
ozakdoa.com | 0212 473 88 88

Projeden çekilmiş bir fotoğraftır.







Evinizin koltuğunda
otururken ormanın

taze havasını içinize çekin.

Özak DOA Göktürk,
size bir evden fazlasını

sunuyor.



Şehirden 
kopmadan, 

doğanın kalbinde 
yer alın.
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Arazi mülkü ÖZAK GYO’ya ait 10.5 
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İstanbul’un yükselen 
değeri: Göktürk

• İstanbul’un oksijen zengini, en temiz havaya sahip lokasyonu

• Geniş orman alanlarının yanı başında, nefes alan bir yaşam alanı

• Çocuklarınızın doğada, huzur ve mutlulukla büyüyeceği bir yer

• Şehrin tüm imkanlarına yürüme mesafesinde 

ayrıcalıklı bir yaşam

Şehrin ortasında, ormanın yanı başında…

Projeden çekilmiş bir fotoğraftır.



yürüme mesafesinde

Alışverişten sinemaya, tiyatrodan konsere 

günlük yaşamda ihtiyaç duyacağınız her şey 

Özak DOA Göktürk’e

Hem yemyeşil bir ormanın içinde hem de şehrin ve 

hayatın tam merkezinde olmanın ayrıcalığını Özak 

DOA Göktürk ile yaşayın…

Havaalanına yakınlığı metro hattı ile İstanbul’un tamamına 
toplu taşımayla ulaşabilme avantajı da sizinle…



Özak DOA Göktürk’ün
hemen yanı başında…

İstanbul’un en kaliteli okulları, çocuklarınızın iyi bir 

eğitim alabilmesi için hemen yanı başınızda…
 

Binicilikten müziğe, golften baleye, tiyatrodan 

yüzmeye kadar; çocukların fiziksel ve psikolojik 

gelişimini destekleyen sayısız aktivite



Tertemiz orman havasında 

ister koşun ister pedal  

çevirin. Özak DOA Göktürk, 

gym salonunda da çeşitli 

spor aktivitelerini keyifle  

yapmanıza olanak sağlıyor…

Özak DOA 
Göktürk, 

size bol oksijenli 
bir spor deneyimi

sunuyor.



Çocuklarınızı

doğa ile bütünleşmiş 

bir ortamda büyütürken, 

yeşil ve sürdürülebilir 

bir yaşam inşa edin.



Doğayı, 
kaliteli mimari 
çizgilerle birleştiren 
Özak DOA Göktürk,
eşsiz terasları, ferah balkonları ve 

ormanın tam ruhuna açılan

bahçeleriyle, daha önce hiç 

anlatılmamış bir hikâyenin 

kapılarını aralıyor…

Her dairede balkon, teras veya bahçe
 

İstanbul’un nadir yeşil bölgelerinden birinde 
ormanlarla çevrili olmanın ayrıcalığı 
 

10,5 dönümde 67 daireyle butik yaşam alanı
 

Zarif detaylarla dolu zengin mimari konsept

Yüksek tavanlı ferah ve konforlu mekanlar
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Güvenlik, sizin için 
olduğu kadar bizim de 
olmazsa olmazlarımızdan...
Yeni yaşam alanınıza adım attığınız andan itibaren sizi 

karşılayacak olan ferah ve dingin giriş alanları sizi saracak, 

7/24 güvende hissetmenin huzuruyla mutlu olacaksınız.



Özak DOA Göktürk’ün 

eşsiz mimarisi ve 

hayatınıza renk katacak 

güler yüzlü sakinleri 

ile artık her gün güzel 

başlayacak...



Ormana komşu olmanın, 

her nefeste çam ağaçlarının 

kokusunu içinize çekmenin 

verdiği o paha biçilemez his, 

Özak DOA Göktürk’te 

hep sizinle…

Ormanın ruhuna 
dokunmak için 

QR kodu okutun.



sakin, huzurlu ve güvenli dokusuyla 

Özak DOA Göktürk, İstanbul’un en 

ideal yaşam alanlarından birine sahip…

çocuklarınızın ayakları 
toprağa değerek 
büyüyeceği,

Ormanın tüm cömertliğiyle sunduğu 

eşsiz yapısı içinde



Rüzgâr, gölgesinde oturduğunuz 

ağaçların yapraklarına dokunurken 

bir an için her şeyi unutun ve sadece 

bu anın tadını çıkarın…

Barbekü alanında aileniz, dostlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin… 



Özak DOA 
Göktürk’te 
her kapı yemyeşil 
bir dünyaya 
açılıyor.
İster evinizin balkonunda ormana 

karşı günün yorgunluğunu geride 

bırakacağınız temiz bir nefes alın 

isterseniz de geniş bahçelerde 

ruhunuzu tazeleyecek keyifli bir 

yürüyüşe çıkın.



Ormanın yanı başında 

gökyüzüne uzanan büyük ağaçlar ile 

doğanın sunduğu mutlak huzuru

hayatınızın her anında hissedin. 



Hem kendinizin 
hem misafirlerinizin 
havasını değiştirin…
Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirin, 

bir fincan kahve ya da bir bardak sıcak çay 

eşliğinde mutluluğu paylaşın. İnsanın havasını 

değiştiren lounge alanında dostlarınızla 

yapacağınız samimi sohbetler sizleri bekliyor.

Mutlu çocuklar, 
mutlu ebeveynler...
Çocuklar, onlar için hazırlanan 

oyun odalarında eğlenirken siz 

de içiniz rahat bir şekilde keyfinize 

bakabilirsiniz. Aynı anda cam 

duvarların ardından çocuklarınıza göz 

kulak olabilir, hatta doğrudan onların 

keyfine ortak olabilirsiniz...





doğanın görkemini 
en üst katlara 
kadar hissedin.

Ormanın yanı başında 

gökyüzüne uzanan ağaçlar ile

Yemyeşil ormanın dokusuyla

bütünleşmiş terasınızda benzersiz ve 

huzur dolu bir deneyim…



Penthouse dairelerinin çekiciliği 

ve “sonsuzluk bahçeleri” olarak 

tasarlanan geniş teraslarıyla 

yaşam alanınız sıra dışı bir

deneyime dönüşüyor.

Bunun adı 
sonsuzluk! Verimli toprağı, tasarıma uyumlu kenar saksıları 

ve otomatik sulama özellikleriyle Özak DOA 

Göktürk’te her sabah mis gibi domates, çilek ya 

da rengarenk çiçeklerin kokusuna uyanın…

Her sabah
taptaze lezzetlere uyanın...



Özak DOA Göktürk’te tüm odalar, yeşil ve mavi 

tonlarda sizi sarıp sarmalayan ormana açılıyor...

Evinizin koltuğunda otururken 
ormana dokunabilmek…



Evinizin içi
gün ışığı 
ve sağlıkla 
dolacak…

Alışılmış standartların 

çok üstünde, farklı 

tasarım anlayışımızla 

yorumladığımız yüksek 

pencereler sayesinde

Boydan boya uzanan 

pencereleri ve 

yüksek tavanları ile 

içinde rahatça nefes 

alacağınız salonlar 

Özak DOA Göktürk’te 

sizin için özenle 

tasarlandı…



Bütün dairelerin antre ve gece holleri sizlere kolaylık sağlamak için 

planlandı. Çamaşır makinası, kurutma makinası ve daha birçok ihtiyacınızın 

saklanabileceği alanlar, yaşamınızı kolaylaştıracak şekilde düşünüldü.

Mutfaklar yemek yapmanın ötesine geçti
ve yeni yaşam alanları haline getirildi. Özak DOA Göktürk’ün mutfakları, 

sevdiklerinizle birlikte keyifle vakit geçirebileceğiniz şekilde planlandı.



Zamanın ötesindeki banyo tasarımları, 

yüksek kaliteli malzemelerden hazırlandı…

Modern mimari dokunuşlar ile yatak odaları, 

tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde 

tasarlandı..



Mutluluğun ve 
huzurun tarifsiz 
doğası!



Özak DOA Göktürk’ün 

minimum 140 m2’den 

başlayıp 280 m2’ye kadar 

çıkan yemyeşil teras 

alanları hem eşsiz bir 

orman manzarası sunuyor 

hem de her evde bahçe 

keyfi yaşatıyor.

Ormanın 
kokusunu 

oturduğunuz 
yerden içinize 

çekin…



“ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.” “ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.”



“ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.” “ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.”



“ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.” “ÖZAK GYO, BRÜT M2’LER SABİT KALMAK KAYDI İLE DAİRE PLANLARINDA HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.”



Özak GYO, yenilikçi, kaliteli ve verimlilik odaklı yaklaşımıyla, farklı 
segmentlerde geniş ürün gamı ve portföy yönetimiyle arazi ve proje 
geliştirme çalışmaları yürüterek, şehrin en seçkin projelerine imza 
atıyor. Geliştirdiği projelerde yaşamı kolaylaştıran çözümler sunmayı 
ilke edinen Özak GYO, şehrin en merkezi yerlerine konumlandırdığı 
özgün projeleriyle dikkat çekiyor.

1995’ten bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren grup 
şirketi İnt-Er Yapı’dan aldığı güçle, 30 yılı aşkın bir deneyim ve 
uzmanlık ışığında faaliyetlerini sürdüren Özak GYO, üstün kalite 
anlayışı, öngörü yeteneği, dengeli iş modeli, portföy çeşitliliği ve 
yüksek yatırım kapasitesine sahip güçlü finansman yapısı gibi 
üstünlükleriyle sektörde farklılaşıyor.
 
Satış rekoru kıran projeleriyle gayrimenkul sektöründe iz bırakan 
Özak GYO, halka açık şirketler arasındaki en büyük 100 firma 
arasında yer alıyor. Özak GYO, 15 milyar TL portföy değeriyle, 
Türkiye’nin ilk 4 GYO’su arasında bulunuyor ve halka açık bir şirket 
olarak Borsa İstanbul’da işlem görüyor. 

Özak GYO, bir gayrimenkul projesini hayata geçirmenin çok 
ötesinde modern yaşam biçimlerinin tasarlanmasında öncü bir rol 
üstleniyor.  Hayata geçirdiği her projede, modern kent mimarisine 
ve insanların yaşam biçimlerine değer katıyor. İhtiyaç ve beklentileri 
en doğru şekilde analiz ederek, iz bırakan, sektöre örnek olan 
projeler üretiyor. 

Şehircilik alanında uzmanlaşmış bir ekibi bulunan Özak GYO, 
sektördeki seçkin iş ortaklarının da birikiminden faydalanarak, şehrin 

en dinamik bölgelerinde, yaşam kalitesini artıran ve yatırımcılarına 
yüksek kâr getirme potansiyeli bulunan projeler geliştiriyor. 

Bu projelerin en önemlilerinden biri olan Büyükyalı İstanbul, 
“insan” ve “iyi yaşam” kavramlarını merkeze alarak, “yeni şehircilik” 
anlayışıyla hayata geçirildi. Tarihi Yarımada’nın yanı başında yer 
alan Büyükyalı İstanbul projesi, konumu ve tüm ayrıcalıklarıyla 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en özel yaşam projelerinden 
biri olarak öne çıkıyor.

Özak GYO, bilgi ve deneyimleriyle desteklediği güçlü portföyü 
sayesinde, zamana meydan okuyan bir yaklaşımla, önümüzdeki 
dönemde de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını 
sürdürüyor. Şirket, nitelikli portföyünden gelen düzenli kira gelirleri, 
güçlü öz kaynakları ve fonlama imkânlarının oluşturduğu güven 
veren finansal yapısıyla arazi alımından proje geliştirme ve 
tasarıma, üretimden satış ve pazarlamaya uzanan geniş faaliyet 
ağını, uzman ve yetkin insan kaynağıyla her geçen yıl daha da 
geliştirmeye devam ediyor.
 
5 milyar TL’ye varan portföy gücüyle ve imza attığı projelerle 
Türkiye’nin en güçlü 5 GYO’su arasında yer alan Özak GYO, sahip 
olduğu finansal güç, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve zamanın 
ötesindeki mimari felsefesiyle güvenle, huzurla yaşanacak projeler 
üretiyor.
 
Arazi mülkü ÖZAK GYO’ya ait 22 dönüm üzerinde yükselen Özak 
Göktürk’ün tüm projelendirmesi ve inşası Özak GYO’a aittir.

Özak GYO’nun tamamlanan
projeleri arasında;

· Firmalara iş süreçlerinde verimlilik katan lojistik ve mimari özelliklere sahip 34 
Portall Plaza,  

· Alışılmış AVM anlayışının ötesine geçerek gastronomi ve dinlenme konsepti 
üzerine geliştirilen Bulvar 216,

· Türkiye’yi aile ve çocuk konseptli otel fikriyle tanıştıran Ela Excellence Resort 
Belek,

· En son teknolojiyle A sınıfı ofis olarak inşa edilen İş İstanbul 34, 

· İhtiyaca özel tasarlanan perakende alanlarıyla  Bayrampaşa Metro Gross 
Market, 

· Türkiye’nin en nitelikli ve en büyük projesi Büyükyalı, 

· Her daireyi doğa ve yeşille bütünleştiren bir yaşam projesi olan Özak DOA 
Göktürk, 

· Özgünlüğü korunarak büyük bir hassasiyetle restore edilen ve İstanbul’u 
sanatla buluşturan en yeni kültür ve gastronomi  merkezi Fişekhane,

· Yatırım potansiyeli ve merkezi konumuyla satışları kısa sürede tamamlanan 
Hayat Tepe ve Hayat Tepe Suites yer alıyor.

Özak GYO Hakkında…






