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360
Istanbul

İki kıtayı, farklı kültürleri, dilleri, sesleri, lezzetleri buluşturan şehir, İstanbul’un kalbi Taksim’de
şimdi yepyeni bir buluşma noktası var: Taksim 360. Türkiye’nin en büyük yenileme projesi

Taksim 360, aynı zamanda Avupa’nın En İyi Kentsel Yenileme Ödülü’ne layık görüldü.  

Taksim 360, Beyoğlu’nun tarihi, mimari ve kültürel değerleri hassasiyetle korunarak yenilendi.
Çok sesliliğin zenginliğiyle İstanbul, yepyeni yaşam ve cazibe merkezine kavuştu. 

Tarlabaşı’nı dönüştüren yepyeni bir karma proje Taksim 360. 
Sadece ofis ve rezidans bloklarıyla değil, içinde yer alan mağazaları,

sanat galerileri ve konumuyla Taksim 360 dolu dolu bir hayat vaat ediyor. 

Nişantaşı, Cihangir ve Eminönü gibi İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini  isteyen İstanbul 
aşıklarının Taksim 360’da yaşayacağı pek çok hikaye var, hepsi de buram buram İstanbul dolu. 

Located in the heart of Istanbul, which brings together two continents and different cultures, languages, voices, 
and tastes, Taksim has a brand new meeting point: Taksim 360. 

Taksim 360, the largest renewal project in Turkey, received the award “Best Urban Renewal Project in Europe.”  

Taksim 360 has been renewed by preserving the historical, architectural, and cultural values of 
Beyoğlu with precision. 

With the richness of polyphony, Istanbul has gained a brand new life and attraction center. 

Taksim 360 is a brand new mixed project that transforms Tarlabaşı. 
Taksim 360 promises a full life not only with its offices and residence blocks, but also with its stores, 

art galleries and location. 

Lovers of Istanbul who want to experience the historical and cultural richness of Istanbul such as Nişantaşı, 
Cihangir and Eminönü have many stories to experience at Taksim 360, which are all full of Istanbul. 



  

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.

Ranking first among the world’s best 
destinations such as Rome, New York, and 

London, Istanbul is also a world capital that 
has always been a hub throughout its history of 

300.000 years. It is the host of history and a proud 
city with its shoulders resting on two continents as the 

shining destination of modern times.
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Taksim 360, Turkey’s first public-private partnership “Urban Renewal’ project where historic values are carefully 
preserved, is a unique addition to Istanbul’s skyline with a construction area of 165.000 m2 and a facade of 220 meters.

Boasting 9 blocks and 918 units that offer apartments, offices, commercial areas, shopping opportunities and concept 
streets for social activities, the project is positioned as a new platform for living and investment.

Tarihi değerlerin özenle korunduğu, Türkiye’nin ilk kamu özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Kentsel Yenileme 
Projesi’ Taksim 360, 165.000 m2’lik inşaat alanı ve 220 metrelik cephe uzunluğu ile İstanbul’un örnek projelerinden biri.

9 blok ve 918 adet üniteden oluşan, konut, ofis, ticari bölümler, alışveriş ve sosyal yaşama hizmet edecek konsept 
sokaklar ile yaşam ve yatırımın yeni adresi olarak konumlanıyor.
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360
Tarih

360 History
Tarihin her döneminde gözlerin hep üzerinde yer aldığı, kültürleri, medeniyetleri buluşturan şehir İstanbul.

Ve o şehrin meydanı Taksim’de yer alan Taksim 360. Venedik ve Cenevizlilerin ticaretiyle zenginleşen Galata’dan, 
sefaretliklerin yer aldığı Beyoğlu ve Pera bölgesine çok çeşitli ihtiyaçlara cevap veren hayat dolu bir konum.

Taksim aynı zamanda İstanbul’un en eski eğitim kurumlarına, müzelere, sergilere ev sahipliği yaparak
kültürel değerler açısından da zengin. 

Tüm bu zenginliğin sadece siyah beyaz fotoğraflarda yaşamasına izin vermiyoruz. Tarihi bugünün perspektifiyle 
görmeniz ve bu yeniliğin parçası olmanız için sizi de Taksim 360’a bekliyoruz. 

Istanbul is a city that has attracted attention throughout history and brought together cultures and 
civilizations. Located in Taksim, Taksim 360 is in the heart of this city. From Galata, which was enriched 

with the commercial activities of Venetians and Genoese, to Beyoğlu and Pera, where embassies are 
located, it is a lively destination that meets a wide range of needs. Taksim, which is home to Istanbul’s 

oldest educational institutions, museums, and exhibitions, is also rich in cultural values. 

We do not allow all this wealth to remain in black and white photographs. We are waiting for you at 
Taksim 360 to see history from today’s perspective and become a part of this innovation. 

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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385 A/B
rezidans

residence

Toplam 8.859 m2 alanda 92 rezidans ve 1.635 m2 alanda 20 ticari bölümden oluşan blok, 
Taksim 360’ın ön köşe cephesinde konumlanıyor. Rezidanslarda ince bir zevkle düşünülmüş detaylar 

ve lüks ayrıntılarla sizi beklentilerin ötesine taşıyor.

The block, consisting of 92 residence units sitting on a total area of 8.859 m2 and 
20 commercial units with an area of 1.635 m2, is located on the front corner of 

Taksim 360. This residential living experience full of stylish design elements and 
luxurious details will exceed all your expectations.
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m2 / sqm

Rezidans / Residence 92 8.859
Ticari / Commercial 20 1.635
Toplam / Total 112 10.494

Adet / Piece
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360
Proje

360 Project
Biliyoruz ki; geleceğe uzanırken, yaslandığı tarihi değerleri koruyabilen yapılar ardında iz bırakır. 

Bölgenin özenle korunduğu Taksim 360; konut, ofis, alışveriş ve sosyal hayata hizmet eden konsept sokaklarla 
çevrili. 9 blok ve 918 adet üniteden oluşan Taksim 360’da bölgenin tarihi dokusuyla geleceğe uzanan mimari akılcı bir 

şekilde harmanlandı. Burada yaşamak için de, iş yapmak için de sebepler herkes için çok.
Sadece bugün değil, iki bin yıldır… 

Ana cadde üzerinde dikkat çekici uzunluktaki ön cephesiyle, her biri farklı tasarlanmış ofisleriyle, sokaklarında
yaşam enerjisinin aktığı konsept sokaklarıyla, her türlü detayın maksimum konforunuz için düşünüldüğü

rezidans daireleriyle Taksim 360 bütünsel bir iddiayı mümkün kılıyor: Gücünü geçmişten alıp
geleceğe uzanan bir kusursuzluk simgesi.

As we know, buildings that can preserve the historical values they lean on while extending to the future leave 
their mark. Taksim 360, which preserves the region carefully, is surrounded by houses, offices, shopping 

opportunities, and concept streets that serve social life. Consisting of 9 blocks and 918 units, 
Taksim 360 blends the historical texture of the region with a futuristic architecture in a rational way. 

Everybody has many reasons to live and work here not only today but for two thousand years.

With its remarkably long facade on the main street, offices with unique designs, concept streets where 
the energy of life flows, and residences where all kinds of details are considered to provide you with 

maximum comfort, Taksim 360 makes a holistic assertion: A symbol of perfection that draws 
strength from the past and extends to the future. 

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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362
konut
apartment

Toplam 7.815 metrekare alanda 73 konut, 3.016 m2 alana sahip 23 ticari bölüm ve 352 m2 2 ofis 
bölümünden oluşan 362 bloğun cephesi ana caddeden uzaklaşarak Piyalepaşa manzarasına yöneliyor. 

Yan cephede Taksim 360 blok ve sokaklarını görmek mümkün. Yeni butikler, kahve dükkanları kısaca günlük 
hayatın renkli anları salonunuzun pencerelerinden aşağı baktığınızda gördüğünüz manzaralar arasında…

The facade of the residential block 362, which consists of 73 apartment units with a total 
area of 7.815 m2, 23 commercial units with an area of 3.016 m2 and two office units of 

352 m2, stretches away from the main street to offer a view of Piyalepaşa. It is possible to see 
Taksim 360 blocks and streets from its side. New boutiques and coffee shops are part of 

the view you see when you look down from the windows of your living room.
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Konut / Apartment 73 7.815
Ticari / Commercial 23 3.016
Ofis / Office 2 352
Toplam / Total 98 11.182

Adet / Piece m2 / sqm
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360
Hayat
360 Life

İstanbul’un bu en eski ve bilinen merkezinde çok zengin bir yaşam kültürüyle farklı bir deneyim yaşamanız için 
Taksim 360, kültürle, tarihle, sanatla ve hayatla çevrili. Dünya mutfağının önde gelen lezzetlerinin sunulduğu 

restoranlardan kafelere, kısa bir yürüyüş uzaklığındaki müzelerden sanat galerilerine hayata zenginlik
katan detaylar Taksim 360’da. 

Dilerseniz birkaç dakika uzaklıktaki Nişantaşı’nda dünya modasına yön veren lüks markalardan yerel trendleri 
belirleyen butiklere geniş bir perspektifle alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Alışverişinizin ardından çevredeki

çok sayıda kafe ve restoranda arkadaşlarınızla birlikte dünya mutfağının farklı örneklerini deneyimleyebilir,
keyfinizi uzatabilirsiniz. 

Bir sanat galerisi ya da müze ziyareti gerçekleştirmek istediğinizde İstanbul’un en zengin kültür mirası içinde
çok çeşitli seçenekler arasından ruhunuzu besleyebilirsiniz. Taksim 360’ın içinde yer alacak olan

sanat galerilerinin yanı sıra Galata’da yerel sanatçıların önde gelen cam işçiliğini görebilir, 
Tünel ve Galatasaray’da her köşe başında başka bir fotoğraf sergisini gezebilirsiniz.

Ünlü ressamların en yeni eserleri yine bu bölgede yürüyüş mesafenizde olacak.

Taksim 360 is surrounded by culture, history, art, and life to enable you to have a different experience with a very rich 
culture of life in this oldest and most renowned center of Istanbul. From restaurants and cafés offering the leading 

delicacies of world cuisine to museums and art galleries within walking distance, 
Taksim 360 is full of details that enrich life. 

In Nişantaşı, which is only a few minutes away, you can have a shopping experience with a wide range of options 
from luxury brands leading the world of fashion to boutiques that set local trends. After shopping, you can extend 

the enjoyment by tasting different examples of world cuisine with your friends at one of the many cafés 
and restaurants in the region. 

When you want to visit an art gallery or museum, you can feed your soul on a wide range of options within the richest 
cultural heritage of Istanbul. In addition to the art galleries in Taksim 360, you can see the leading glasswork of local 

artists in Galata and visit a different photography exhibition at every corner in Tünel and Galatasaray. 
The latest works of famous painters will also be available within walking distance in this region.   

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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387
konut
apartment

152 konut ve 38 ticari bölümde 14.033 m2 konut alanı ve 5.461 m2 ticari alandan oluşan bu blokta 
konsept sokak manzarasıyla sessizliği kucaklıyorsunuz. Hafif bir rüzgarın perdeleri uçuşturduğu, 

mutfaktan taze kahve kokusunun yükseldiği, güneşin tüm mekanı köşe bucak sardığı 
güzel bir İstanbul sabahı için Taksim 360’ta her şey hazır. 

Boasting 152 apartment units and 38 commercial units sitting on 14.033 m2 and 5.461 m2, 
respectively, this residential block allows you to embrace tranquility with its Concept street 

view. At Taksim 360, you wake up to a scenic Istanbul morning where a light breeze makes the 
curtains move while the smell of freshly made coffee coming from the kitchen permeates 

every corner of your sunlit house. 



38
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Konut / Apartment 152 14.033
Ticari / Commercial 38 5.461
Toplam / Total 190 19.494

Adet / Piece m2 / sqm

40 41



38
7

42 43



360 İSTANBUL,
360 HAYAT.

ODAĞINDA SİZ.
360 ISTANBUL, 360 LIFE. 
YOU ARE AT THE CENTER. 



360
Profesyonel

360 Professional
Taksim 360’ta neye ihtiyaç duyuyorsanız çözümüne anında kavuşabileceğinizi bilmek size sunduğumuz konforun 
standartını belirler. Üst düzey toplantılarınız için ideal, modern mimari detaylarla oluşturulmuş ofisler prestijli bir iş 

hayatı için gerekli altyapıya sahip. Dilediğinizde havaalanı transferi ya da şehrin bir başka noktasındaki toplantılarınız 
için VIP transfer hizmetleriyle modern hayatın yoğun temposunda gerekli olan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. 

Sizi ve konuklarınızı karşılayan şık ofis lobisi Taksim 360’da karşınıza çıkacaklar hakkında ilk izlenimi başarılı bir şekilde 
yanıtlıyor. Bütünsel bir yaklaşım ve tasarım diliyle rezidans daire kapı ve koridorlarında 5 yıldızlı lüks bir otelin 

yansıttığı lüksü ve materyal kalitesini bulmak mümkün.

Our success in enabling you to find what you need at Taksim 360 immediately defines the standards of comfort 
that we offer you. The offices designed with modern architectural details are ideal for your high-level meetings 
and have the necessary infrastructure for prestigious business life. With the VIP transfer service, which is ideal 

for your meetings in another part of the city, and the airport transfer service, you can enjoy 
the privileges required in the rush of modern life. 

The elegant office lobby that welcomes you and your guests gives a successful first impression of what you will 
encounter at Taksim 360. You can find the luxury and material quality of a five-star luxury hotel in the doors 

and corridors of residences, which are designed with a holistic approach and design language. 

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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361B
konut

Bu blokta yaşayacak 130 konut sakini Taksim 360’ın arka cephesinde projenin tam orta alanında 
konumlanacak. Toplam 10.279 m2 konut alanı dışında 3.439 m2 alana sahip 21 adet ticari bölümde 

yer alacak kafe ve eğlence mekanlarından yükselen hafif müzik sesleri ve yakınlardaki etkinlikleri 
dolduran insanların enerjileriyle 361B blok, istendiğinde hareketli bir hayata istendiğinde huzur dolu 

bir sakinliğe ev sahipliği yapacak.. 

130 apartments living in this block will be located in the center of the project, on the rear facade 
of Taksim 360. The block 361 B will offer the best of both worlds: a residential area of 10.279 m2 

for when you need peace and quiet; 21 commercial units full of cafes and entertainment venues 
filled with sweet tunes and people attending events nearby across an area of 

3.439 m2 for when you need an energizing urban experience. 

apartment
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Konut / Apartment 130 10.279
Ticari / Commercial 21 3.439
Toplam / Total 151 13.718

Adet / Piece m2 / sqm
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360
Alışveriş
360 Shopping

Dünya modasının ikon markaları geniş bir yelpazeyle Taksim 360 projesinin içinde ve çevresinde hizmetinizde. 
Markaların en yeni kreasyonlarının bulunduğu zengin ve doyurucu bir alışveriş deneyimi için projenin sunduğu 

imkanları değerlendirebilir ya da isterseniz Nişantaşı, Tünel ve Galata gibi son trendleri bulabileceğiniz
yakın alışveriş destinasyonlarında yerli butikleri listenize ekleyebilirsiniz. 

Tüm bunların dışında Taksim 360’ın çok yakınındaki City’s ve Zorlu Center gibi alışveriş merkezlerinde mobilyadan 
giyime, süpermarketlerden dekorasyona aradığınız her türlü hizmeti bulabileceğiniz alternatifler de yer alıyor. 

A wide range of icon brands in the world of fashion are at your service in and around the Taksim 360 project. 
For a rich and fulfilling shopping experience with the latest creations of brands, you can make use of the 
opportunities offered by the project or add local boutiques to your list in nearby shopping destinations 

such as Nişantaşı, Tünel, and Galata, where you can find the latest trends. 

Apart from all of this, you can find all kinds of services from furniture to clothing, from supermarkets to
decoration in shopping malls such as City’s and Zorlu Center, which are very close to Taksim 360. 

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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konut

Toplam 1.116 m2 alanda 13 konut, 1.311 m2 alana sahip 12 ticari bölüm ve 743 m2 alana sahip 
8 ofis bölümünün yer aldığı 363 A blok projenin arka cephesinde köşede konumlanıyor. 

Şehir manzaralı bu perspektifte Piyalepaşa’ya kadar uzanan önü açık bir şehir silüeti 
konut sahiplerinin görüş açısında… 

The block 363A, which consists of 13 apartment units with a total area of 1.116 m2, 
12 commercial units with an area of 1.311 m2 and eight office units with an area of 743 m2, 

is located at the corner of the rear facade of the project. Overlooking the city, the block 
363A offers its residents an open view of Istanbul’s dazzling silhouette stretching 

all the way to Piyalepaşa. 

363A
apartment



36
3A

Konut / Apartment 13 1.116
Ticari / Commercial 12 1.311
Ofis / Office 8 743
Toplam / Total 33 3.170

Adet / Piece m2 / sqm
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360
Kusursuz 

360 Perfect
Taksim 360 projesi genelinde bina çekirdeği ve kabuğu (Shell & Core) ile ortak mahalde yer alan otopark, 

lobi, ıslak hacimler gibi tüm mekan ve sistemlerde, kullanılan tüm materyal ve kaynaklarda
LEED GOLD sertifikası yeterliliğini esas aldık. 

Throughout the Taksim 360 project, we complied with the LEED GOLD certification requirements in all the 
materials and resources used in the Shell & Core, as well as in all the spaces and systems located 

in the common space such as parking lot, lobby, and wet areas. 

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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594
konut

594 numaralı blokta 2.568 m2 alana sahip 34 adet konut ve 1.061 m2 alanda 9 ticari bölüm bulunuyor. 
Taksim 360’ın arka köşe cephesinde konumlanan bu blok sakinleri hayatın çeşitliliğine saniyeler 

içinde karışabiliyor, İstanbul’u doya doya yaşayabiliyor. 

The block 594 offers 34 apartment units with an area of 2.568 m2 and nine commercial units 
on an area of 1.061 m2. The residents of this block, situated at the corner of the rear facade 

of Taksim 360, are only seconds away from immersing themselves in the diversity of the city 
and a 360o Istanbul experience. 

apartment
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m2 / sqm

Konut / Apartment 34 2.568
Ticari / Commercial 9 1.061
Toplam / Total 43 3.629

Adet / Piece
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360
Hizmet 
360 Service

Ev işlerinde bir yardımcıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Siz sadece zamanını belirtin, daire temizliğinden kuru temizlemeye 
hayatı kolaylaştıran House keeping hizmetlerimizle 7 gün 24 saat yanınızdayız. 

Otopark ihtiyacı için vakit yoksa Vale Park ayrıcalığından kendiniz ve konuklarınız için yararlanabilirsiniz.
Güvenliğiniz için 24 saat boyunca hizmet veren resepsiyon ziyaretinize gelen konuklarınız hakkında sizi bilgilendirir. 

Rezidansınızda yaşayacağınız herhangi bir olumsuzluk halinde teknik servis hizmeti ve hayatınızı kolaylaştıracak 
concierge hizmetleri sizin için standart

Do you need a helping hand for chores? From house cleaning to dry cleaning, our 24/7 housekeeping service will make life 
easier for you. All you need to do is tell us when, we will handle the rest. 

If you do not have the time to find a parking space, you and your guests have the privilege to use the Valet Parking service. 
Our reception desk is open 24/7 to ensure your safety and let you know when your guests arrive. 

If anything goes wrong in your house, technical and concierge services are offered as standard to make your life easier.

ODAĞINDA SIZ.ODAĞINDA SIZ.
YOU ARE AT THE CENTER. YOU ARE AT THE CENTER. 
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593
konut

Toplam 5.845 m2 alanda 65 konut ve1.843 m2 alana sahip 18 ticari bölümden oluşan 593 numaralı 
blok, İstanbul’un kuzey batı cephesine bakıyor. Bu da ışıltılı, renkli, hayat dolu bir şehir manzarasını 

kucaklamak anlamına geliyor.

The block 593, consisting of 65 apartment units with a total area of 5.845 m2 and 18 
commercial units with an area of 1.843 m2, overlooks the north-west of Istanbul, 

embracing a glistening, colorful and exuberant cityscape. 

apartment
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m2 / sqm

Konut / Apartment 65 5.845
Ticari / Commercial 18 1.843
Toplam / Total 83 7.688

Adet / Piece

80 81



59
3

82 83





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.

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.



www.taksim360.com.tr  |  +90 850 360 0 360 / Taksim360

360 İSTANBUL, 360 HAYAT. 
ODAĞINDA SİZ.
360 ISTANBUL, 360 LIFE. 
YOU ARE AT THE CENTER. 

Bu katalogdaki resimler ve bilgiler yalnızca tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Gap İnşaat, önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

The images and information in this catalog are prepared for promotional purposes only. Gap İnşaat has the right to make any changes without prior information.
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