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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.

Bir dünya başkenti, İstanbul
Roma, New York, Londra gibi şehirleri geride bırakarak dünyanın en iyi destinasyonları

 arasında ilk sıraya yerleşen İstanbul, 300 bin yıllık tarihi boyunca 
her zaman merkez olmayı başarmış, dünya başkenti. 

Tarihin ev sahibi, modern zamanların ışıltılı noktası olarak
omuzlarını iki kıtaya dayamış gururlu şehir.
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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

Kültürlerin, inançların, sanatın, edebiyatın, eğitimin, 
tarihin ve şehir hayatının merkezinde bir semt, Taksim...

Taksim’in merkezinde, Türkiye’nin ilk ve 
en büyük yenileme projesi... 

Taksim 360.

Merkezlerin merkezi, 
Taksim
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Atatürk Airport 20 km
Sabiha Gökçen Airport  41 km

15 Temmuz Şehitleri Bridge 6 km
Taksim Square 400 m

Havalimanı / Airport

Karayolu / Highway

Denizotobüsü / Seabus

Metro / Subway

Atatürk Airport

Taksim Square

Nişantaşı

Levent

Maslak

Eminönü

Kadıköy

Sabiha Gökçen Airport

Bağdat Street

15 Temmuz Şehitler Bridge

Fatih Sultan Mehmet Bridge

Avrasya Tunnel
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TARLABAŞI BOULEVARD

YENİLEME ALANI MEVCUT DURUM
RENEWAL AREA CURRENT STATE

REZİDANS / RESIDENCE

OFİS / OFFICE

TARİHİ BİNALAR / HISTORICAL BUILDING
Proje kapsamı dışındaki /  Not included in the project

8 9



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 

1870’lerde Pera ile benzer üslupta bir yaşam sunan bölge, 19. yy itibarıyla sahip olduğu 
estetik değerler ve mimari zenginliği ile İstanbul’un kentsel modernleşmesinin 

en iyi örneklerinden biri niteliğindeydi. 1940’lı yıllara kadar elçilik çalışanları,
ticaret hayatının erbapları, büyükelçiler ve yüksek gelirli ailelerin yaşadığı Tarlabaşı, 
Cumhuriyetin ardından elçiliklerin Ankara’ya taşınması ve Varlık Vergisi ile birlikte, 

1960’taki göç dalgasının da etkisiyle fırsatçılar tarafından ucuz konut olarak 
kiralanır ve tarihi alanlar da işgal edilir.

Geçmişten günümüze Tarlabaşı

Günüzümüzde Tarlabaşı, bu karmaşık yapısıyla birlikte hak ettiği değeri
kaybetmiş gibi görünse de, bulunduğu konum ve sahip olduğu tarihi
değerlerle bu değeri yeniden kazanabilecek potansiyelde bir yerdir.
Taksim 360 da bu hedefle ortaya çıkmış ve Tarlabaşı’nı yenilemek, 

şehre geri kazandırmak üzere hazırlanmış bir projedir.

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.
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Avrupa’nın ‘En İyi Kentsel Yenileme’ projesi ödülüne layık
görülen Taksim 360, Taksim-Karakoy-Haliç eksenindeki tarihi

yeniden canlandırmak icin hayat buluyor. Bir zamanların renkli
ve parıltılı yaşamı, sıcak komşuluk ilişkileri, ticaret, sanat ve

sosyal yaşam merkezi, mimari ve kültürel değerler korunarak
Taksim 360 ile tekrar hayata dönüyor. 

Sizi yaşanmış yüzyılların hafızasını solumaya davet ediyoruz.

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.

İstanbul’un en güzel hikayesi 
tekrar yazılıyor

The most beautiful story of 
Istanbul is re-written
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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.

Tarihi değerlerin özenle korunduğu, Türkiye’nin ilk kamu özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen 
‘Kentsel Yenileme’ projesi Taksim 360, 165 bin m2’lik inşaat alanı ve 220 mt’lik cephe uzunluğu ile 

İstanbul’un örnek projelerinden biri. 9 blok ve 952 adet üniteden oluşan, konut, ofis, 
alışveriş ve sosyal yaşama hizmet edecek konsept sokaklar ve 1000 araçlık 

otopark kapasitesi ile yaşam ve yatırımın 
yeni adresi olarak konumlanıyor.
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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.

Taksim 360 rezidans hizmetleriyle
hayatınızın her anında

kişisel bir asistanınız var
Taksim 360 rezidansının size özel hizmetleri, yoğun hayatınızın her alanında temponuza ayak 

uydurarak, adeta kişisel asistanınız olacak. Daire temizliğinden çocuk bakımına, toplantı 
organizasyonundan uçak bileti rezervasyonuna ve sürpriz doğum günü partilerinden 

yıldönümü kutlamalarına, VIP transfer hizmetlerine kadar 
7 gün 24 saat boyunca en güvenilir yardımcınız olacak. 

Hayatınızın vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

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.

KAPALI YÜZME HAVUZU
Kapalı yüzme havuzunda sporunuzu yaparken aynı zamanda 

havuz başı sohbetlerine katılabilirsiniz.

FITNESS & SPA
İdeal zihin, beden ve ruh dengesini yakalamak, sağlığınızı ve güzelliğinizi korumak için Fitness ve 

SPA salonumuzda, dilerseniz yalnız dilerseniz eğitmenler eşliğinde antrenman yapabilirsiniz. 

PİLATES & YOGA SALONU
Vücut direncinizi dengede tutacak egzersizleri, sizin için tasarladığımız 

pilates ve yoga salonunda rahatlıkla yapabilirsiniz.

SAUNA & BUHAR ODASI
Günün yorgunluğunu ve stresini atarak rahatlamak için

sauna ve buhar odası ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.
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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 Taksim 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.

HOUSE KEEPING
Ev işlerinizde bir yardımcıya mı ihtiyacınız var? Siz sadece tarihi belirleyin ve konforun 
tadını çıkarın. House keeping hizmetimizle dairenizin temizliğinden, kuru temizlemeye 
bütün ihtiyaçlarınıza cevap verecek hizmetleri Taksim 360 rezidanslarda bulabilirsiniz.

RESTORAN & KAFE
Taksim 360’ın şık restoranlarında ve kafelerinde ailenize ve 

sevdiklerinize ayırdığınız zamanın mutluluğunu yaşayacaksınız.

VALE PARK
Taksim 360 rezidanslarında siz ve misafirleriniz park yeri aramak için 

vakit kaybetmeyeceksiniz. Siz sohbetin keyfini çıkarırken,  
aracınızı bize güvenle emanet edebilirsiniz.

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.

RESEPSİYON HİZMETLERİ
Resepsiyon hizmetinin bulunduğu Taksim 360 Projesi’nde, rahat ve huzur içinde 

yaşamanız için 7/24 güvenlik hizmeti, güvenlik kameraları da bulunmaktadır.

TEKNİK SERVİS
Rezidansınızda yaşayacağınız her türlü sorunda

7 gün 24 saat teknik servis hizmetinden yararlanabilirsiniz.

CONCIERGE
Siz hiç yorulmayın. Sizi ve ihtiyaçlarınızı tüm detayına kadar düşünen 

Concierge hizmetimizle danışmanlarımız; resepsiyon, teslimat, ev temizlik hizmeti, 
uçak bileti, özel gün ve davet organizasyonu, kurye hizmeti, kuru temizleme, 

terzi ve lostra salonu, çiçek ve hediye gönderim organizasyonu, 
özel şoförlü havaalanı transferi, çilingir gibi ihtiyaçlarınızın yanı sıra 

restoran/kafe rezervasyonlarınızı memnuniyetle organize ederler.
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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...

Merkezinde sizin olduğunuz
bir yaşam başlıyor

Konforun ve lüksün her çeşidini bir araya getiren size özel bir dünyada, 
tüm imkânlar sizi ve ailenizi mutlu etmek için burada...
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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...

SANATIN KALBİ YENİDEN TARLABAŞI’NDA ATACAK
Ruhumuzu okşayan, hayatımıza keyif katan sokak sanatçılarından, hayatımıza 
renk katan festivallere, ufkumuzu açan, bizi dünyanın en önemli sanatçılarıyla 

buluşturan sergilere... Taksim 360 yalnızca şehrin değil, sanatın da yeni merkezi...

SEVDİKLERİNİZLE EN MUTLU ANLAR 
TARLABAŞI’NDA SİZİ BEKLİYOR

Belki bir kahve molası, belki lezzetli bir akşam yemeği ya da dostlarla 
keyifli bir yürüyüş... İstanbul’un hiç durmayan ritmi, 

bloklar arasında 7/24 yaşayan sokakları
Taksim 360 Projesi ile size ve sevdiklerinize hayat katacak...
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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.

SON MODA ALIŞVERİŞ AYRICALIKLARI
Dünya modasına yön veren markaların yeni adresi de Tarlabaşı oluyor. 

Ailenizle birlikte alışveriş keyfi Taksim 360’ta sizi bekliyor.
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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.

GELECEĞİNİZİ DEĞERLENDİRİN
Taksim 360, tasarım değeri, kalitesi ve sunduğu ayrıcalıklarla yalnızca bulunduğu 

bölgeyi değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Taksim Meydanı’ndan başlayarak 
Karaköy hattına kadar devam edecek bir dizi kentsel yenileme projesinin 

merkezinde yer alarak da yatırım değerini güçlendiriyor. 
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

8.875

93

48 - 375

1.634

20

35 - 213

109

385A - 385B Rezidans / 385A - 385B Residence

1+0 / 1+1 / 1+1 Loft Duplex / 2+1 / 2+1 Duplex /  3+1 Duplex / 
4+1 Duplex / 4+1 Penthouse
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

5.765

68

60 - 208

2.847

14

33 - 1.097

70

386 Rezidans / 386 Residence

1+1 / 2+1
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

13.688

152

57 - 386

5.407

38

13 - 747

196

387 Rezidans / 387 Residence

1+1 / 2+1 / 1+1 Duplex / 2+1 Duplex
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

9.455

92

51 - 273

1.763

8

27 - 493

118

362 Rezidans / 362 Residence

1+1 / 2+1 / 3+1 / 1+1 Duplex / 2+1 Duplex/ 3+1 Duplex
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

12.085

142

31 - 291

3.000

19

22 - 222

161

361B Rezidans / 361B Residence

1+0 / 1+1 /  1+1 Duplex / 2+1 / 2+1 Triplex/ 4+1 Duplex
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Toplam Ofis Alanı / Total Office Area 
Ofis Sayısı / Number of Offices 
Ofis / Office
Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

Adet / pcs

1.111

13

64-140

586

8

30-136

924

8

22-325

-

363A Rezidans-Ofis / 363A Residence -Office

11+1 /  2+1 Duplex / 4+1 
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

5.845

65

60-176

1.843

18

35-164

67

593 Rezidans / 593 Residence

 1+1 /  2+1 / 1+1 Dublex
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Toplam Konut Alanı / Total Housing Area 

Konut Sayısı / Number of Houses 

Konut / House

Toplam Ticari Alan / Total Commercial Area 

Ticari Ünite / Commercial  Unit 

Ticari Ünite / Commercial  Unit

Otopark / Car Park

Konut Tipleri / House Types 

m2

Adet / pcs

m2

m2

Adet / pcs

m2

Adet / pcs

2.568

34

45-161

1.061

9

21-183

15

594 Rezidans / 594 Residence

 1+1 /  2+1 / 3+1 / 1+1 Dublex / 2+1 Dublex
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Ahmet Çalık’ın girişimleriyle 1981 yılında temelleri atılan Çalık Holding, 
halihazırda enerji, madencilik, inşaat, finans, tekstil ve telekom 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Çalık Holding, 
17 ülkede yaklaşık 27 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Grup; Orta 
Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’daki öncü Türk yatırımcılardan biri 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir 

Uluslararası arenada güvenilirliği ve rakiplerinden farklılaşan çalışma 
anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Çalık Grubu, enerji sektöründe 
Çalık Enerji, elektrik dağıtım alanında YEDAŞ, ARAS EDAŞ, KEDS; 
madencilik sektöründe Lidya Madencilik ve Polimetal Madencilik; 
inşaat sektöründe Gap İnşaat, Çalık Gayrimenkul; finans sektöründe 
Aktif Bank ve Banka Kombetare Tregtare (BKT); tekstil sektöründe 
Çalık Denim, Çalık Cotton ve Gap Pazarlama; telekom sektöründe 
Albtelecom&Eagle Mobile şirketleriyle Türkiye’de ve dünyada güçlü bir 
oyuncu olarak ön plana çıkmaktadır. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, 
güvenilirliği ve güçlü finansal yapısı ile tanınan Çalık Holding, dünyanın 
önde gelen şirketleri ile uluslararası işbirliği içerisindedir. 
Çalık Holding, girişimci yapısı, akılcı stratejileri, kapsayıcılık ve çeşitliliğe 
verdiği önem, inovatif ve sürdürülebilir iş modelleri, teknolojiye ve insan 
kaynaklarına yaptığı yatırımlarla faaliyette bulunduğu her alanda ve 
coğrafyada, dokunduğu her insanın hayatına kalıcı değerler katmak 
amacıyla 35 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

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.

2004 yılında, Çalık Holding’in genişleyen gayrimenkul portföyü ve bununla 
birlikte inşaat sektöründe üstlendiği projeler sonucunda, Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığına dönüşmek üzere kurulan Çalık Emlak ve Gayrimenkul 
Geliştirme A.Ş, aktif olarak faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Şirket,  
1,75 milyar ABD doları yatırım portföyüyle bugün Türkiye’nin en büyük 
gayrimenkul şirketleri arasında yer almaktadır. Hem ticari hem de konut 
satış gelirleri yaratan projelerinin yüksek ve sürekli değer yaratma 
kapasitesi ile Çalık Gayrimenkul, kurulduğu yıldan bu yana kararlı 
adımlarla büyümeye devam etmektedir.

Çalık Gayrimenkul, Türkiye’de geliştirdiği nitelikli gayrimenkul projelerinde 
Gap İnşaat’ın taahhüt ve müteahhitlik tecrübesi ve Çalık Grubu’nun marka 
değerinin verdiği güç ile sektörde güvenilir ve sağlam bir konum edinmiştir. 
Sektörde faaliyet gösteren gayrimenkul geliştiricileri arasında üst ve niş 
bir segmentte konumlanan Çalık Gayrimenkul, İstanbul’un yüksek gelir 
potansiyeli taşıyan bölgelerinde, dengeli bir portföy yapısına sahip projelere 
yatırım yapmaktadır.

Çalık Gayrimenkul tarafından geliştirilen projeler hazırlık süreci, 
hedeflenen müşteri kitlesi, satış ve satış sonrası hizmet anlayışı ve kalitesi 
açısından sektör ortalamasının çok üzerinde yer almaktadır. Söz konusu 
projelerin tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik, doğaya saygı ve kentsel 
dokuyla uyum öncelik taşıyan konulardır.

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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Dünyanın saygın müteahhit şirketleri arasında yer alan Gap İnşaat, 
1996 yılında kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul’da bulunan Gap 
İnşaat’ın şantiyeleri, 3 kıtada birden projeler inşa etmektedir. Gap 
İnşaat; profesyonel yönetici kadrosu, her biri konusunda uzman 
çalışanları, yurtiçinde ve yurtdışında anahtar teslim iş yapabilme 
becerisi ve başarıyla gerçekleştirdiği projeleriyle geleceği bugünden 
inşa etmektedir.

Altyapı, üstyapı, konut ve endüstriyel tesis projelerinde tercih edilen 
saygın bir müteahhit şirketi olan Gap İnşaat, modern teknolojiden 
maksimum düzeyde yararlanmayı ilke edinmiş öncü, yenilikçi, 
çevreye ve doğaya saygılı bir çözüm ortağıdır. Özellikle zorlu 
coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Gap İnşaat; 
zamandan ve kaliteden ödün vermeden her türlü projeyi başarıyla 
gerçekleştirmektedir.

Gap İnşaat; çevreye verdiği önemi hem projelerini gerçekleştirirken hem 
de projelerinin doğa dostu özellikler barındırmasıyla kanıtlamaktadır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliğini her şeyin üstünde tutan Gap İnşaat, 20 milyon adam/
saat kazasızlık başarısına sahiptir. Gap İnşaat, bir dünya şirketi olarak başta 
Türkiye, Türkmenistan, Irak, Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere 3 kıtada 
gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en büyük ve en prestijli müteahhitler 
listesi olan ENR’da kesintisiz bir şeklide 2006’dan beri yer almaktadır. Yurtiçi ve 
yurtdışında üstlendiği projeleri başarılı bir şekilde hayata geçiren Gap İnşaat, 
Türkiye’nin inşaat sektöründeki gurur kaynağıdır.

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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