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دلیل اتفاق افتادن پروژه ی نارلی باغچه
در قسمت آسیایی

Narlı Bahçe Evleri
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باال رفتن قیمت اجاره ها 

باال رفتن قیمت هر متر مربع

میانگین کمترین قیمت

 دسترسی راحت به مناطق دیگر به دلیل
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چه مزایایی عمرانیه را بهترین
منطقه اسیایی می کند ؟

Narlı Bahçe Evleri

جمعیت کل
- جمعیت کل 713 هزار نفر

- رشد ساالنه 0.5٪

وضعیت اجتماعی و اقتصادی
 وجود بیش از 200 پارک در این منطقه

عمران یک کلمه عربی است ، به معنی سعادت ، برکت و رفاه



بیش از 71 درصد جمعیت زیر 55 سال هستند 62 درصد را خانواده تشکیل میدهد از این جمعیت متاهل است ، بنابراین منطقه دارای یک مفهوم
خانوادگی است که امنیت منطقه را افزایش می دهد کانسپت پروژه ی نارلی باغچه خانواده است

 خب ، این آمار چه چیزی را به ما نشان می دهد ؟

 وضعیت
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اطالعات کلی در مورد منطقه عمرانیه
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سال 2022 سال طالیی عمرانیه معرفی شده است
 پروژه ى گيانت 2022 آماده خواهد شد و از اين روبراى

هاى اين منطقه به لحاظ قيمت فرصت خوبى خواهد بود

پروژه ی بین المللی فاینانس مرکزی استانبول
بیش از 50000 کارمند در فاینانس سنتر مشغول به کار خواهند

شد و این تقاضای زیادی برای مسکن ایجاد خواهد کرد

M12 Goztepe – Umraniye متروی الین
این خط مترو دومین خط مترو در منطقه خواهد بود که به خط

 مارمارای وصل خواهد شد

آینده ی منطقه ی عمرانیه چطور خواهد بود ؟
Narlı Bahçe Evleri



قیمت ها در5 سال گذشته در استانبول به طور میانگین در حدود 58.5 درصد در 3 سال گذشته حدود 48 درطد و درطی

ماه های گذشته در حدود 2.8 درصد افزایش داشته است

قیمت های خرید
ارزش در 5 سال گذشته 52.9 درصد افزایش یافته است

ارزش در 3 سال گذشته 35.5 درصد افزایش یافته است

قیمت ماه گذشته 2.8 درصد افزایش یافت

ارزش در 5 سال گذشته 40.5 درصد افزایش یافته است

ارزش در 3 سال گذشته 39.5 درصد افزایش یافته است

درصد افزایش یافت vقیمت ماه گذشته 3.3

قیمت های اجاره

 حيث يجتمع الحياة العائلية المثالية  واإلستثمار الرابح

فرماندار شهری حسن جاندر 10 سال آینده هیچ کس این منطقه را نخواهد شناخت

نگاهي گذرا به روند قیمت ها در عمرانیه
Narlı Bahçe Evleri



پروژه مساحت : م2 19.000

ساختمانی مساحت : م2 85.800

تجاری فضای : م2 5.000

کانسپت پروژه : تجاری و ساختمانی

تعداد واحد های مجموعه : 342

نوع : 1+2 / 1+3 / 1+4 / دوبلكس 4+1

متراژ واحد های مجموعه : م2  460- 97

زمان تحویل مجموعه : دسامبر 2022

مالیات : 1%

تعداد بلوک های مجموعه : 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ترکیب مدرنیته و طبیعت

جزئیات بیشتری از پروژه
Narlı Bahçe Evleri





05Title deed directly ready. 

06

The project is 10-15 minutes away 
from the new metro line to be 
finished in 2022 

02 Social facilities and green areas, 
making it suitable for the lifestyle of 
young people. 

01
More than 60% of the project is 
defined for greenish. 

07

The project is under construction 
AKA perfect investment opportunity. 

08The project is 10 minutes away in
the new financial center to be
finished in 2022 

04 earthquake-resistant construction. 

03 Balconies with storage areas for 
most apartments. 

08
The project is 10 minutes away in
the new financial center to be
finished in 2022

Title deed directly ready 
05

07

The project is under construction 
AKA perfect investment opportu-
nity

06

The project is 10-15 minutes 
away from the new metro line to 
be finished in 2022

01
More than 60% of the project 

is defined for greenish 

04
earthquake-resistant construction

02
Social facilities and green 

areas, making it suitable for 
the lifestyle of young people 

03
Balconies with storage areas 

for most apartments

What makes Narli Bahce good ?  
Narlı Bahçe Evleri

08
 پروژه تنها حدود 15-10 دقیقه از فینانس
 مرکزی که در 2022 به پایان می رسد ،

فاصله دارد

تحویل سند
05

07

 پروژه درحال ساخت و از این جهت
 فرصتی بسیار عالی برای سرمایه

گذاری محسوب می شود

06

 پروژه تنها حدود 10-15 دقیقه از الین
 جدید مترو که در سال2022 به اتمام

می رسد، فاصله دارد

01
 بیش از 60 درصد پروژه را فضای سبز 
تشکیل می دهد

04
 استفاده از مصالح ساختمانی
مقاوم در برابر زلزله

02
 فضای سبز و تجاری مجموعه امکانات و
 محیطی مناسب را در اختیار ساکنان جوان
مجموعه می دهد

03
 تمامی واحد های مجموعه دارای
بالکن و انبار هستند

چه مزایایی از نارلی باغچه یک پروژه ی خوب می سازد ؟
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وجود تراس و بالکن های متفاوت

وجود پارکینگ و انبار شخصی برای تمامی واحد ها

گزینه های متفاوت برای خاتواده ها

واحد: 1+2 / 1+3 / 1+4 / دوبلكس 4+1

 سیستم گرمایش و سرمایش

الندری روم

•
•
•
•
•
•
•

در نارلی باغچه راحتی و ظرافت در اختیار شماست

متر ارتفاع سقف واحد ها33

موقع المشروع
Narlı Bahçe Evleri





Prices in Istanbul have increased by an average of 58% in the last 5 years 48% Last 3 years 2.8% Past months.  

A Glimpse at Umraniye
Prices.

Narlı Bahçe Evleri

For Sale Prices 
- Value increased by 52.9% in the last 5 years 

- Value increased by 35.5% in the last 3 years 

- Price rose 2.8% last month 

For Rent Prices 
- Value increased by 40.5% in the last 5 years 

- Value increased by 39.5% in the last 3 years 

- Price rose 3.3% last month 

“After 10 years, no one will recognize this place” .
 

Mayor Hasan Can 

Sauna
Room

در نارلی باغچه سالمت و ورزش زندگی شما را احاطه کرده است

امکانات اجتماعی
Narlı Bahçe Evleri

استخر فیتنس
کالب

حمام
ترکی

 فضای دوچرخه
سواری

 فضای بازی
کودکان

 فضای باغ و
آالچیق

باربیکیو
گاردن

اتاق
سونا



Moderm
Apartments

Narlı Bahçe Evleri

Comfort and elegance are waiting for you at Narlı Bahçe. 3M Metrogarden

8M Buyaka Shopping Center

 13M Emaar Square Mall

7M Dudullu metro station

16M Fatih sultan mehmet

25M Polonezköy Nature Park

10M TEM Ümraniye Crossroad

تنها خانه، در اطراف پروژه ی نارلی باغچه نیست

محل پروژه
Narlı Bahçe Evleri


