


PROJELER (PROJECTS) 

BORSA İSTANBUL ( 2018 - 2019 )
BUHARA EVLERİ ( 2017 - 2018 )
KÖRFEZ TATİL BELDESİ ( 2016 - 2017 )
İȘ GYO TUZLA TİC. ve OPERASYON MERKEZİ ( 2014 - 2015 )
PLATFORM MERTER AVM - SUITES ( 2013 - 2013)
BEBEKÖY VICEROY OTEL ( 2013 - 2013 )
FORUM GAZİANTEP ( 2013 - 2013 )
A.K.Ü. ÖZEL YURT PROJELERİ ( 2012 - 2015 )
ZEYTİNALANI VİLLA PROJESİ ( 2011 - 2012 )
NİDAPARK KENTSEL DÖNÜȘÜM
 MÜGE APARTMANI (2014 - 2015 )
 YASEMİN APATMANI ( 2016 - 2016 )
 KISMET APARTMANI ( 2016 - 2017 )
 IȘIL-NİL-NURİ PERE APARTMANLARI ( 2017 - 2018 )

HİZMET ALANLARI (AREAS OF SERVICE) 

İNȘAAT TAAHHÜT (CONSTRUCTION CONTRACT)

ANAHTAR TESLİM MÜTEAHHİTLİK (TURNKEY CONTRACTING)

KAT KARȘILIĞI (FLAT FOR LAND)

YATIRIM PROJELERİ (INVESTMENT PROJECTS)

ALT YAPI ( INFRASTRUCTURE)

FAALİYET ALANLARI (LINE OF BUSINESS) 

İȘ MERKEZİ (BUSINESS CENTRE)

REZİDANS KONUT (RESIDENCE HOME)

OTEL (HOTEL)

ENDÜSTRİYEL YAPILAR (INDUSTRIAL BUILDINGS)

ALIȘVERİȘ MERKEZİ (SHOPPING CENTRES)

•
•
•
•
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BİZE DAİR / ABOUT US

Mimar / Architect Avni ÇOLAK

Mimar Avni ÇOLAK 25 Yıllık İnșaat yönetimi ve akademik birikimleriyle,
“Etkin Analitik Çözüm” ruhuna inanmıș dinamik kadrosunu da olușturarak 
Türkiye’de İnșaat sektörüne 2012 yılında AVN YAPI marka adıyla girmiștir.

AVN YAPI sadece inșai üretim yapmıyor; yaptığı üretim ile ilgili süreçlerde temel 
beklentimiz “Kalite” ve temel kaynağımız “Zaman”ı sizlere daha konforlu
bir yönetim ortamı kazandırmak adına kendi bünyesinde, akademik olgunlukta
ve kesintisiz yöneterek sunuyor.

AVN YAPI “ETKİN”  Çalıșma kültürü, “ANALİTİK”  iș takip sistemi, “ÇÖZÜM” 
Odaklı eylem Felsefesi ile  Hayat’a dair; “Sağlık, Güvenlik”  ve  İșe dair; 
“Sağlamlık, Kalite, Hız, Ekonomi” kavramlarını kontrol etme, yönetme bilgi ve 
becerisine sahip bir sistem ve bu sistemi yönetecek kadroya sahiptir. 

HAYAT VE İȘE BAKIȘIMIZ

AVN YAPI  Sağlıklı bir Hayatı sürdürülebilir kılmak bilinciyle çalıșır. Hayat’ın 
kaynağı Doğaya olan saygısını Mavi ve Yeșil ile kurumsal renklerine  tașıyarak 
her daim bu bilincin göz önünde kalmasını arzu eder. Bu bilinci “Sağlık ve 
Güvenlik” ” ilkeleri içeriğinde de sistem takiplerine katar.
 
AVN YAPI İș üretim döngüsünde ișverenin temel talebi ürünün ortaya çıkmasına 
ilișkin süreç yönetiminde temel kavramlar olarak “Sağlamlık, Kalite, Hız, 
Ekonomi”  değerlerini ișveren adına kendi platformunda verimlilikle yönetir.  
 
 

Architect Avni COLAK entered the construction sector in Turkey in 2012 with the brand 
name “AVN YAPI”, with 25 years of experience in construction management and academic 
knowledge, by forming his dynamic staff who believed in the spirit of “Effective  Analytical 
Solution”

AVN YAPI not only construct buildings but also offers you the “Quality” which is our primary 
expectation and “Time” which is our primary source, in the processes regarding the construction. 
that it carried out, by managing it internally, with an academic self-sufficiency and 
uninterruptedly, in an effort to give you a more comfortable management environment.

AVN YAPI possesses a system that has the knowledge and experience to control and 
manage the concepts of “Health, Safety” regarding the Life; and “Durability, Quality, Speed, 
Economy” regarding the Business, and it employs competent staff to manage such system, 
adopting the Philosophy of “EFFECTIVE” working culture, “ANALYTICAL” work monitoring 
system “SOLUTION-oriented” action

OUR VISION IN LIFE AND BUSINESS

AVN YAPI works with a view to rendering a Healthy Life sustainable. He wishes that this 
awareness be taken into consideration all the time, by adopting the Blue and Green as its 
corporate colours, as a sign of  its respect to the Nature which is the source of Life. It also 
introduces this awareness into the system follow-up, as part of the content of “Health and 
Safety” the system 
 
AVN YAPI manages the values of “Durability, Quality, Speed, Economy”  efficiently on its own 
platform, on behalf of the employer, as the basic considerations in the process management 
concerning the production of what was basically requested by the employer in the cycle of 
business and production.
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Anahtar Teslim, İnșaat İșleri
Turnkey, Construction Works 

Borsa İstanbul A.Ș.
Borsa İstanbul A.Ș.
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL 
6.750 m²
2018
2019

İstanbul Maslak’ta BORSA İSTANBUL arazisi içerinde asimetrik tasarımıyla dikkat çeken,  yeșil çatı ve duvarları 
ile göz dolduran, ileri teknolojik sistemlerin itina ile uygulandığı yaklașık 7000 m² alana kurulu bir yeșil mimari örneği, 
"BORSA İSTANBUL Sosyal Yașam Kompleksi Projesi". Çalıșanlarının tüm ihtiyaçlarını karșılayabilecek, 
motivasyonlarını arttırıp keyifli zaman geçirebilecekleri, içerisinde  “Ofis, İbadethane, Otopark, Spor Salonu” vb. 
meskenler barındıran Sosyal Yașam Kompleksi ana yüklenici AVN YAPI tarafından 2018-2019 yılları arasında 
tamamlanmıștır.

BORSA ISTANBUL Social Living Complex Project" is an example of green architecture in Maslak, Istanbul, which is built on an area of 7000 m², 
which attracts attention with its asymmetrical design, which fills the eye with green roofs and walls, and which is applied with the utmost technological 
systems. AVN YAPI has completed the Social Life Complex between 2018-2019 by the main contractor, which can meet all the needs of its employees, 
increase their motivation and have a pleasant time, and houses mes Office, Prayer Hall, Parking Lot, Gymnasium.

BORSA İSTANBUL
SOSYAL TESİS & OTOPARK BİNA PROJESİ
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 İleri Kaba, İnce Yapı, İzolasyon ve Cephe İșleri 
Alt yapı ve Peyzaj İșleri 
(Fine, Finishing Works, İnsulation and Facade Works,
Infrastructure and Landscaping)

Emsey Sağlık Hiz. ve İșl. Turz. Otel Tic. A.Ș.
Deniz Yapı Taah.Proje Müș. ve Tic A.Ș.
Menzil / Kahta / Adıyaman
135.000 m²  / 1004 Daire (Flats)

2017
2018

Anadolu’nun kültürel ve geleneksel konukseverliğini, modern mimariyle birleștiren ve gerçek bir konforun 
gerekliliklerini yerine getirip son teknolojiyle sizlerin hizmetine sunan Buhara Evleri, Adıyaman’da  inșaa edilen bir 
yașam ve dinlenme kompleksidir. Bölgedeki ziyaretlerinizden önce evinizin rahatlığını hissederek yol yorgunluğunu 
atabileceğiniz, ailenizle birlikte sadece bedensel olarak değil, ruhsal bir dinginliğe de sahip olabileceğiniz bir dinlenme 
kompleksi. Toplam 230.000 m²  arazi üzerine kurulu Buhara Evleri  sağlık, spor, istirahat, konaklama ve alıșveriș gibi 
birçok ihtiyacınıza cevap veriyor.

Combining the cultural and traditional hospitality of the Anatolia with the contemporary architecture and offering you state-of-the-art 
technology by meeting the requirements of a genuine comfort, Buhara Homes is a living and recreation complex built in Adiyaman. A relaxation complex 
where you can make yourself at home after a long drive and relax not only physically but also mentally with your family before you take your time next 
day and go ahead to visit the local beauties across the region. Built over a land of 230.000 m2 in total, Buhara Homes meets a number of needs, such 
health, sports, resting, accommodation and shopping.

BUHARA EVLERİ
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BUHARA EVLERİ
ADIYAMAN 
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 İleri Kaba, İnce Yapı, İzolasyon ve Cephe İșleri 
Alt yapı ve Peyzaj İșleri 
(Fine, Finishing Works, İnsulation and Facade Works,
Infrastructure and Landscaping)

Kuveyttürk / Körfez GYO A.Ș.
Perspektif Yapı inș. San. ve Tic. A.Ș.
Güre / Edremit / Balıkesir
42 000 m²
2016
2017

Edremit körfezinde, 328 otel odalı, açık-kapalı yüzme havuzlu, Türk hamamı ve sosyal tesislerden olușan bu 
Tatil Köyü, 25.000 m² arsa üzerinde 42.000 m² olarak projelendirilmiștir. Tüm yıl hizmet verecek termal ve yaz 
konseptli projede İnce İșler ve Dekorasyon imalatları Anahtar teslim olarak tarafımızca yapılmıștır.

In the Gulf of Edremit, this hotel consists of 328 hotel rooms, indoor and outdoor swimming pools, Turkish bath and social facilities. In the 
thermal and summer concept project, which will serve all year, the fine works and decoration are made by us as turnkey.

KÖRFEZ TERMAL
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KÖRFEZ TERMAL
BALIKESİR
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KÖRFEZ TERMAL
BALIKESİR
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SAĞLIK VE GÜVENLİK
İLKELERİMİZ HEALTH AND SAFETY 

PRINCIPLES

Sağlık ve Güvenlik alanlarında bireylerin eğitimi için Ofis ve șantiyelerimizde uzmanlar ölçeğinde 
bilinçlendirme çalıșmaları düzenlemekteyiz. Tüm İdari-Teknik kadromuzun bu eğitimleri almıș ve bu bilinci 
samimiyetle tașıyor olması, katıldığımız her üretim alanına kendi ölçümüzde bir katkı sağlamaktadır. Bu bilincimizi 
uluslararası standartlar ölçüsünde sertifikalandırma ile firma alt yapısına kazandırmaya devam etmekteyiz.  

We conduct awareness activities under the guidance of experts at our offices and sites, for the training of the individuals in the fields of 
Health and Safety. The fact that all our Administrative-Technical Staff have already received such trainings and embrace this awareness sincerely 
makes a decent contribution to every field of production that we take part in. We continue to gain this awareness into the company infrastructure 
by way of certification in international standards.       

”

”
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 İleri Kaba, İnce Yapı, İzolasyon ve Cephe İșleri 
Alt yapı ve Peyzaj İșleri 
(Fine, Finishing Works, İnsulation and Facade Works,
Infrastructure and Landscaping)

İș Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ș. (İș GYO)
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Tuzla / İstanbul
300.000 m²
2014
2015

İȘ GYO tarafından geliștirilmiș olan "Yeșil Bina" konseptli projenin tasarımı ve mimarisi SOM (Skidmore,  
Owings & Merrill LLP) ve Dizayn Grup imzasını tașıyor. Proje, İstanbul’un Tuzla ilçesinde E5 üzerinde yer almakta olup; 
İș Bankası Teknoloji, Operasyon ve Ticaret Merkezi, Eğitim ve Otel Binası ile AVM, Ofislerden olușan karma proje 
yaklașık 300.000 m² inșaat alanına sahiptir. İstanbul Türkiye İș Bankası Teknoloji ve Operasyon Merkezi 2015 yılında 
Sign of the City Ödülleri kapsamında “En İyi Ofis” kategorisinde ödüle layık görülmüștür.

The design and architecture of the project, with the concept of “Green Building”, which was developed by İȘ REIT, bears the signature of “SOM” 
(Skidmore, Owings & Merrill LLP) and “Dizayn Group”. The project is situated off E5 motorway in the district of Tuzla in İstanbul; the compound project 
consisting of Is Bankasi Technology, Operation and Trade Centre, Training and Hotel Building as well as MALL and Offices has a construction area of 
300.000 m2. In 2015, Istanbul Turkey Is Bankasi Technology and Operation Centre was granted the award in the category of “Best Office” as part of 
the Sign of the City Awards. 

İȘ GYO TUZLA
OPERASYON VE TİCARET MERKEZİ
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İȘ GYO TUZLA
İSTANBUL
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İȘ GYO TUZLA
İSTANBUL
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SAGLAMLIK, KALİTE
HIZ, EKONOMİ DURABILITY, QUALITY, 

SPEED, ECONOMY

DURABILITY” is the first point we investigate without any question, in our constructional productions and the conception of “QUALITY” that the employer defines subsequently is the second point 
we question regarding the product. We take part in the business schedule balancing the employer’s the project production process, with a view through the concept of “SPEED”. We audit the production costs 
with the title “ECONOMY” and most importantly, we can easily be integrated into your control systems uninterruptedly. We continue to introduce this awareness into the company infrastructure by way of 
certification in international standards.

İnșai üretimlerimizde “SAĞLAMLIK” tartıșmasız ilk sorguladığımız nokta ve takibinde ișverenin tanımladığı “KALİTE” anlayıșı bizim ürüne dair ikinci  sorgu 
noktamızdır. İșveren proje üretim sürecini dengeleyen iș programına biz “HIZ” kavramı üzerinden bir bakıșla katılıyoruz. Üretim maliyetlerini  “EKONOMİ” bașlığı 
ile denetliyor ve önemlisi de sizlerin kontrol sistemlerine kesintisiz entegre olabiliyoruz. Bu bilincimizi uluslararası standartlar ölçüsünde sertifikalandırma ile 
firma alt yapısına kazandırmaya devam etmekteyiz. 

”
”
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İleri Kaba, İnce Yapı ve Cephe İșleri
Fine, Finishing Works and Facade Works

Eroğlu Gayrimenkul İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Merter / İstanbul
155.000 m²
2013
2013

Eroğlu Gayrimenkul ve Doğa Șehircilik ortak yatırımı olan "PLATFORM MERTER" projesi, rezidans, ofis, 
alıșveriș  merkezi, Yüzme Havuzu, Fitness Center, Wellness center’dan olușmaktadır. Mimari tasarımı DB Mimarlık’a 
(Bünyamin Derman) tarafından geliștirilen proje konut, ticari, avm konseptinde 4+1 ve 2+1 çeșitli suit ve rezidanslar ile 
bölgeye yakıșır bir yașam alanı sunmaktadır, 34.000 m² arsa üzerinde inșaa edilen proje  toplam 155.000 m² inșaat 
alanına sahiptir.

The project “PLATFORM MERTER”, a joint investment of  “Eroglu Gayrimenkul & Doga Sehircilik”, consists of residence, office, mall, Swimming 
Pool, Fitness Centre and Wellness Centre. Architecturally designed by DB Architecture (Bunyamin Derman), the project offers a living space that suits the 
region, with 4+1 and 2+1 various suites and residences in housing, commercial and mall concept; the project which is built over a land of 34.000 m2, 
has a total of 155.000 m2 of construction area. 

PLATFORM MERTER
AVM & SUITES 
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PLATFORM AVM
İSTANBUL / MERTER
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Restorasyon, Güçlendirme ve Dekorasyon İșleri
Restoration, Reinforcement and Decoration Works

Bebek Turizm İnșaat A.Ș. (NEF)
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș. 
Bebek/ Beșiktaș / İstanbul
Örnek Vip Oda
2013
2013

160 yıl önce Fransız yetimhanesi olarak kullanılan, Bebek sırtlarındaki tarihi alan, aslına uygun șekilde inșa 
edilerek otel, rezidans, sanat ve kültür merkezi ve restoran gibi yapıların bulunduğu bir yașam merkezi haline 
getirilmesi planlanmıștır. 17 binanın bulunduğu 68 000 m2 lik arazide dünyanın ünlü otel zincirlerinden Viceroy'un 
ișleteceği bu çok özel proje, yine dünyanın sayılı mimarlık, master planlama ve peyzaj firmalarından biri olan WATG 
tarafından projelendirilmiștir.

Used as a French orphanage 160 years ago, the historic site over the foothills of Bebek was projected to turn it into a living space which 
involves some structures, such as hotel, residence, art and culture centre and food court, by rebuilding it in accordance with its original texture. This 
exclusive project over a 68.000 m2 of land involving 17 buildings, which will be operated by Viceroy, one of the world-famous hotel chains, was 
projected by WATG, one of the distinguished, architecture, master planning and landscaping companies in the world.

BEBEKÖY
VICEROY OTEL
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İleri Kaba  ve İnce Yapı İșleri
Fine and Finishing Work

Multi Development 
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Șahinbey / Gaziantep
72.500 m²
2013
2013

Multi Development FORUM Türkiye yatırımı 72.500 m² alana sahip proje, ulusal ve uluslararası pek çok 
mağazaya ev sahipliği yapmaktadır. 3 katlı alıșveriș ve eğlence alanlarına sahip Forum Gaziantep’de çok salonlu 
sinema kompleksi, hipermarket, yapı market, restoranlar ve 1.500 araçlık kapalı otopark mevcuttur.

The project with an area of 72.500 m2, an investment by Multi Development FORUM Turkey, hosts a number of national and international 
shops. Multi-hall cinema complex, hypermarket, construction market, food court and 1.500-vehicle car park are available at Forum Gaziantep which has 
a 3-storey shopping area and amusement centres.

FORUM GAZİANTEP 
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FORUM GAZİANTEP
GAZİANTEP

34
SAĞLAMLIK, KALİTE



35
HIZ, EKONOMİ



FORUM GAZİANTEP
GAZİANTEP
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Anahtar Teslim İnșaat İșleri
Turnkey Construction Works

Astra Yapı ve İșletmeciliği A.Ș
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
A.N.S Kampüsü / Afyonkarahisar 
30.000 m²
2012
2015

Astra Yapı'nın ÜNİYURT Markası altında; Yap-İșlet-Devret modeli ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapmıș 
olduğu, 7 adet Özel Yurt binası (500 oda) ve sosyal tesislerden olușan bir yatırımdır. 4 blok Sosyal Tesisinin 

taahhüdü ve proje yönetimi (Kaba-İnce yapı, Dekorasyon, Mekanik-Elektrik Tesisat, Altyapı-Çevre Düzenleme) 
firmamız tarafından yatırım planı çerçevesinde 3 farklı etapta anahtar teslim olarak tamamlanmıștır. 

This is an investment carried out by Astra Yapi, under the Brand of UNIYURT, consisting of 7 private Dormitory buildings ( 500 rooms) and 
social facilities, with “Built-Operate and Transfer” model at Afyon Kocatepe University. The construction of 4 blocks of Social Facility and project 
management (Structural - Finishing works, Decoration, Mechanical-Electrical Installation, Infrastructure-Environment Landscaping) were delivered on 
turnkey basis, in 3 different stages, within the frame of the investment plan.

A.K.Ü. ÖZEL
YURT PROJESİ
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AFYONKARAHİSAR
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A.K.Ü. ÜNİVERSİTESİ
AFYONKARAHİSAR
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ÜRETİM SİSTEMİMİZ
(OUR PRODUCTION SYSTEM)

Avn YAPI sets the definition of the WORK  in question, interactively and systematically with the employer and builds its own system for that 
WORK. It programs itself uninterruptedly by integrating this system into the existing system of the employer, in order to achieve the PRODUCT for which 
quality definitions were made clearly.

As we all know; If an established system has already been designed properly in an effort to manage the time, space and relations, then the 
outcome expected will be as identical to the product that has been expected. Therefore, we acknowledge that evert particular WORK and employer has 
its own specifisc characteristics while we take care of the subject that we know the best, with a new approach.

Avn YAPI defines the WORK on site by means of measurable current/existing tools and equipment and measures the WORK with its own 
technological devices by using this language and terminology only, identifies and reports the software that it designs, at every level between the site and 
management.

Avn YAPI, Söz konusu İȘ’in tanımını öncelikle ișveren ile etkileșimli ve sistematik olarak tanımlar ve o İȘ’e özel 
kendi sistemini kurar. Kalite tanımları net yapılmıș ÜRÜN’e ulașmak için ișverenin mevcut sistemine bu sistemi 
entegre ederek kesintisiz bir șekilde kendini programlar.

Bizler biliriz ki; Kurulu bir sistem mevcutta zaman, mekan ve ilișkileri yönetmek adına doğru kurgulanmıș ise, 
beklenen sonuç da beklenen ürüne yakın olacaktır. Bu sebeble her İȘ’in ve her ișverenin kendine özel nitelikleri 
olduğunu kabul ederek en iyi bildiğimiz konuları dahi yeni bir kurgu ile ele alırız.

Avn YAPI, İȘ’i sahada ölçülebilir güncel/mevcut alet ve ekipmanlar ile tanımlar ve sadece bu dil ve terminolojiyi 
kullanarak İȘ’i kendi teknolojik cihazları ile ölçer, kendi tasarladığı yazılımları ile saha-yönetim arası her düzeyde tespit 
ederek raporlar.

SAĞLIK, GÜVENLİK, SAĞLAMLIK, KALİTE, HIZ, EKONOMİ
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Görev (Duty)

Yatırımcı (Investor)

İșveren (Employer) 

İșyeri (Location)

İnșaat Alanı (Construction Site) 

Bașlangıç (Start Date)

Teslim (Delivery)

:
:
:
:
:
:
:

Anahtar Teslim Turnkey

Soyak Gayrimenkul A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Urla / İzmir  
2.500 m²
2011
2012

Soyak Gayrimenkul yatırımı olan Urla Zeytinalanı’nda "İzmir İzmir Projesi", 150.000 m² alan üzerinde yapay 
göleti, yüzme havuzu, fitness-spa center ve spor alanları ile birlikte toplam 218 adet villa kapsamında  
projelendirilmiștir. “Club House” konseptli modern mimarili, bahçeli ve teraslı villalardan olușan üç etaplı bu çok özel 
projenin birinci etabını 13 farklı tipte Villalar ve çevre düzenlemesi ile birlikte anahtar teslim olarak inșa edilmiștir.

An investment of Soyak Gayrimenkul, “Izmir Izmir Project” in Zeytinalan Urla, was projected over a land of 150.000 m2 of land, within the 
scope of 218 villas in total, together with artificial pond, swimming pool, fitness-spa centre and gyms. The first stage of this three-stage exclusive project 
consisting of villas with a garden and terrace, having the concept of a “Club House” and contemporary architecture, was constructed as turnkey, 
together with 13 different types of Villas and landscaping.

ZEYTİNALANI
VİLLA PROJESİ
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ZEYTİNALANI VİLLARI
İZMİR

48
DURABILITY, QUALITY



49
SPEED, ECONOMY



Görev (Duty)

Yatırımcı (Investor)

İșveren (Employer) 

İșyeri (Location)

İnșaat Alanı (Construction Site) 

Bașlangıç (Start Date)

Teslim (Delivery)

:

:
:
:
:
:
:

İleri Kaba, İnce İșler , Dekorasyon ve Cephe İșleri
Fine, Finishing Works, Decoration and Facade Works

Tahincioğlu / Nidapark İnșaat A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Kalamıș / Kadıköy / İstanbul 
9.000 m²
2014
2015

Tahincioğlu grup șirketi Nidapark AȘ'nin Anadolu yakasının en değerli noktası Kadıköy Bölgesinde kentsel  
dönüșüm kapsamında bașlattığı, prestijli konut projesi Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk 
adımda hissediliyor ve kaliteli bir yașam alanı sunuyor.

The elegance and high-design quality of Muge Apartment which is a prestigious housing project initiated by Nidapark A.S., a Tahincioglu group 
company, as the part of urban transformation, in the Region of Kadikoy, the most valuable spot of the Anatolian Side, catches the attention at first 
glance and offers a quality living space.

NİDAPARK
KENTSEL DÖNÜȘÜM
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MÜGE APARTMANI
İSTANBUL
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HIZ, EKONOMİ



Görev (Duty)

Yatırımcı (Investor)

İșveren (Employer) 

İșyeri (Location)

İnșaat Alanı (Construction Site) 

Bașlangıç (Start Date)

Teslim (Delivery)

:

:
:
:
:
:
:

Kaba, İleri Kaba ve İnce İșler
Structural, Finishing Works

Tahincioğlu / Nidapark İnșaat A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Kalamıș / Kadıköy / İstanbul 
9.500 m²
2016
2016

Tahincioğlu grup șirketi Nidapark A.Ș.'nin Anadolu yakasının en değerli noktası Kadıköy Bölgesinde kentsel  
dönüșüm kapsamında bașlattığı, prestijli konut projesi Yasemin Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk 
adımda hissediliyor ve kaliteli bir yașam alanı sunuyor.

The elegance and high-design quality of Yasemin Apartment which is a prestigious housing project initiated by Nidapark A.S., a Tahincioglu 
group company, as the part of urban transformation, in the Region of Kadikoy, the most valuable spot of the Anatolian Side, catches the attention at first 
glance and offers a quality living space.

NİDAPARK
KENTSEL DÖNÜȘÜM
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YASEMİN APARTMANI
İSTANBUL
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Görev (Duty)

Yatırımcı (Investor)

İșveren (Employer) 

İșyeri (Location)

İnșaat Alanı (Construction Site) 

Bașlangıç (Start Date)

Teslim (Delivery)

:

:
:
:
:
:
:

Kaba, İnce ve Cephe İșleri
Structural, Finishing and Facade Works

Tahincioğlu / Nidapark İnșaat A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Kalamıș / Kadıköy / İstanbul 
8.000 m²
2016
2017

Tahincioğlu grup șirketi Nidapark A.Ș.'nin Anadolu yakasının en değerli noktası Kadıköy Bölgesinde kentsel  
dönüșüm kapsamında bașlattığı, prestijli konut projesi Kısmet Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk 
adımda hissediliyor ve kaliteli bir yașam alanı sunuyor.

The elegance and high-design quality of Kısmet Apartment which is a prestigious housing project initiated by Nidapark A.S., a Tahincioglu 
group company, as the part of urban transformation, in the Region of Kadikoy, the most valuable spot of the Anatolian Side, catches the attention at first 
glance and offers a quality living space.

NİDAPARK
KENTSEL DÖNÜȘÜM
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KISMET APARTMANI
İSTANBUL
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Görev (Duty)

Yatırımcı (Investor)

İșveren (Employer) 

İșyeri (Location)

İnșaat Alanı (Construction Site) 

Bașlangıç (Start Date)

Teslim (Delivery)

:

:
:
:
:
:
:

İnce Yapı ve Cephe İșleri
Finishing Works and Facade Works

Tahincioğlu / Nidapark İnșaat A.Ș.
Perspektif Yapı İnș. San. ve Tic. A.Ș.
Göztepe / Kadıköy / İstanbul 
15.000 m²
2017
2018

Tahincioğlu grup șirketi Nidapark A.Ș.'nin Anadolu yakasının en değerli noktası Kadıköy Bölgesinde kentsel  
dönüșüm kapsamında bașlattığı, prestijli konut projesi Ișıl, Nil ve Nuri Pere Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım 
kalitesi ilk adımda hissediliyor ve kaliteli bir yașam alanı sunuyor.

The elegance and high-design quality of Ișıl, Nil and Nuri Pere Apartment which is a prestigious housing project initiated by Nidapark A.S., a 
Tahincioglu group company, as the part of urban transformation, in the Region of Kadikoy, the most valuable spot of the Anatolian Side, catches the 
attention at first glance and offers a quality living space.

NİDAPARK
KENTSEL DÖNÜȘÜM

NURİ PERE
APARTMANI

İSTANBUL
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NİL APARTMANI
İSTANBUL

IȘIL APARTMANI
İSTANBUL
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Buhara Evleri Projemizde AVN YAPI‘ yı tüm ihale ve imalat sürecinde gözlemledik. Çalıșmalarının 
plan, program ișe hakimiyet, teknik yeterliliği yüksek bir kadro, disiplin ve takım halinde ișlerine sarıldıklarını 
gördük. Ayrıca problemli durumlarda karșımıza çözüm odaklı önerileri ile gelerek hem sahayı ve hem de 
bizleri rahatlattılar…. 

        Nadir TEKELİ 2018  / Buhara Evleri İcra Kurulu Üyesi

Körfez Tatil Beldesi projesinde birlikte çalıșma deneyimi yașamıș bulunmaktayız. Hill İnternational 
Proje Yönetimi ve Danıșmanlık A.Ș. olarak, gerek șantiye yönetimi gerek iș üretim sistemi ve insani 
ilișkilerdeki olumlu, yapıcı ve sonuç odaklı tarzınız tarafımızı son derece rahat ettirmiștir. Șahsınızda tüm 
çalıșanlarınıza șahsım ve ekibim adına Teșekkürlerimi sunarım. Bașka projelerde tekrar çalıșmak dileğiyle 
Saygılarımı sunarım. 

O.Gazi İLHAN 2017 / Hill International A.Ș. Proje Müdürü

Tahincioğlu grubun Anadolu yakası Bağdat Caddesi Kentsel Dönüșüm projeleri için kurduğu 
Nidapark A.Ș. ‘de çözüm odaklı, kaliteli çalıșmalarından dolayı Teșekkür Eder, güvenilir durușunuz ile daha 
nice bașarılı projelere devam etmenizi dileriz

Sadun COȘKUNTÜRK 2018 / Tahincioğlu Nidapark A.Ș. Yön. Kur. Üyesi - Genel Müdür

2005 yılından bugüne Perspektif Yapı AȘ adına, yurt içi ve yurt dıșında birçok projemizde ihale 
așamasından teslim sürecine kadar en üst düzeyde bizi temsilen yürüttüğünüz dürüst, planlı ve sonuç 
odaklı çalıșmalarınızdan dolayı teșekkürlerimi sunarım. Perspektif Ailesinin içinden doğan Avn Yapı 
kurucusu olarak devam ettiğiniz bu ilkeli durușunuz ve iș takip sisteminizle daha nice büyük projelerde 
birlikte çalıșmamız dileğiyle, bașarılarınızın devamını dilerim.

H.Barıș ATAMAN 2005-2018 / Perspektif Grup A.Ș. Yön. Kur. Bșk.

Perspektif
Grup

İȘVERENLERİMİZDEN...



İȘVERENLERİMİZDEN...

Kentsel dönüșüm projelerimizde Kaba, İnce ve Cephe ișlerinde sizlerle çalıșmaktayız. 3 projeyi 
bitirip, diğer 3 projede de çalıșmalarımız devam etmektedir. Hızlı bir șekilde sorun ve sorulara eğilmeniz, 
dinamik bir yapınız olması, günlük ve haftalık raporlama, iș programı disiplini ve teknik  kadro konusundaki 
bașarılarınızın devamını dilerim.    

 Ufuk ÜRGEN 2016 / Tahincioğlu Nidapark A.Ș. Projeler Koordinatörü

“Tutom Projemizde, ișin zamanında ekonomik ve kaliteli yapılması, Mühendislik konularındaki 
sağlamlık  ihtiyacı, Mimari kurgu, mekanın kullanım ve organizasyonunun doğru ișletilmesi” beklentilerine 
çok Akılcı ve Nitelikli çözümler sunduğu için  AVN YAPI’ya Teșekkür Eder Bașarılarının Devamını Dilerim...  

Murat KARAPINAR 2015 / Koray A.Ș. Proje Müdürü

AVN YAPI; İnșaatlarımıza, organize, kaliteli ve ekonomik iș anlayıșı ile değer kattı. Problemler 
karșısında genel iș anlayıșından ödün vermeden hızlı çözümler sundu. İnșaatlarımızın bașından sonuna 
emin ellerde olduğunu bize her așamada göstermesi, güvenli ve bilgili yaklașımları bizleri firma seçiminde 
ne kadar isabetli davrandığımızı kanıtladı. Birlikte çalıșmaktan mutlu olduk. Yeni projelerimizde birlikte 
çalıșmak umudu ile, ișlerinde bașarıların devamını dileriz.           

 Mürșit AKKAYA 2014 / Astra  Yapı A.Ș.  Projeler Koordinatörü 



OUR EMPLOYERS

We have observed AVN YAPI in our Buhara Homes Project, over the course of whole tendering and 
production period. We noticed that they took their job seriously in accordance with a plan, schedule, in a 
disciplinary way, embracing a team work with technically highly qualified staff and full control of the work.  

Nadir TEKELİ 2018  / CEO, Buhara Homes

We had the opportunity to experience doing business together in Korfez Holiday Resort project. As 
Hill International Project Management and Consultancy Co., we have been extremely satisfied with your 
positive, constructive and outcome-oriented style in both site management and job production system as 
well as in human relations. I’d like to thank you and all your employees, on behalf of myself and my team. 
Looking forward to work with you in other projects in the future, Respectfully. 

O.Gazi İLHAN 2017 / Hill International Co. Project Manager

We would like to thank you for high quality and solution-oriented works performed at NIDAPARK 
A.È˜ established by TahincioÄŸlu Group for urban transformation projects in Baghdad Street in Anatolian 
Side as well as your reliability and wish you success in future projects.

Sadun Coșkuntürk 2018 / Tahincioğlu Nidapark Construction Co- General Manager

I express my gratitude to you for the honest, planned and result-oriented works that you carried out 
for us since 2015 on behalf of Perspektif Yapi A.S.  at the highest level, from the tendering period all the 
way to delivery, in a number of projects of us, inside and outside Turkey. As the founder of Avn Yapi which 
has emerged from the Perspektif Family, I wish you a continued success, hoping to do business with you 
with your determined approach and work follow-up system.

            H. Barıș Ataman 2005-2018 / Chairman, Perspektif  Group Co.

Perspektif
Grup



OUR EMPLOYERS

We have been doing business with you in Structural, Finishing& Facade works in our Urban 
Transformation projects. We completed these 3 projects and continue to work with you in these remaining 
3 projects. Your fast response to the problems and enquiries, dynamic structure, daily and weekly 
reporting, work schedule discipline and technical staff are just fantastic. I wish you a  con tinued success.  

Ufuk Ürgen 2016 / Tahincioğlu Nida Park construction Co. Projects Coordinator

I express my gratitude to AVN YAPI and wish them a continued success, since they offered very 
Smart and Quality solutions to the expectations of “affordable, quality and on-time delivery of the job, the 
need for durability in Engineering aspects,  Architectural layout, use of space and proper operation of the 
organization, in our Tutom Project”... 

Murat Karapınar 2015 / Koray Co. Project Manager

AVN YAPI added value to our buildings with its organized, quality and affordable business concept. 
They produced quick solutions for the problems encountered, without compromising general business 
approach. The fact that they showed us in every stage that we have been in safe hands from the start till 
the completion of our construction as well their safe and knowledgeable approach proved that we did the 
right thing in company selection. We were so happy to have worked with them. I wish you a continued 
success. Looking forward to doing business with them again in the future.

Mürșit Akkaya 2014 / Astra Building and Management Co. Projects Coordinator
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