






FİRMA PROFİLİ

2012 yılında Mehmet S. Koca ve Abdullah Gürer tarafından kurulan Nova Sultani Mimarlık, geniş bir yelpazede, yurtiçi ve yurtdışında, çeşitli tür ve ölçeklerde 
projeler geliştirmektedir. 
İstanbul’da hizmet veren Nova Sultani Mimarlık alışveriş merkezi, ofis binası, özel konut ve cami projelerinde uzmanlaşmıştır.
Planlama, Mimari ve İç Mimari alanlarında hizmet sunmaktayız. Profesyonel ekibimizle eskizden inşaat projelerinin hazırlanmasına kadar tam hizmet vermekteyiz.
Mimarlığın toplumsal bir sanat olduğunun bilinciyle, doğaya karşı sorumluluğumuzu unutmadan, fiziksel ve tarihi çevreye saygıyla yaklaşarak kültürel eserler 
meydana getirebilme Nova Sultani Mimarlık’ın felsefesidir. meydana getirebilme Nova Sultani Mimarlık’ın felsefesidir. 
Nova Sultani olarak misyonumuz; hayata anlam katan ve her küçük potansiyeli gerçeğe dönüştüren tasarımlar yaratmaktır. Potansiyelin farkına varmak,imkanları 
hayal etmek, enerjiyi hissetmek; işte bunlar iyi mimarlığın başlangıcıdır. 
Popüler malzeme ve formlara kapılmadan, şahsi tatmin peşinde koşmadan, palyatif çözümler üretmeden, zamana dayanıklı binalar tasarlamak başlıca amacımızdır. 
Tasarım sürecimizde tümevarım, işlevlerin problemsiz çözülmesi öncelikli tutumumuzdur. Kullanıcıların gereksinimleri konusundaki duyarlılık daima ön plandadır. 
Fonsiyonellik ve görselliği harmanlayarak projelerimizi hayata geçirmeyi görev edindik. İyi bir tasarımı bilgi, görgü ve emeğin şekillendirdiğine inanıyoruz.Fonsiyonellik ve görselliği harmanlayarak projelerimizi hayata geçirmeyi görev edindik. İyi bir tasarımı bilgi, görgü ve emeğin şekillendirdiğine inanıyoruz.
Konu ve ölçeği ne olursa olsun her türlü projeye aynı ciddiyet ve hassasiyetle yaklaşmayı kendimize ilke edindik. Proje aşamasında tasarımdan ödün vermeden 
ekonomik çözümler üretip maliyeti azaltmak hedefimizdir.

COMPANY PROFILE

Founded in 2012 by Mehmet S Koca and Abdullah Gürer, Nova Sultani Architecture is developing projects both in Turkey and the near region within a wide 
range and in various types and measures. Nova Sultani is  located in İstanbul and specialized in shopping centers, office buildings,residences and mosque projects.range and in various types and measures. Nova Sultani is  located in İstanbul and specialized in shopping centers, office buildings,residences and mosque projects.
The services that we offer are; Planning, Architecture and Interior Design. With our Professional team we give full service, from sketch to construction documents. 
With the consciousness of architecture being a social art form and without forgetting our responsibility to the nature, it is Nova Sultani Architecture’s philosophy
to create cultural works of art by approaching the physical and historical environment with respect.
Our mission as Nova Sultani is to create designs which add meaning to life and transform every little potential to reality. Being aware of the potential, imagining Our mission as Nova Sultani is to create designs which add meaning to life and transform every little potential to reality. Being aware of the potential, imagining 
the possibilities, feeling the energy. We believe that these are what the art of architecture requires to begin with.
Our main goal is to design buildings that endure against time with the sense of not being caught in popular materials and forms, without pursuing personal 
satisfaction and finding temporary solutions.
Our primary approach is induction in design and operation of the functions without any problems. Sensitivity about the necessities of the users is always 
in the foreground for us. We have taken it granted as our mission to make our projects real by harmonizing the functionality and visuality. We believe that in the foreground for us. We have taken it granted as our mission to make our projects real by harmonizing the functionality and visuality. We believe that 
knowledge, experience, and effort shape up a good design. We have chosen as our principle to approach every project regardless of its size and subject with 
the same seriousness and sensitivity. It is our aim to reduce the costs by creating economical solutions without compromising from the design in the project process.



Yönetici Ortak

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İTU Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi.
Boston’da bulunan Northeastern Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.
Üniversite 2. sınıfta iken Mimar Aslıhan Ekitmen’in yanında başladığı meslek 
hayatına 2001-2006 yılları arasında Boston’da Royal Design firmasında çalışarak devam etti.

2006 yılında Istanbul’a dönerek İdemim A.Ş’de yönetici ortak olarak görev aldı. 
2009 yılına kadar Idemim’de perakende sektörüne yönelik birçok projeye imza attı. 
BG Store ve Chakra mağazalarının Konsept Projelerini oluşturdu ve tüm Türkiye BG Store ve Chakra mağazalarının Konsept Projelerini oluşturdu ve tüm Türkiye 
mağazalarının projelendirme ve yapımını yürüttü. Mudo, İpekyol, Machka, Twist,
Starbucks, Mado gibi birçok markanın mağaza uygulama işlerini yaptı. Bakü,
Azerbaycan’da Gilan Holding ve DIA holding için yüksek katlı ofis blokları ve 
konut projelerinde çalıştı. 

2009 yılında Nova Mimarlık’ı kurdu. Özellikle Alışveriş Merkezi projeleri olmak üzere
ofis ve özel konut projeleri üzerine yoğunlaştı. Başta Turkmall ve Cenay Grup 
olmak üzere, Rakeen, Günay inşaat, DIA holding gibi birçok büyük firmanın olmak üzere, Rakeen, Günay inşaat, DIA holding gibi birçok büyük firmanın 
AVM ve Ofis projelerine imza attı. 2012 yılında Turkmall Sultani Mimarlık ile birleşerek
Nova Sultani firmasını kurdu. Şu anda da Nova Sultani’de yönetici ortak olarak 
çalışmaya devam etmektedir.

Born in Istanbul in 1978. Graduated from Istanbul Technical University Faculty 
of Architecture in 2000. Completed his master’s degree program at Northeastern University
in Boston. 
He began working at Architect Aslihan Ekitmen’s company in the 2nd year of universityHe began working at Architect Aslihan Ekitmen’s company in the 2nd year of university
and continued his professional career at Royal Design Company in the USA.

After returning to Istanbul in 2006, he became a managing partner at Idemim Architecture. 
He accomplished various projects in retail industry until 2009. He managed developing 
the conceptual projects of BG Store and Chakra stores as well as the constructions
of these designs. 
Other store projects and constructions are done for such brands as Mudo, Ipekyol, Machka,
Twist, Starbucks, Mado. He has worked in the projects in Baku, Azerbaijan like highrise Twist, Starbucks, Mado. He has worked in the projects in Baku, Azerbaijan like highrise 
Office buildings, Hotels and residences for Gilan Holding and DIA Holding. 

He founded Nova Architecture in 2009.As Shopping Malls being the primary business focus,
he has concentrated on office and private residence projects as well. He took role in 
Shoping Mall and Office projects of big companies such as Turkmall, Cenay Group, Rakeen,
Gunay Construction and DIA Holding. In 2012, he has merged Nova Architecture with 
Turkmall Sultani Architecture to found Nova Sultani Architecture. He has been continuing his career 
as a managing partner at Nova Sultani.as a managing partner at Nova Sultani.

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1988’de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 
1992 senesinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılında 
aynı fakültede yüksek lisansını tamamlayan Abdullah Gürer Fransızca ve İngilizce 
bilmektedir.

İş hayatına mezun olduğu 1992 senesinde Hassa Mimarlık’ta çalışarak başladı. 
Aynı firmada 2007 yılına kadar yurt içi ve yurt dışındaki birçok prestijli işte çalıştı.

2007 yılında Sultani Mimarlık’ı kurdu. Halen faaliyetini sürdüren bu ofiste daha çok 2007 yılında Sultani Mimarlık’ı kurdu. Halen faaliyetini sürdüren bu ofiste daha çok 
klasik ve eski eser konularında projeler üretilmektedir. 

2009 yılında da Turkmall Sultani’yi kurdu. Alışveriş merkezleri ve ofis binaları 
ağırlıklı projeler üretilirken, sektörde büyümek adına 2012’de Nova Mimarlık ile 
güçlerini birleştirerek Nova Sultani Mimarlık’ı oluşturdu. Bu firmada yönetici ortak 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Born in Istanbul in 1969. Graduated from Galatasaray High School in 1988.
Completed his undergraduate studies at the Department of Architecture of Istanbul Completed his undergraduate studies at the Department of Architecture of Istanbul 
Technical University Faculty of Architecture in 1992. He has also finished his graduate
studies at the same school in 1996. Abdullah Gurer can speak French and English.  

He has started his Professional career at Hassa Architecture in 1992 when he graduated
from university. He took role in  various  national and international prestigous projects 
at this company until 2009.

He founded Sultani Architecture in 2007. The firm which is stil continuing its business 
activities has been creating projects in classical and ancient buildings.activities has been creating projects in classical and ancient buildings.

In 2009, he has founded Turkmall Sultani. While producing projects for shopping malls
and offices, formed a merger with Nova Architecture to obtain a stronger place in the
industry.He has been stil working as a managing partner in this company.

Yönetici Ortak
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FORUM DAMASCUS

Forum Damascus is situated in the midst of Damascus Downtown, offering small and mid-sızed retail units, a supermarket, storn anchors and
luxurious beauty center and spa. A stand alone restaurant is stuated on the ground floor, in the midst of some beatiful landscaping. The top flor 
holds another stand alone restaurant with a large green terrace and view over the city. The foodcourt is placed on that some level and is 
completely covered  with a convertable glass roof which can be removed in summer time,  where by the whole area can be used for special
events and performances.

Forum Damascus, küçük ve orta ölçekli mağazalar, süpermarket, tanınmış markalar ile lüks güzellik merkezi ve spa ile Şam şehir merkezinin tam
ortasında yer almaktadır. Zemin katta, mükemmel bir çevre düzenlemesinin ortasında müstakil bir restoran; üst katta da büyük, yeşil bir terasa 
ve şehir manzarasına sahip başka bir müstakil restoran yer almaktadır. Foodcourt katı yaz aylarında tamamen kaldırılabilen cam ile kaplı olup, 
tüm alan özel etkinlikler ve gösteriler için kullanılabilmektedir





FORUM ROYAL

Cairo,  the capital of Egypt, with its development in the recent years has become one of the special points where history and modern life 
blends in together. Having been designed within the Royal City Project which consists of  luxurious villas in the West side of the city, Forum Royal 
adds a new dimension to the concept of “evolution”.  Forum Royal, is formed by re-interpreting the region’s historical features with carefully
chosen textures and colors.

Mısır’ın başkenti Kahire son yıllardaki gelişimiyle tarihin ve modern hayatın harmanlandığı özel noktalardan biri. Şehrin batısındaki lüks villalardan 
oluşan Royal City projesiyle iç içe tasarlanan Forum Royal “dönüşüm” kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Forum Royal, bölgenin tarihi 
özellikleri yeniden yorumlanarak, özenle seçilmiş doku ve renklerle kurgulandı.





PLAZA YAROSLAVL

Plaza Yaroslavl with a total constraction area of 115.000 m2 is located in the city of Yaroslavl will comprise a retail shopping center arrenged
on two principal floors and include a hypermarket and the first DIY shop of the city. Numerous retail store, cinema, department stores, 
restaurant and cafes, and a Sky Lounge on the top flor will be part of Plaza Yaroslavl as well. 

Plaza Yaroslavl, 115.000 metrekarelik inşaat alanıyla Moskova’nın 280 km kuzey doğusunda yer alan Yaroslavl şehrinde bulunmaktadır. 
Plaza Yaroslavl iki ana kat üzerinde düzenlenen perakende alışveriş merkezi ve bir hipermarket ile şehrin ilk yapı marketini içerecektir. 
Çeşitli markalar, sinema, büyük mağazalar, restoran ve kafeler ile en üst katta bulunan Sky Lounge Plaza Yaroslavl’ ın bir parçası olacaktır





BULVAR SAMSUN

Bulvar Samsun is a unique urban regeneration Project in the heart of Samsun’s commercial center. This historical Tekel tobacco factory buildings 
were first built in 1910 by the French, and are now being restored to revive the social and commercial dynamics  of the city.Bulvar Samsun’s urban 
event square, open-air shopping high street, indoor retail units, Office space and terrace restaurants are the perfect combination for makng it 
the new meeting point of the city.

Bulvar Samsun, Samsun’un ticari merkezinde eşsiz bir kentsel dönüşüm projesidir. Bu tarihi Tekel tütün fabrika binası ilk olarak 1910 yılında Fransızlar 
tarafından inşa edilmiş ve şu anda yepyeni bir işlev kazanması ve bu sayede kentte sosyal ve ekonomik hayatı canlandırmak için restore ediliyor.
Teras restoranları, kentsel etkinlik meydanı, açık ve kapalı alışveriş alanları ve ofisleri ile şehrin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.





NOVADA OUTLET SÖKE

Novada Söke Outlet is located at the intersection point of roads leading to the 4 main cities in the Southwestern part of Turkey. These Roads are highly 
frequented by everyone travelling through this road to the popular holiday destinations of Turkey. Forum Söke Outlet is a typical 
outlet center, serving the immense tourist traffic in the region. However, it is also more than an outlet center due to its sophisticated design 
and open scheme structure, serving the population of Söke itself.

Novada Söke Outlet, Türkiye’ nin güneybatısında bulunan 4 büyük şehre ulaşan yolların kesişme noktasında yer almaktadır. Civardaki tatil 
bölgelerine yolculuk eden herkesin bu noktadan geçmesi nedeni ile yoğun bir trafiğe sahiptir. Gelişmiş tasarımı ve açık hava konsepti ile Söke 
sakinlerine hizmet eden Novada Söke Outlet, aynı zamanda bölgedeki yoğun turist trafiğine hizmet eden tipik bir outlet özelliğine de sahiptir.





NOVADA ATAŞEHİR

Ataşehir district of İstanbul is expected to become the city’ s new financial center soon, and Novada Ataşehir is located right in the middle 
of the district. The modern and convenient downtown shopping center has excellent visibility and offers hypermarket , a large electronic store, 
small-and mid sızed retail units, anchors and foodcourt. Distributed among retail floors are restaurants and cafes, in addition to a leisure unit 
and a wedding hall. Novada Ataşehir has basement parking on 3 floors.

Novada Ataşehir , yakında İstanbul’ un yeni finans merkezi olması beklenen Ataşehir bölgesinde bulunmaktadır. Bu modern ve ulaşımı son derece 
kolay olan şehir içi alışveriş merkezinde hipermarket, büyük bir elektronik mağazası, küçük ve orta ölçekte mağazalar, tanınmış büyük markalar ile
restoranlar yer almaktadır. Eğlence Merkezi ve nikah salonuna ek olarak mağaza katlarının arasında dağılmış olarak restoranlar ve kafeler bulunan
Novada Ataşehir’ de 3 katlı otopark bulunmaktadır.





Konya AVM, Konya anayolu üzerinde modern mimarisiyle, rengarenk cephesi ve gözalıcı aydınlatmasıyla ziyaretçilerini etkilemeye 
hazırlanıyor. 
Konya AVM güçlü mağaza karmasıyla ve zengin konseptiyle yepyeni bir yaşam tarzını temsil ediyor. Konut kulesiyle, uzak mesafeden fark 
edilen Konya AVM cephesindeki renk ve ışık oyunlarıyla günün her saatinde farklı bir atmosferi Konya kentine sunuyor. 

Konya AVM, on the highway with its modern architecture,is preparing to impress visitors with the colorful facade and spectacular lighting
Konya AVM with the concept of a strong and rich store mix, represents a whole new way of life.  Konya AVM which can be noticed from
a long distance with its residential tower offers a different atmosphere in the city of Konya any time of the day with the color and light a long distance with its residential tower offers a different atmosphere in the city of Konya any time of the day with the color and light 
games on its facade.

KONYA AVM





NOVADA TOKAT

Tokat is the second most populous city in the Northeast region of  Turkey. Novada Tokat is located on Gaziosmanpaşa Boulevard, which is one
of the busiest main traffic arteries of the city, at a walking distance to Gaziosmanpaşa  University, Tokat Central Bus Terminal and the
Gaziosmanpaşa Football Stadium. Easy accessibility and numerous social and cultural centers in its environment serve for Novada Tokat to 
become an important attraction center in the region. The shopping center is expected to give Tokat a fresh breath with its  rich shopmix, cafes
and restaurants,hypermarket,DIY store and cinema.

Tokat Türkiye’nin Kuzeydoğu bölgesinin ikinci yoğun nüfuslu kenti. Novada Tokat kentin en işlek ana arterlerinden biri olan Gaziosmanpaşa 
Bulvarı üzerinde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne, Tokat Otobüs Terminaline ve Gaziosmanpaşa Futbol Stadyumuna yürüme mesafesinde yer alıyor. 
Kolay erişilebilirliği ve çok sayıda sosyal ve kültürel merkeze yakınlığı ile bölgenin önemli çekim merkezlerinden olmaya aday.
Alışveriş merkezi; zengin dükkan çeşitliliği, cafeleri, restoranları, hipermarketi ve sinemalarıyla Tokat’a yeni bir soluk getirmek için hazırlanıyor.





NOVADA KONYA

Novada Konya will be the new center of Konya and being located in Selcuklu which is surrounded by an intercity bus terminal and an exhibition
centern and one of the modern living areas of Konya will add up an essential value to the region. With its modern architecture and both national 
and international brand stores, Novada Konya will provide an organized, comfortable and enjoyable shopping experience to the region that has
been needed for a long time..

Novada Konya, Konya’nın yeni merkezi olacak. Konya’nın yeni gelişen yaşam alanı içinde yeralan Novada Konya, otogar ve kongre merkezi 
ile çevrili olarak Konya’nın modern yerleşim alanlarından biri olan Selçuklu’daki konumuyla bölgeye ayrı bir değer katacak. Modern mimarisi, 
bünyesinde yer alacak ulusal ve uluslararası markaları ile Novada Konya, bölgenin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu organize, rahat ve keyifli 
alışveriş konforunu sağlayacak.





FORUM ALMATY

Forum Almaty is taking place on the intersection point of 2 boulevards in the financial district of Almaty which is considered as the heart of the 
previous capital of Kazakhstan. With 68,000 square meter leasable area, Forum Almaty will include a movie theater, entertainment areas and 
various prestigious brands along with a hypermarket. It is targeted that Forum Almaty will be open in 2015. 

Forum Almaty, Kazakistan’nın eski başkenti Almata’nın kalbi olarak görülen finans bölgesindeki iki önemli caddenin kesişme noktasında yer alıyor. 
68 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan Forum Almaty’de sinema, eğlence alanları ve pek çok seçkin markanın yanı sıra bir hipermarket de 
bulunacak. Forum Almaty’nın 2015 yılında açılması hedefleniyor.
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MIX USE

Forum Batumi

Forum Delisi

Novada Maltepe

Symbol Kocaeli

Bayraklı Tower



FORUM BATUMI

Forum Batumi Shopping Center lies right on the main entrance road to the city, coming from Batumi Airport and Turkish border. The center is 
conneted via a ramp to one of the most popular green parks of the city, which in turn lies right at the seaside. The Project is seperated in two by a 
creek, and on one side a there is a luxurious casino with a hotel on top, and the other part has retail and leisure areas with two residential towers. 
One part of the retail area is closed and offers all the necessary facilities like hypermarket, all sorts of shops , cinema, and etc. The other part is an 
open luxuorious shopping street, which advances until the creek. The waterside is full of restaurants, where the visitors can relax and enjoy open luxuorious shopping street, which advances until the creek. The waterside is full of restaurants, where the visitors can relax and enjoy 
the wiev of the boats and small yatchs docking on the small marina in the end of open street piazza.

Forum Batumi, Türkiye sınırından ve havalimanından şehre ulaşan yolların tam Batum’a giriş noktasında bulunmaktadır. Merkezin tam önünde 
şehrin en popüler parkı ve Karadeniz bulunmaktadır. Proje bir nehir ile iki kısma ayrılmaktadır. Bir kısımda lüks bir casino ve otel, diğer tarafında ise 
alışveriş ve eğlence alanları ile birlikte iki konut kulesi göze çarpıyor. Alışveriş alanının bir tarafı kapalı ve hipermarket, farklı türden mağazalar, 
sinema ve benzeri tüm gerekli  faaliyet alanlarını sunuyor.  Birçok restoranın bulunduğu dere kenarında, ziyaretçiler dinlenip, denizden gelen küçük 
tekne yatların bağlanabileceği bir marina manzarası karşısında keyifli vakit geçirebilirler.





FORUM DELISI

Forum Delisi is located at a junction of two main boulevards in an upscale residential district of Tbilisi. To further enhance accessibility to Forum Delisi,
a metro station will be integrated in the compact, square-sheped shopping center. İt offers the population of Tbilisi a large hypermarket, 3 retail 
floors with national and international brands and large anchors. The top flor is reserved for a foodcourt with a large terrace, a cinema and 
a restaurant. At night, this restaurant turns into a music club with live music. A Tower Project with apartments is being included right behind 
of Forum Delisi Shopping Center. 

Forum Delisi, iki ana bulvarın kesiştiği, Tiflis’in konut semtlerinden birinde bulunmaktadır. Forum Delisi’ye ulaşımı daha da kolaylaştırmak için 
alışveriş merkezi içinde bir metro istasyonu entegre olacaktır. Merkezde büyük bir hipermarket, yerel ve yabancı markalar ile büyük mağazaları 
içinde barındıran 3 alışveriş katı bulunmaktadır. En üst kat, büyük teraslı yemek alanı, sinema ve bir restoran için ayrılmıştır. Bu restoran geceleri 
canlı müzik çalan bir kulübe dönüşmektedir.Forum Delisi Alışveriş Merkezi’nin hemen arkasına da apartman daireli bir kule proje eklenmektedir.





NOVADA MALTEPE

Novada Maltepe is located on the crossroad of the Maltepe and Kartal district including modern housing and office complexes of Anatolian side 
of İstanbul.  It is highly remarkable with its proximity to the new courthouse building, new Business Centers, ongoing construction of Kadıköy- Kartal 
subway line and E5 highway. It raises in the new urban center of İstanbul. 

Novada Maltepe, İstanbul Anadolu yakasının yeni modern konut ve ofis yerleşimlerinin yer aldığı Maltepe ve Kartal bölgelerinin kesiştiği alanda, 
yeni adliye sarayının hemen yanında yer alıyor. Kartal ve Maltepe’de planlanan yeni iş merkezleri, inşaatı devam eden Kadıköy – Kartal Metro 
Hattı ve E-5 Karayoluna yakınlığı ile dikkat çekiyor. İstanbul’un yeni merkezinde yükseliyor. 





SYMBOL KOCAELİ

Symbol Kocaeli will add up an important value to the region with its location facing the D100 highway and across from Yahya Kaptan which is one 
of the modern residential areas of Kocaeli. Symbol Kocaeli contains the biggest private hospital of the region, a hotel, shopping mall and restaurants 
all together. Symbol Kocaeli will provide an organized, comfortable and enjoyable shopping experience to its guests that have needed for a long time. 
With the hotel and exhibition center within Symbol Kocaeli, it is planned to add dynamism to the region’s commercial and social life. Prestigious brand
stores, a hypermarket, electronics market, movie theater and entertainment areas will take place in Symbol Kocaeli.stores, a hypermarket, electronics market, movie theater and entertainment areas will take place in Symbol Kocaeli.

Bölgenin en büyük özel hastanesi, otel, alışveriş merkezi ve restoranlarını bir arada bulunduran Symbol Kocaeli, Kocaeli’nin modern yerleşim alanlarından 
biri olan Yahya Kaptan’ın karşısında, D100 otoyoluna cepheli konumuyla bölgeye ayrı bir değer katacak. Ziyaretçilerine sürpriz mekanlar sunan
mimarisi, bünyesinde yer alacak ulusal ve uluslararası markaları ile Symbol Kocaeli, bölgenin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu organize, rahat ve keyifli 
alışveriş konforunu sağlayacak. Otel ve kongre merkezi ile bölgenin ticari ve sosyal yaşamına dinamizm katması planlanan Symbol Kocaeli'de birbirinden
seçkin markalar, hipermarket, elekronik market, sinema ve eğlence alanları bulunuyor.





İzmir’in yeni yükselen değeri olan Bayraklı da yer alan bu projede yaklaşık 45.000 m2 satılabilir alan bulunmaktadır. 3 ayrı fonksiyona yönelik 
3 ayrı kule tasarlanmış ve bu 3 kule ortak çekirdek kullanılarak birbirine bağlanmıştır. Böylece otel, ofis ve residence kütleleri birbirinden 
ayrılmış olmasına rağmen kule tek olarak algılanmaktadır. Ayrıca bu özel tasarım sayesinde deniz manzarasıda maksimum seviyeye getirilmiştir. 

There will be 45,000 m2 of sellable area in this project that is located in Bayrakli, which is the new uprising value of Izmir. 3 different towers
are designed according to 3 different functions and these 3 towers are connected to each other by using the same core structure.are designed according to 3 different functions and these 3 towers are connected to each other by using the same core structure.
By this method, even though hotel, Office and residence blocks are separated from each other, the building is recognized as one tower.
In addition, the sea view is brought to its maximum level with this unique design

BAYRAKLI TOWER
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OFFICE
Cenay Plaza

Forum Plaza

Novada Plaza

Unit Plaza

Özgün Office



Cenay Plaza, Azerbaycan, Bakü şehrinin merkezinde yükselen karma kullanımlı lüks konut ve ticari alanlardan oluşan bir projedir. Lüks 
tasarımın içerisinde 24 saat resepsiyon (concierge) hizmeti, güvenlik, spor alanları ve çok yönlü toplantı ve fuar alanları bulunmaktadır.
Kompleksin girişinde yer alan ticari alanların yanı sıra 16 katlı bloğun bir kısmı residence bir kısmı ise ofis olarak tasarlanmıştır.   

Cenay Plaza is a mixed-use project that consists of luxurious residential and commercial areas in the centre of Baku, Azerbaijan. 
The plaza contains 24-hour concierge service, security, fitness areas  within this luxurios design, and multi-functional conference and 
exhibition halls. In addition to commercial areas in the entrance of the building, there are residential and office sections in the 16-floor block.exhibition halls. In addition to commercial areas in the entrance of the building, there are residential and office sections in the 16-floor block.

CENAY PLAZA





FORUM PLAZA

Forum Plaza is located in Bayrampasa, a fast-growing region of Istanbul. Being on a spot with a perfect accesibility with its proximity to Yesilkoy
Ataturk Airport and Esenler Intercity Bus Terminal, Forum Plaza has a direct connection to two main traffic arteries of Istanbul, TEM and E-5 highways
and to the subway line.   With its physical structure, the technological infrastructure systems, location and layout plan, and building management, 
Forum Plaza will bring Bayrampasa region a new  office concept. The plaza which has an approximately 13,000 sqm space in total is designed
considering all the necessary facilities that a modern Office building requires.

Forum Plaza, İstanbul’un hızla geliştiği bölgelerden biri olan Bayrampaşa’da bulunmaktadır. İstanbul’un iki ana arteri olan TEM ve E-5 karayollarına
ve metro istasyonuna direkt bağlantısı olan Forum Plaza, Yeşilköy Atatürk Havaalanı ve Esenler Otogarı’na yakınlığı ile kusursuz bir ulaşılabilirliğe
sahip bir konumda bulunmaktadır. Forum Plaza’nın fiziksel yapısı, sahip olduğu teknolojik altyapı sistemleri, konumu ve yerleşimi ile binanın yönetimi 
Bayrampaşa Bölgesi’ne yeni bir ofis konsepti getirecek. Toplamda yaklaşık 13bin metrekarelik alana sahip Forum Plaza modern bir ofis binasının tüm 
gerekleri düşünerek tasarlanmıştır.





NOVADA PLAZA

Novada Plaza is a 16,000 square metered Office Project that takes place in the urbanization area at Bayrampasa that also contains Forum Istanbul 
which is the biggest mall of Turkey and Balkans within its borders. With its 3 underground floors and 12 normal floors, the Project has a connection 
to the metro system and is located on the connecting roads of E5 and TEM highways. With 6500 m2 office , 1800 m2 store space and parking space
for 175 cars, Novada Plaza contains 120 offices.

Novada Plaza, Bayrampaşa ‘da Türkiye ve balkanların en büyük alışveriş merkezi olan Forum İstanbul’un da içinde bulunduğu  kentsel dönüşüm
alanında konumlandırılmış 16.000m² lik ofis projesidir.3 bodrum kat ve 12 normal kattan oluşan proje metro bağlantılı olup , E5 karayolu ve TEM 
otoyolunun bağlantı noktasında bulunmaktadır. 6500 m2 ofis ,1800 m2 lik mağaza alanı ve 175 araçlık otoparkıyla bağımsız 120 adet ofis 
bürosu içermektedir.





Ataşehirde bulunan İstanbul uluslararası finans merkezinin birinci bölgesinde yer alan Unit Plaza toplamda yaklaşık 90.000 m2 inşaat alanından 
oluşmaktadır. Plaza giriş katları, podyum katları ve kule katları olarak 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Giriş katlarında ticari alanlarda yer almakta
iken podyum ve kule katları tamamen ofis olarak tasarlanmıştır. Konsepti Amerikalı firma HOK tarafından hazırlanan projenin finans merkezinin 
ortak alanlarına, metro ve otobüs hattına direk bağlantısı bulunmaktadır. 

The Unit Plaza Tower is located in the primary section of International Finance Centre in Istanbul.  Unit Plaza contains 90.000 m2 constuction 
area. The plaza is formed with three parts ; Plaza entrance floors, podium floors and tower floors. It is projected to have commercial areas area. The plaza is formed with three parts ; Plaza entrance floors, podium floors and tower floors. It is projected to have commercial areas 
on the entrance floors and offices on the podium and tower floors.  Architectural concept of this project is designed by an American 
architecture company, HOK. The plaza will have direct connection to the finance centre’s common areas and public transportation 
such as metro and bus stations.

UNIT PLAZA





Istanbul Gayrettepe semntinde bulunan Özgün Şirketler Grubu’nun yönetim binası olarak tasarlanan yapı cephe tasarımı olarak modern brütal 
etki baz alınmış ve seramik bazlı kalesinterflex  malzeme kombinasyonu ile çözülmüştür. 9 kattan oluşan yapı içinde genel müdürlük ofisleri, personel çalışma alanları, etki baz alınmış ve seramik bazlı kalesinterflex  malzeme kombinasyonu ile çözülmüştür. 9 kattan oluşan yapı içinde genel müdürlük ofisleri, personel çalışma alanları, 
yönetim kurulu odaları ve buna ilaveten bodrum katında yemekhane, kafeterya ve seminer/konferans salonu fonksiyonlarını da bulunmaktadır. İç mekan kurgusu 
çekirdek alanda danışma, lobi ve buna bağlantılı olan sirkülasyon alanlarında personel çalışma bölümleri eklenerek klasik denebilecek bir ofis plani ile çözülmüş ahşap, 
doğal taş ve cam-metal kombinasyonları uyumla kullanılmıştır. Bütün çalışma katlarında çekirdek danışma alanına doğal ışık gelmesine önem verilmiş, bu yüzden duvar 
yerine archiwall cam paneller kullanılmıştır. yerine archiwall cam paneller kullanılmıştır. 

For this design of Ozgun Group of Companies Headquarters building, brutal facade effect is taken as the base and it is solved with the combination of ceramic-based 
kalesinterflex material. Within this 9-storey building, there are chief management offices, personnel working areas, board member rooms and in addition to this,  on the  
basement  floor,  there are  cafeteria, Seminar/conference all functions. Interior design is set up with the reception, lobby and personnel working spaces linked to these 
circulated areas by giving it a classical office plan and wooden, natural stone and glass-metal combinations are used in harmony. For all the working spaces, it is taken 
into consideration with importance that natural light comes in to the core reception area, therefore archiwall glass panels are used instead of a concrete wall surface.into consideration with importance that natural light comes in to the core reception area, therefore archiwall glass panels are used instead of a concrete wall surface.

ÖZGÜN OFFICE
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RESIDENTIAL

Villa Fatsa 

Premium Villas

Villa Erbil

Kartal Residence

Topselvi Residence

Yorum Tarabya Evleri

Emirgan VillaEmirgan Villa



VİLLA FATSA

Villa fatsa is located on the northern shore of Turkey, in the city of Ordu on an 800 sqm area. The Project is not only designed to be a breakaway
from the busy urban life; but an alternative living style for the citylife. This two storey villa has also a nice view of the black sea. 

Villa Fatsa, Türkiye’nin Kuzey kıyısında bulunan Ordu şehrinde 800 m2 lik bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Proje sadece yoğun şehir hayatından 
bir kaçamak amaçlı değil aynı zamanda da şehir hayatına alternatif olarak tasarlanmıştır. Bu 2 katlı villanın çok güzel Karadeniz manzarası 
bulunmaktadır. 



Premium Villa Projesi 185.000 m2 inşaat alanı ile her türlü sosyal olanakları ve peyzajı dahi tamamlanmış 53 villadan oluşmaktadır.
Bakü’ nün kalbi Azerbaycan da 950 metrekareden 1150 metrekareye kadar California evleri tarzından yola çıkılarak  her biri farklı mimari 
konsept ile dizayn edilmiştir. Tüm bunların dışında projede restaurantlar,  spor sahaları, fıskiyeler ve nizamiye girişi ile güvenlik hizmetleri 
bulunmaktadır.

Premium Villas Project has been constructed on an area of 185.000 m2 and consist of 53 villas with all facilities, finishing works and
landscaping. Each one of them has a different architectural concept and design with an area range of 950m2 to 1150 m2. It is located
in the heart of Baku, Azerbaijan. The main concept is inspired by the californian houses. Other than the villas, the Project also includesin the heart of Baku, Azerbaijan. The main concept is inspired by the californian houses. Other than the villas, the Project also includes
restaurants, sports fields, fountains and the gate house. 

PREMIUM VILLAS



VİLLA ERBİL

This Premium Villa Project is around 7.000 sqm with all facilities such as spa, Turkish bath, sauna, steam room, movie teather and even a bowling 
area. Each room in the villa will have a different architectural concept and design. The complex shall rest on nearly 20.000 sqm areas of total area. 
All will be finished with quality and understanding of functional construction. The Villa Erbil project will not only act as a vivid side of Iraqi life, but
it will also reflect the calm and charming face of Europe. The construction of Villa Erbil has been planned as being an evidence of today’s 
architectural understanding in the future.

Bu özel villa yaklaşık 7000 m2 den oluşmaktadır ve içinde spa, Türk hamamı, sauna, buhar odası, sinema salonu ve hatta bowling salonu bile 
bulundurmaktadır. Villadaki tüm odalar farklı mimari konseptle tasarlanmıştır. Kompleks yaklaşık 20.000 m2 üzerine oturmaktadır. Villa Erbil projesi 
sadece Irak hayatının aynası değil aynı zamanda Avrupa’nın asil ve çekici yüzünü de göstermektedir. Villa Erbilin inşaatı bugünün mimarisinin
geleceğin anlayışı ile  yapılacağının bir göstergesidir. 





KARTAL RESIDENCE

Kartal residence introduces the concept of city living to a dynamic and ambitious new breed of homeowners and offers a stylish lifestyle at 
the very heart of Anatolian side of Istanbul. In addition to full concierge service, the building possesses an indoor swimming pool, fitness center, 
steam room/sauna and sun deck for the enjoyment of residents. 

Kartal residence size dinamik ve çekici şehir hayatının yeni nefesini tanıtıyor. Ev sahiplerine Anadolu Yakasının kalbinde stil sahibi bir hayat 
sunuyor. Concierge servisinin yanı sıra açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi buhar odası ve sauna ile yaşayanlara hayat veriyor.





TOPSELVİ RESIDENCE

Kartal Topselvi Project is a 25-storey tower, a modern living complex. The tower sits on retail blocks. It has designed with two different alternatives; 
one of them is a 25 storey tower the second alternative is consist of two 20-storey blocks. The Project shall reflect modern times fast pace living , 
in a complex to be built in istanbul’s fast track life. 

Kartal Topselvi projesi 25 katlı kuleden oluşan modern yaşamı simgeleyen bir komplekstir. Kule ticari bloğun üzerine oturmaktadır. Proje iki farklı 
alternatif olarak tasarlanmıştır. İlk alternatifte 25 katlı tek kule ve altında yer alan ticari alanlar yer alırken ikinci alternatifte 20 şer katlı iki blok 
yer almaktadır. Proje günümüzün modern yaşamını İstanbul’un hızlı hayatı ile birleştirmeyi hedeflemiştir





YORUM TARABYA EVLERİ

This project is designed to replace the existing housing site of Mechanical Engineering Cooperation located in Tarabya. The new design will have
14 blocks instead of 12 blocks. Blocks will have 5 floors and 10 apartments ; and basement and roof dublexes. Each block has a 250 m2 of layout 
plan. Total construction area of each block is 1576m2 and blocks are designed in harmony with the nature. There is a social facility building 
containing a pool, kindergarden, sauna, fitness area, cafe, dry cleaning service, market, etc. within and its area is about 2000 m2. The total 
construction area adds up to 24,064 m2. For each apartment, there are 2 parking spots designed; with one being open and the other is closedconstruction area adds up to 24,064 m2. For each apartment, there are 2 parking spots designed; with one being open and the other is closed
parking. In addition, for each apartment  6-8 m2  hobby garden is planned for people to be able to experience organic farming. 

Makine Mühendisleri Kooperatifinin Tarabya’da mevcut 12 blokluk sitesinin yerine 14 blok içeren yeni bir site tasarlanmıştır. Bodrum ve çatı dubleksi  
olan bloklar 5 kattan ve 10 daireden oluşmaktadır. Her bloğun oturum alanı 250 m2 olarak planlanmıştır. Doğayla iç içe yer alan her bloğun toplam 
inşaat alanı 1576 m2 dir. İçerisinde havuz, kreş, sauna, fitness salonu, cafe, kuru temizleme, market, vs. bulunduran sosyal tesisin alanı ise yaklaşık 
2000 m2’dir. Böylece toplam inşaat alanı 24,064 m2 ‘dir. Her daire için bir açık ve bir kapalı otopark düşünülmüştür. Ayrıca, her daire için 6-8 m2 
insanların organik tarım yapabilmesi için hobi bahçesi planlanmıştır.    





EMIRGAN VILLA

Emirgan Korusunun karşısında bulunan boğaz ve yeşil manzaralı üç katlı bu konut, konut sahiplerinin istekleri doğrultusunda renove edilmiştir.
Bu kapsamda mevcut yapı, bodrum ve zemin katlarda ikişer bağımsız bölüm,birinci katta ise işverenin kendi konutu olacak şekilde yeniden 
tasarlanmıştır.Böylelikle beş bağımsız bölümden oluşan binada işverenin bütün ailesinin oturabilmesi hedeflenmiştir. Yapının cephesinde bölgenin yeşil dokusuna 
uyacak şekilde taş kaplama ve naturel tonlarda boya kullanılmış; saçak altları ahşap kaplanmıştır.Doğramalar saçak altı kaplamasıyla uyumlu şekilde ahşap 
tonlarında seçilmiştir.Böylelikle yapının doğayla uyumlu ve modern bir görünüşe ahip olması sağlanmıştır.

Thiis 3-floor residence which is across from Emirgan forest with Bosphorus and green view is renovated towards the homeowner ‘s requests.
WWithin this scope, existing buillding is re-designed to each have 2 separate sections  both on the basement and entrance floors. On the 1st floor, the client will 
have his own residence. Thus, the whole familly can reside in the same building within different sections. On the outer surface of the building, stone coating and 
natural colored paint are used in harmony with the green environment and wooden material is used under the ledges. Joineries are also chosen with wooden 
color in harmony with the ledges. This way, it is provided for the building to have a modern look which is coherent with the nature.
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RESTAURANT
     HOTEL

Baghlan Hotel

Ataşehir Restaurant

Sular Vadisi Cafe

Girne Cafe 

Hilton Garden Inn Hotel
Bayraklı İzmir

Ceshme Plus Hotel Ceshme Plus Hotel 



Bakü şehri, Hazar Denizi, Eski kent – bu isimleri nerde ve ne zaman duyarsak duyalım, hayal gücümüz anında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
başkenti hakkında mükemmel resimler yaratmaya başlar. Bakü şehrinin atan kalbi olması yanında, Eski kent büyük petrol şirketlerinin, elçiliklerin,
dış ticaret ve sosyal yardım organizasyonu kuruluşlarının bulunduğu şehrin en ünlü iş merkezi olarak önemini korumaktadır. Aynı zamanda, İçeri 
Şeker tarihi eşsiz yapıdaki binaları ve 800 yıllık eski surlar ve kuleleri ile şehre yüzyıllardır nefes veren en tarihi anıtlardan biridir. Bu harikulade 
lokasyonda yer alan otel 32 odaya sahiptir.

Baku city, Caspian Sea, Old City - wherever or whenever we see these names, our imagination immediately creates wonderful pictures of the Baku city, Caspian Sea, Old City - wherever or whenever we see these names, our imagination immediately creates wonderful pictures of the 
capital city of Azerbaijan Republic. Being the beating heart of Baku city, Old City remains as the most famous business area where 
concentrated biggest oil companies, embassies and foreign trade and humanitarian organizations. At the same time, Icheri Shekher is one
of the oldest historical monuments of architecture, where you can feel a breath of centuries, be amazed by unique structure of antique
buildings and 800 years old walls and towers. With this amazing location this city hotel has 32 rooms. 

BAGHLAN HOTEL





Ataşehir nikah salonu ve restaurant kompleksi NOVADA Ataşehir AVM içerisinde nikah salonu olarak Ataşehir Belediyesine hizmet edebilecek,
restaurant kısmı ise gerektiğinde burayı sübvanse edebilecek şekilde tasarlanmış bir projedir. Nikah salonu yaklaşık 1000 m2’lik bir alan üzerine
kurulu, kokteyl – balo – organizasyon ihtiyacını da yerine getirebilecek şekilde çift fonksiyonlu olarak düşünülmüş, yaklaşık 600 kişi kapasiteli, 
geniş espaslı bir plan dahilinde oluşturulmuştur. Mekan genelinde tavanda renk değişimine el veren barrisol sistemler, yatay sirkülasyonda akustik
ahşap paneller, zeminde moduleo-linolyum malzeme düşünülmüş yüksek tavan algısına paralel, ferah fakat sıcak bir mekan oluşturulmuştur.ahşap paneller, zeminde moduleo-linolyum malzeme düşünülmüş yüksek tavan algısına paralel, ferah fakat sıcak bir mekan oluşturulmuştur.
Otuma elemanları olarak ferahlık etkisini kuvvetlendiren pleksi malzemeden yapılmış Starck tasarımı Louis Ghost sandalyeler kullanılmıştır. 
Restaurant bölümü ise fusion restaurant konsepti gözönünde bulundurularak butik anlamda çözülmüştür. 

Atasehir wedding hall and restaurant is a project that takes place within NOVADA Atasehir shopping mall and is designed in order to serve 
Atasehir Municipality as a wedding hall. And when necessary the restaurant section is designed to subsidize the wedding hall with its 1000 m2
 area and its unique design with double functionality is making it possible to compensate the need for cocktail – ballroom – organization halls area and its unique design with double functionality is making it possible to compensate the need for cocktail – ballroom – organization halls
 for 600 persons within a wide space plan. There are color changing barrisol systems on the ceiling, acoustic wooden panels on the horizontal 
circulation and moduleo-linolium material on the floor. Along with the high ceiling perception, a warm place is created as well. Louis Ghost 
chairs made of plexiglass material with Starch design are used for the sitting elements to enstrengthen the spacious effect  of the place.
Restaurant section is designed according to the Fusion concept with a boutique perception.

ATAŞEHİR RESTAURANT





Proje, Bahçeşehir Sular Vadisi’nde mevcut topografik yapıya hem form hem de materyal olarak uygun olacak şekilde 870 m2’lik bir alan
üzerinde düşünülmüştür. Kütle arazi yapısına göre 2 kattan oluşup kademeli yatay bir anlayış ile tasarlanmış, tek eğimli çatı konstrüksiyonuyla 
bu etki kuvventlendirilmiştir. Doğaltaş ve ahşabın birbirleriyle olan uyumu gözününde bulundurulmuş iç mekanlarla teras ilişkisi yaz ve kış 
sezonları düşünülerek birbiriyle bağlantılı çözülmüştür.
 
This project is considered on a 870 sq-metered area in Bahcesehir Sular Vadisi in accordance with the topographical structure of the area
with both the materials and the form used in design. Mass structure is formed with 2 floors with a horizontal layered structure and this effect is with both the materials and the form used in design. Mass structure is formed with 2 floors with a horizontal layered structure and this effect is 
strengthened with a sloping roof construction. The harmony in the use of natural stones and wood is taken into consideration and the interior 
space and terrace relationship is brought to a solution considering the winter and summer seasons together.

SULAR VADİSİ CAFE





Kıbrıs, Girne tarihi limanda yer alan bu küçük cafe 2 katlı tarihi bir taş binada yer almaktadır. Tarihi bina restore edilirken binanın eski fotoğrafları 
göz önünde bulundurularak kapı, pencere ve küpeşte detayları orijinal şekline göre tasarlanmıştır.  Giriş katında satış standı bulunurken üst 
katında ise oturma alanı yer almaktadır. Ayrıca terasında şemsiyeli oturma alanları da yaratılmıştır. 

This small cafe is located on a historical 2-floor stone building in the historical port of Girne, Cyprus. While renovating the historical building, the 
details of doors, Windows and railings are designed by taking the old pictures of the building’s old photographs. There is a sales counter on thedetails of doors, Windows and railings are designed by taking the old pictures of the building’s old photographs. There is a sales counter on the
entrance floor and a sitting area on the upper floor. In the garden area, sitting area with umbrellas are also designed. 

GİRNE CAFE





HILTON GARDEN INN - BAYRAKLI İZMİR

Hilton Garden Inn ,İzmir'in yeni iş ve yaşam merkezi olarak öngörülen Bayraklı'da bulunmaktadır. Altınyol ile Anadolu caddesi arasında yeralan otel 
İzban Salhane durağına yürüme mesafesindedir. Proje alanı 2680m² olan otelin toplam odası 186 dır. 938m² oturum alanı bulunan ve 2 bodrum kat, 
giriş katı ve 8 oda katından oluşan otelin toplam inşaat alanı yaklaşık 13.000 m² dir. Akdeniz iklimine uygun botanik öğelerle kat bahçeleri oluşturul-
muş ve organik ahşap malzeme ile doğal sıcaklık hissi yaratılmak istenmiştir.                                                                           
                                                                                                                                                    
Hilton Garden Inn is located in Bayrakli where it is to assumed as the new work and social life center of Izmir. The hotel will be only walking distance 
away from Izban Salhane (metro) station and between Altinyol and Anadolu streets. Total project area is 2680 sq-meters and the hotel has 186 
rooms. Layout plan of the hotel is on an area of 938 m2 and total construction area of the hotel is 13,000 m2 with its 2 basement floors, entrance 
floor and 8 floors for guest rooms. For the design of the hotel, it is aimed to create a natural warm feeling by using wooden material and botanic el-
ements on the floor gardens that are suitable with the Mediterrenean climate .





CESHME PLUS HOTEL

Projede 918 m² taban alanına sahip 5 katlı kapalı ana otel binası, 380 m² taban alanına sahip 3 katlı 3 bloktan oluşan otel, 592 m² taban alanına sahip 4 katlı 
otel, 100 m² taban alanına sahip 270 m² 3 katlı 19 adet villa bulunmaktadır. Mevcutta bulunan 17 adet bungalovların renovasyonu yapılarak kullanımı 
sağlanacaktır. Otel binalarının oturduğu bazada ise yaklaşık 700 m² restoran, restorana ait açık teras kullanımı, lounge, bar, 350 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 
toplantı odaları, fitness, yönetim ofisleri, ticari alanlar (kuaför, mini market vb.), mutfak, depolar, teknik hacimler ve personele ait mekanlar bulunmaktadır. Otelin 
kullanımına ait 2 adet, villaların kullanımına ait 1 adet açık yüzme havuzu, açık alanda düzenlenen etkinlik alanları, cafe, bar vb. gibi mekanlar tasarlanmıştıkullanımına ait 2 adet, villaların kullanımına ait 1 adet açık yüzme havuzu, açık alanda düzenlenen etkinlik alanları, cafe, bar vb. gibi mekanlar tasarlanmıştır.

The hotel consists of 5-floor main hotel building with 918 m2 layout area, 3 blocks with 3-floor sitting on 380 m2 layout area, 4-floor hotel with 592 m2 layout area, and 
19 villas with 100m2 layout area and 270 m2 living space. Existing 17 bungalows will be renovated as well. On the base that the hotel buildings will sit on , there will be 
a 700m2 restaurant, open terrace use attached to the restaurant, lounge, bar, multi-purpose hall for 350-person, 4 meeting halls, fitness area, management offices, 
commercial areas (hair salon, mini market, etc.) kitchen, storage area, technical spaces and areas for the personnel. There are also 2 swimming pools belonging to 
the use of Hotel and 1 open swimming pool for the use of villas, and other areas such as open-air activity  areas, cafe, bathe use of Hotel and 1 open swimming pool for the use of villas, and other areas such as open-air activity  areas, cafe, bar, etc. designed in the project.
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OTHERS

Ghat Airport

Kufrah Airport

Bakü Halter Merkezi

Atatürk Havalimanı 
Hezarfen Ahmet Çelebi Camii

Kırım Cami
ve Alışveriş Merkezive Alışveriş Merkezi

Sular Vadisi Camii 
ve Müştemilatı

Etiler Camii ve 
Öğrenci Yurdu



GHAT AIRPORT

This airport is designed by Nova Architecture for Rönesans Construction Company.  Ghat Airport which is 6.200 sqm is on the south end of Libya. 
Airport project includes terminal building landscape and infrastructure projects with apron connections. Other than the design Nova Architecture 
is also prepared the Construction Drawings as well. Even tough we have all the approvals from the civil aviation the project is on hold because 
of the political sitiuation in Libya.

Libya'nın güneyinde toplam inşaat alanı 2.600 m² olan bu havaalanı Nova Mimarlık tarafından tasarlanmıştır ve Rönesans İnşaat firması tarafından 
inşa edilmektedir. Havaalanı projesi terminal binası, peyzaj ve altyapı projeleri ile apron bağlantılarını içermektedir. Tasarımın yanı sıra tüm uygulama
projeleri de tarafımızca hazırlanmıştır. Sivil havacılıktan tüm onayları alınmış olan proje Libya’daki karışık siyasi durum sebebi ile askıya alınmıştır.





KUFRAH AIRPORT

This airport is designed by Nova Architecture for Rönesans Construction. Kufra Airport which is 4.500 sqm is on the south end of Libya. Airport 
project includes terminal building landscape and infrastructure projects with apron connections. Other than the design Nova Architecture is also 
prepared the Construction Drawings as well. Even tough we have all the approvals from the civil aviation the project is on hold because of the 
political sitiuation in Libya

Libya'nın güneyinde toplam inşaat alanı 4.500 m² olan bu havaalanı Nova Mimarlık tarafından tasarlanmıştır ve Rönesans tarafından inşa 
edilmektedir. Havaalanı projesi terminal binası, peyzaj ve altyapı projeleri ile apron bağlantılarını içermektedir. Tasarımın yanı sıra tüm uygulama 
projeleride tarafımızca hazırlanmıştır. Sivil havacılıktan tüm onayları alınmış olan proje Libyadaki karışık siyasi durum sebebi ile askıya alınmıştır.





BAKÜ HALTER MERKEZİ

The Weightlifting Center which is prepared for Silkway Holding is close to the the main route in and out of the city from the Airport. The Center 
is primarily designed to host Weightlifting at international competition level. The Center is specifically designed to be able to adapted to host 
a variety of functions or sporting events if required. 

Silkway holding için hazırlanan Halter merkezi havaalanından şehir merkezine giden ana yol üzerindedir. Halter merkezi öncelikli olarak 
uluslararası halter yarışmaları için tasarlanmıştır. Merkez özellikle başka spor oyunlarınada uygun hale getirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 





ATATÜRK HAVALİMANI HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİİ

Hezarfen Ahmet Celebi mosque is designed with the architectural style of early Ottoman era and the mosque is located on the VIP way of Istanbul 
Ataturk Airport. Mosque has a roof with a slope instead of a dome and the wooden roof is covered with golden leaves.The mosque consists of 
basement, entrance and upper floors and has 1300 m2 of total construction area. The height of the mosque is 11 meters and has a capacity for 
2000 people. There is an ablution fountain made of marble Stones which has 8 columns and a lead covered dome in the courtyard. 

İstanbul Atatürk Havalimanı VIP yolunda yer alan Hezarfen Ahmet Çelebi Camii erken Osmanlı dönemi mimarisi uslübunda tasarlanmıştır. Camii, 
kubbe yerine eğimli çatı örtüsü ile geçilmiş ve altın varaklı çıtakari ahşap tavan ile kaplanmıştır. Bodrum kat, Harim katı ve mahfil kattan müteşekkil
camiinin toplam inşaat alanı yaklaşık 1300 m2’dir. 2000 kişilik kapasitesi olan camiinin yüksekliği 11 metredir. Avluda 8 sütunlu ve kubbesi kurşun kaplı
bir mermer şadırvan bulunmaktadır.





KIRIM CAMİİ ve ALIŞVERİŞ MERKEZİ

This project which is located in the city of Simferepol of Crimea , Ukraine contains a shopping mall and a mosque designed together. The project has
30,900 m2 area of which 10,250 m2 is the layout area of the buildings. Total construction area is 45,500 m2. Mosque and the auxiliary buildings are 
designed with classical Ottoman architectural style and the shopping mall is designed with modern architectural style. 22,000 m2 of the total 
construction area belongs to the shopping mall; 8500 m2 belongs to the mosque and auxiliary buildings and 15,000 m2 belongs to the parking areas.
Along with the auxiliary buildings of the mosque, there is a 2000-sq metered cultural centre designed with a classical Ottoman architectural style. Along with the auxiliary buildings of the mosque, there is a 2000-sq metered cultural centre designed with a classical Ottoman architectural style. 

Ukrayna Kırım Eyaletinin Simferepol ilinde yer alan bu projede bir camii ve AVM beraber planlanmıştır. 30,900 m2 lik proje alanında bina oturum
alanları toplamı 10,250 m2 olmuştur. Toplam inşaat alanı ise 45,500 m2 yi bulmuştur. Camii ve müştemilatları klasik Osmanlı mimarisinde; AVM ise 
modern mimari tarzında tasarlanmıştır. Toplam inşaat alanının 22,000 m2’sini AVM; 8500m2’sini camii ve müştemilatları ve 15,000 m2’sini kapalı
otopark alanları oluşturmaktadır. Camii müştemilatı arasında klasik Osmanlı mimarisi tarzında 2000 m2’lik  kültür merkezi bulunmaktadır. 





SULAR VADİSİ CAMİİ ve MÜŞTEMİLATI

This Mosque is located in Sular Vadisi of Basaksehir town within an area where there are mass housing projects around. Sular Vadisi is the area for 
recreational, cultural and social events. Project area is about 5200 m2. Within the project area includes a mosque, imam house, exhibition hall and
an ablution place. This project area which has a linear geometry is located between the road on the upperside and Sular Vadisi on the lowerside.
There is a difference in elevation between these 2 sides. Mosque is located on the upperside to increase the visibility. The layout area of the mosque 
is 195 m2. Total mosque area is 290 m2. The height of the mosque is 9 meters and the minaret height is 30 meters.is 195 m2. Total mosque area is 290 m2. The height of the mosque is 9 meters and the minaret height is 30 meters.

Başakşehir ilçesi, Sular Vadisi sınırları içinde kalan Camii arazisi çevresinde büyük konut alanları vardır. Sular Vadisi çevrenin dinlenme, kültürel ve
sosyal faaliyetlerin yapıldığı bir alandır. Proje alanı yaklaşık 5200 m2 dir. Proje alanında Camii, imam evi, sergi salonu ve abdesthane bulunmaktadır.
Lineer bir geometrisi olan proje alanın üst tarafında yol, alt tarafında Sular Vadisi bulunmaktadır. Her iki kısım arasında kot farkı bulunmaktadır. Camii 
üst kota yerleştirilerek vizibilitesi artırılmıştır. Bu camiinin oturum alanı 195 m2 dir. Toplam camii alanı ise 290 m2 dir. Camii yüksekliği 9 metre, Minare 
yüksekliği 30 metredir.





ETİLER CAMİİ VE ÖĞRENCİ YURDU

This project contains a mosque, student dormitory, dormitory management building, imam house and ablution place. The project is located in Etiler 
neighborhood of Besiktas town of Istanbul and has an area of 3355 m2. Mosque is designed with the classical Ottoman architectural style. It has 
292 m2 layout area and 719 m2 of total construction area with basement, entrance and upper floors. The height of the minaret is 28 meters.Student
dormitory is designed with modern architectural style. This L-shaped building has 4 floors and 5600 m2 construction area with 65 rooms and capacity 
for 195 students. Dormitory is designed to fulfill all the necessary accomadational needs of the students. The dormitory management building is also for 195 students. Dormitory is designed to fulfill all the necessary accomadational needs of the students. The dormitory management building is also 
designed with the classical Ottoman architectural style and has 2 floors and 550 m2 of construction area. 

Proje alanında cami, kız öğrenci yurdu, imam evi, abdesthane ve tuvaletler bulunmaktadır. Beşiktaş ilçesi, Etiler mahallesi sınırları içinde kalan cami
proje alanı 3355 m2’dir.Camii mimarisi klasik Osmanlı uslubundadır. 292 m2 oturum alanı bulunan, bodrum kat, namaz kat ve mahfil kattan oluşan 
camii, 719 m2 kullanım alanına sahiptir. Minare yüksekliği 28m’dir. L formlu 1400 m2 oturum alanı olan bina toplamda yaklaşık 5600 m2 ve 4 kat olacak
şekilde modern mimari gözetilerek tasarlanmıştır. 65 odası bulunan ve 195 öğrencinin kalabileceği yurt, öğrencilerin eğitim ve barınma amaçlı tüm 
isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 4 katlı kız öğrenci yurdunun devamında oturum alanı 252 m2 olan ve tamamı yaklaşık 550 m2 olarak 2 kat isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 4 katlı kız öğrenci yurdunun devamında oturum alanı 252 m2 olan ve tamamı yaklaşık 550 m2 olarak 2 kat 
daha klasik osmanlı mimarisi ile yükseln kız öğrenci yurdu yönetim binası tasarlanmıştır.
 





MALL MIX USE OFFICE

 Forum Damascus

 Forum Royal

 Plaza Yaroslavl

 Bulvar Samsun

 Novada Outlet Söke

 Novada Ataşehir

 Konya AVM Konya AVM

 Novada Tokat

 Novada Konya

 Forum Almaty

Forum Batumi

Forum Delisi

Novada Maltepe

Symbol Kocaeli

Bayraklı Tower

Cenay Plaza

Forum Plaza

Novada Plaza

Unit Plaza

Özgün Office
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Ghat Airport

Kufrah Airport

Bakü Halter Merkezi

Atatürk Havalimanı 
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ve Alışveriş Merkezive Alışveriş Merkezi

Sular Vadisi Cami 
ve Müştemilatı
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RESTAURANT
     HOTEL

Baghlan Hotel

Ataşehir Restaurant

Sular Vadisi Cafe

Girne Cafe

Hilton Garden Inn
Bayraklı - İzmir

Ceshme Plus HotelCeshme Plus Hotel

Villa Fatsa

Premium Villas

Villa Erbil

Kartal Residence

Topselvi Residence

Yorum Tarabya Evleri

Emirgan VillaEmirgan Villa
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