دهد و دفاتر این شرکت
در ترکیه ،روسیه ،عربستان سعودی ،لهستان ،الجزایر و ایاالت متحده واقع شده است.

EMLAK KONUT
REIC
در سال  ، 1953ذهنیتی متولد شد که می توانست منجر به تالش های شهر سازی در یک کشور و بهبود
کیفیت زندگی مردم شود .در همان سال ،امالک کونوت ،برند ریشه دار صنعت ساخت و ساز ،سفر
موفقیت آمیز خود را شروع کرد.
چشم انداز شرکت به گونه ای تعیین شد که شهرهای مدرنی ساخته شود تا به محیط زیست توجه داشته
و راحتی زندگی انسان ها را فراهم می کند .با این هدف ،امالک کونوت معمار بسیاری از شیوه های
ابتکاری در صنعت شد.
امالک کونوت پروژه های زیادی را تحویل داد و به نمونه خوبی از شهری سازی برنامه ریزی شده در
کشور ما تبدیل شد .این شرکت نوآورانه ترین محله های عصر خود را با پروژه هایی آن چنان عظیم
ساخت که حتی محیط اطراف آن پروژه ها
نیز با همان نام شناسایی می شوند .این رشد پایدار همچنین نقطه عطف مهمی را به همراه داشت .در
سال  2002امالک ونوت به یک شرکت سرمایه گذاری امالک تبدیل شد .این تحول ،پیشرویی برای
پروژه های غول پیکر ،مسابقه های مهیج و حتی تبدیل شدن به یک شرکت بزرگتر بود امالک کونوت
پس از تأسیس شرکت سرمایه گذاری امالک 140 ،پروژه جدید را آغاز کرد که تأثیر گسترده ای بر
جهان داشته و دارای تکنولوژی هاییست که به محیط زیست توجه داشتند و به شهرها ارزش بخشیدند.
در مدت زمان  12ساله تعداد واحدهای ساخته شده و به مزایده گذاشته شده از سال  2003به
121.000رسیده است
امالک کونوت جهت به کمال رساندن رشد سریع خود و رساندن اهداف خود به افق های گسترده تر
دوبار به منظر عموم عرضه شد .مورد اول که در سال  2010برگزار شد ،از نظر رتبه بندی ،یکی از 5
پیشنهاد عمومی در تاریخ جمهوری است .دومین مورد ،در سال  ، 2013بزرگترین ارائه عمومی امالک
در  5سال گذشته در اروپا بوده است.
امالک کونوت با رشد پیشنهادات عمومی ،جایگاه خود را در میان بزرگترین شرکت های ترکیه با
سرمایه پرداخت شده 3.8میلیارد لیر ترکیه و ارزش کل دارایی های  17.3میلیارد لیر ترکیه از تاریخ 31
مارس  ، 2016تقویت می کند.
امالک کونوت از زمان تأسیس ،با قدمت رو به رشد خود ،فرهنگ سازمانی مبتنی بر انسان و جدیدترین
وضعیت خود ،قدم های جدی ای را به سوی آینده برداشته است .هر روز به هدف خود که تبدیل
شدن به افتخاری برای ترکیه به عنوان یک نقش آفرین جهانی در دنیا می باشد ،نزدیک می شود.
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