




Başkanın 
Mesajı
Fer Yapı değişimin takipçisi değil, değişimin önünde  ve değişime yön veren bir 
vizyona sahiptir. Bu vizyona sahip bir şirket olarak; tüm çalışmalarımız için inovasyon 
kavramını her yönüyle anlamak, işimizin her aşamasına uygulamak ve projelerimizi 
bu şekilde geleceğe taşımak en nihai hedefimizdir. 

Fer Yapı insan odaklı bir şirkettir. İnsan odaklı şirket olmanın gereği; dinlemek,               
anlamak, çözüm geliştirmek ve bu kapsamda yönetim stratejileri, müşteri ilişkileri 
yönetimi ve inşaat kalite standartları geliştirerek güvenli yapılar üretmektir. 

Tasarım; gayrimenkul geliştirme alanının fonksiyon, yüksek teknoloji ve estetiğin 
kompleks süreçlerle bir araya getirildiği ve sonucunda insan ile buluştuğu en önemli 
aşamasıdır. Fer Yapı geliştirdiği bütün projelerde en uzun zaman dilimini tasarım 
aşamasında kullanmaktadır. Projelerin tasarım döneminde uzman mühendisler, 
danışmanlar ve dünyaca ünlü tasarımcılar ile çalışmaktadır.  

Fer Yapı olarak şunun bilincindeyiz ki; çevre insanoğlunun gelecek nesillere mirasıdır. 
Bu farkındalık ile tasarım süreçlerinde, mühendislik disiplerinlerinde ve malzeme 
seçimlerimizde doğayı korumak her zaman birinci önceliğimizdir. 

Sizlere taahhüdümüz her zaman beklentileri aşacağımız daha inovatif, daha çevreci 
ve bugüne kadar sağladığımız güvene sadık kalacağımız projelere imza                        
atacağımızdır.  

Saygılarımla, 

Ramadan Kumova

Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş



Nisan ayında sektörde fark yaratan 
projele re imza atma hedefiyle yola 
çıktı. iTower projesi başladı ve 
Türkiye’nin ilk küçük m²’li A+ ofis 
projesi Sinpaş GYO’nun kat karşılığı 
proje verdiği ilk ve tek şirket oldu.

İstWest projesi başladı. Boyner 
Holding’in gayrimenkul sektöründe seçtiği 

tek ortağı oldu. Albarakatürk’le kar zarar 
ortaklığını kuran ilk gayrimenkul firması 

oldu. Türkiye’nin en hızlı satılan 
rezidans-konut projesi oldu.

Mai Residence projesi başladı. 
Albarakatürk’le kar zarar ortaklığını 
devam ettirdi. İlk öz sermayeli arsa 
yatırımını yaptı.

Parima projesi başladı. İkinci 
öz sermayeli arsa yatırımını yaptı.

Premier Kampüs Ofis projesi başladı. 
Türkiye’nin ilk ve tek kampüs ofis 
projesini hayata geçirdi.

500 bin m2 inşaat alanına sahip olarak 
935 milyon dolar değere ulaştı. 

Fer Yapı kendi arazisini satın alarak 
Hamburg projesine imza attı.
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Daha da
Büyüyoruz...

Sizlerin Güveni ile

10 yılı aşkın süredir 
500 bin m2  inşaat yaptı. 



Gayrimenkul alanındaki uzmanlığımız ile yaşam              
standartlarını üst seviyelere taşımak, toplum, çevre ve 
ekonomiye somut ve sürdürülebilir katma değerler 
sağlayan gayrimenkul projeleri geliştirmektir.

MİSYONUMUZ
Fer Yapı



Bilgi birikimimizin ve öncü bakış açımızın verdiği 
güçle yerel ve global ölçeklerde sektöre ve geleceğe 
yön veren gayrimenkul geliştirme şirketi olmaktır.

VİZYONUMUZ
Fer Yapı



Fer Yapı için inovasyon her alanda kullanılan bir           
kavramdır. Sadece teknolojik gelişmeler değil, şirket 
yönetim anlayışımızı, tasarım, geliştirme ve                       
uygulama süreçlerimizi de bu kavram etrafında 
şekillendiririz.

Fer Yapı bir şirketin ancak çalışanları kadar iyi                  
olabileceği inancını benimsemiştir. Bu açıdan bütün 
iş süreçlerinin bu perspektifle belirleyen Fer Yapı, 
güçlü müşteri ilişkileri kuran, inşaat projelerinde 
kalite yönetimini sürekli ön planda tutan ve sürekli 
yenilikçi fikirlerin ortaya çıkabileceği ekip anlayışı 
olan bir marka olmayı başarmıştır.

Fer Yapı kurum kültürünün temel taşı, müşteri                
ihtiyaçlarının ön plana çıkarıldığı, bu ihtiyaçlara en 
ileri teknoloji ve en güvenli cevap verilen sözlerin 
zamanında hayata geçirilmesi ile  tanımlanabilir.

KURUM
KÜLTÜRÜ





PROJELER
Fer Yapı benzersiz mimarileriyle, huzurla 

yaşayabileceğiniz prestijli bir yaşam 
imkanı sunuyor.

TAMAMLANMIŞ





iTower
Bomonti

Şişli’nin tam kalbinde,
bir yıldız gibi parlayan
ticaretin yeni yüzü… 

İstanbul
Kültürlerin beşiği, ticaretin merkezi.

Şişli
Yeni yatırımcılarla sürekli gelişerek, 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de ticaret 
hayatının merkezi…

İnşaat Alanı: 42.000 m2

Proje Tipi: Ofis-Çarşı
213 Bağımsız Bölüm
Konum: Bomonti / Şişli
Proje Başlangıç Tarihi: 2011
Proje Teslim Tarihi: 2013
Mimar: Tago Mimarlık



Yeni yapılan tüneller sayesinde her yere ulaşım çok kolay!

Mecidiyeköy’e 5 dakika

İstanbul’un kalbi Bomonti’deki mimari bir 
eser niteliğindeki ITower Bomonti’yi gören 
unutmuyor! Giderlerin minimuma inme-
sini sağlayan “harcadığın kadar öde yöne-
tim sistemi”yle de herkes mutlu kalıyor. 

• Back Office Concierge Hizmetleri

• Copy Center

• Ortak Toplantı Salonları

• Özel Yemek Salonları

• Kat Bahçeleri

• Otopark ve Vale 

• Arşiv Odaları

• Donanımlı Güvenlik

• VIP Lounge

• Lobi ve Danışma

• Depolama Alanları

• Spor Merkezi 

• Hobi Salonları 

• Restoranlar ve Kafeler

• Kat Bahçeleri

KONUM
AVANTAJLARI

iTower Bomonti

Hem Akılda Kalıcı
Hem Akılcı 

Çağlayan Adliye’sine yakın Metronun hemen yakınında

Nişantaşı’na 10 dakika Taksim’e 7 dakika 



İstwest İstanbul’un kalbinde, Bahçelievler Basın Ekspres Yolu’nda konumlanıyor. 
Doğayı şehrin kalbine taşıyan çarpıcı mimarisi, geniş sosyal imkanlarıyla şaşırtan 
özenle tasarlanmış yaşam tarzı ve benzersiz konumuyla İstwest, değeri her geçen 
gün artan bir yatırım fırsatını, iyi yaşamak isteyenlere sunuyor. 

Yeşilköy 5 dakika

İstwest’in şık konut ve rezidanslarında, 
kendinizi şımartabileceğiniz onlarca 
ayrıcalık ve özel hizmetlerle her şeyin 
düşünüldüğü iyi bir yaşam sizi bekliyor. 

• Toplantı Odaları 

• Açık ve kapalı yüzme havuzları 

• 2 adet Fitness Salonu

• Ofis Hizmet Ürünleri

• Resim, müzik ve heykel stüdyoları

• Hobi Odaları 

• Çocuk Parkları

İstwest

Detaydan bütüne 
mükemmelliyetçi bir anlayışın eseri

Bakırköy 5 dakika

İdo Yenikapı iskelesi 15 dakika

Taksim Meydan: 20 dakika



İnşaat Alanı: 205.000 m2

Proje Tipi: Konut-Residence-Çarşı
999 Konut ve Residence

Konum: Bahçelievler
Proje Başlangıç Tarihi: 2011

Proje Teslim Tarihi: 2013
Mimar: Bünyamin Derman

İstwest
İyi yaşam şehrin merkezinde, 

her gün değeri artan bir konumda!



Zamanın, konforun ve 
yatırımın değerini bilenler için 
Mai Residence mükemmel bir tercih

Mai 
Residence

İnşaat Alanı: 70.000 m2

Proje Tipi: Residence
Konum: Kartal
Proje Başlangıç Tarihi: 2012
Proje Teslim Tarihi: 2015
Mimar: Tago Mimarlık



Günün stresinden ve yorgunluğundan uzak, Adalar manzarası eşliğinde ailenizle 
birlikte sahip olabileceğiniz huzurlu bir yaşam…

Çocuklarınız için hazırlanmış özel oyun alanları, yorgunluğunuzu unutturacak eşsiz 
Adalar manzarası, birbirinden eğlenceli hobi odaları, aradığınız her şeyi                                 
bulabileceğiniz alışveriş mağazaları; kısacası hayalinizdeki yaşam tarzı, Mai’de sizi 
bekliyor.

İçeri girdiğiniz andan itibaren kendinizi çok özel 
hissedeceğiniz lobi alanı ve VIP Lounge’yla Mai 
Residence ve Mai konutlarında konforlu bir 
yaşam süreceksiniz.

Maaile Mutluluk 
Mai’de!

• Her Katta Özel Kat Bahçeleri

• Fitness Salonu

• Lounge

• Toplantı Salonu

• Multimedya

• Back Up Concierge Hizmetleri

• Her Üniteye Otopark



Ticaretin en işlek merkezi olan Merter’de 
dekorasyonlu ve taşınmaya hazır ofisler sizi 
bekliyor. E5 üzerinde, milyonların her gün 
önünden geçtiği en değerli noktada yer alan 
Parima; sizler için prestijli bir ofis yaşamı 
sunuyor.

• E-5’in hemen üzerinde, doğrudan bağlanılabilir bir 
konumda bulunan PARİMA Ofis, Merter Metro ve                     
Cevizlibağ Metrobüs duraklarına ise yürüme mesafesinde.

• Birçok farklı sektöre hitap eden bir merkez olan Merter'de 
yer alması, PARİMA Ofis'in bir diğer önemli avantajı! Birçok 
hastane ve üniversiteye son derece yakın olan PARİMA Ofis, 
Çağlayan ve Bakırköy Adliyelerinin arasında denebilecek 
bir konumda...

• Sahip olduğu kafe atmosferiyle keyifli vakit geçirme 
olanağı sunan, dilediğinizde misafirlerinizi de ağırlamak-
tan mutluluk duyacağınız Parima Lounge.

• PARİMA Ofis'in 2500 m2 büyüklüğündeki Parima Bahçesi, 
yeşil dokusuyla adeta şehir dışında bir park duygusu 
uyandırıyor ve işin stresinden uzaklaşmanızı sağlıyor.



Prestijli bir ofis yaşamı

Parima
İnşaat Alanı: 28.258 m2

Proje Tipi: Ofis – Ticari
Bağımsız Bölüm:

203 ofis birimi + 4 ticari birim
Konum: Merter

Proje Teslim Tarihi: 2015
Mimar: Şükrü Tokel



Dünyanın yeni trendi kampüs ofis konsepti, yatay yapısı ve bu yapının getirdiği 
geniş metrekareli ofis alanları, çalışan odaklı tasarımı, büyük ve ferah Kampüs           
Meydanı ve Bahçesi ile ilk kez Türkiye’de…Premier Kampüs Ofis; park hissi veren 
geniş yeşil alanları, gurme restorandan kafelere, banka şubelerinden sosyal aktivite 
mekânlarına kadar pek çok şeyi bir arada bulabileceğiniz meydanı, Break Room, 
spor salonu, cep sineması, arşiv odası, toplantı ve konferans salonu gibi                               
olanaklarıyla hem sizin hem de çalışanlarınızın tüm beklentilerini fazlasıyla 
karşılayacak nitelikte.

Premier
Kampüs Ofis

Türkiye'nin "Kampüs Ofis" konseptiyle 
hayata geçen ilk ve tek projesi. 

İnşaat Alanı: 118.120 m2

Proje Tipi: Ofis -Çarşı
Bağımsız Bölüm: 
365 Ofis Birimi + 43 Ticari Birim
Konum: Kağıthane
Proje Başlangıç Tarihi: 2014
Proje Teslim Tarihi: 2017
Mimar: JDS Julien De Smedt ve Bünyamin Derman



Premier Kampüs Ofis akıllı ve verimli çözümleriyle şirketinizi geleceğe taşımanızı 
sağlarken, yaşanılan anların ne kadar kıymetli olduğunun da farkında… İşte bu 
yüzden çalışanların motivasyonunu ve performansını yükselten birçok keyifli sosyal 
aktivite, bu anların tadını çıkarmanız için düşünüldü.

Enerji tasarrufu sağlayan akıllı ofislerden, çalışanlarınızın motivasyonunu arttıran 
benzersiz sosyal imkânlara, stok ofisler, toplantı ve eğitim odaları, arşiv alanları,         
konferans ve sinema salonları gibi satın almadan yararlanılabilecek kullanım                 
alanlarına kadar aradığınız her şey ve daha fazlası Premier Kampüs Ofis’te!

Türkiye'nin "kampüs ofis" konseptiyle hayata geçen ilk ve tek projesi Premier 
Kampüs Ofis, çevreci binalara verilen LEED Gold Sertifikası'nı Mart 2017 itibarıyla 
aldı. Proje; yeşil alana ayrılan bölümleri, ısıtma-soğutma konusundaki efektif 
çözümleri ve çevreye olumsuz etkisi en aza indirilmiş malzeme kullanımıyla               
sertifikayı almaya hak kazandı.

Yarının Ofislerinde
Sosyal Yaşam

• Dev Kampüs Meydan

• Her Katta Bulunan Kat Bahçeleri

• Restoranlar ve Kafeler

• Hobi Alanları

• Yemekhane

• Lounge Plus

• Break Room

• Spor Salonu

• Basketbol Sahası

• Pilates Stüdyosu

• Havuz

• Buhar Odası



Almanya | Hamburg
Fer Yapı, yeni projesini Hamburg’un hemen yanındaki eşsiz doğası ve tarihiyle ün 
salmış Elmshorn’da hayata geçiriyor. 260.000 m2 alanda her tip kullanıma hitap 
eden Eco Village projesi kullanışlı, verimli ve göz dolduran yapılarıyla                            
Elmshorn'un simgesi olacaktır.

Fer Yapı’nın kendi girişimi olan Elmshorn projesi, tarihi dokusu ve doğa                                
güzellikleriyle, göz dolduracak 275 ekolojik sürdürülebilir konut birimini ve                 
10.000 m2’lik kapalı tarihi alan renovasyonunu ve yeniden konut olarak                                  
tasarlanmasını kapsıyor.

Sürdürülebilir fırsatlar sunan yeni bir büyüme noktası olan Elmshorn, şehir              
merkezine toplu taşıma ve bisikletle ulaşım mesafesinde konumlanıyor.                
Metro ile ulaşım mümkün olup Hamburg merkezine yalnızca 20 dakika sürüyor.

Sosyal hayatın ve tarihi yerlerin bir arada bulunduğu, modern, ulaşılabilir ve güçlü 
peyzaj alt yapısıyla Fer Yapı Elmshorn projesinde keyifli ve sağlıklı yaşam imkânı 
bulabilirsiniz. 

Gelecek Projeler



275 Adet Villadan Oluşacak Ekolojik Köy 
Projesini Hamburg’ta Geliştirecek.

Hamburg
Fer Yapı Yurt Dışına Açılıyor

Proje Alanı: 260.290 m2

Proje Tipi: Konut
Bağımsız Bölüm: 

275 Konut Birimi + 4000 m2 ticari alan
Konum: Elmshorn

Proje Başlangıç Tarihi: 2024
Tahmini Proje Teslim Tarihi: 

Başlangıç tarihinden 3 yıl sonra



Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29/A Kat:6 Ofis No:217
Kağıthane/İstanbul

+90 212 272 49 09   F. +90 0 212 272 22 63

info@feryapi.com

Fer Gayrimenkul
Geliştirme ve İnşaat A.Ş.

www.feryapi.com

T. 


