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Istanbul, a world capital
Istanbul, a city that surpasses cities like Rome, New York and London in 
the list of the best destinations of the world, is a world capital that has 

always managed to be the center for its 300.000 years’ old history. 
A proud city that leans back on both continents as the host of the history 

and the glorious center of modern times.

إن مدينة اسطنبول التي تفوقت على روما، ونيويورك، ولندن وغيرها من المدن المشابهة والتي احتلت الدرجة األولى بين أفضل الوجهات 
السياحية في العالم، هي عاصمة العالم التي نجحت في أن تكون المركز على مدى تاريخها الذي يمتد إلى ما قبل 300 ألف سنة.

المدينة الفخورة التي تسند كتفيها على القارتين كصاحبة البيت والنقطة الزاهية لألزمنة الحديثة.

اسطنبول، عاصمة العالم
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Taksim is a quarter at the center of different cultures, 
beliefs, art, literature, education, history and city life.

At the center of Taksim, the first and 
the biggest renovation project 

of Turkey... Taksim 360.

Center of Istanbul,
Taksim

G A L A T A
T O W E R

Galata HAYDARPAŞA

Beşiktaş

Çıragan
Palace

TOPKAPI
PALACE
S u l t a n a h m e t

MAIDEN
TOWER
Üsküdar

TAKSİM 360
B E Y O Ğ L U

تقسيم، بلدة وسط الثقافات والمعتقدات والفن واآلداب والتعليم والتاريخ والحياة المدنية...
وفي مركز تقسيم، مشروع التحديث األول واألكبر في تركيا...

تقسيم 360.

مركز المراكز تقسيم
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Galata Tower / برج غاالتا

Soho House / شو هاوس İstiklal Street / شراع االستقالل

Taksim Square / ميدان تقسيم Topkapı Palace /قصر توبقابي

Bosphorus / المضيق
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• Taksim Meydanı’na 350 mt. 
• İstiklal Caddesi’nin yanı başında • Nişantaşı’na 5 dk.

• Karaköy’e 2 dk. • Boğaz’a 10 dk.  • Atatürk Havalimanı’na 35 dk.
•Sabiha Gökçen Havalimanı’na 60 dk.
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TARLABAŞI BOULEVARD

Hotel Cartoon

Sakız Ağacı
Taxi Station

Metro Station

ENTERPRISES

İstiklal Street

Tarlabaşı Boulevard

Galata Tower

Tarlabaşı Boulevard
Ağa Mosque

Taksim Square

Atatürk
Culturel Center

Galatasaray
High School

Taksim360
Sales O�ce

The Marmara 
Hotel

British
Consultate

RENEWAL AREA CURRENT STATE

RESIDENCE /

OFFICE /

HISTORICAL BUILDING  /

Not included in the project / 

الوضع الحالي لمنطقة التجديد
 الريزيدانس

المباني التاريخية
خارج نطاق المشروع

المكاتب
• 350 متر إلى ميدان تقسيم

• إلى جانب شارع االستقالل مباشرة • 5 دقائق إلى نيسانتاسي
• دقيقتين إلى قاراكوي • 10 دقائق إلى المضيق • 35 دقيقة إلى مطار أتاتورك

• 60 دقيقة إلى مطار صبيحة كوكجن
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Tarlabaşı currently looks as if it has lost the value it deserves due to 
its complex structure, but has the potential of regain it thanks to 
its location and historical values. Taksim 360 is a project that has 

emerged with this objective in mind and has been prepared to 
renew and regain Tarlabaşı.

Tarlabaşı, which offered a lifestyle similar to that of Pera in 1870s, was one of the best examples 
of Istanbul’s urban modernization as of the 19th century with its aesthetic values and 

architectural richness. Until 1940s, Tarlabaşı was a location resided by embassy employees, 
tradesmen, ambassadors and high-income families. However, with the movement of embassies 
to Ankara and the imposition of Wealth Tax following the foundation of the Republic and with 
the effect of migration wave in 1960, houses were rented by the opportunist as low-cost housing 

and historic areas were occupied.

Tarlabaşı from past to present 

إن هذه المنطقة التي كانت تقدم نمط الحياة الشبيهة ببيرا في تاريخ 1870، كانت أحد أفضل نماذج 
التحديث الحضري في اسطنبول بقيمها الجمالية ومعماريتها الغنية باعتبار القرن التاسع عشر. وإن تارال 

باشي التي كان يعيش فيها موظفي السفارات وأرباب الحياة التجارية والسفراء والعائالت ذات الدخل 
العالي حتى األربعينات، بدأت ُتستأجر كمساكن رخيصة من قبل االنتهازيين وبدؤوا يحتلون المناطق 

التاريخية بعد انتقال السفراء إلى أنقره بسبب تأسيس الجمهورية وضريبة الدخل ومع تأثير موجة الهجرة 
في عام 1960.

تارال باشي من الماضي إلى اليوم ومع أن تارال باشي تظهر وكأنها فقدت القيمة التي تستحقها في يومنا هذا بسبب 
بنيتها المعقدة هذه، إال أنها مكان يملك إمكانية اكتساب هذه القيمة من جديد 

بموقعه وقيمه التاريخية. وإن تقسيم 360 هو مشروع أسس بهذا الهدف ومجهز 
لتحديث تارال باشي واستعادتها من قبل المدينة.
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Deemed worthy of the award “Best Urban Renewal Project” of Europe, 
Taksim 360 revives to bring the history of Taksim-Karaköy-Haliç to the present. 

With Taksim360, colorful and vivid life, warm neighborhood relations, and 
business, art and social life center of the past reach 

the present by preserving architectural and cultural values.

We invite you to breath the memory of the past centuries.

The most beautiful story of 
Istanbul is re-written

إن تقسيم 360 الذي حاز على جائزة مشروع أفضل تحديث حضري في اسطنبول، يبدأ بالتنفيذ من أجل 
إحياء التاريخ في محور تقسيم - قارا كوي - خليج من جديد. إن الحياة الزاهية والملونة وعالقات الجيران 

ومركز التجارة والفن والحياة االجتماعية التي كانت في الماضي، تعود إلى الحياة من جديد مع تقسيم 
360 مع الحفاظ على القيم المعمارية والثقافية. نحن ندعوكم الستنشاق ذاكرة القرون الماضية.

أجمل قصة السطنبول تكتب من جديد.
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Taksim 360, which is the first Urban Renewal Project of Turkey realized with public -private 
partnership and by means of which historical values are diligently preserved, 

is one of the model projects of Istanbul with a construction site of 
165.000 m2 and a facade length of 220 mt. Comprising of 9 blocks and 952 units, 
Taksim 360 is the new address of life and investment with its concept streets 

to serve private, business and social life as well as shopping and 
with a car park capacity of 1000 vehicles.

إن مشروع التحديث الحضري تقسيم 360 الذي يحافظ على القيم التاريخية بعناية والذي يتحقق بشراكة 
القطاع العام مع القطاع الخاص ألول مرة في تركيا، هو أحد المشاريع النموذجية في اسطنبول مع 

مساحة اإلنشاءات 160 ألف متر مربع و وطول الواجهة 220 متر. إن المساكن والمكاتب التي تتكون 
من 9 أجزاء و 952 وحدة، واألزقة المصممة على أن تقدم الخدمات للتسوق والحياة االجتماعية وموقف 

السيارات بسعة 1000 سيارة، تتمركز كعنوان جديد للحياة واالستثمارات.
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With Taksim 360’s residence services, 
you have a personal assistant in 

every part of your life
Taksim 360 residence offers customized services that will keep up with your busy life and 

become your personal assistant. Services such as housekeeping, childcare, organizing 
meetings, booking flights, organizing surprise birthday parties and anniversary celebrations, 

VIP transfers, etc. will simply become your right-hand assistant for 24/7. 
These services will become a must in your life.

INDOOR POOL
At the Indoor Pool, you can move into poolside conversation while working out.

FITNESS & SPA CENTER
You can work out either on your own or in company with trainers at our 

Fitness & SPA Center for achieving ideal mind, body and soul balance and 
protect your health and beauty.

PILATES & YOGA CENTER
At the Pilates & Yoga Center designed for you can easily 
do the exercises that will balance your body resistance.

SAUNA & STEAM BATH
You can benefit from the privileges offered by the Sauna & Steam Bath for 

relieving your tiredness and stress and relax.

إن الخدمات الخاصة التي يقدمها تقسيم 360 لكم، تواكب سرعتكم في جميع لحظات حياتكم المليئة 
باالنشغاالت وستكون بمثابة المساعد الشخصي لكم. سيكون المساعد األكثر موثوقية على مدى 7 أيام 24 

ساعة من نظافة الشقة إلى العناية باألطفال، ومن تنظيم االجتماعات إلى حجز تذاكر الطائرات، ومن حفالت 
أعياد الميالد المفاجئة إلى خدمات المواصالت VIP. وسيكون بين األمور التي ال غنى عنها في حياتكم.

يمكنكم ممارسة الرياضة في حوض السباحة الداخلي، ويمكنكم أيضا تبادل الحديث مع األصدقاء عند الحوض.

يمكنكم ممارسة التمارين بمفردكم أو برفقة المدربين إذا شئتم في صالة اللياقة البدنية والتدليك للوصول إلى 
توازن العقل والجسد والروح المثالي والحفاظ على صحتكم وجمالكم.

يمكنكم ممارسة التمارين التي تحافظ على توازن مقاومة الجسم بسهولة في صالة البيالتيس واليوغا التي قمنا 
بتصميمها من أجلكم.

يمكنكم االستفادة من امتيازات غرفة البخار والساونا من أجل االستراحة مع التخلص من اإلرهاق والتوتر اليومي.

إن خدمات الرزيدانس في تقسيم 360، تقدم لكم المساعد الشخصي في جميع لحظات حياتكم!
حوض السباحة الداخلي

صالة اللياقة البدنية - التدليك

صالة البيالتيس واليوغا

غرفة البخار - الساونا
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RECEPTION SERVICES
In order to ensure you live in peace and quiet, Taksim 360 offers reception services, 

24/7 security services, and security cameras

TECHNICAL SERVICE
In case of a technical problem you may encounter in your residence, 

you can benefit from 24/7 technical service.

CONCIERGE
Don’t trouble yourself! Within the scope of our concierge services intended to meet all 

your needs in detail such as reception, delivery, housekeeping, flight booking, special occasion and invitation 
organizations, courier, dry cleaning, tailor and shoeshine parlor, flower and gift sending, 

airport transfers with chauffeur, locksmith as well as restaurant/cafe reservations, 
our advisors are at your service.

HOUSEKEEPING
Do you need an assistant for doing the housework? 

All you need to do is to set a date and enjoy the comfort. The housekeeping service offered 
in Taksim 360 residences will fulfill all your needs from cleaning of your apartment to dry cleaning.

RESTAURANT & CAFE
At the classy restaurants and cafes of Tarlabaşı 360, 

you will enjoy the time you spend with your family and loved ones.

VALET PARKING
In Taksim 360 residences, you and your loved ones will not spend 

time for looking for a parking space. You can put your car into our hands with your mind at peace and 
move into deep conversation with your loved ones.

هل تحتاجون إلى مساعد في األعمال المنزلية؟ أنتم حددوا التاريخ فقط، واستمتعوا بطعم الراحة. يمكنكم 
العثور على جميع الخدمات التي تلبي ما تحتاجون إليه من تنظيف الشقة إلى التنظيف الجاف في خدمات 

التدبير المنزلي لدينا في رزيدانس تقسيم 360.

توجد خدمات األمن على مدى 24/7 وكاميرات األمان في مشروع تقسيم 360 الذي يحتوي على خدمات 
االستقبال أيضا كي تعيشوا براحة وأمان.

ال تتعبوا أنفسكم أبدا. إن خدمات الكونسيرج والمشاورين لدينا الذين يهتمون بكم وبجميع احتياجاتكم حتى أدق 
التفاصيل، يقومون بتنظيم نشاطات االستقبال والتسليم وخدمات التنظيف المنزلي وحجز تذاكر الطائرات 
وتنظيم الحفالت والدعوات الخاصة والبريد السريع والتنظيف الجاف وخدمات الخياطة وتلميع األحذية 

وإرسال الزهور والهدايا والمواصالت من وإلى المطار مع السائق الخاص والقفال وما شابه من احتياجاتكم 
األخرى وحجز المطاعم والكافيهات أيضا بكل سرور.

يمكنكم االستفادة من الخدمات الفنية على مدى 7 أيام و 24 ساعة في جميع المشاكل التي تواجهونها في الرزيدانس.

لن تضيعوا الوقت أنتم أو ضيوفكم في البحث عن مكان لصف السيارة في مباني رزيدانس تقسيم 360. 
يمكنكم تسليم سيارتكم لنا بأمان بينما تستمتعون بالمحادثات الممتعة مع أصدقائكم.

سوف تشعرون بسعادة الوقت الذي تخصصونه لعائلتكم وأصدقائكم في المطاعم والكافيهات األنيقة في تقسيم 360.

التدبير المنزلي خدمات االستقبال

الكونسيرج

الخدمات الفنية

خدمة صف السيارات

المطاعم - الكافيهات

22 23



A life begins and you are 
at the center

In a world that brings comfort and luxury together, 
everything is for making you and your family happy...

جميع الوسائل موجودة هنا إلسعادكم مع عائلتكم في عالم خاص بكم 
الذي يجمع جميع أنواع وسائل الراحة والفخامة.

تبدأ حياة أنتم في محورها.
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THE HEART OF ART WILL BEAT IN TARLABAŞI AGAIN
From the street performers who please us greatly to the festivals that give a novel touch to our life 

and the exhibitions that broaden our horizons and introduce the most significant artists of the 
world to us... Taksim 360 is the new center of not only the city but also the art...

THE HAPPIEST MOMENTS WITH YOUR LOVED ONES
WAITING FOR YOU IN TARLABAŞI

A coffee break, a delicious dinner, or a blissful walk with your friends... 
With Taksim 360, the never-ending rhythm of Istanbul and the streets full of life 

among the blocks will bring life to you and your loved ones...

من فناني األزقة الذين يلمسون روح اإلنسان ويضيفون المتعة إلى حياتنا إلى االحتفاالت التي تضيف األلوان 
إلى حياتنا، والمعارض التي توسع أفق تفكيرنا وتجمعنا مع أهم فناني العالم... تقسيم 360 المركز الجديد للفن 

أيضا، وليس للمدينة فقط...

استراحة لتناول القهوة، أو ربما وجبة عشاء لذيذة، أو الخروج للمشي الممتع مع األصدقاء... النبض المستمر 
في اسطنبول، في األزقة التي تعيش على مدى  بين البلوكات، سوف تشعركم بالحياة واإلنعاش لكم ولمن 

تحبون في تقسيم 360...

قلب الفن سوف ينبض في تارال باشي من جديد...

أسعد اللحظات مع محبيكم هي بانتظاركم في تارال باشي

7/24
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STYLISH SHOPPING PRIVILEGES
The new address of the brands leading the world fashion is Tarlabaşı.

The pleasure of shopping with your family is waiting for your in Taksim 360.

تارال باشي سيكون العنوان الجديد للعالمات التجارية التي توجه الموضة في العالم أيضا.
متعة التسوق مع عائلتكم، هي بانتظاركم في تقسيم 360.

امتيازات التسوق آخر موضة...
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SHAPE YOUR FUTURE
Thanks to the design value and quality it has and the privileges it offers, 

Taksim 360 increases not only the value of its neighborhood but also its investment 
value as being located at the center of a series of urban renewal projects from 

Taksim Square to Karaköy.

تقسيم 360 ال تكتفي بزيادة قيمة المنطقة التي يتواجد فيها مع قيمة التصاميم والجودة واالمتيازات التي يقدمها، 
بل يزيد من قيمة االستثمار بتواجده في مركز سلسلة من مشاريع التحديث الحضري التي سوف تستمر ابتداء 

من ميدان تقسيم حتى خط قارا كوي.

زيدوا قيمة مستقبلكم!
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House Types 
أنواع المساكن 

1+0 / 1+1 / 1+1 Loft Duplex / 2+1 / 2+1 Duplex /  3+1 Duplex / 4+1 Duplex / 4+1 Penthouse

0+1 / 1+1 / 1+1 دوبلكس علوي / 1+2 / 1+2 دوبلكس / 1+3 دوبلكس /1+4 دوبلكس / 1+4 بنتهاوس

           Total Housing Area /                       

                         Number of Houses /

          Houses /

Total Commercial Area /

      Commercial  Unit /

          Commercial  Unit /

    Car Park /

9.127

93

48 - 355

1.351

20

37 - 213

109

إجمالي مساحة المساكن

إجمالي المساحة التجارية
الوحدة التجارية

الوحدة التجارية
موقف السيارات 

عدد المساكن
المساكن

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع
pcs / عدد

pcs / عدد

pcs / عدد

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع

385A - 385B RESIDENCE 385A-385B رزيدانس
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House Types 1+1 / 2+1  أنواع المساكن

           Total Housing Area /                       

                         Number of Houses /

          Houses /

Total Commercial Area /

      Commercial  Unit /

          Commercial  Unit /

    Car Park /

5.858

68

68 - 206

2.775

14

33 - 776

70

إجمالي مساحة المساكن

إجمالي المساحة التجارية
الوحدة التجارية

الوحدة التجارية
موقف السيارات 

عدد المساكن
المساكن

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع
pcs / عدد

pcs / عدد

pcs / عدد

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع

386 RESIDENCE رزيدانس386
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House Types 1+1 / 2+1 / 1+1 Duplex / 2+1 Duplex
0+1 / 1+2 / 1+1 دوبلكس / 1+2 دوبلكسأنواع المساكن 

           Total Housing Area /                       

                         Number of Houses /

          Houses /

Total Commercial Area /

      Commercial  Unit /

          Commercial  Unit /

    Car Park /

13.623

152

57 - 386

5.400

39

13 - 747

196

إجمالي مساحة المساكن

إجمالي المساحة التجارية
الوحدة التجارية

الوحدة التجارية
موقف السيارات 

عدد المساكن
المساكن

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع
pcs / عدد

pcs / عدد

pcs / عدد

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع

387 RESIDENCE رزيدانس387
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House Types 1+1 / 2+1 / 3+1 / 1+1 Duplex / 2+1 Duplex/ 3+1 Duplex
1+1 / 1+2 / 1+3 / 1+1 / 1+2 / 1+3أنواع المساكن 

           Total Housing Area /                       

                         Number of Houses /

          Houses /

Total Commercial Area /

      Commercial  Unit /

          Commercial  Unit /

    Car Park /

9.892

92

51 - 270

1.603

8

27 - 44

118

إجمالي مساحة المساكن

إجمالي المساحة التجارية
الوحدة التجارية

الوحدة التجارية
موقف السيارات 

عدد المساكن
المساكن

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع
pcs / عدد

pcs / عدد

pcs / عدد

m2  / متر مربع

m2  / متر مربع

362 RESIDENCE رزيدانس362
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(

إن جاليك هولدينغ التي بدأ تأسيسها بمبادرات أحمد جاليك في عام 1981، تقوم بنشاطاتها 
اآلن في مجاالت الطاقة والتعدين واإلنشاءات والتمويل والمنسوجات واالتصاالت. 

وإن إن جاليك هولدينغ التي هي من بين أضخم المؤسسات الصناعية في تركيا، تمنح 
إمكانية العمل لـ 27 ألف شخص تقريبا في 17 دولة. تستمر المجموعة بنشاطاتها كأحد 
المستثمرين األتراك الرائدين في آسيا الوسطى ودول البلقان والشرق األوسط وإفريقيا.

إن مجموعة جاليك التي تستمر بنشاطاتها على الصعيد العالمي بموثوقيتها ومفهومها في 
العمل الذي يميزها عن منافسيها، تبرز كالعب قوي في تركيا وفي العالم مع شركاتها 
جاليك للطاقة في قطاع الطاقة، و YEDAŞ ARAS EDAŞ KEDS في مجال توزيع 

الكهرباء، وليديا للتعدين و بوليمتال للتعدين في مجال التعدين، وغاب لإلنشاءات وجاليك 
 Banka Kombetare Tregtare (BKT للعقارات في مجال اإلنشاءات، وبنك أكتيف و
في مجال التمويل، وجاليك دنيم وجاليك كوتون و غاب للتسويق في مجال المنسوجات، و 

Albtelecom&Eagle Mobile في مجال االتصاالت.

وإن جاليك هولدينغ المعروفة بسمعتها وموثوقيتها وبنيتها التمويلي القوي في إطار 
نشاطاتها التي تستمر في المناطق العديدة من العالم، هي في تعاون دولي مع الشركات 

الرائدة في العالم. وتستمر في نشاطاتها منذ 35 عام بهدف إضافة القيم الثابتة في حياة كل 
إنسان تصل إليه في جميع المجاالت والمناطق التي تقوم بنشاطاتها فيها مع روحها 
المبادر واستراتجياتها الذكية واألهمية التي تبديها للتنوع وموديالت العمل اإلبداعية 

والقابلة لالستمرار واستثماراتها في مجال التكنولوجيا والموارد البشرية.

Çalık Holding, the foundations of which was laid by Ahmet Çalık in 1981, 
currently operates in energy, mining, construction, finance, textile and 
telecommunication sectors.

Being one of the biggest industrial enterprises of Turkey, Çalık Holding 
employs approximately 27.000 people in 17 countries. The Group is active 
as one the leading Turkish investors in Central Asia, Balkans, Middle East 
and Africa.

Performing its business operations with its credibility in international 
arena and a business mentality differentiating the Group from its 
competitors, Çalık Group stands out as a major player both in Turkey and 
in the world in energy sector with Çalık Enerji, in electricity distribution 
with YEDAŞ, ARAS EDAŞ, KEDS, in mining with Lidya Madencilik and 
Polimetal Madencilik, in construction business with Gap İnşaat and Çalık 
Gayimenkul, in finance with Aktif Bank and Banka Kombetare Tregtare 
(BKT), in textile with Çalık Denim, Çalık Cotton and Gap Pazarlama, and in 
telecom with Albtelecom&Eagle Mobile.

Recognized for its prestige, reliability and strong financial structure within 
the scope of its business activities in different parts of the world, Çalık Holding 
collaborates with leading companies at an international level.
With the aim of adding permanent value to each and every person it touches 
in the geographies where it operates, Çalık Holding has been in service 
for 35 years thanks to its entrepreneurial structure, rational strategies, the 
importance it attaches to inclusion and diversity, innovative and sustainable 
business models, and its investments in technology and human resources.

إن شركة جاليك المساهمة للعقارات والتطوير التي تم تأسيسها على أن ُتحول إلى شراكة 
االستثمارات العقارية قد بدأت بنشاطاتها في عام 2010 فعليا في نتيجة المحفظة العقارية 
التي توسعت لجاليك هولدينغ والمشاريع التي تبنتها في مجال اإلنشاءات في نفس الوقت 

في عام 2004. وإن الشركة هي من بين أضخم شركات العقارات في تركيا بمحفظة 
االستثمار بمبلغ 1.75 مليار دوالر أمريكي. إن جاليك للعقارات، تستمر بالنمو اعتبارا من 

العام الذي تأسست فيه وحتى اليوم بخطواتها الواثقة مع سعة إيجاد القيمة العالية والمستمرة 
في المشاريع التي تحقق اإليرادات التجارية وإيرادات بيع المساكن في نفس الوقت. 

وقد حصلت جاليك للعقارات على موقع موثوق وقوي في القطاع مع خبرات المقاولة 
والتعاقد لدى غاب لإلنشاءات والقدرة التي تستمدها من قيمة العالمة التجارية لمجموعة 
جاليك في مشاريع العقارات ذات المواصفات العالية التي طورتها في تركيا مع كادرها 

الخبير المتكون من 35 شخص. وإن جاليك للعقارات التي حصلت على موقع عالي 
ومتخصص  بين مطوري العقارات الذين يقومون بنشاطاتهم في هذا القطاع، تقوم 

باالستثمارات في المشاريع الحائزة على بنية المحفظة المتوازنة في المناطق التي لها 
إمكانيات اإليرادات العالية في اسطنبول.

إن المشاريع المطورة من قبل جاليك للعقارات، هي أعلى بكثير من معدل القطاع من حيث 
مرحلة التجهيز وحجم العمالء المستهدف ومفهوم الخدمات خالل وبعد البيع والجودة. وإن 
االستمرارية والحفاظ على البيئة والتكيف مع النسيج العمراني، هي المواضيع األولية في 

جميع مراحل المشاريع المذكورة.

In line with Çalık Holding’s growing real estate portfolio and projects 
in the construction sector, Çalık Emlak ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 
was founded in 2004 as a Real Estate Investment Trust and started to 
conduct business activities in 2010. Today, with an investment portfolio 
of 1.75 billion Unites States Dollars, the Company is one of the biggest 
real estate companies of Turkey. From the date of its foundation, Çalık 
Gayrimenkul has taken firm steps forward thanks to its projects which 
generate income from both commercial and housing estate sales and 
have the capacity of creating high and continuous value.

Çalık Gayrimenkul has a reliable and strong position in the sector with 
Gap İnşaat’s experience in commitment and contracting in the high-
quality real estate projects developed in Turkey and Çalık Group’s brand 
value. Positioned in an upper and niche segment among the real estate 
developers of the sector, Çalık Gayrimenkul invests in the projects 
having a balanced portfolio structure in the regions with high income 
potential in Istanbul.

The projects developed by Çalık Gayrimenkul are far above the sector 
average in terms of preparation process, target customer group, sales 
and after sales services, and quality. All processes of the projects focus 
are environmentally friendly, in harmony with the urban texture, and 
sustainable.
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تم تأسيس غاب لإلنشاءات التي هي من بين شركات المقاوالت المحترمة في العالم في عام 
1996. وإن مواقع عمل غاب إنشاءات التي يتواجد مركزها االساسي في اسطنبول، تقوم بإنشاء 

المشاريع في القارات الثالثة في آن واحد. تقوم غاب لإلنشاءات بإنشاء المستقبل من اليوم مع 
كادرها المحترف في المجال الداري، وعامليها الخبراء في مجاالتهم، ومهارتها بتنفيذ األعمال 

بنظام تسليم المفتاح داخل البالد وخارج البالد، ومشاريعها التي تحققها بنجاح. 

وإن غاب لإلنشاءات التي هي شركة المقاوالت المحترمة والمفضلة في مشاريع البنى 
التحتية والبنى الفوقية والمساكن والمنشآت الصناعية، هي شريك الحلول الرائد والمجدد 

والمحافظ للبيئة والطبيعة و يتبنى االستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالمستوى األعلى. وإن 
غاب لإلنشاءات التي جعلت اسمها يذكر بالمشاريع التي حققتها في المناطق الصعبة بشكل 

خاص، تقوم بتحقيق جميع أنواع المشاريع بنجاح دون التخلي عن الجودة والوقت.

تثبت غاب لإلنشاءات األهمية التي تبديها للبيئة خالل تحقيق مشاريعها ومع احتواء 
مشاريعها للخصائص الصديقة للبيئة أيضا. وإن غاب لإلنشاءات التي تعطي األولوية 

لصحة العاملين وسالمة العمل قبل كل شيء، لها نجاح في عدم ظهور الحوادث لـ 20 
 ENR مليون شخص / ساعة. وقد حصلت شركة غاب لإلنشاءات على مكانها في قائمة

التي هي قائمة أكبر وأعرق المقاولين في العالم منذ عام 2006 دون انقطاع كشركة عالمية 
بالمشاريع التي حققتها في القارات الثالثة وعلى رأسها تركيا و تركمانستان والعراق وقطر 

والمملكة العربية السعودية. وإن غاب لإلنشاءات التي حققت المشاريع التي تبنتها داخل 
البالد وخارج البالد بنجاح، هي مصدر الفخر في قطاع اإلنشاءات في تركيا.

Being one of the highly reputable contracting companies of the world, 
Gap İnşaat was founded in 1996. Headquartered in Istanbul, Gap İnşaat’s 
construction sites have been building projects in 3 continents. Gap İnşaat 
builds the future now thanks to a professional executive team, expert 
employees, capability of delivering turnkey projects both inside and 
outside the country, and the projects it has realized successfully. 

As a prestigious contracting company preferred in infrastructure, 
substructure, housing and industrial plant projects, Gap İnşaat is a 
leading, innovative, and environment-friendly solution partner, which has 
adopted the principle of making maximum use of modern technology. Gap 
İnşaat, which has made a name for itself especially with the projects it 
has completed in compelling geographies, successfully realizes all kinds of 
projects without sacrificing time and quality. 

Gap İnşaat proves the importance it attaches to the environment in 
realizing its projects that contain eco-friendly elements. Prioritizing 
occupational health and safety,  Gap İnşaat has the success of zero accident 
for 20 million man/hours. As a global company, Gap İnşaat has been listed 
as one of the biggest and most prestigious contracting companies of the 
world by ENR consecutively since 2006 with the projects it has realized 
in 3 continents, not only in Turkey but also in Turkmenistan, Iraq, Qatar 
and Saudi Arabia. Putting the projects it undertakes inside and outside the 
country into life successfully, Gap İnşaat is a source of pride for Turkey in 
the construction industry.
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