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Hakkımızda
Güçlü marka değeri ve kendine özgü yatırım anlayışı ile yurt içinde ve yurt dışındaki 

gayrimenkul fırsatlarını yakından takip eden Esas Gayrimenkul,

müşterilerini kaliteli projeler ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hizmete sunduğu alışveriş ve yaşam merkezlerini şehrin sosyal buluşma ve

çekim noktası haline getirmek Esas Gayrimenkul’ün öncelikli amaçları arasındadır.

About Us

With its strong brand value and unique investment approach, Esas Properties closely 

monitors real estate opportunities in Turkey and abroad and it continues to work in 

order to bring the quality projects to its customers. To transform the shopping centers 

and living spaces put into service into attraction points is among the primary goals of 

Esas Properties.



4

Belgium

Canada

England

Germany

Netherlands

USA

Scotland

Spain

Turkey



5

Biz Kimiz?
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul 

yatırım firmalarından biri olan

Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi 

ile uzun vadede değer yaratan projeler 

geliştirmekte ve yönetmektedir.

2009 yılında faaliyete başlayan

Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve 

yurt dışında toplamda 2.5 milyar Euro 

yatırımla 929.000 m2 kiralanabilir 

alanda, çevre dostu olan ofis, konut, 

alışveriş merkezi ve otel projelerine

imza atmıştır.

Türkiye genelinde 7 alışveriş merkezi, 

3 ofis binası ve 1 konut projesini 

hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt 

dışında ise 9 ülkede toplam 47 projeyle 

alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına 

yatırımlarını sürdürmektedir.

Who We Are?

Esas Properties, one of Turkey’s leading 

real estate investment companies, 

develops and manages value-creating 

projects with its expert team.

Esas Properties, which started its 

operations in 2009, has succeeded 

environmentally friendly office, 

residential, shopping center and hotel 

projects in the 929.000 sqm rentable 

area, in Turkey and abroad with an 

investment of €2,5 billion.

 

Esas Properties has 7 shopping centers, 

3 office buildings and 1 residential real 

estate project in Turkey, continues 

its investments in hotels and office 

buildings with 47 projects in

9 countries abroad.
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D E Ğ E R L E R İ M İ Z

Güvenilir
Asli sorumluluğumuz; temas ettiğimiz tüm 

topluluklar ile dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler 

sürdürmek ve bu başarımız ile paydaşlarımızın 

gurur kaynağı olmaktır.

Topluma Duyarlı
Topluma duyarlılık anlayışımız, imza attığımız 

işlerimiz ve o işlerin sosyal, ekonomik ve 

kültürel etki alanı ile sınırlı değildir; topluma 

değer katacak sosyal sorumluluk projeleri 

üretmek bir diğer asli görevimizdir.

İlham Veren
“Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol 

yapacağız.” sözünü ilke edinmiş, kalbi ve ruhu 

ile işini yapan ekibimizin ana hedefi, yaptığı her 

işte fark yaratan, ilham veren olmaktır.

Etik
Etik değerlerimiz, işlerimizi yapma şeklimizin 

yol göstericisidir.
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O U R  VA L U E S

Reliable
Our primary responsibility is to maintain integrity and 

trust-based relationships with all communities that we 

are in contact with and to become a source of pride for 

our stakeholders with this achievement.

Sensitive to Society
Our social sensitivity approach is not merely limited 

with the works that have completed and the social, 

economic and cultural areas of influence of such works; 

producing social responsibility projects that will add 

value to society constitutes another primary duty for us.

Inspirational
The main objective of our team committed to

the quote “We shall either find a way or make a new 

one” and putting their heart and soul into what they 

do is to become inspirational, making a difference in 

every work they do.

Ethical
Our ethical values provide guidance on the 

way how we do business.
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Rakamlarla
Esas Gayrimenkul

9
Ülke

9
Countries

335.000 m2
Yurt İçi
Kiralanabilir Alan

335.000 sqm
Total Gross Leasable
Area of the Turkish
Portfolio

594.000 m2
Uluslararası

Kiralanabilir Alan

594.000 sqm
Total Gross Leasable

Area of the International 

Portfolio

€ 2,5 milyar
Yatırım Değeri

40 milyon 
Yıllık Ziyaretçi

€ 2,5 billion
Combined Value of the
Real Estate Investment in Turkey
and Internationally

40 million 
Annual Visitors

Esas Properties in
Numbers

47
Proje

47
Projects
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Ö D Ü L L E R İ M İ Z

10 Burda AVM

Her Şey 10’da! Projesiyle

1 Altın, 1 Bronz Ödül - Stevie

14 Burda AVM

Bowling Öğrenmeyen Kalmasın Projesiyle

1 Platin, 1 Altın Ödül - Marcom

17 Burda AVM

Troia Sergisi ve Etkinlikleriyle

1 Platin, 1 Altın Ödül - Marcom

39 Burda AVM

Devir Değişti Kampanyası ve Büyük Açılışıyla

2 Platin, 1 Altın Ödül - Marcom

41 Burda AVM

Kahve Festivali Projesiyle

2 Platin, 2 Altın Ödül - Marcom

67 Burda AVM

Sevgi Postanesi Projesiyle

3 Platin, 1 Altın Ödül - Marcom
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O U R  P R I Z E S

10 Burda Shopping Mall

All You Need is at 10!

1 Gold, 1 Bronze Awards - Stevie

14 Burda Shopping Mall

Bowling Project

1 Platinum, 1 Gold Awards - Marcom

17 Burda Shopping Mall

Troia Exhibition

1 Platinum, 1 Gold Awards – Marcom

39 Burda Shopping Mall

Grand Opening

2 Platinum, 1 Gold Awards - Marcom

41 Burda Shopping Mall

Coffee Burda Fest

2 Platinum, 2 Gold Awards - Marcom

67 Burda Shopping Mall

Love Post Office

3 Platinum, 1 Gold Awards - Marcom
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LEED SERTİFİKASI 

Alanında uzman ekibi ile çevre sorumluluğu bilincini kurumsal 

kültürünün bir parçası haline getiren Esas Gayrimenkul, tasarım, 

inşa ve işletme aşamalarında USGBC (United States Green 

Building Council) tarafından verilen ve çevre alanındaki en 

önemli sertifikalardan biri olan LEED sertifikasına sahip birçok 

projeye imza attı.

10 Burda AVM, 14 Burda AVM & Konut, 17 Burda AVM, 39 

Burda AVM ve 41 Burda AVM, LEED GOLD sertifikasına sahiptir. 

01 Burda AVM’nin LEED süreci ise devam ediyor. LEED GOLD 

sertifikası almış ofis yatırımları arasında ise Esas Maltepe 

Ofispark ve Esas Aeropark yer alıyor.

LEED CERTIFICATION 

Esas Properties, having integrated environmental responsibility 

awareness a part of its corporate culture together with the 

team of acknowledged experts, has completed many projects 

with the LEED Certificate which is one of the most important 

certificates in the field of environment, granted by the USGBC 

(The U.S. Green Building Council) during design, construction 

and operation stages.

All of Esas 10 Burda Shopping Mall, Esas 14 Burda Shopping 

Mall & Residential Buildings, Esas 17 Burda Shopping Mall, 

Esas 39 Burda Shopping Mall, and 41 Burda Shopping Mall 

have been awarded LEED GOLD certificate. LEED Certification 

process of 01 Burda Shopping Mall is currently ongoing. Esas 

Maltepe Ofispark and Esas Aeropark are included among the 

office investments that received LEED GOLD certification.
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Adana

Balıkesir

Bolu

Çanakkale

Lüleburgaz

İzmit 

Zonguldak

Türkiye’nin en değerli noktalarında yer alan alışveriş merkezi yatırımlarımız 

ile işiniz için en ideal lokasyonları sizlere sunuyoruz. Adana’da 01 Burda 

AVM, Balıkesir’de 10 Burda AVM, Bolu’da 14 Burda AVM, Çanakkale’de 

17 Burda AVM, Lüleburgaz’da 39 Burda AVM, İzmit’te 41 Burda AVM ve 

Zonguldak’ta 67 Burda AVM yatırımlarımızdır. 

We offer you the ideal locations for your business with our shopping mall 

investmens made in Turkey's most valuable locales. Our shopping mall 

invesments include; 01 Burda Shopping Mall in Adana, 10 Burda Shopping Mall in 

Balıkesir, 14 Burda Shopping Mall in Bolu, 17 Burda Shopping Mall in Çanakkale, 

39 Burda Shopping Mall in Luleburgaz, 41 Burda Shopping Mall in Izmit, and 67 

Burda Shopping Mall in Zonguldak.

TÜRKİYE’DEKİ AVM’LER

SHOPPING CENTERS IN TURKEY
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01
burda
Adana
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Adana

Genel Bilgi

Türkiye’nin sanayi, ticaret, tarım ve turizm başta 

olmak üzere, ekonomik potansiyeli ile öne çıkan 

kentlerinden birinde, Çukurova’nın kalbi Adana’da 

hayata geçen Esas 01 Burda AVM, bölgenin yaşam 

ve kültür merkezi olarak tasarlandı.

Esas 01 Burda Mall comes to life in Cukurova’s heart 

Adana, one of the cities of Turkey that stands out 

with its economic potential, especially industry, trade, 

agriculture and tourism, designed as the center of life 

and culture of the region.

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2019

60.000m2

111

5 + 3

2.500

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data

01
burda
Adana
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Esas 01 Burda, her damak zevkine hitap edecek kapalı ve 

açık yeme içme alanları, global ve yerel markaları ile yeni 

cazibe merkezi olmayı hedeflerken performans sanatları 

sahnesi ile de bölgenin kültür ve sanat hayatına yeni bir 

soluk getiriyor.

Beymen, Vakko, Vakkoroma, Beymen Club, Boyner, 

Cinema Pink, E-Bebek, FDR, Jolly Joker, LC Waikiki, 

MacFit, Migros, Mudo, Mudo Concept, PGM, Play Time, 

Teknosa, Zuhal Müzik, Jumptime

Beymen, Vakko, Vakkoroma, Beymen Club, Boyner, 

Cinema Pink, E-Bebek, FDR, Jolly Joker, LC Waikiki, 

MacFit, Migros, Mudo, Mudo Concept, PGM, Play 

Time, Teknosa, Zuhal Müzik, Jumptime

Esas 01 Burda Mall aims to be a new attraction center 

with its indoor and eating areas that will appeal to every 

taste, global and local brands and bring a new breath to 

the culture and art life of the region with its performance 

arts center.

MAĞAZALARIMIZ OUR STORES
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Adana Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Adana

Adana Merkez Nüfusu 2.220.125 kişidir.
The population of Adana city center is 2.220.125.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

4. Bölge / Region

5. Bölge / Region

6. Bölge / Region

0-5 dk / up to 5 min

5-15 dk / 5 to 15 min 

15-30 dk / 15 to 30 min

30-45 dk / 30 to 45 min

45-60 dk / 45 to 60 min

60-120 dk / 60 to 120 min

59.510

949.259

578.646

71.519

398.436

1.965.205

Toplam / Total

3. Bölge
4. Bölge

5. Bölge

2. Bölge
1. Bölge

4.022.575

01
burda
Adana
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Bir alışveriş merkezinden daha fazlası
More than a shopping mall

Adana’nın yeni yüzü 01 Burda AVM, bölgeye yeni standartlar 

getiriyor. Adana’nın yeni çekim noktası 01 Burda AVM; yeni nesil 

AVM anlayışı, açık alanları ve dünyaca ünlü markalardan oluşan 

mağaza karmasıyla kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap 

verirken alışveriş hayatına da farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 

01 Burda, restoran ve kafeleri, zengin marka karması, göz alıcı 

mimarisi ve bünyesinde yer alan performans gösteri merkezi ile 

bölgenin yeni yaşam ve kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

The new face of Adana, 01 Burda Shopping Mall brings new 

standards to the region. Adana's new attraction center 01 Burda 

Shopping Mall, along with its new generation mall concept, open 

spaces and a store mix of world-famous brands, presents a different 

perspective to the shopping life while responding to the social and 

cultural needs of the city. 01 Burda Shopping Mall stands out as 

the new life and culture center of the region with its restaurants 

and cafes, rich brand mix, eye-catching architecture, and on-site 

performance center.

01
burda
Adana
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Yılda 200'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak olan

01 Burda Performans Gösteri Merkezi ve yılda

140 konserin gerçekleşeceği Jolly Joker'de festival ve 

kültür şehri olan Adana'ya yakışır, farklı ve duyulmamış 

etkinliklere yer veriyor. Keyifli ve çekişmeli oyunlara sahne 

olacak e-spor arenanın yanı sıra trambolin, Playland, Play 

Bowling ve çocuk oyun alanı, bölge halkına alışveriş dışında

alternatif bir yaşam alanı sunuyor.

01 Burda Performance Center which will host more 

than 200 events per year, and Jolly Joker where 

140 concerts will take place annually, hosts different 

and unheard events becoming to Adana, the city of 

culture and festivals. The e-sports arena, which will 

witness enjoyable and zealous games, as well as the 

trampoline, Playland, Play Bowling and children's 

playing area, offer an alternative living area to the 

people of the region apart from shopping.
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10
burda
Balıkesir
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Balıkesir

Genel Bilgi

Düzenlediği sergiler, konserler, imza günleri, fuarlar, 

etkinlikler ve sportif organizasyonlarla Balıkesir’in 

cazibe merkezine dönüşen 10 Burda, özel gün 

kutlamaları ile öne çıkıyor. 

Turned out to be the center of attraction of Balıkesir 

with exhibitions, concerts, signature days, events 

and sporting events, Esas 10 Burda Mall is the new 

meeting point of the city.

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2018

44.000m2

150

3 + 2

1.800

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data

10
burda
Balıkesir
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Global ve yerel markaları, sinema salonları, 4 bin kişilik 

dev etkinlik alanı, eğlence alanları ve geniş mağaza 

konsepti ile Balıkesir’e yepyeni bir soluk getiren

Esas 10 Burda, ziyaretçilerine eşsiz bir alışveriş ve 

eğlence deneyimi sunuyor.

Esas 10 Burda AVM, Çevre Dostu Binalar Konseyi 

tarafından LEED Gold Sertifikası’na layık görülmüştür.

Media Markt, MMM Migros, LC Waikiki, FLO, Koton, 

Konfor, Tekzen, CinemaPink, Playland

Media Markt, MMM Migros, LC Waikiki, FLO, Koton, 

Konfor, Tekzen, CinemaPink, Playland

Bringing a brand new breath to Balıkesir with its global and local 

brands, cinema halls, huge event area with a capacity of

4 thousand people, entertainment areas and wide store 

concept, Esas 10 Burda Mall offers its visitors a unique shopping 

and entertainment experience.

Esas 10 Burda Shopping Mall was deemed worthy of

LEED GOLD Certificate by the Turkish Green Building Council.

MAĞAZALARIMIZ OUR STORES
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Balıkesir Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Balıkesir

Balıkesir Merkez Nüfusu 344.982 kişidir.
The population of Balıkesir city center is 344.982.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

0-5 dk / up to 5 min 

5-15 dk / 5 to 15 min

15-30 dk / 15 to 30 min

97.812

124.683

122.487

344.982Toplam / Total

3. Bölge

2. Bölge

1. Bölge

10
burda
Balıkesir
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Sahne 10’da birbirinden farklı konseptteki 

etkinliklere ev sahipliği yapan 10 Burda, popüler 

sanatçıların konserleri, Balıkesir merkezde ilk kez 

gerçekleştirilen lisanslı çocuk etkinlikleri, tematik 

pazarlar, fuarlar, ünlü yazarların söyleşileri, imza 

günleri, 10 Burda Açık Hava Sineması ve 10 Burda 

Çocuk Tiyatrosu gibi organizasyonlarla bölge halkına 

hitap ediyor.

10 Burda, which hosts events of various concepts 

on Stage 10, appeals to the people of the region 

with organizations such as concerts of popular 

artists, licensed children's events held for the 

first time in Central Balikesir, thematic markets, 

fairs, interviews with famous writers, autograph 

sessions, 10 Burda Open-Air Cinema and

10 Burda Children's Theatre.

Balıkesir’de ilklerin adresi: 10 Burda AVM
Address of firsts in Balikesir: 10 Burda Shopping Mall

10
burda
Balıkesir
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İçerisindeki 4 bin kişilik dev etkinlik alanı Sahne 

10’da birbirinden farklı konseptteki etkinliklere 

ev sahipliği yapan 10 Burda, popüler sanatçıların 

konserleri, müzik dinletileri, Balıkesir merkezde ilk 

kez gerçekleştirilen lisanslı çocuk etkinlikleri, tematik 

pazarlar, 10 Burda Kitap Fuarı, ünlü yazarların söyleşi 

ve imza günleri, 10 Burda Açık Hava Sineması, 10 

Burda Çocuk Tiyatrosu, spor müsabakaları gibi 

organizasyonlarla bölge halkına hitap ediyor.

10 Burda, hosting different concept events in its giant 

venue of 4 thousand guests, appeals to the people 

of the region with concerts of popular artists, music 

auditions, licensed children's event held first time in 

Central Balikesir, thematic markets, 10 Burda Book Fair, 

interviews and autograph sessions of famous writers, 

10 Burda Open-Air Cinema, 10 Burda Children's Theatre 

and sports competitions.
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14
burda
Bolu
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14
burda
Bolu

Bolu

Genel Bilgi

2015 yılında kapılarını açan Esas 14 Burda, ziyaretçilerine 

alışveriş keyfi sunan konsept mağazalarının yanı sıra

yeme-içme alanları, eğlence alanları, sinema salonları ve 

her yaşa hitap eden düzenli aktiviteleri ile Bolu’nun yaşam 

ve buluşma merkezi olarak öne çıkıyor. 

Opened its doors in 2015, Esas 14 Burda Mall stands out 

as the center of life and meeting of Bolu with its concept 

stores that offer shopping pleasure to its visitors, as well 

as its eating and drinking areas, entertainment areas, 

cinema halls and regular activities that cater to all ages. 

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2015

36.000 m2

105

3 + 2 

1.000

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data
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Gerçekleştirdiği etkinliklerle Bolu’nun çekim merkezi haline 

gelen Esas 14 Burda, konuklarına şehrin sosyal hayatına 

renk katan eğlence ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı da 

sunuyor.

Esas 14 Burda AVM, Çevre Dostu Binalar Konseyi 

tarafından LEED Gold Sertifikası’na layık görülmüştür.

H&M, LCW, Koton,Cinemaximum, Tekzen, Çetinkaya, 

B&Oil, Playland, Playbowling

H&M, LCW, Koton,Cinemaximum, Tekzen, Çetinkaya, 

B&Oil, Playland, Playbowling

With its activities, Bolu’s attraction center Esas 14 Burda 

Mall, offers its guests the opportunity to participate in 

entertainment and cultural events.

Esas 14 Burda Shopping Mall was deemed worthy of 

LEED GOLD Certificate by the Turkish Green Building Council.

MAĞAZALARIMIZ

OUR STORES
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Bolu Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Bolu

Bolu Merkez Nüfusu 311.810 kişidir.
The population of Bolu city center is 311.810.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

4. Bölge / Region

5. Bölge / Region

0-5 dk / up to 5 min

5-15 dk / 5 to 15 min 

15-30 dk / 15 to 30 min

30-45 dk / 30 to 45 min

45-60 dk / 45 to 60 min

205.525

34.277

19.327

14.355

387.844

661,328Toplam / Total

14
burda
Bolu

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge
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2015 yılında kapılarını açan 14 Burda AVM, açıldığı 

günden itibaren şehrin sosyalleşme alanı haline 

geldi. Bölgede daha önce yapılmayan etkinliklere 

yer vererek ziyaretçilere keyifli anlar geçirme fırsatı 

sunan 14 Burda AVM, her ay lisanslı etkinlikler ile 

çocukları sevdikleri karakterlerle buluşturuyor.

14 Burda Shopping Mall, having opened its doors 

in 2015, has become a new socializing area in the 

city as of the first day. 14 Burda Shopping Mall, 

which offers visitors the opportunity to have 

pleasant time by giving place to activities that 

have not been done before in the region, brings 

children together with their favorite characters 

with licensed activities every month.

Bolu’nun eğlence, buluşma ve 
yaşam merkezi 14 Burda AVM

14 Burda Mall: Entertainment,
meeting and lifecenter of Bolu

14
burda
Bolu
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Aynı zamanda ücretsiz çocuk tiyatro gösterileriyle 

çocuklu ailelerin buluşma noktası olarak öne 

çıkıyor. Yaz döneminde açıkhava sinema günleri ve 

6.45 sahnesi ile tüm ziyaretçileri popüler isimlerle 

buluşturuyor. Dini ve milli bayramlar için de etkinlik 

gerçekleştiren 14 Burda AVM, şehre yeni bir soluk 

getiriyor. 14 Burda AVM, konsept mağazalarının yanı 

sıra yeme-içme alanları, eğlence alanları, sinema 

salonları ve düzenli aktiviteleri ile alışverişin en 

kapsamlı halini ziyaretçilerine sunuyor. 

It also stands out as a rendezvous point for families 

with children with free children's theatre performances. 

Outdoor cinema days during the summer period and 

6.45 scene bring all visitors together with popular 

names. 14 Burda Shopping Mall, also organizing 

activities for religious and national holidays, gives 

a new impulse to the city. 14 Burda Shopping Mall 

provides visitors with the most comprehensive form 

of shopping experience with its concept stores as 

well as refreshment areas, entertainment areas, movie 

theaters, and regular activities.
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17
burda
Çanakkale
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17
burda
Çanakkale

Çanakkale

Genel Bilgi

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek 

Çanakkale’de 2015 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan 

Esas 17 Burda, açıldığı günden bugüne gerçekleştirdiği 

etkinliklerle Çanakkalelilerin buluşma noktası haline geldi. 

Esas 17 Burda Mall, which opened its doors in 

Çanakkale in 2015 by Esas Properties, became the 

meeting point of the Çanakkale people with the 

activities since its opening.

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2015

35.000 m2

110

2 + 1

1000

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data
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Modern mimarisi, mağazaları, lezzet noktaları, çocuk 

oyun alanları ile Çanakkale’ye bir yaşam alanı sunan

Esas 17 Burda, geniş eğlence alternatifleriyle de

alışverişi benzersiz bir keyfe dönüştürüyor.

Esas 17 Burda AVM, Çevre Dostu Binalar Konseyi 

tarafından LEED Gold Sertifikası’na layık görülmüştür.

H&M, Boyner, Koton, Cinemaksimum, 

Migros, LCW, Defacto, Tekzen

MAĞAZALARIMIZ

Offering a living space to the people of Çanakkale, with 

its modern architecture, shops, flavor spots, children’s 

playgrounds, Esas 17 Burda Mall is transforming shopping into 

a unique pleasure with its wide entertainment alternatives.

Esas 17 Burda Shopping Mall was deemed worthy of

LEED GOLD Certificate by the Turkish Green Building Council.

H&M, Boyner, Koton, Cinemaksimum, 

Migros, LCW, Defacto, Tekzen

OUR STORES
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1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

Çanakkale Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Çanakkale

Çanakkale Merkez Nüfusu 345.000 kişidir.
The population of Çanakkale city center is 345.000.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

0-5 dk / up to 5 min 

5-15 dk / 5 to 15 min

15-30 dk / 15 to 30 min

92.487

73.030

354.466

519.983Toplam / Total

17
burda
Çanakkale
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Şehrin merkezi

Ulusal ve uluslarası marka seçenekleriyle ziyaretçilerine geniş 

bir alısveriş yelpazesi sunan 17 Burda AVM, 2.400 m2’lik 

hipermarketi, 900 m2’lik elektronik marketi, 10.350 m2’lik 

anchor moda mağazaları ile alışveriş ve eğlencenin en kapsamlı 

halini bölge halkıyla buluşturuyor.

17 Burda Shopping Mall offers its visitors an extensive 

shopping experience with national and international brand 

options, while bringing them together with the most 

comprehensive form of shopping and entertainment under 

the favor of its 2.400 m2 hypermarket, 900 m2 electronics 

market and 10.350 m2 anchor fashion stores.

Center of the city

17
burda
Çanakkale
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H&M, Boyner, Cinemaximum, Ot Café, David People, 

Koton, Defacto, LC Waikiki, Migros gibi büyük 

markalara ev sahipliği yapan 17 Burda AVM, eski 

nesil kapalı alışveriş merkezi algısının aksine, mimari 

özellikleriyle konuklarına açık havada alışveriş keyfi 

yaşatıyor. Şehrin tek sinema ve bowling salonuna sahip 

17 Burda AVM, büyük ölçekli kampanyalarıyla şehrin 

en avantajlı alışveriş deneyimini sunarken, daha önce 

gerçekleştirilmemiş etkinlik, konser ve festivallerle 

şehrin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

17 Burda Shopping Center, which 

accommodates major brands including 

H&M, Boyner, Cinemaximum, Ot Café, 

David People, Koton, Defacto, LC Waikiki, 

Migros, offers its guests an outdoor 

shopping experience with its architectural 

features unlike the indoor shopping mall 

perception of old generation.

Having the only movie theatre and 

bowling alley in the city, 17 Burda 

Shopping Mall continues to be the 

rendezvous point of the city first-time 

events, concerts and festivals while 

offering the most advantageous shopping 

experience with large-scale campaigns. 
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39
burda
Lüleburgaz
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Lüleburgaz

Genel Bilgi

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2018

28.000 m2

110

2 + 1

1.000

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data

39
burda
Lüleburgaz

2018 yılında Lüleburgaz’da kapılarını ziyaretçilerine açan 

Esas 39 Burda, eğlence alanları, yemek alanları, mağaza 

karması ve sinema salonlarıyla ziyaretçilerine yepyeni bir 

alışveriş ve eğlence deneyimi sunuyor.

Opening its doors in Lüleburgaz in 2018, Esas 39 

Burda Mall offers its visitors a brand new shopping and 

entertainment experience with its entertainment areas, 

dining areas, store mix and movie theaters.
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Esas 39 Burda, farklı tarih ve kültürlerden ilham alarak 

oluşturulan 4 ayrı mimari konseptiyle alışveriş, lezzet 

ve eğlenceyi Lüleburgazlılarla buluşturuyor. Spor, kültür 

ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, düzenlediği birbirinden 

eğlenceli aktivitelerle de bölge halkının sosyal hayatına 

renk katan 39 Burda, gerçekleştirdiği organizasyonlarla 

Lüleburgaz’ın çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Esas 39 Burda AVM, Çevre Dostu Binalar Konseyi 

tarafından LEED Gold Sertifikası’na layık görülmüştür.

Gencallar, LC Waikiki, Koton, Flo, Tekzen,

Migros, Playland, Cinemapink, Defacto

MAĞAZALARIMIZ

Esas 39 Burda Mall introduces shopping, taste and 

entertainment to its customers with 4 different architectural 

concepts inspired by different histories and cultures. In 

addition to sports, culture and art activities, Esas 39 Burda 

Mall which bring color to the social life of the local people 

with fun activities, continues to be the center of attraction of 

Lüleburgaz with its organizations.

Esas 39 Burda Shopping Mall was deemed worthy of

LEED GOLD Certificate by the Turkish Green Building Council.

Gencallar, LC Waikiki, Koton, Flo, Tekzen,

Migros, Playland, Cinemapink, Defacto

OUR STORES
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1. Bölge
2. Bölge

3. Bölge

Lüleburgaz Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Lüleburgaz

Lüleburgaz Merkez Nüfusu 311.810 kişidir.
The population of Lüleburgaz city center is 311.810.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

Köyler / Villages

0-5 dk / up to 5 min

5-15 dk / 5 to 15 min 

15-30 dk / 15 to 30 min

30-45 dk / 30 to 45 min 

30.812

37.487

57.376

22.358

148.033Toplam / Total

39
burda
Lüleburgaz
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Alışverişin ve sosyalleşmenin en keyifli hali

39 Burda AVM, Trakya’nın kalbi Lüleburgaz’da farklı mimarisi 

ve konsept bahçeleri ile keyifli sosyalleşme alanları sunuyor. 39 

Burda AVM aynı zamanda farklı alışveriş deneyimlerinin yaşandığı 

ve yapılan alışverişin daha fazla ödüllendirildiği, bölgede daha 

önce gerçekleştirilmemiş etkinlik ve konserlerin gerçekleştirildiği, 

açık – kapalı birçok çocuk oyun alanını içerisinde barındıran, cafe 

– restoran ve pub alanları ile gece hayatını canlı tutan yeni nesil 

alışveriş merkezi olarak öne çıkıyor. 

39 Burda Shopping Mall offers pleasant areas for socializing with 

its unique architecture and concept gardens in Luleburgaz, at the 

heart of Thrace. 30 Burda Shopping Mall stands out as an example 

of the new generation shopping centers where different shopping 

experiences become real and shopping is met with reward, where 

unheard concerts and events are organized, where open and 

closed playgrounds for children are abundant, and that keeps the 

nightlife alive with its cafés, restaurants, and pubs.

The most enjoyable state of shopping and socializing

39
burda
Lüleburgaz
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39 Burda’da harcanan her lirayı puana, her puanı 

hediyeye dönüştüren 39 Burda Kart uygulamasının yanı 

sıra, tüm yıl devam eden sosyal sorumluluk projeleri, 

hemen hemen her ay gerçekleşen lisanslı çocuk 

etkinlikleri, hafta sonları düzenlenen çocuk tiyatroları ile 

belli aralıklarla gerçekleşen konserler, 39 Burda AVM’yi 

kentin cazibe merkezi yapıyor. Özel gün kutlamaları, 

STK iş birlikleri, anında kazan kampanyaları ve sosyal 

medya yarışmaları ile 39 Burda AVM, sürekli canlı ve 

dinamik kalmayı sürdürüyor.

In addition to 39 Burda Shopping Card application which turns 

every Lira spent in 39 Burda into points, and every point into 

gifts, social responsibility projects ongoing all year, licensed 

children's activities that occur almost every month, children's 

theatre on weekends and concerts at regular intervals make 

39 Burda the main attraction center of the city. With special 

day celebrations, NGO Cooperation Projects, instant win 

campaigns, and social media contests, 39 Burda Shopping Mall 

continues remaining vibrant and dynamic.
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41
burda
İzmit
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İzmit

Genel Bilgi

2016 yılında hayata geçirilerek kapılarını açan 41 

Burda, mağazaları, cafe – restoranları, sinema salonları 

ve çocuk eğlence alanlarıyla Kocaeli’nin yaşam ve 

buluşma merkezi olarak öne çıkıyor. Jolly Joker ile pek 

çok ünlü ismi, sevenleriyle buluştururken Anadolu Ateş 

Dans Okulu ve farklı dans kursları ile birçok alanda 

eğitim vermektedir.

Opening its doors in 2016 by Esas Properties, Esas 41 

Burda Mall stands out as the center of life and meeting of 

Kocaeli with its shops, cafe-restaurants, cinema halls and 

children’s entertainment areas.

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2016

59.000 m2

180

2 + 1 

1600

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data

41
burda
İzmit
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Açıldığı günden bu yana bölge halkını yaşamın tüm 

renkleriyle buluşturan 41 Burda, düzenlediği etkinliklerle 

alışveriş keyfini farklı bir boyuta taşıyor. Kocaeli ve 

tüm bölgedeki farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren 

bir yaşam merkezi olma özelliği taşıyan 41 Burda, 

misafirlerini alışverişte yepyeni deneyimler yaşamaya 

davet ediyor.

41 Burda AVM, Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından 

LEED Gold Sertifikası’na layık görülmüştür.

Boyner, H&M, Tekzen, Migros, LCW, 

Cinemaximum, Mudo Concept, Porland

MAĞAZALARIMIZ

Esas 41 Burda Mall brings together the people of the region 

with all the colors of life since the day it was opened and brings 

the shopping pleasure to a different level with its events. Esas 

41 Burda Mall, which is a center of living that responds to 

different tastes and needs in Kocaeli and all over the region, 

invites its guests to experience new experiences in shopping.

Esas 41 Burda Shopping Mall was deemed worthy of

LEED GOLD Certificate by the Turkish Green Building Council.

Boyner, H&M, Tekzen, Migros, LCW, 

Cinemaximum, Mudo Concept, Porland

OUR STORES
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Toplam / Total

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

Kocaeli Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Kocaeli

Kocaeli Merkez Nüfusu 1.906.391 kişidir.
The population of Kocaeli city center is 1.906.391.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

Diğer İlçeler ve Şehirler
Other Districts and Cities

0-5 dk / up to 5 min

5-15 dk / 5 to 15 min 

15-30 dk / 15 to 30 min

30-45 dk / 30 to 45 min

764.799

340.173

693.863

650.586

2.449,421

41
burda
İzmit
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41 Burda AVM alışveriş keyfini farklı bir boyuta taşıyor

Yeni nesil AVM’cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 41 Burda 

AVM, bugüne kadar ziyaretçilerine sunduğu eğlenceli ve kültürel 

etkinliklerle pek çok yeniliğe imza attı. Kent paydaşlarıyla düzenli 

olarak gerçekleştirdiği ortak etkinlikler ile şehirle bütünleşen 41 

Burda AVM, lisanslı çocuk aktiviteleri, sosyal sorumluluk projeleri 

ve geleneksel hale getirdiği organizasyonlarla Kocaeli’nin yaşam ve 

buluşma merkezi olarak öne çıktı.

41 Burda Shopping Mall, having pioneered the sector with the 

concept of New Generation of Shopping Malls, has made many 

innovations through fun and cultural activities it offers to its visitors. 

41 Burda Shopping Mall, being integrated with the city through its 

regular joint activities with city inhabitants, has come to prominence 

as the life and meeting center of Kocaeli with its licensed 

children's activities, social responsibility projects, and traditional 

organizations.

41 Burda Mall brings the joy of shopping to another level

41
burda
İzmit
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Konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması gibi 

etkinliklerle bölgedeki farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap 

veren 41 Burda AVM, mağazaları, cafe-restoranları, 

sinema salonları ve çocuk eğlence alanlarıyla açıldığı 

günden bu yana Kocaeli halkını yaşamın tüm renkleriyle 

buluşturuyor. Kolay ulaşılabilirliği ile öne çıkan 41 Burda 

AVM, 59 bin m2’lik kiralanabilir alanı, mağaza karması 

ve 1.600 araç kapasiteli kapalı / açık otoparkı ile şehrin 

çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

41 Burda Shopping Center, capable of responding to 

different tastes and needs of the region with activities 

such as concerts, theatrical performances, and

open-air cinema, has been bringing Kocaeli's people 

together with all the colors of life since the day it 

opened the doors of its stores, cafes and restaurants, 

movie theaters and children's entertainment areas. 

41 Burda Shopping Mall, standing out with its easy 

accessibility, continues to be the center of attraction 

of the city with its 59 thousand M2 leasable area, store 

mix, and 1,600 vehicle capacity indoor/outdoor car park.
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67
burda
Zonguldak
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Zonguldak

Genel Bilgi

Zonguldak’ın eğlence ve yaşam merkezi Esas 67 Burda 

AVM; markaları, eğlence alanları, sinema salonları ve 

düzenli olarak yapılan etkinlikleri ile şehrin buluşma ve 

yaşam merkezidir.

Esas 67 Burda Mall, entertainment and life center of 

Zonguldak; is the meeting and living center of the city 

with its brands, entertainment areas, movie theaters 

and regular activities.

Açılış Yılı

Kiralanabilir Alan

Mağaza Sayısı

Kat Sayısı

Otopark Kapasitesi

2009

23.000 m2

70

6 + 4 

500

Opening

Gross Leasable Area

Nr. of Shops

Nr. of Floors

Parking Capacity

Property Data

67
burda
Zonguldak
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Esas 67 Burda AVM, modaya yön veren markaları, 

her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, 

keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, 

eğlenceli etkinlikleri ile alışveriş ve eğlence 

deneyimini aynı anda sunuyor.

Esas 67 Burda Mall offers shopping and 

entertainment experience at the same time 

with fashion-guiding brands, taste options that 

appeal to every taste, cafes that host enjoyable 

conversations and fun activities.

LCW, Tekzen, Migros, Teknosa, Koton, 

Defacto, Flo, Prestige Sinema, Fun Cıty 

Eğlence ve Oyun Merkezi

MAĞAZALARIMIZ

LCW, Tekzen, Migros, Teknosa, Koton, 

Defacto, Flo, Prestige Sinema, Fun Cıty 

Eğlence ve Oyun Merkezi

OUR STORES
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3. Bölge

2. Bölge

1. Bölge

Zonguldak Merkez Ziyaretçi Dağılımı / Visitors Repartition in Zonguldak

Zonguldak Merkez Nüfusu 599.698 kişidir.
The population of Zonguldak city center is 599.698.

Çekim Alanı
Catchment Area

Bölge Nüfusu
Regional Population

1. Bölge / Region

2. Bölge / Region

3. Bölge / Region

0-5 dk / up to 5 min

5-15 dk / 5 to 15 min 

15-30 dk / 15 to 30 min

203.897

107.949

287.852

599.698Toplam / Total

67
burda
Zonguldak
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Zonguldak’ın eğlence ve yaşam merkezi 67 Burda; markaları, 

eğlence alanları, sinema salonları ve düzenli olarak gerçekleşen 

etkinliklerle şehrin buluşma ve yaşam merkezidir. Modaya yön 

veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, 

keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli 

organizasyonlarla Zonguldak’ta yeni bir yaşam alanı sunan 67 

Burda, düzenli olarak şehirle bütünleşen etkinliklere imza atıyor.

Being Zonguldak's center of entertainment and life 67 Burda 

Shopping Mall is the meeting and life center of the city with its 

major brands, entertainment areas, movie theaters, and regularly 

organized events. 67 Burda Shopping Mall, offering new living 

spaces in Zonguldak through its fashion-oriented brands, flavor 

options that appeal to every taste, cafes that host pleasant 

conversations, fun organizations, regularly carrying out events that 

integrate with the city.

67 Burda AVM alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunuyor
67 Burda Mall offers shopping and amusement experience at the same time.

67
burda
Zonguldak
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Lisanslı etkinlikler ile çocuklara, ticari kampanyalar ile 

yetişkinlere yönelik aktiviteler sunan 67 Burda AVM, 

Türkiye’ nin  en sevilen ünlüleriyle konserler, sosyal 

sorumluluk projelerinin yanı sıra dini ve milli

bayramlara özel etkinlikleriyle bölge halkının sosyal 

yaşamına renk katıyor.

67 Burda Shopping Mall, offering children-

oriented licensed activities as well as activities 

for adults with commercial campaigns, brings 

joy to people's lives with concerts of Turkey’s 

favorite celebrities, social responsibility 

projects as well as events specially organized 

for religious and national holidays.
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yurtdışı
projeler
projects abroad
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Ülke
Countries8

USA/New York
Hyatt House
229 West 28th Street
75 Nassau Street
551 Madison Avenue

Europe
Germany
1 Office Portfolio in Germany (8 buildings)
Dortmund Office Building
Berlin Office Building

Belgium
2 Retail Properties in Ans & Mons

Netherlands
2 Retail Properties in Dordrecht & Spijkenisse
Rotterdam Office Building

Spain
Alcantara Residential Development Project

Canada
Alignvest Student Housing

Scotland
Fife Central Retail Park, Kirkcaldy
Bon Accord & St Nicholas

England
Shopping Centers & Retail Parks
Alhambra Shopping Center
Freshney Place
Parkgate Retail Park
Clifton Moor Retail Park
Westgate Retail Park
Westwood Gateway Retail Parks
Imperial Retail Park, Bristol

Office Buildings
12 Stanhope Gate
Summit House
Fitzroy House
124 Theobalds Road
224-226 Tower Bridge Road
111 Strand
15 Fetter Lane
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LOTUS
LOTUS

LUNETA PORTFÖYÜ
LUNETA PORTFOLIO

Lotus projesi, Hollanda’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan 
Rotterdam’da yer alan iki A-sınıfı ofis binasından oluşmaktadır.

Almanya’nın Braunschweig, Cologne, Erlangen, Hamburg, Hanover, 
Kassel ve Mannheim gibi önemli şehirlerinde toplamda 8 ofis 
binasından oluşan 90.000 m2 kiralanabilir alana sahiptir.

Lotus is comprised of two grade – A office buildings in
core sub – market of Rotterdam.

Luneta Portfolio consists of 8 office buildings in Braunschweig, 
Cologne, Erlangen, Hamburg, Hanover, Kassel and Mannheim in 
Germany with total gross leasable area of 90,000 sqm.

17.000 m2

CUCINA
CUCINA

Dortmund şehirinde yer alan katma değer potansiyelli bir yatırım.

A value-add asset in the inner city of Dortmund.

24.600 m2

100.000 m2
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REDEVCO PORTFÖYÜ
REDEVCO PORTFOLIO

Hollanda’nın Dordrecht ve Spijkenisse, Belçika’nın Ans ve Mons 
şehirlerinde toplamda 4 ticari gayrimenkulden oluşan portföydür.

Redevco Portfolio consists of 4 commercial properties located in 
Dordrecht and Spijkenisse in Holland, Ans and Mons in Belgium.

IMPERIAL RETAIL PARK
IMPERIAL RETAIL PARK

Bristol’de yer alan Imperial Retail Park şehrin güneyindeki
en büyük alışveriş merkezi konumundadır.

The retail park is located in Bristol and comprises the largest
retail park in the south of the city.

24.750 m2

15 FETTER LANE
15 FETTER LANE

Londra’nın merkezinde 7.900 m2’lik kiralanabilir alana sahip
köşe ofis binası yatırımı.

A corner office building in Central London with a GLA of 7,900 m2.

7.900 m2

30.500 m2
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WESTWOOD GATEWAY RETAIL PARKS
WESTWOOD GATEWAY RETAIL PARKS

CLIFTON MOOR RETAIL PARK
CLIFTON MOOR RETAIL PARK

İngiltere’nin güneydoğusunda Kent bölgesinde yer alan 26.500 m2 

kiralanabilir alana sahip olan alışveriş merkezinin önemli kiracıları arasında 

Homebase, Matalan ve Sports Direct gibi önemli kiracılar yer almaktadır.

York’ta yer alan alışveriş merkezinin kiralanabilir alanı 22.000 m2 olup, 

en önemli kiracıları arasında Tesco bulunmaktadır.

Westwood is regionally dominant prime retail park located in the 

Kent area – south east of the UK. The property has 26,500 sqm and 

anchored by Homebase, Matalan and Sports Direct.

22,000 sqm retail park in York anchored by Tesco. The retail park was 

developed in 1988 in 4 phases and it is the 3rd largest retail park in UK.

26.500 m2

WESTGATE RETAIL & LEISURE PARK
WESTGATE RETAIL & LEISURE PARK

Leeds’e 14 km uzaklıkta bulanan Wakefield’da yer alan alışveriş merkezi 

toplam 13.000 m2 kiralanabilir alana sahiptir.

The property is 13,000 sqm retail park in Wakefield, located 14 km 

south east of Leeds.

13.000 m2

22.000 m2
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PARKGATE SHOPPING PARK
PARKGATE SHOPPING PARK

ALHAMBRA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ALHAMBRA SHOPPING CENTRE

Rotherham‘da bulunan Parkgate şehrin alışveriş ihtiyacını karşılayan

en önemli alışveriş merkezi konumundadır.

17.000 m2 kapalı alana sahip Alhambra Alışveriş Merkezi Barnsley’in 

merkezinde yer almaktadır.

The shopping park is located in Rotherham and comprises the 

main retail provision for the town.

Alhambra Shopping Mall is located at the heart of Barnsley and 

has an indoor space of 17,000 sqm.

52.000 m2

FRESHNEY PLACE
FRESHNEY PLACE

Grimsby’de, şehir merkezinin kalbinde bulunan Freshney Place

bölgenin tek alışveriş merkezidir.

Freshney Place is a unique shopping mall of the area and is 

located at the heart of the city, Grimsby.

30.800 m2

17.000 m2
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KANADA ÖĞRENCİ EVİ
CANADA STUDENT HOUSING

124 THEOBALDS ROAD
124 THEOBALDS ROAD

Kanada’da dağınık halde bulunan öğrenci yurtlarının satın alımı ve konsolide 

edilmesi odaklı bu yatırım platformu, mevcut portföyünde toplamda 3.300 

yatak kapasiteli üç adet A+ öğrenci yurdu bulundurmaktadır.

Londra’nın en merkezi lokasyonunda konumlanmış olan 124 

Theobalds Road 7.535 m2 kiralanabilir alanı ile bölgedeki önemli ofis 

binalarından biridir.

An investment focused exclusively on consolidating

the highly-fragmented Canadian Purpose-Built Student 

Accommodation (“PBSA”) real estate sector. Current portfolio 

consists of three Class A+ properties with 3.300 bed capacity.

124 Theobalds Road is situated in a core central London location.

111-STRAND
111-STRAND

Soho, Mayfair, St James gibi prestijli lokasyonlara komşu olan, 

Londra'nın Strand bölgesinde yer alan ofis binası 3.500 m2 

kiralanabilir alana sahiptir.

111 Strand is located at the eastern end of strand-London, recognized 

office location with proximity to Soho, Mayfair and St James.

2.830 m2

7.500 m2
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FITZROY HOUSE
FITZROY HOUSE

12 STANHOPE GATE
12 STANHOPE GATE

Londra şehrinin en merkezi bölgelerinden biri olan Fitzrovia’da bulunan 

Fitzroy House, toplam 4.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla bölgenin en 

seçkin ofis binalarından biridir.

Londra’nın en prestijli bölgesinde bulunan 12 Stanhope Gate, 

bölgenin seçkin ofis binalarından biridir.

The property is a prestigious and prominent office building, is located 

at the heart of Fitzrovia, one of the central London’s most dynamic 

and vibrant locations with a total leasable area of 4,000 sqm.

12 Stanhope Gate is located in the most prestigious areas of 

London and one of the most prestigious buildings of the area.

4.000 m2

224-226 TOWER BRIDGE ROAD
224-226 TOWER BRIDGE ROAD

1990 yılında yapılan Tower Bridge Court, Thames nehrinin yanı 

başında ve Londra Köprüsünün tam karşısında ayrıcalıklı bir 

konumda bulunmaktadır.

Tower Bridge Court which was built in 1990, is located in a 

privileged position just beside the River Thames, and right 

across the London Bridge.

9.000 m2

850 m2
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SUMMIT HOUSE
SUMMIT HOUSE

FIFE CENTRAL RETAIL PARK, KIRKCALDY
FIFE CENTRAL RETAIL PARK, KIRKCALDY

Londra şehrinin merkezinde yer alan Summit House, toplam 4.100 m2 

kiralanabilir alanı ile yüksek standartlara sahip bir ofis binasıdır.

İskoçya'nın başkenti Edinburg'un 32 km kuzeydoğusunda 

Kirkcaldy'de yer alan Fife Central Retail Park bölgedeki en büyük 

alışveriş merkezi konumundadır.

Summit House located at the heart of London city is an office building 

with high standards and has a total leasable area of 4,100 sqm.

The retail park is located in Kirkcaldy, 20 miles north east of 

Scottish capital Edinburgh.

4.100 m2

BON ACCORD & ST NICHOLAS
BON ACCORD & ST NICHOLAS

Bon Accord & St Nicholas alışveriş merkezi Aberdeen‘in en prestijli 

bölgesinde bulunmaktadır.

Bon Accord & St Nicholas Shopping Mall is located at the most prestigious 

region of Aberdeen with a total gross leasable area of 42,700 sqm.

42.700 m2

30.000 m2
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ALCANTARA
ALCANTARA

HYATT HOUSE
HYATT HOUSE

Madrid’in en prestijli bölgelerinden biri olan Salamanca’da yer alan 

rezidans geliştirme projesi Proje’nin büyüklüğü 4.900 m2 olup, 61 adet 

rezidans ve giriş katında yer alan bir ofisten oluşmaktadır.

2017 Nisan ayında Manhattan’da açılan proje, bölgenin ilk

Hyatt markalı oteli olma özelliğine sahiptir. Proje,

815 Avenue ile 28. caddenin kesişiminde yer almaktadır.

Residential development project in the affluent Goya area of the 

exclusive and prestigious Salamanca district of Madrid.

With the project that develops in Manhattan, is the first Hyatt 

branded hotel of region, opened in April, 2017.

4.900 m2

551 MADISON AVENUE
551 MADISON AVENUE

551 Madison Avenue toplam 13.500 m2 kiralanabilir alanı ile

Plaza Bölgesi’nde yer alan 17 katlı ofis binasıdır.

551 Madison Avenue (corner of 55th Street and Madison) is a 17 storey 

office building in the Plaza District with total rentable area of 13,500 sqm.

13.500 m2

9.000 m2
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229 WEST 28TH STREET
229 WEST 28TH STREET

Midtown South’ta Manhattan’ın en cazip ticari bölgesinde 

konumlanmaktadır. 12 katı bulunan ofis binası 14.500 m2 kiralanabilir 

alana sahiptir.

Caxton Building is located in the most attractive zone of Manhattan. 

The office building with 12 floors has a leasable area of 14,500 sqm.

14.500 m2

NASSAU STREET
NASSAU STREET

75 Nassau New York’un en önemli bölgelerinden biri olan

Finans Bölgesi’nde geliştirilen konut ağırlıklı karma projesidir.

75 Nassau Street is a hybrid project predominantly oriented 

for residential buildings and developed in New York's Financial 

District which is one of the most significant areas of the city.

30.000 m2


