www.tarlabasi360.com

Istanbul, the center of the financial world
While Istanbul is becoming a business and trade center where the companies are guiding the world economy, open offices are
in constant pursuit of the international financial environments also open offices are serving as a bridge between
Europe and Asia in a commercial sense...
Since 2008, Istanbul which draws a high graph and included in the research of Financial Centers Cities has also been one of
the shining financial centers of the modern world with its representatives of global companies, dynamic market and
rapid enrichment of the urban fabric.

...اسطنبول مركز عالم المال

َ اسطنبول التي
 بينما تتحول إلى، تتبنى وظيفة الجسر بين أوروبا وآسيا بالمعنى التجاري أيضا،تراقب دائما في أوساط المراكز المالية العالمية
.مركز األعمال والتجارة الذي تُفتح فيه المكاتب من قبل الشركات التي توجه االقتصاد في العالم
 هي إحدى، والتي يرتفع خطها دائما في الرسم البياني2008 وإن اسطنبول التي تم إدراجها في بحث مدن المراكز المالية اعتبارا من عام
.المراكز المالية الساطعة في العالم الحديث مع ممثليات الشركات العالمية وبورصتها الفعالة ونسيجها الحضري الذي يزدهر بسرعة
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Center of Istanbul,
Taksim
Move your work to the heart of the city where life flows.
All the conveniences of the business life are around you in Tarlabaşı 360 which is just 350 meters
away from the Taksim Square and just a few steps away from the subway station.
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 إن جميع خدمات عالم األعمال تحيطكم في تارال.انقلوا عملكم إلى مركز المدينة تماما في مكان تدفق الحياة
. متر فقط إلى ميدان تقسيم وتبعد بضع خطوات فقط إلى محطة الميترو350  التي تبعد بمسافة360 باشي
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The most beautiful story of Istanbul is
written again.
Tarlabaşı 360 which is awarded the prize of ‘’The Best Urban Renewal’’ Project of Europe comes
to the life to revive the history on the axis of Taksim- Karaköy- Haliç. The colorful and glittering
life, warm neighborhood relations, trade, art and social life center of the times turn back to life
with Tarlabaşı 360 along with the preservation of architecture and cultural values.
We invite you to breathe the experienced memory of centuries.

.أجمل قصة السطنبول تكتب من جديد

 يبدأ بالتنفيذ من أجل إحياء، الذي حاز على جائزة مشروع أفضل تحديث حضري في اسطنبول360 إن تارال باشي
 إن الحياة الزاهية والملونة وعالقات الجيران ومركز التجارة. خليج من جديد-  قارا كوي- التاريخ في محور تقسيم
 مع الحفاظ على القيم360  تعود إلى الحياة من جديد مع تارالباشي،والفن والحياة االجتماعية التي كانت في الماضي
. نحن ندعوكم الستنشاق ذاكرة القرون الماضية.المعمارية والثقافية
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Tarlabaşı 360 which is the first ‘’Urban Renewal’’ Project of Turkey where historic values are
carefully maintained is one of the sample projects of Istanbul along with its 165 thousand m2
of building area and 220 meters of frontage.It situates as the new address for living and
investment along with its 1,000 car parking capacity and concept streets which will serve
for housing, offices, shopping and social life as consisting of 9 blocks and 952 units.

، الذي هو أول مشروع في تركيا للتحديث الحضري الذي يحافظ على القيم التاريخية بعناية360 إن مشروع تارال باشي
 إن. متر220  ألف متر مربع و وطول الواجهة160 هو أحد المشاريع النموذجية في اسطنبول مع مساحة اإلنشاءات
 واألزقة المصممة على أن تقدم الخدمات للتسوق والحياة، وحدة952  أجزاء و9 المساكن والمكاتب التي تتكون من
. تتمركز كعنوان جديد للحياة واالستثمارات، سيارة1000 االجتماعية وموقف السيارات بسعة
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The offices having comfort and
modern design
Your work is where life flows, namely in Taksim... In this way, Tarlabaşı 360 which provides both
the transport and social life comfort adds value to your business along with its unique facade
length and historic architecture. It provides offices being unique along with its completely different offices. It carries you the refreshment with its light architecture and city view and brings
you together with the privileges of business life with its modern lines and prestigious concept.

مكاتب مريحة ومجهزة بالتصميم الحديث

 الذي يقدم الراحة في المواصالت وفي الحياة360  إن تارال باشي... في تقسيم بعد اآلن،عملك في مكان تدفق الحياة
 وإن. يزيد من قيمة عملكم بطول الواجهة الال مثيل لها والتصميم المعماري التاريخي،االجتماعية أيضا بفضل ذلك
 يجمعكم بمزايا الحياة التجارية بخطوطه الحديثة.اختالف المكاتب بعضها تماما يجعل كل مكتب خاص لنفسه فقط
.ومفهومه المرموق بينما ينقل الرحابة إليكم بالتصميم المعماري المضيء ومنظر المدينة
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Galata Tower / برج غاالتا

Bosphorus / المضيق

Soho House / شو هاوس

İstiklal Street / شراع االستقالل

Taksim Square / ميدان تقسيم

Topkapı Palace / قصر توبقابي
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RENEWAL AREA CURRENT STATE

الوضع الحالي لمنطقة التجديد
RESIDENCE / الريزيدانس
OFFICE / المكاتب

المباني التاريخية
Not included in the project / خارج نطاق المشروع
HISTORICAL BUILDINGS /
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• 350 meters from Taksim Square
• Close by İstiklal Street • 5 minutes from Nişantaşı
• 2 minutes from Karaköy • 10 minutes from the Bosphorus
• 35 minutes from Atatürk Airport • 60 minutes from Sabiha Gökçen Airport

 متر إلى ميدان تقسيم350 •
 دقائق إلى نيسانتاسي5 • • إلى جانب شارع االستقالل مباشرة
 دقيقة إلى مطار أتاتورك35 •  دقائق إلى المضيق10 • • دقيقتين إلى قاراكوي
 دقيقة إلى مطار صبيحة كوكجن60 •
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مكاتب 360 OFFICE / 360
11.982
61

متر مربع m2 /
عدد pcs /

إجمالي مساحة المكاتب Total Office Area /
عدد المكاتب Number of Offices /

76 - 641

متر مربع m2 /

المكاتب Office /

5.312

متر مربع m2 /

إجمالي المساحة التجارية Total Commercial Area /

13
31 - 1459
183

			

عدد pcs /

الوحدة التجارية Commercial Unit /

متر مربع m2 /

الوحدة التجارية Commercial Unit /

عدد pcs /

موقف السيارات Car Park /
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LEED

In general of the project, LEED GOLD certification qualification will
be provided in all materials and resources to be used in all place and
systems such as parking area, lobby, and wet areas located in the
common neighborhood with building core and shell.

 بالنسبة لمركز وقشور المبنىLEED GOLD سوف يتم الحصول على شهادة الكفاءة
) و جميع المواد والمصادر التي سوف تستعمل في جميع األماكنCore & Shell(
واألنظمة الموجودة في المناطق المشتركة مثل مواقف السيارات والردهات واألماكن
.الرطبة في عموم المشروع

For this purpose; LEED certificates will be taken in accordance with
these categories;
- Water efficiency
- Energy & Atmosphere
- Materials and Resources
- Indoor quality
- Innovation in Design
- Exterior Lighting+ Landscape

 المناسبة لفئاتLEED ولهذا الهدف سوف يتم الحصول على شهادات
• إنتاجية الماء
• الطاقة & المناخ
• المواد والمصادر
• المواد والمصادر
• التجديد في التصميم
 تنسيق الحدائق+ • إضاءة الواجهات الخارجية
 في جميع المواد التيLEED وسوف يتم اختيار المواد المناسبة للحصول على فئة كفاءة
.سوف تستخدم

In all materials to be used, there will be appropriate choices which
will save sufficient LEED category. Along with building core and
shell, the common areas will be delivered as appropriate for the
project and as completed; the offices and trading units offered for
sale will be delivered as rough construction is completed. The internal
volumes of offices and commercial units will be able to be decorated
according to the user choice but the relevant provisions of the Square
Management Plan will be applied.
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 وأما،يتم تسليم مركز وقشور المبنى والمناطق المشتركة بشكل مكتمل ومناسب للمشروع
. يتم تسليمها بشكل مكتمل بناء العظم،المكاتب والوحدات التجارية التي تعرض للبيع
سوف يكون من الممكن تنظيم ديكور األماكن الداخلية للمكاتب والوحدات التجارية وفقا
. إال أنه يجب االمتثال إلى خطة إدارة المنطقة،لخيارات المستخدم
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مكاتب
6.525
35

عدد pcs /

إجمالي مساحة المكاتب

Total Office Area /

عدد المكاتب Number of Offices /

62 - 245

متر مربع m2 /

المكاتبOffice /

1.880

متر مربع m2 /

إجمالي المساحة التجارية Total Commercial Area /

9
12 - 441
45
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متر مربع m2 /

361 OFFICE / 361

			

عدد pcs /

الوحدة التجارية Commercial Unit /

متر مربع m2 /

الوحدة التجارية Commercial Unit /

عدد pcs /

موقف السيارات Car Park /
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360 BLOCK FLOOR PLANS

مخططات طوابق
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البلوكات 360

360 BLOCK
BLOCK-A/ 1st BASEMENT

360 بلوك

55 | COMMERCIAL / تجاري

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

 الطابق السفلي األول/ A - البلوك

NET / الصافي333,37 m2

BLOCK A / A البلوك

GROSS / اإلجمالي418,00 m2

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

Çukur Street / زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / باشي

57
55

58

59

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر
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56 | COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي69,56 m2
GROSS / اإلجمالي87,80 m2

57 | COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي181,41 m2
GROSS / اإلجمالي224,48 m2

58 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي420,91 m2
GROSS / اإلجمالي513,43 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي655,77 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي793,63 m2

59 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي379,92 m2
GROSS / اإلجمالي506,71 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي1.202,05 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي1.459,02 m2
Çukur Street /

زقاق شوكور

BLOCK A / B البلوك

Halepli Bekir Street /

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK

BLOCK-A/ 1 ST BASEMENT

360 بلوك

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

السفلي األول
السفلي
األرضي
الطابق
الطابق
/ A/ A- البلوك

58 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي234,86 m2

BLOCK A / A البلوك

GROSS / اإلجمالي280,02 m2

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

Çukur Street / زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / باشي

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر
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60

59

61

59 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي822,13 m2
GROSS / اإلجمالي951,97 m2

60 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي352,10 m2
BALCONY /  البلكون2,53 m2
GROSS / اإلجمالي416,25 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي715,54 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي857,52 m2

61 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي167,87 m2
GROSS / اإلجمالي200,80 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي338,64 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي400,48 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

BLOCK B / B البلوك

Halepli Bekir Street /

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-A/ UPPER FLOOR

360 بلوك

60 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

 الطابق األرضي الفوقي/ A البلوك

NET / الصافي363,44 m2
BALCONY /  البلكون2,53 m2

BLOCK A / A البلوك

GROSS / اإلجمالي441,06 m2

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

Çukur Street / زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / باشي

62
60

61

63

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

64

61 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي170,77 m2
GROSS / اإلجمالي199,58 m2

62 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي563,08 m2
BALCONY /  البلكون4,90 m2
GROSS / اإلجمالي628,14 m2

63 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي56,22 m2
GROSS / اإلجمالي63,98 m2

64 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي255,67 m2
BALCONY /  البلكون3,19 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

BLOCK B / B البلوك

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

GROSS / اإلجمالي304,72 m2

The developer company reserves the right to change any kind of plan and

42

43

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK

1 | OFFICE / المكتب

BLOCK-A/ 1st FLOOR

NET / الصافي147,40 m
BALCONY /  البلكون1,27 m2
TERRACE /  الشرفة4,70 m2
GROSS / اإلجمالي195,30 m2
2

360 بلوك

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

 الطابق األول/ A البلوك

BLOCK A / A البلوك

2 | OFFICE / المكتب

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

1

Çukur Street / زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / باشي
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Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

6

NET / الصافي62,88 m
GROSS / اإلجمالي78,51 m2
2

3 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي168,30 m
BALCONY /  البلكون0,47 m2
TERRACE /  الشرفة0,48 m2
GROSS / اإلجمالي210,65 m2
2

4 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي95,44 m2
GROSS / اإلجمالي120,11 m2

5 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي76,35 m2
GROSS / اإلجمالي102,23 m2

6 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي90,17 m2
BALCONY /  البلكون4,07 m2
GROSS / اإلجمالي120,54 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

BLOCK B / B البلوك

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

7 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي105,21 m2
BALCONY /  البلكون2,90 m2
TERRACE /  الشرفة2,62 m2
GROSS / اإلجمالي141,38 m2

8 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي110,13 m2
GROSS / اإلجمالي143,52 m2

9 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي114,86 m2
GROSS / اإلجمالي142,34 m2

10 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي93,88 m2
GROSS / اإلجمالي117,81 m2

11 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي61,34 m2
GROSS / اإلجمالي76,66 m2

12 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي154,27 m2
GROSS / اإلجمالي194,08 m2

13 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي204,64 m2
BALCONY /  البلكون2,06 m2
TERRACE /  الشرفة2,06 m2
GROSS / اإلجمالي270,93 m2

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK

14 | OFFICE / المكتب

BLOCK-A / 2st FLOOR

NET / الصافي108,18 m
BALCONY /  البلكون26,87 m2
TERRACE /  الشرفة52,43 m2
GROSS / اإلجمالي220,56 m2
2

360 بلوك

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

 الطابق الثاني/ A البلوك

BLOCK A / A البلوك

20 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي92,74 m2
GROSS / اإلجمالي119,19 m2

21 | OFFICE / المكتب

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

Çukur Street / زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / باشي
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16
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18
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20

21
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23

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

24

14

15 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي192,59 m2
BALCONY /  البلكون7,50 m2
GROSS / اإلجمالي247,45 m2

16 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي95,45 m2
GROSS / اإلجمالي120,59 m2

17 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي76,11 m2
GROSS / اإلجمالي106,88 m2

NET / الصافي91,47 m2
GROSS / اإلجمالي117,72 m2

22 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي88,31 m2
GROSS / اإلجمالي111,58 m2

23 | OFFICE / المكتب

NET /  الصافي181,52 m2
GROSS /  اإلجمالي231,62 m2

24 | OFFICE / المكتب
18 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي110,42 m2
GROSS / اإلجمالي145,49 m2

NET /  الصافي179,31 m2
TERRACE /  الشرفة41,00 m2
GROSS /  اإلجمالي289,67 m2

19 | OFFICE / المكتب

BLOCK B / B البلوك
Çukur Street /

زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

NET / الصافي109,25 m2
GROSS / اإلجمالي148,91 m2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-A / 3rd FLOOR

360 بلوك

 الطابق الثالث/ A البلوك

BLOCK A / A البلوك

جادة تارال

زقاق فيجيجي

Çukur Street / زقاق شوكور

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

NET / الصافي239,45 m
BALCONY /  البلكون1,34 m2
TERRACE /  الشرفة78,96 m2
GROSS / اإلجمالي398,07 m2
2

26

27

28

29

30

31

33

32

25

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / باشي

25 | OFFICE / المكتب

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

26 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي95,44 m
GROSS / اإلجمالي125,18 m2
2

27 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي73,66 m
BALCONY /  البلكون1,60 m2
GROSS / اإلجمالي105,29 m2
2

30 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي91,40 m2
BALCONY /  البلكون1,62 m2
GROSS / اإلجمالي120,39 m2

31 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي91,46 m2
GROSS / اإلجمالي119,50 m2

32 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي89,75 m2
GROSS / اإلجمالي116,93 m2

33 | OFFICE / المكتب

28 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي109,35 m
GROSS / اإلجمالي147,46 m2
2

NET /  الصافي221,30 m2
TERRACE /  الشرفة161,88 m2
GROSS /  اإلجمالي438,39 m2

29 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي113,81 m2
BALCONY /  البلكون2,10 m2
GROSS / اإلجمالي150,04 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

BLOCK B / B البلوك

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي
The developer company reserves the right to change any kind of plan and

48

49

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-A/ 4th FLOOR

360 بلوك

 الطابق الرابع/ A البلوك

زقاق فيجيجي

35

36

34

زقاق شوكور

37

39

41

40

35 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي97,38 m2
GROSS / اإلجمالي128,69 m2

36 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي65,66 m2
BALCONY /  البلكون11,33 m2
GROSS / اإلجمالي103,63 m2

37 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي105,62 m
GROSS / اإلجمالي143,47 m2
2

BLOCK B / B البلوك
Çukur Street /

38

NET / الصافي213,28 m
BALCONY /  البلكون15,12 m2
TERRACE /  الشرفة12,42 m2
GROSS / اإلجمالي309,92 m2
2

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

Çukur Street / زقاق شوكور

BLOCK A / A البلوك

Tarlabaşı Boulevard / باشي

34 | OFFICE / المكتب

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

38 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي113,97 m2
BALCONY /  البلكون0,87 m2
GROSS / اإلجمالي150,03 m2

39 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي92,39 m2
GROSS / اإلجمالي125,72 m2

40 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي91,47 m2
GROSS / اإلجمالي121,02 m2

41 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي308,84 m2
BALCONY /  البلكون4,90 m2
GROSS / اإلجمالي416,25 m2

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and

50

51

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-A/ 5th FLOOR

360 بلوك

 الطابق الخامس/ A البلوك

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

زقاق فيجيجي

43

46

44

45

42

47

49

48

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / باشي

Çukur Street / زقاق شوكور

BLOCK A / A البلوك

42 | OFFICE / المكتب

46 | OFFICE / المكتب

43 | OFFICE / المكتب

47 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي79,84 m2
BALCONY /  البلكون17,40 m2
GROSS / اإلجمالي125,05 m2

44 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي69,68 m2
BALCONY /  البلكون1,82 m2
GROSS / اإلجمالي93,41 m2

45 | OFFICE / المكتب

Çukur Street /

زقاق شوكور

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

NET /  الصافي77,72 m2
TERRACE /  الشرفة16,00 m2
GROSS /  اإلجمالي126,06 m2

48 | OFFICE / المكتب

NET /  الصافي89,03 m2
TERRACE /  الشرفة19,24 m2
GROSS /  اإلجمالي149,06 m2

BLOCK B / B البلوك

NET / الصافي96,78 m2
BALCONY /  البلكون18,71 m2
GROSS / اإلجمالي149,30 m2

NET / الصافي198,54 m2
BALCONY /  البلكون1,37 m2
TERRACE /  الشرفة13,39 m2
GROSS / اإلجمالي289,35 m2

NET /  الصافي78,44 m2
TERRACE /  الشرفة13,91 m2
GROSS /  اإلجمالي120,22 m2

49 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي276,41 m2
BALCONY /  البلكون5,57 m2
TERRACE /  الشرفة27,68 m2
GROSS / اإلجمالي406,30 m2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and

52

53

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK

50 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي202,43 m2

BLOCK-A/ 6th FLOOR

BALCONY /  البلكون4,63 m2

360 بلوك

TERRACE /  الشرفة15,02 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي269,36 m2

 الطابق السادس/ A البلوك

زقاق فيجيجي

51 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري

54
50

51

52

53

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

Çukur Street / زقاق شوكور

BLOCK A / A البلوك

Tarlabaşı Boulevard / باشي

TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي509,24 m2

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

NET / الصافي113,93 m2
BALCONY /  البلكون5,83 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي219,44 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي371,94 m2

52 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي180,92 m2
BALCONY /  البلكون17,02 m2
TERRACE /  الشرفة5,19 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي330,23 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي502,96 m2

53 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي148,47 m2
BALCONY /  البلكون15,08 m2
TERRACE /  الشرفة3,37 m2
TOTAL NET / مجموع الصافي277,93 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي412,74 m2

BLOCK B / B البلوك

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

54 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي259,11 m2
BALCONY /  البلكون16,02 m2
TERRACE /  الشرفة82,41 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

TOTAL NET / مجموع الصافي384,87 m2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي641,11 m2
The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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55

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-A/ 7th FLOOR

360 بلوك

50 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي66,93 m2

 الطابق السابع/ A البلوك

زقاق فيجيجي

TERRACE /  الشرفة83,31 m2

54

53
50

51
52

BLOCK B / B البلوك

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Fıçıcı Abdi Street / عبدي

جادة تارال

Çukur Street / زقاق شوكور

BLOCK A / A البلوك

Tarlabaşı Boulevard / باشي

BALCONY /  البلكون20,21 m2

Fıçıcı Abdi Street / زقاق فيجيجي عبدي

51 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي105,51 m2
BALCONY /  البلكون10,60 m2
TERRACE /  الشرفة5,83 m2

52 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي149,31 m2
BALCONY /  البلكون17,02 m2
TERRACE /  الشرفة5,19 m2

53 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي129,46 m2
BALCONY /  البلكون15,08 m2
TERRACE /  الشرفة5,37 m2

54 | DUBLEX COMMERCIAL / دوبلكس تجاري
NET / الصافي125,76 m2
BALCONY /  البلكون16,02 m2
TERRACE /  الشرفة82,41 m2

Çukur Street /

زقاق شوكور

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

360 BLOCK
BLOCK-B

360 بلوك
B البلوك

HISTORICAL FAVOURITE OF 360 BLOCK / B
This special building with a protected structure as per the decision of the Commission for
Protection Zone No 1, İstanbul renewal areas, is the most precious part of
360 Block represented to the city.
As a detached building with 7 floors together with the loft, block B has a form reflecting
traditional Tarlabaşı architecture in a distinct way and making you a part of the historical
heritage with its individual entrance opening to the Avenue, 8 offices with areas ranging
between 135- 236 m2 and 2 commercial units.

B  البلوك- 360 المنطقة المفضلة التاريخية ألرض
إن هذه العمارة الخاصة التي يتم حماية هيكليتها الحالية تماما بقرار مجلس مناطق التحديث في اسطنبول لحماية المنطقة رقم
. أرض360  هي أثمن قطعة في تارال باشي، والتي يتم تقييمها مجددا في المدينة بالترميم الخاص الموافق ألصله1
 طوابق مع طابق الشرفة والذي يملك مدخال خاصا له على الجادة مع مناطق7  الذي يبرز كعمارة مستقلة منB إن البلوك
، والذي سوف يشارككم في الميراث التاريخي، متر مربع135-236  التي تتغير بين2  مكاتب والوحدات التجارية عدد8
.يتمتع بشكل بارز في التصميم المعماري التقليدي لتارال باشي

FEATURES OF B BLOCK / B خصائص البلوك
FLOOR PRINT AREA /

مساحة القاعدة

TARLABAŞI BOULEVARD FRONTAGE LENGTH /

139 m2

طول الواجهة على جادة تارال باشي

8m

BUILDING DEPTH / المبنى

16 m

FLOOR / الطوابق

عدد

TOTAL OFFICE AREA /

58

عمق

8

مجموع مساحة المكاتب

1.090 m2

11,24 m2

11,13 m2

1,74 m2

1,42 m2

14,91 m2

14,53 m2
6,83 m2

7,27 m2
2,25 m2
3 6,93 m

2,25 m2

2,25 m2

2

17,74 m2
62,09 m2

12,70 m

2

10,47 m

2

5,98 m2

57,75 m2
3,86 m2

2

16,44 m2
19,36 m2

2

11,38 m2

1

1

12,50 m

2

11,89 m

2

7,96 m2

22,06 m2
6,75 m2

1,92 m2

10,94 m

2

1,92 m2
14,30 m2

1st BASEMENT FLOOR PLAN /
مخطط الطابق السفلي األول
1 | COMMERCIAL / تجاري

Warehouse Gross /  إجمالي المستودع17,74 m2
2 | COMMERCIAL / تجاري

Warehouse Gross /  إجمالي المستودع17,13 m2

LOWER GROUND FLOOR PLAN /
مخطط الطابق السفلي
1 | COMMERCIAL / تجاري

UPPER GROUND - 4th FLOOR PLAN /
 الطابق الرابع- الطابق األرضي العلوي
4-8 | COMMERCIAL / تجاري

Net / الصافي7,96 m2

Net / الصافي76,93 m2

Gross /  اإلجمالي31,00 m2

Balcony  البلكون3,84 m2

2 | COMMERCIAL / تجاري

Net /  الصافي14,66 m2
Gross /  اإلجمالي43,66 m2
3 | COMMERCIAL / تجاري

Gross  اإلجمالي143,66 m2

5th FLOOR PLAN /
مخطط الطابق الخامس
9 | OFFICE / تجاري

6th FLOOR PLAN /
مخطط الطابق السادس
10 | DUBLEX OFFICE / تجاري

Net / الصافي71,29 m2

Net / الصافي60,00 m2

Terrace  الشرفة14,30 m2

Terrace /  الشرفة10,94 m2

Gross  اإلجمالي135,28 m2

7th FLOOR PLAN /
مخطط الطابق السابع

دوبلكس

Total Net /  مجموع الصافي124,34 m2
Total Gross /  مجموع اإلجمالي236,87 m2

Net /  الصافي33,20 m2
Gross /  اإلجمالي47,66 m2
60

Geliştirici firma teknik açıdan gerek gördüğü her türlü plan ve metrekare değişikliğini yapma hakkını saklı tutar.

.إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع عندما ترى ضرورة لذلك

61

Net / الصافي64,34 m2
Terrace /  الشرفة6,75 m2

361 BLOCK FLOOR PLANS

مخططات طوابق

63

62

البلوكات 361

361 BLOCK
360

361 BLOCK

2nd BASEMENT

1 | DUBLEX COMMERCIAL / تجاري

1st BASEMENT

361 بلوك

NET / الصافي57,50 m

361 بلوك

الطابق السفلي الثاني

دوبلكس

2

2 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

الطابق السفلي األول

NET / الصافي96,53 m2

تريبلكس

TOTAL NET / الصافي

7

7

Tarlabaşı Boulevard /

جادة تارال باشي

NET /  الصافي46,87 m

2

TOTAL NET /الصافي

 مجموع104,37 m
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي137,65 m2
2

7 | COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي144,35 m

2

TOTAL NET / الصافي

 مجموع331,02 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي432,72 m2

Sakız Ağacı Street /

شارع سكيز أغاجي

 مجموع135,12 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي195,34 m2

6

2

3

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

4

5

4 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي42,94 m

تريبلكس

2

TOTAL NET / الصافي

 مجموع159,36 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي231,94 m2
5 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي83,12 m

تريبلكس

2

BALCONY /  البلكون151,94 m2
TERRACE /  الشرفة221,65 m2

6 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET /  الصافي25,15 m2

تريبلكس

TOTAL NET / الصافي

 مجموع108,49 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي159,89 m2
7 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي118,36 m

تريبلكس

2

Halepli Bekir Street /

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

The developer company reserves the right to change any kind of plan and

64

تريبلكس

TOTAL NET / الصافي

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

شارع سكيز أغاجي

NET /  الصافي40,36 m2

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

Sakız Ağacı Street /

1 | COMMERCIAL / تجاري
Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

جادة تارال باشي

3 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

1

1
Tarlabaşı Boulevard /

 مجموع315,28 m2
TOTAL GROSS /  مجموع اإلجمالي441,49 m2

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

361 BLOCK

360
361 BLOCK
GROUND FLOOR

1st FLOOR

BLOCK B / B البلوك

361 بلوك

2 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي112,82 m2

الطابق األرضي

3 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
BLOCK B / B البلوك

NET / الصافي50,00 m2

7
8

تريبلكس
تريبلكس

4 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

تريبلكس

5 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

تريبلكس

NET / الصافي55,43 m2
NET / الصافي35,14 m

361 بلوك

BLOCK B / B البلوك

الطابق األول

BLOCK B / B البلوك

9

5

NET / الصافي37,88 m2

7 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي68,31 m2

8 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي107,38 m2

تريبلكس

جادة تارال باشي

تريبلكس
تريبلكس

GROSS / اإلجمالي161,16 m

2

Sakız Ağacı Street /

شارع سكيز أغاجي

BLOCK A / A البلوك

1 | COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي6,44 m

2

2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

3

4

2

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

GROSS / اإلجمالي12,67 m2

6
5

2

2 | COMMERCIAL / تجاري

1

NET / الصافي26,20 m

3

2

BLOCK A / A البلوك

GROSS / اإلجمالي46,73 m2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

66

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

4

2

4 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

تريبلكس

5 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

تريبلكس

6 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

تريبلكس

NET / الصافي33,68 m2

NET / الصافي45,46 m2

BLOCK A / A البلوك
9 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي161,56 m2

BALCONY /  البلكون1,89 m2

GROSS /  اإلجمالي245,02 m2

1

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

تريبلكس

NET / الصافي49,21 m2

Tarlabaşı Boulevard /

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

شارع سكيز أغاجي

6 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

3 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري
NET / الصافي44,76 m2

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

Sakız Ağacı Street /

6

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

جادة تارال باشي

تريبلكس

NET / الصافي105,93 m2

2

Tarlabaşı Boulevard /

2 | TRIPLEX COMMERCIAL / تجاري

BLOCK A / A البلوك
The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

361 BLOCK
360

361 BLOCK

2nd FLOOR

361 بلوك

NET / الصافي161,62 m2

GROSS /  اإلجمالي240,80 m2

NET / الصافي159,66 m2

الطابق الثالث

BALCONY /  البلكون3,23 m2
GROSS /  اإلجمالي235,69 m2

11 | OFFICE / المكتب

BLOCK B / B البلوك

16 | OFFICE / المكتب

361 بلوك

10 | OFFICE / المكتب

الطابق الثاني

BLOCK B / B البلوك

3rd FLOOR

BLOCK B / B البلوك

17 | OFFICE / المكتب

BLOCK B / B البلوك

NET / الصافي51,46 m2

NET / الصافي51,68 m2

GROSS /  اإلجمالي80,93 m

2

10

GROSS /  اإلجمالي81,81 m2

12 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي60,48 m

15

13

14

12

Tarlabaşı Boulevard /

جادة تارال باشي

13 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي45,69 m2

GROSS /  اإلجمالي63,88 m2

14 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي91,95 m2

GROSS /  اإلجمالي137,40 m

2

15 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي81,39 m2

Sakız Ağacı Street /

شارع سكيز أغاجي

GROSS /  اإلجمالي121,40 m2

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

شارع سكيز أغاجي

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Sakız Ağacı Street /

11

GROSS /  اإلجمالي86,48 m2

NET / الصافي60,50 m2

17
21

19

20

18

4

NET / الصافي52,23 m2

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

GROSS /  اإلجمالي96,44 m2
Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

19 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي45,68 m2

GROSS /  اإلجمالي63,23 m2

20 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي90,75 m2

GROSS /  اإلجمالي128,16 m2

21 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي81,28 m2

GROSS /  اإلجمالي119,61 m2

4 | OFFICE / المكتب

3 | OFFICE / المكتب

BLOCK A / A البلوك

GROSS /  اإلجمالي85,57 m2

BLOCK A / A البلوك

BLOCK A / A البلوك

3
Halepli Bekir Street /

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

جادة تارال باشي

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

Tarlabaşı Boulevard /

18 | OFFICE / المكتب

16

2

NET / الصافي52,07 m2

BALCONY /  البلكون2,68 m2

BLOCK A / A البلوك

GROSS /  اإلجمالي98,31 m2
The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

361 BLOCK
360

361 BLOCK

4th FLOOR

5th FLOOR

BLOCK B / B البلوك

361 بلوك

361 بلوك

22 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي158,07 m

الطابق الرابع

2

GROSS /  اإلجمالي234,04 m2

28 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي132,90 m2

الطابق الخامس

TERRACE /  الشرفة30,27 m2
GROSS /  اإلجمالي222,24 m2

23 | OFFICE / المكتب

BLOCK B / B البلوك

BLOCK B / B البلوك

NET / الصافي51,55 m2

29 | OFFICE / المكتب

BLOCK B / B البلوك

GROSS /  اإلجمالي78,59 m

NET / الصافي50,90 m2

2

22

23

27

25

26

24

Tarlabaşı Boulevard /

25 | OFFICE / المكتب

جادة تارال باشي

NET / الصافي45,68 m2

GROSS /  اإلجمالي62,89 m2

26 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي92,19 m2

GROSS /  اإلجمالي123,49 m2

27 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي76,85 m2

Sakız Ağacı Street /

BALCONY /  البلكون2,00 m

2

شارع سكيز أغاجي

TERRACE /  الشرفة3,11 m2

GROSS /  اإلجمالي120,60 m2

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

شارع سكيز أغاجي

GROSS /  اإلجمالي85,05 m2

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

Sakız Ağacı Street /

T

GROSS /  اإلجمالي78,59 m2

28

30 | OFFICE / المكتب

29
33
31

32

30

6

5 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي50,48 m2

Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

BLOCK A / A البلوك

GROSS /  اإلجمالي93,29 m2

Halepli Bekir Street /

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

GROSS /  اإلجمالي87,26 m2

31 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي45,69 m2

GROSS /  اإلجمالي64,48 m2

32 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي90,94 m2

GROSS /  اإلجمالي130,04 m2

33 | OFFICE / المكتب

NET / الصافي77,09 m2

GROSS /  اإلجمالي116,07 m2

6 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس

مكتب

NET / الصافي50,36 m2

GROSS /  اإلجمالي93,56 m2

زقاق حلبلي بكر

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

NET / الصافي60,65 m2

BLOCK A / A البلوك

BLOCK A / A البلوك

5

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

جادة تارال باشي

NET / الصافي60,49 m2

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

Tarlabaşı Boulevard /

24 | OFFICE / المكتب

BLOCK A / A البلوك
The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

BLOCK B / B البلوك

6th FLOOR

34 | DUBLEX OFFICE / مكتب دوبلكس
NET /  الصافي49,31 m2
TERRACE /  الشرفة29,23 m2
TOTAL NET /  مجموع الصافي90,25 m2
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي173,70 m2

361 بلوك
الطابق السادس

Sakız Ağacı Street /

شارع سكيز أغاجي

34
37
36

35

زقاق حلبلي بكر

36 | DUBLEX OFFICE / مكتب دوبلكس
NET /  الصافي80,99 m2
TERRACE /  الشرفة15,42 m2
TOTAL NET /  مجموع الصافي158,96 m2
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي238,43 m2
37 | DUBLEX OFFICE / مكتب دوبلكس
NET /  الصافي67,92 m2
TERRACE /  الشرفة18,84 m2
TOTAL NET /  مجموع الصافي122,82 m2
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي200,95 m2

361 بلوك

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

BLOCK A / A البلوك

BLOCK B / B البلوك

الطابق العلوي

34 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس
TERRACE /

BLOCK B / B البلوك

BALCONY /  البلكون7,95 m2
Tarlabaşı Boulevard /

جادة تارال باشي

Sakız Ağacı Street /

شارع سكيز أغاجي

34

36

35

37

TERRACE /  الشرفة28,50 m2

36 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس

مكتب

NET / الصافي77,94 m2
TERRACE /

 الشرفة15,42 m2

37 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس

مكتب

NET / الصافي54,90 m2

TERRACE / اإلجمالي18,84 m2

BLOCK A / A البلوك
6 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس

مكتب

NET / الصافي37,22 m2
TERRACE /

 الشرفة29,52 m2

7
Halepli Bekir Street /

زقاق حلبلي بكر

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

مكتب

NET / الصافي83,40 m2

Tarlabaşı Boulevard / جادة تارال باشي

The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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 الشرفة29,23 m2

35 | DUBLEX OFFICE / دوبلكس

7 | DUBLEX OFFICE / مكتب دوبلكس
NET /  الصافي35,05 m2
TERRACE /  الشرفة29,52 m2
TOTAL NET /  مجموع الصافي72,27 m2
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي158,37 m2

square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

مكتب

NET / الصافي40,94 m2

BLOCK A / A البلوك

7

Halepli Bekir Street /

35 | DUBLEX OFFICE / مكتب دوبلكس
NET /  الصافي87,45 m2
BALCONY / البلكون7,95 m2
TERRACE /  الشرفة28,50 m2
TOTAL NET /  مجموع الصافي170,85 m2
TOTAL GROSS / مجموع اإلجمالي238,17 m2

ROOF FLOOR

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

جادة تارال باشي

Sakız Ağacı Street / شارع سكيز أغاجي

Tarlabaşı Boulevard /

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

BLOCK B / B البلوك

361 BLOCK

Halepli Bekir Street /زقاق حلبلي بكر

361 BLOCK
360

BLOCK A / A البلوك
The developer company reserves the right to change any kind of plan and
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square meters which sees it as a requirement in terms of technical.

إن الشركة المطورة تحتفظ بحق إجراء جميع أنواع التغييرات حول المخطط والمتر المربع
.عندما ترى ضرورة لذلك

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

 تقوم بنشاطاتها،1981 إن جاليك هولدينغ التي بدأ تأسيسها بمبادرات أحمد جاليك في عام
.اآلن في مجاالت الطاقة والتعدين واإلنشاءات والتمويل والمنسوجات واالتصاالت
 تمنح،وإن إن جاليك هولدينغ التي هي من بين أضخم المؤسسات الصناعية في تركيا
 تستمر المجموعة بنشاطاتها كأحد. دولة17  ألف شخص تقريبا في27 إمكانية العمل لـ
.المستثمرين األتراك الرائدين في آسيا الوسطى ودول البلقان والشرق األوسط وإفريقيا

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 مجموعة جاليك التي تستمر بنشاطاتها على الصعيد العالمي بموثوقيتها ومفهومها في
 تبرز كالعب قوي في تركيا وفي العالم مع شركاتها،العمل الذي يميزها عن منافسيها
 في مجال توزيعYEDAŞ ARAS EDAŞ KEDS  و،جاليك للطاقة في قطاع الطاقة
 وغاب لإلنشاءات وجاليك، وليديا للتعدين و بوليمتال للتعدين في مجال التعدين،الكهرباء
Banka Kombetare Tregtare (BKT( وبنك أكتيف و،للعقارات في مجال اإلنشاءات
 و، وجاليك دنيم وجاليك كوتون و غاب للتسويق في مجال المنسوجات،في مجال التمويل
. في مجال االتصاالتAlbtelecom&Eagle Mobile
وإن جاليك هولدينغ المعروفة بسمعتها وموثوقيتها وبنيتها التمويلي القوي في إطار
 هي في تعاون دولي مع الشركات،نشاطاتها التي تستمر في المناطق العديدة من العالم
 عام بهدف إضافة القيم الثابتة في حياة كل35  وتستمر في نشاطاتها منذ.الرائدة في العالم
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

74

إن شركة جاليك المساهمة للعقارات والتطوير التي تم تأسيسها على أن تُحول إلى شراكة
 فعليا في نتيجة المحفظة العقارية2010 االستثمارات العقارية قد بدأت بنشاطاتها في عام
التي توسعت لجاليك هولدينغ والمشاريع التي تبنتها في مجال اإلنشاءات في نفس الوقت
 وإن الشركة هي من بين أضخم شركات العقارات في تركيا بمحفظة.2004 في عام
 تستمر بالنمو اعتبارا من، إن جاليك للعقارات. مليار دوالر أمريكي1.75 االستثمار بمبلغ
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

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.

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
 وإن جاليك للعقارات التي حصلت على موقع عالي. شخص35 الخبير المتكون من
 تقوم،ومتخصص بين مطوري العقارات الذين يقومون بنشاطاتهم في هذا القطاع
باالستثمارات في المشاريع الحائزة على بنية المحفظة المتوازنة في المناطق التي لها
.إمكانيات اإليرادات العالية في اسطنبول

Çalık Gayrimenkul has a reliable and strong position in the sector with
Gap İnşaat’s experience in commitment and contracting in the highquality 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.

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

75

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.

تم تأسيس غاب لإلنشاءات التي هي من بين شركات المقاوالت المحترمة في العالم في عام
 تقوم بإنشاء، وإن مواقع عمل غاب إنشاءات التي يتواجد مركزها االساسي في اسطنبول.1996
 تقوم غاب لإلنشاءات بإنشاء المستقبل من اليوم مع.المشاريع في القارات الثالثة في آن واحد
 ومهارتها بتنفيذ األعمال، وعامليها الخبراء في مجاالتهم،كادرها المحترف في المجال الداري
. ومشاريعها التي تحققها بنجاح،بنظام تسليم المفتاح داخل البالد وخارج البالد

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.

وإن غاب لإلنشاءات التي هي شركة المقاوالت المحترمة والمفضلة في مشاريع البنى
 هي شريك الحلول الرائد والمجدد،التحتية والبنى الفوقية والمساكن والمنشآت الصناعية
 وإن.والمحافظ للبيئة والطبيعة و يتبنى االستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالمستوى األعلى
غاب لإلنشاءات التي جعلت اسمها يذكر بالمشاريع التي حققتها في المناطق الصعبة بشكل
. تقوم بتحقيق جميع أنواع المشاريع بنجاح دون التخلي عن الجودة والوقت،خاص

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.

تثبت غاب لإلنشاءات األهمية التي تبديها للبيئة خالل تحقيق مشاريعها ومع احتواء
 وإن غاب لإلنشاءات التي تعطي األولوية.مشاريعها للخصائص الصديقة للبيئة أيضا
20  لها نجاح في عدم ظهور الحوادث لـ،لصحة العاملين وسالمة العمل قبل كل شيء
ENR  وقد حصلت شركة غاب لإلنشاءات على مكانها في قائمة. ساعة/ مليون شخص
 دون انقطاع كشركة عالمية2006 التي هي قائمة أكبر وأعرق المقاولين في العالم منذ عام
بالمشاريع التي حققتها في القارات الثالثة وعلى رأسها تركيا و تركمانستان والعراق وقطر
 وإن غاب لإلنشاءات التي حققت المشاريع التي تبنتها داخل.والمملكة العربية السعودية
. هي مصدر الفخر في قطاع اإلنشاءات في تركيا،البالد وخارج البالد بنجاح
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