


نيفو أتاكوي، 
اآلن جاء 
دوركم ! 



سكان اتاكوي القدماء يعرفون ...

اتاكوي ، هو شعار 
حياة مميزة . .

ميدان حياة جديدة تبدأ يف الحي املليئ 
بالهدوء والذي يعترب شعار الحياة يف مدينة 

متحرضة . كافة محاسن أتا كوي ، تجتمع وتتحد 
مع مناطق الحياة املريحة واملصممة بإكرتاث 
تام . نيفو أتاكوي، يختار حي اتاكوي لغرض 
االجابة عىل متطلبات املستقبل واالتجاهات 

الحديثة يف حياة املدينة : يوفر مخطط سكني 
حديث ومتحرض لحياتك، عملك وحياتك 

االجتامعية معاً . مرشوع نيفو اتاكوي الذي تم 
اختياره من بني خمسة 5 رشكات عاملية شاركت 
اىل املسابقة الختيار افضل مرشوع، مُيثل املعايري 

العاملية يف هندسته املعامرية . يخلق منطقة 
سكنية خالية من النقصان بوحداته السكنية، 

متاجره ، مكاتبه وفندقه . 

االن جاء دولكم لتكونوا من سكان اتاكوي 
بنيفيو اتاكوي .





MARMARA DENİZİ

 الطريق الرسيع تيم

 الجرس الثالث

 جرس السلطان محمد
  الفاتح 34 كم

جرس البوسفو 
  كم 25  

 قايض كوي عن طريق
    مرمراي45 دقيقة

 رصيف يني
   قايب 14 كم

   ساحة تقسيم
 الطريق        كم 24

 E5 الرسيع

 مركز تسوق
   غالرييا 5 كم

 مطار أتاتورك 
  كم 4  

 الطريق
طريق باسني الرسيع تيم

اكسربس 

البحر األسود

 بحر مرمرة

سكان اتاكوي القدماء يعرفون ...

وضع رؤوس 
االموال واالستثامر 

يف اتاكوي، هو 
اختيار ممتاز غري 

محدد بتارخ معني 
.

مرشوع نيفو اسطنبول ، يعلو يف نقطة تقاطع 
باهشيل غفالر و باقر كوي اي يف خط ، كثيف 
بقطاع التعليم، الخدمات والتجارة يف اسطنبول 

 E-5 فربه من مطار اتاترك الدويل ، طريق .
الرسيع، طريق الربي الرسيع وباسني اكسربس  
يجلب االنظار اليه . مرشوع نيفو اتاكوي الذي 

يعترب جار مجاور لخطوط املرتو واملرتو بوس 
، يوفر سهولة املواصالت يف اقرص وقت الهم 

نقاط املدينة . املرشوع، يوفر عمل استثامر قي 
حي ، يتطور اكرث واكرث مع مرور كل عام بشبكة 

مواصالته، ، مشاريعه السكنية، مراكز العمل، 
الفنادق، ميادين املعارض ونقاط التسوق . 

فرصة ايداع اموالكم يف استثامر صحيح االن بيدكن يف 
نيفو اسطنبول . 





 جامعة اسطنبول
 للثقافة

يني بوسنا

 مرتو بوس
يني بوسنا

 إي إف إم

يس إن آر اكسبو

مركز تسوق املطار

فندق املطار واو
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الرسيع E-5 طريق
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 املركز التجاري
العاملي

كوتش طاش

باسني اكسربس

سكان اتاكوي القدماء يعرفون ...

أتا كوي، يعني 
بعيدا عن الفوىض 

وقريبا من الحياة . 
هذه هي اجمل ناحية يتمتع به مرشوع نيفو 

اتاكوي ! قربه من مراكز التسوق املشهورة مع قربه 
من الحضانات اىل الجامعات والعديد من املؤسسات 

التعليمية املميزة ... نيفو اتاكوي، يسهل الحياة 
للعوائل وللطالب من كافة االعامر . يوفر تسوق 
سهل ومسيل يف مراكز التسوق  التي تقع بالقرب 

من املرشوع والتي تجلب اليها يوميا ، االف الزوار 
الحليني- االجانب . املستشفيات الكبرية واملراكز 

الطبية املتواجدة يف املنطقة ، تغطي كافة املتطلبات 
بخدماتها الصحية املتعددة . 

االن جاء دوركم لتعيشوا حياتكم بشكل كامل 
ومتكامل يف نيفو اتاكوي . 



سكان اتاكوي القدماء يعرفون ...

أتا كوي، هو حي 
من يعطون اهمية 

وقيمة للحياة . 
ولذلك بالذات، تم تصميم نيفو اتاكوي، لخلق 

اسرتاحات مسلية يف كثافة حياة املدينة . املرشوع 
مصمم، ملني يرغبوب برفع جودة حياتهم وخلق 
وقت النفسهم والتمتع بجامل الطبيعة ... نيفو 
اتاكوي ، الذي هو عضو لنيل شهادة ليد جولد 
، ميثل املعايري العاملية مبيادينه الخرضاء وجامل 

بيئته الخالبة ومفهوم الهندسة املعامرية املميزة . 
فناء الساحة لقلب نيفو اتاكوي ، يزيد ثراًء للحياة 

االجتامعية بكيانه املفتوع لجميع الناس، يصبح 
مركز جالب جديد ومميز يف املنطقة بفضل متاجره 

ومطاعمه ومقاهيه . نيفو اتاكوي الذي يوفر معيشة 
مليئة بالحياة يف الخارج  ، يوفر يف الداخل ايضا 

العديد من االختيارات مبيادينه الرياضية ، العناية 
والتجدد . 



مجموعة غاتاي كروب التي تحتفل بعامها الخامس 
والعرشون 25 ، تاسست يف الفرتة التي تعرفت فيها 

تركيا بالرشكات العاملية والدولية . هذه الرشكة 
التي رأت  قطاع العقارات كعمل استثامري ، 

منت وتوسعت بشكل مستقر بفضل سرتاتجياتها 
العاقلة واصبحت عالمة تجارية قوية وموثوق بها 
وتحولت اىل عنوان استثامر مربح بداًء من مالك 

االرض اىل املستخدم االخري باملشاريع التي نفذتها 
يف مواقع صحيحة وبتقديم حلول مناسبة ويف وقتها 

للمتطلبات .

مجموعة غاتا كروب ، تقوم يف يومنا الحارض بتطوير 
مشاريع مركزة عىل االستثامر من جهة ومن ناحية 

اخرى تعيش فخر تفعيل عالمة تجارية جديدة 
يف السوق الرتيك . تجمع خربتها مع فريق عمل 

شاب وحديث ، ـحت سقف عالمة نيفو التجارية 
. مجموعة غاتا كروب التي تعمل عىل التطوير 
االسرتاتيجي ملساريع العقارات ، تستمر بانعاش 

حياة املدينة بافكار نيفو الخالقة .   
 

ليدرليك لتطوير العقارات ، هي رشكة عقارات 
حديثة، توفر مواصفات مشاريع صغرية يف مناطق 

يزداد عليها الطلب ، يتم اختيارها بدقة تامة . 
الرشكة ، تعمل مببدأ رفع معايري الحياة يف كل 

مرشوع تقوم بتفيذه ومبفهوم جودة غري اعتيادي 
. ليدرليك لتطوير العقارات ، التي متارس نشاطاتها 
يف قطاع الطاقة والعقارات يف منطقة رشق االوسط 

منذ 20 عاماً ، ركزت نفسها عىل عمل استثامرات 
عاملية يف االربع 4 سنوات االخرية . ليدرليك لتطوير 
العقارات ، التي طورت مع خرباء محليني،  رشاكات 

سرتاتيجية ، تهدف الوصول اىل  شعار جديد للجودة 
العاملية يف قطاع العقارات . 
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