




 Past… has been redesigned with the grace of today.

تم اعادة تصميم املايض بأناقة اليوم.





Having a past,  full of successes,  is constructing its foundations solidly. The 
secret of the experience we possess; is to use our accumulations and energy 
in structuring the future. Ozyurtlar Construction, by taking road with the faith 

of becoming  the pioneer of the innovations, continues to being  the productive 
power of the country with the experience it possesses, the qualified human 

resources, the respect it shows to quality and environment policies. The vision 
of Ozyurtlar Construction, which describes the future; is reading the past well 

and describing it as the faith in innovation.

“

“

 إن املايض املمتلئ بالنجاحات  هو رس االنشاءات املتينة.  ان اساس تجربتنا يكمن  يف استخدام خربتنا

 وطاقتنا لبناء املستقبل. انطلقت رشكة أوزيورتالر لإلنشاءات إىل الطريق بكونها متتلك الخربة واساس

 االبتكارات وأن تكون لها القدرة املنتجة  للبالد بتجاربها ومواردها البرشية النوعية  واحرتامها  لسياسات

 البيئة والجودة. ان رؤية رشكة أوزيورتال لإلنشاءات التي  تتطلع للمستقبل ؛ هي معرفة املايض بشكل

جيد وجعل نفسها االوىل يف عامل االبتكارات.



A graceful touching from Ozyurtlar,
    to the unique symbols of Istanbul.

Some things are remembered 
by symbols. Istanbul, with the 
memories and the symbols 
which  leave traces in our minds, 
gains  place in our lives. We 
wanted to leave  a grace project 
to Istanbul, the World Heritage, 
which shall be a symbol in 
Esenyurt.

 نتذكر بعض األشياء من خالل رؤيتنا
  لرموز ما اسطنبول تتخذ مكانا  يف حياتنا

 بالرموز والذكريات  الباقية يف ذهننا .
 نحن  أردنا  أن نرتك مرشوع  االناقة  يف
 أسنيورت ليصبح رمز من الرتاث العاملي

يف مدينة اسطنبول



السوق الكبري سلطان أحمد تقسيم
GRAND bazaar Sultanahmet Taksim

ملسة االناقة من أوزيورتالر
إىل الرموز الفريدة السطنبول 



From yesterday من األمس



to today…

Every period has a stance, a style. Here, we want to go further than making a building 
which shall keep pace  with the era  that we are living in. A grace project which make 
the life easier with its style and the details which cling to the past.

إىل اليوم

 لكل  عرص منط وأسلوب خاص به. ونحن  أحببنا  أن نتبع اسلوب بناء يواكب عرصنا الحايل.
ان  مرشوع االناقة  سيجعل الحياة اسهل   بأسلوبه وتفاصيله املؤخوذة  من املايض



Authentic, Valuable,
Beautiful.

حقيقي، ذو قيمة، جميل.





With its architecture and 
privileges, here,  pleasure  shall 
always be in your service. A 
project which  is  practical, 
functional and shall satisfy all 
your needs.

The prestige of the time

 الهندسة املعامرية واالمتيازات الخدمية
 التي يتمتع بها املرشوع  مريحة حيث

 تلبي كافة احتياجاتكم وتكون تحت
ترصفكم.



To the ones who wants to experience 
the luxury and freedom…

سحر الزمان
 اىل أولئك الذين يريدون

العيش برتف وحرية



A privileged, secured and investment 
focused, real life project. Living here is 

good for you. A privilege center which will 
make your life and business easier at the 
point  which is gaining  value most rapidly 

and on the main avenue.

You have to be aware of it

 نركز عىل التميز واهمية االستثامر لنضمن حياة
جيدة لسكان مرشوعنا.

 العيش يف مرشوعنا سيكون جيدا لكم النه سيجعل
 حياتكم وعملكم اسهل . ويتميز مبوقعه يف منطقة

تكسب قيمة اكرب كل يوم.



You are worth it.

سوف تكونون عىل علم به

أنتم تستحقون ذلك



A living space special to you

You shall be always privileged in your short accom-
modations and travels with the very special suites 
consisted of different types and meter squares 
which shall meet  your expectations. Your suites  
are always  ready with reception that is  special for 
you and the  7/24 security services.

Outdoor and Indoor Swimming Pool
7/24 Security and Camera System            

Reception
Card Entrance System

Central Heating Cooling System
Parking Garage

Hammam (Turkish Bath)
Sauna

Steam Room                                                                      
Gymnasium 

Showers and Changing Rooms
Cafeteria

Restaurant
Stores

  سوف تكونون  متميزين يف رحالت عملكم واقاماتكم
 القصرية  يف اجنحة خاصة من انواع ومساحات مختلفة

 والقادرة عىل تلبية حاجاتكم . أجنحتكم ستكون جاهزة
 لكم دامئا مبكاتب االستقبال الخاص بكم وباالضافة اىل

خدمات الحامية  7/24.

 حوض السباحة املفتوح واملغلق
 نظام الحامية و الكامريا 7/24

مكتب استقبال 
 املداخل بنظام البطاقة

 نظام التسخني والتربيد  املركزي
 موقف السيارات املغلق

 الحامم الرتيك
 الساونا

غرفة البخار
 القاعة الرياضية 

الحامم وغرف تبديل املالبس
 املقهى
 املطعم
املتاجر



مجال العيش الخاص لكم



7/24 Security and
Camera System Reception Card Entrance 

System
Central Heating
Cooling System Parking Garage

All details which shall make you feel good
كافة تفاصيل ستجعلكم تشعرون  بأفضل حال

 نظام الحامية و الكامريا
7/24 

مكتب االستقبال    نظام التسخني والتربيد
املداخل بنظام البطاقة املركزي  موقف السيارات املغلق



Hammam
(Turkish Bath) Sauna Steam Room                                                                      Fitness Center

Showers and
Changing Rooms

In Ncadde Ottoman…
الجادة العثامنية

الحامم الرتيكالحامم وغرف تبديل املالبس الساونا غرفة البخار نادي ريايض





Business and Living Center

Outdoor and Indoor Swimming Pool
7/24 Security and Camera System                    

Reception
Card Entrance System

Central Heating Cooling System
Parking Garage                                                                       

Gymnasium
Cafeteria

Restaurant
Stores

مركز السكن والعمل

 حوض السباحة املفتوح واملغلق
 نظام الحامية و الكامريا 7/24

مكتب االستقبال 
 املداخل بنظام البطاقة

 نظام التسخني والتربيد  املركزي
 موقف السيارات املغلق

 القاعة الرياضية 
 املقهى
 املطعم
املتاجر



An office environment 
which shall increase your 

potential.
 بيئة املكاتب 

 التي سوف تزيد من
طاقتكم



A more successful, more 
profitable business life. Here, 
both your energy and your trade 
will always be high. Offices with 
and without terraces with options 
from  1 +0, 1+1, 3+1  to  4+1.

Successful, Profitable

الناجح، املربح

 عيش العمل األنجح و املربح أكرثا. هنا
 سوف تكون طاقتكم وتجارتكم أعىل

 دامئا . املكاتب باملساحات املختلفة و
 املجهزة كامال باختيارات  0+1 و1+1

 و1+3 و1+4 مع رشفة ومن دون رشفة



Whether in terrace Whether in cafe

A working environment in which you are welcomed in an 
excellent inner court, which will be at  your expectations. If you 
wish,  the opportunity of making your meetings in terrace.

Exclusive venues will  be waiting for you when you 
need to indulge yourself or want to work in a more 
different space.

In the new center of the business

Now, it is the time of prestige.

إما يف الرشفة السقفية إما يف املقهى

 بيئة العمل التي هي مكانك املرحب بك دامئا ستكون عند
  توقعاتكم حيث يتم استقبالكم يف الفناء الداخيل الرائع. او ميكن

عقد اجتامعاتكم عىل الرشفة الخارجية.

 اماكن مميزة ستكون بانتظاركم لو احتجتم اىل االسرتاحة او العمل
يف اماكن مختلفة.



Whether in office Whether in a meeting

A specail office space which are different from each 
other and having different metre squares. If you wish, 
the terraced offices may be preferred, you can entertain 
your guests here.

For your important decisions and prestige a set up, 
which is always ready in the meeting hall, will be  
good. A correct working space, for correct decisions.

يف مركز  العمل الجديد 

 وقت االناقة 

إما يف االجتامع إما يف املكتب

 مجموعة من قاعات االجتامعات متاحة لكم حيث تتخذ  القرارات
 الهامة وكل ما تريد يحصل عىل نحو أفضل يف كل مرة. اتخاذ

القرار الصحيح، يف مساحة العمل الصحيح.

 مجاالت املكاتب الخاصة  واملختلفة عن بعضهم باملساحات املتنوعة.
او ميكنكم اختيار  املكاتب بالرشفة و استقبال ضيوفكم  هناك



The new definition of life…



التعريف الجديد للحياة...





Shopping and living center
مركز العيش والتسوق



Exclusive Stores

We’ve formed very special store spaces for you. 
Exclusive points are  waiting for you where you will 
satisfy all your needs while you are living here.

Show Your Love

Most beautiful gift alternatives in which you can 
find from A to Z for showing the love to yourself 
and the ones whom you cherish.

A Joyous Break

Cafes which make your joyous moments much 
happier, in the shopping center where you can find 
so many options together. The only thing you will 
do to enjoy.

A New Meeting Point

The most qualified meeting point of the region. Here, 
explore the new center of your business meetings 
and conversations. Here, everything you  look for, will 
provide service to you. Your new address, the new 
center of the conversation.

The new center of conversations
املركز الجديد للمحادثات 

املتاجر املتميزة اظهروا حبكم االسرتاحة  القصرية املمتعة مراكز االلتقاء الجديدة

  لقد قمنا  وضعنا متاجر خاصة جدا  لكم. ستنتظركم
االماكن املتميزة  لتلبية كافة احتياجاتكم خالل عيشكم هنا

 هنا بدائل اجمل الهدايا الظهار حبكم ألنفسكم  ولألشخاص
الهامني لكم وميكنكم العثور عىل كل األشياء من أ إىل ي.

 املقاهى سوف تجعل لحظاتكم السارة أكرث متعة حيث 
  ميكن  وجود الكثري من االختيارات معا لكم داخل املول

للتمتع  فقط.

 اكرث االماكن  النوعية لاللتقاء يف املنطقة.  اكتشفوا املركز
تتمناه ما  كل  العمل  واجتامعات  للمحادثات   الجديد 

 سوف تجده  هنا.  عنوانكم الجديد هو املركز العرصي
الجديد.



The new center of the trade

Logistic Warehouses

Again another first! Commercial areas with warehouses 
specially designed for the logistic support services,   
under a living and business center which will add value 
to the region where it is located in  and stores with 
meter squares that will give service to the other sectors.

Hypermarket

The hypermarket which is a very important service 
for the ones  who live  in Ncadde Ottoman and the 
region is just under your project. It is so easy to 
meet your needs with a giant  hypermarket space.

World Flavors

Here, the exclusive menus in world flavors, 
alternatives are waiting for you. Healthy meals, 
awesome flavor explorations are in Ncadde 
Ottoman.

Center of the Need

For following the trends or meeting an urgent 
need of you,  exclusive stores, beauty shops and 
much more…

املخازن التسويقية متجر هيرب نكهة  العامل مركز االحتياجات

املركز الجديد للتجارة

املخازن ذات  التجارية  املجاالت  جديد!  من   االبتكار 
 واملتاجر باملسحات املختلفة و الخادمة  للقطاعات االخرى
 تحت الشقق واملكاتب والتي  تم تصميم مرشوعها  خاصة
 للخدمات الدعمية اللوجيستية  بحيث تضيف  القيمة  إىل

منطقة كيانها.

 ومنطقة Ncadde Ottoman الخدمة  الهامة  للسكان  يف
 هيرب ماركت تحت مرشوعكم مبارشة. إن استقبال

حاجاتكم  سهل جدا  مبجال الهيرب ماركت  الضخم.

 القوائم الحرصية من نكهات العامل، واملتنوعة ستكون يف
 انتظاركم هنا. الوجبات الصحية ، الرائعة ااكتشافها هنا

يف مرشوعنا.

  املتاجر املتميزة و قاعات التجميل و األكرث من ذلك 
متابعة املوضة والجامل وتأمني حاجاتكم املتنوعة.



Center of starting the day fresh, 
starting your work positively.
You will see that the life is different 
here.
Due to its central location, a 
privileged life with its so special cafes 
and restaurants where the life and the 
business life are intersected, is waiting 
for you.

New meeting point

نقطة االلتقاء الجديدة

مركز البدء بومك بنشاط والعمل اجابيا.
سوف ترى  الحياة هنا بشكل  مختلف.
  ستنتظركم  اللحظات املميزة باملقاهى
 واملطاعم الخاصة جدا واندماج مميز

لحياتك اليومية والعملية.



A perfect service point which sa-
tisfy your needs. A professional 
approach which shall meet the ex-
pectations 7/24. 

For relaxation, so many different 
flavor points will be waiting for you. 
If the life is too  busy, a coffee goes 
well.

A short break. A little rest or make 
chats together with the ones you 
love. So special spaces, involved in 
your project, each of which are a in 
fact a meeting point.

حاجاتكم. لتلبية  املمتازة   الخدمة     مراكز 
بأسلوب مهني محرتف يريض توقعاتكم 7/24

الكثري من املركز  املمتعة و  سوف ينتظركم 
 املختلفة لتخلصكم من التعب. إذا كانت الحياة

متعبة ستكون جيدة بفنجان من القهوة

  االسرتاحة القصرية.  اسرتيحوا  قليال أو تحدثوا 
  مع احبائكم يف املقاهي  الواقعة  داخل املرشوع

اماكن  جيدة  لاللتقاء بحق

Stores on the Street •
Stores in the Shopping Center •

Hypermarket Space •
Shop With Logistic Warehouse •

Spacious Inner Court •
Reception Services •

• املتاجر  عىل الشارع
• املتاجر بداخل  مراكز املول   
• مركز الهيرب ماركت 
• الدكان باملخزان التسويقية 
• الفناء الداخيل املريح 
• مكاتب االستقبال 





Secured social  life

7/24 Closed Circuit Camera System
7/24 Security Services
Card Entrance System

Video Intercom
Reception

Lobby
Parking Garage

 نظام الكامريا بالدورة املغلقة  7/24
خدمات الحامية 7/24
 نظام الدخول بالبطاقة
االتصال الداخيل  املريئ

استقبال
 الردهة

موقف السيارات املغلق

العيش االجتامعي األمني



For your information

You can follow your guests with a video system 
who come through  inter flat intercom systems or 
may  want the receptionist to make  guidance.

Immediate meeting

Meeting space special to the ones who are  living 
here. A mini-meeting hall waiting for you when you 
will have an urgent meeting or make a statement. 

Want every moment

A concierge service to find professional solutions 
to all the expectations which you may need for 
yourself and your guests.

Camera follow system

A full security network in which you feel yourself 
safe in every moment. 7/24 security services and 
all the worse cases are under control with a  closed 
circuit camera system.

Feeling safe

Controlled entrance and exits, 7/24 security 
services, camera system which make closed 
circuit recording, a parking garage.

Parking garage

End to the trouble of searching a place;  your 
vehicle is safe in your parking area which is 
reserved for you. 

ملعلوماتكم

االجتامع العاجل

أطلب كل لحظة

نظام املتابعة بالكامريا

الشعور باالمان 

موقف السيارات املغلق

 ميكنكم متابعة  ضيوفكم القادمني  بالنظام املريئ  أو الطلب
 من موظف االستقبال  توجيههم  بواسطة  نظام االتصال

الداخيل بني الشقق.

 مكاتب االجتامع الخاص للسكان هنا . ومكاتب االجتامع
 الصغرية  ستكون بنتظاركم  حني اجتامعكم العاجل أو االدالء

ببيانكم

 البواب لتأمني حاجاتكم وحاجات ضيوفكم بخدمات مهنية
محرتفة.

 شبكة  الحامية الكاملة حيث  ميكن أن تشعرو باالمان يف
 كل لحظة . كافة االحتامالت  السيئة تحت السيطرة  بنظام

.الكامريا ذي الدورة املغلقة وخدمات الحامية 7/24

  ،املداخل واملخارج مرا قبة، بوحدات خدمات السالمة 7/24 
وتسجيل  نظام الكامريا ،يف موقف السيارات املغلق.

سيارتك يف أمان يف موقف السيارات املحجوز خصيصا لك.



A functional, fresh, secured life

العيش الوظيفي والنشيط  واألمني 

نظام  الكامريا بالدورة املغلقة  7/24
 خدمات السالمة 7/24
 نظام الدخول بالبطاقة
 االتصال الداخيل املريئ

 مكتب االستقبال
  الردهة

موقف السيارات املغلق 

7/24  Closed Circuit Camera System
7/24 Security Services
Card Entrance System

Video Intercom
Reception

Lobby
Parking Garage



The meeting place of the grace and the luxury…



مكان التقاء االناقة والرتف...





Let your  business a step ahead of you here

7/24 Closed Circuit Camera System
7/24 Security Services
Card Entrance System

Video Intercom
Ramped Goods Acceptance and Unloading Area

High Ceiling Spaces
Reinforced Concrete Structure With Special Strength

Forklift Area

ليكون عملكم  يف املقدمة

نظام  الكامريا بالدورة املغلقة  7/24
 خدمات السالمة 7/24
 نظام الدخول بالبطاقة
 االتصال الداخيل املريئ

مجال قبول وتفريغ  البضاعة باملنصة
فراغ السقف العايل

 البناء الخرساين ذو املقاومة  الخاصة 
مجال الرافعة الشوكية



The solutions, which shall make 
the life easier, add value to your 
trade, are again from Ozyurtlar. 
Shops with logistic warehouses 
in the city center which will 
make your business easier. 

There is a first for everything; 
shops with logistic warehouses 
from Ozyurtlar.

،هناك األول من كل أشياء

 الدكاكني باملخازن التسويقية من أوزيورتالر.

 حلول تسهل حياتكم وزيادة القيمة إىل
  تجارتكم  من أوزيورتالر أيضا.  املتاجر

 واملخازن  اللوجيستية التي تسهل
عملكم يف مركز املدينة.



A modern working environment in 
which you will provide good service 
to your customers. Start  the spurt 
that will expand your business from 
there.

Both your business and trade are 
safe. Feel relaxed with its closed 
circuit camera system, the 7/24 
security services.

The advantages of the region, the privi-
leges of Ncadde Ottoman provides you, 
will add value to your business. With its 
connection to TEM highway, its proxi-
mity to the 3. Bridge and the connection 
highway, 5 minutes distance to the Port 
of Ambarlar,  an opportunity of positio-
ning your firm in a prestigious location.

 لتطورو عملكم يف بيئة عمل عرصية لتؤمنو
 خدمة ممتازة لزبائنكم.

 عملكم و تجارتكم  بأمان.   بنظام  الكامريا
ذي الدورة املغلقة  وخدمات الحامية 7/24

 مزايا املنطقة واالمتيازات يف مرشوعنا سوف
الراقي. ملوقعه  عملك  إىل  قيمة   تضيف 
تيم.والجرس الرسيع  الطريق  من   وقربه 
 الثالث و طريق الربط  واملستودعات ويبعد

عن امليناء فقط 5 دقائق





Office and suite plans
خطط املكاتب و االجنحة



1+0 OFFICE

Gross Area: 55 m2
المساحة االجمالية:  55 م²

Working Area / .......................29,00 m²

Bathroom / ...............................3,90 m²

Balcony / ..................................3,00 m²

Gross Are: 80 m2

Entry / ......................................... 5,00 m²

Working Area / .......................... 24,50 m²

Work room / .............................. 15,00 m²

Bathroom / .................................. 3,90 m²

Balcony / ..................................... 5,00 m²

OFFICE PLANS                 

1+1 OFFICE

المساحة االجمالية:  80 م²

خطط املكاتب 

مكتب 1+0

مكتب 1+1

مساحة العمل

مساحة العمل

غرفة العمل

الحامم

الحامم

الرشفة

الرشفة

املدخل



Ozyurtlar Construction reserves its rights to make amendments on the visual 
and plans which are used promotionally in the Ncadde Ottoman project.

Gross Are: 175 m2

Entry / ............................................ 8,50 m²

Working Area / ............................. 34,00 m²

Working Room 1 / ........................ 23,50 m²

Working Room 2 / ........................ 13,00 m²

Working Room 3 / ........................ 13,00 m²

Hall / .............................................. 6,50 m²

Kitchen / ......................................... 9,00 m²

Bathroom / ..................................... 4,50 m²

Terrace / ...................................... 10,00 m²

Balcony / ........................................ 4,00 m²

3+1 OFFICE

المساحة االجمالية:  175 م²

 يحق لرشكة أوزيورتالر  لإلنشاءات  القيام بالتعديل  عىل املرئيات  والخطط  املستخدمة  يف
للغرض االعالمي Ncadde Ottoman مرشوع.

مكتب 3+1

مساحة العمل

غرفة العمل 1

غرفة العمل 2

غرفة العمل 3

املدخل

البهو

املطبخ

الحامم

الرشفة

الرشفة السقفية



Entry / .............................................20,50 m²

Working Area / ................................74,50 m²

Working Room 1 / ...........................47,00 m²

Working Room 2 / ...........................20,50 m²

Working Room 3 / ...........................13,00 m²

Working Room 4 / ...........................13,00 m²

Kitchen / ............................................9,00 m²

Bathroom / ........................................4,50 m²

Terrace / .......................................170,00 m²

OFFICE PLANS                  خطط املكاتب
Ozyurtlar Construction reserves its rights to make amendments on the visual 
and plans which are used promotionally in the Ncadde Ottoman project.

4+1 OFFICE
مكتب 4+1

Gross Are: 450 m2
المساحة االجمالية:  450 م²

مساحة العمل
غرفة العمل 1

غرفة العمل 2

غرفة العمل 3

غرفة العمل 4

املدخل

املطبخ

الحامم

الرشفة السقفية



1+0 SUITE

1+0 SUITE

Lounge / ..................19,50 m²

Bathroom / ................3,90 m²

Balcony / ...................3,00 m²

Lounge / ..................30,00 m²

Bathroom / ................3,90 m²

Balcony / ...................3,00 m²

SUITE PLANS                 يحق لرشكة أوزيورتالر  لإلنشاءات  القيام بالتعديل  عىل املرئيات  والخطط  املستخدمة  يف خطط االجنحة 
للغرض االعالمي Ncadde Ottoman مرشوع.

 جناح 1+0

 جناح 1+0

Gross Are: 40 m2
المساحة االجمالية:  40 م²

Gross Are: 55 m2
المساحة االجمالية:  55 م²

الصالة

الصالة

الحامم

الحامم

الرشفة

الرشفة



Warehouse Area Warehouse Area Warehouse Area

Trailer truck
Approaching Area

Trailer truck
Approaching Area

Trailer truck
Approaching Area

Trailer truck
Approaching Area

Trailer truck
Approaching Area

Trailer truck
Approaching Area

Forklift Area Forklift Area Forklift Area

SHOP WITH LOGISTIC 
WAREHOUSE

SHOP WITH LOGISTIC 
WAREHOUSE

SHOP WITH LOGISTIC 
WAREHOUSE

Brüt Alan: 3.500 m2 Brüt Alan: 3.540 m2 Brüt Alan: 3.540 m2

SHOPS WITH LOGISTIC WAREHOUSE

الدكان باملخزن اللوجيستي

املساحة االجاملية:  3.500 م² املساحة االجاملية:  3.540 م² املساحة االجاملية:  3.540 م²

مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية

مجال الرافعة الشوكية

مجال التخزين مجال التخزين مجال التخزين

 مجال الرافعة الشوكية مجال الرافعة الشوكية

 مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية مجال اقرتاب الشاحنة الكبرية

الدكان باملخزن اللوجيستي الدكان باملخزن اللوجيستي

الدكاكني باملخازن التسويقية

Ozyurtlar Construction reserves its rights to make amendments on the visual 
and plans which are used promotionally in the Ncadde Ottoman project.

  يحق لرشكة أوزيورتالر  لإلنشاءات  القيام بالتعديل  عىل املرئيات  والخطط.
للغرض االعالمي Ncadde Ottoman املستخدمة  يف مرشوع





With a unique comfort on the Dogan Arasli Street in Esenyurt which is the region 
gaining value most rapidly and its central location,  the life is much more closer to you.

Life is so close to you

• 300 mt to the TEM Connection Highway /
• 2 km to Metrobus /
• 2 km to Metro* /
• 4 km to the TUYAP Fair Area /
• 4 km to Beykent University /

LOCATION
• In walking distance to  Private 
and State Education Institutions 
and the hospitals
• In walking distance to the 
Municipality, Courthouse, District 
Governorate and District Police 
Department

• Different cafe and restaurants
    and hypermarket in front of your
    living area and office
• 4 km to Marmara Park Mall /
• 4 km to Migros Mall /

* the service start in the year of 2018 .

 الحياة قريبة إليكم بالراحة الفريدة و املوقع املميز   عىل شارع دوغان  أراسيل يف
أسنيورت  حيث هي املنطقة  تزداد قيمتها  بشكل أرسع  كل يوم.

جامعة يب كنت 4 كم

تسليم املرشوع عام 2018 *

مول مرمرة بارك  4 كم معرض توياب 4 كم
 مول ميغروس 4 كم

*مرتو 2 كم
حافلة رسيعة ) مرتوبوس( 2 كم

طريق الوصل تبم 300 مرت املقاهي  واملطاعم املتنوعة 
  ومركز هيرب ماركت

أمام مجال عيشكم ومكاتبكم

 قربه من  املؤسسات التعليمية  الخاصة
 والحكومية واملستشفيات مبسافة قليلة من

امليش
 قربه من البلدية و العدلية و  القائم قام

  ومديرية األمن بالبلدة  مبسافة قليلة من 
امليش

املوقع

الحياة قريبة إليكم جدا



Layout Plan

STORES INNER COURT

OFFICES

STORES ON THE STREET STORES ON THE STREET 

OFFICES

SUITES

SHOPS WITH LOGISTIC 
WAREHOUSES

TEM Highway

 الدكاكني
باملخازن التسويقية  املتاجر األجنحة الفناء الداخيل

طريق تيم

املكاتب

املتاجر عىل الشارع املتاجر عىل الشارع

املكاتب

املوقع



 Past… has been redesigned with the grace of today.

تم اعادة تصميم املايض باناقة اليوم.



Have you seen our Ncadde Agora 
project which is located just next 
to the Ncadde Ottoman?

 قرب Ncadde Agora هل  رأيتم مرشوع
؟مبارشة Ncadde Ottoman مرشوع



7/24 Security and Camera System
Reception
Card Entrance System
Central Heating Cooling System
Parking Garage
Hammam (Turkish Bath)
Sauna
Steam Room
Gymnasium
Showers and Changing Rooms
Cafeteria
Restaurant
Stores

 نظام السالمة و الكامريا 7/24
 مكتب االستقبال 

املداخل بنظام البطاقة
 نظام التسخني والتربيد  املركزي

 موقف السيارات  املغلق
 الحامم الرتيك

 الساونا
غرفة البخار

 القاعة الرياضية 
الحامم وغرف تبديل املالبس

 املقهى
 املطعم
املتاجر



A correct investment
 االستثامر الصحيح



We’ve thought everything
نحن فكرنا يف كل األشياء



For you to only focus on your business.

لرتكزوا فقط عىل عملكم

A valuable working environment 
which will always give you comfort and 
prestige while you are steering your 
business. To the ones whose compass  
always points in winning…

A business and life center in a  reegion  
of Istanbul which gains the highest 
value,  in a central location, on the 
street, valuable as well as being easily 
reachable.

It is inevitable to be successful 
here with the comfort, security and 

privileged services it provides.
A business and life center which 

will increase your motivation.

اىل من دامئا يسعى اىل النجاح
 يف بئية عمل قيمة  التي   تقدم  الراحة 

واالناقة بينام تقومون بعملكم

 مركز السكن والعمل  املوجود يف موقع  مركزي
 للمواصالت الذي يجعلها سهلة  والواقع يف  منطقة

يف اسطنبول. يف منطقة تزداد قيمتها اكرث كل يوم

 ال مهرب من النجاح يف مرشوع يؤمن لك الراحة
 و األمان و الخدمات املتميزة التي سوف تزيد

 من حامسكم



Reception

You will make your life easier in Ncadde Agora, 
you will use the time better with the help of the  
reception service that will meet all your needs.

Turkish Hammam

You can enjoy yourself whenever you wish, renew 
yourself in an excellent Turkish Hammam, keep fit 
and relieve the tiredness of the day are all  so  easy 
in the  Ncadde Agora.

Sauna

A real refinement away from stress, a superb 
relaxation  point. For a healthy life, a small break 
is waiting for you.

All services are at your behest

مكتب االستقبال الحامم الرتيك   الساونا

  سوف تستخدمون الوقت  بشكل أفضل Ncadde Agora يف
 بالخدمات االستقبالية  التي ستجعل من  حياتكم اسهل

وتلبي جميع طلباتكم.

و أنفسكم  تجديد   متى شئتم يف    يف مرشوعنا ستستمتعون 
 التخلص من تعب اليوم فام عليكم اال االسرتخاء يف  الحامم

Ncadde Agora الرتيك الرائع بـ

اماكن  الصحي.يف   للعيش  القصرية    االسرتاحة     تنتظركم 
التنقية الحقيقية و االسرتاحة  الكاملة  بعيدا عن التوتر



Fitness Center

With the Fitness Center, a healthy and a fresh life 
is  always waiting for you.  The privilege of making 
sport in any time of the day you wish, is yours.

7/24 Security

A life in which you will feel yourself comfortable 
and peaceful 7/24.  A high level security in Ncadde 
Ottoman.

Social Areas

Pleasure with a steam room, showers, changing 
rooms and cafeteria that will cheer you and  
indulge yourself are waiting for you in the social 
facility of Ncadde Agora.

كافة الخدمات تحت أمركم

النادي الريايض السالمة 7/24 املجاالت االجتامعية 

 امتياز مامرسة  الرياضة لكم يف أي ساعة شئتم خالل اليوم
الحياة الصحية والنشيطة دامئا يف املركز الريايض بانتظاركم.

 حياة تجعلكم تشعرون باألمان والهدوء يف
.NCadde Ottoman  7/24 مع نظام حامية عايل

 ينتظركم التمتع  بغرفة البخار و غرف  تبديل املالبس والحامم
 و املقهى  حيث ميكنكم  االستمتاع و تدليل  أنفسكم  بداخل

Ncadde Agora  املرافق االجتامعية يف.





7/24 Security and Camera System
Reception

Card Entrance System
Central Heating Cooling System

Parking Garage
Hammam

Sauna
Steam Room
Gymnasium

Showers and Changing Rooms
Cafeteria

Restaurant
Stores

Office Plans
خطط املكاتب

نظام السالمة و الكامرية 7/24
 مكتب االستقبال

 املدخل  بنظام البطاقة 
 نظام التسخني والتربيد  املركزي

 موقف السيارات   املغلقة
 الحامم الرتيك

 الساونا 
 غرفة البخار

 القاعة الرياضية 
 الحامم وغرف تبديل املالبس

 املقهى
 املطعم
 املتاجر



Entry / ......................................4,00 m²

Working Area / .......................28,50 m²

Kitchen / ...................................4,00 m²

Bathroom / ...............................4,00 m²

Balcony / ..................................3,50 m²

Entry / ........................................4,00 m²

Working Area / .........................25,50 m²

Working Room / .......................16,00 m²

Bathroom / .................................4,00 m²

Balcony / ....................................5,00 m²

Brüt Alan: 82 m2

OFFICE PLANS                 خطط املكاتب

Ozyurtlar Construction  reserves its rights to make amendment on the visuals 
and plans which are used promotionally in the Ncadde Agora project.

 يحق لرشكة أوزيورتالر  إنشاءات  القيام بالتعديل  عىل املرئيات  والخطط  املستخدمة  يف
  للغرض االعالمي Ncadde Agora مرشوع.

1+1 OFFICE

1+1 OFFICE

مكتب 1+1

مكتب 1+1

Gross Are: 66 m2
المساحة االجمالية:  66 م²

مساحة العمل

مساحة العمل

الحامم

الحامم

الرشفة

الرشفة

املدخل

املدخل

املطبخ

غرفة العمل










