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İSTANBUL’UN YENİ 
CAZİBE MERKEZİNDE 



Trafikte ve şehir stresinde kaybettiğiniz 

vakti keyifli bir yaşamla yerine koymaya 

hazırlanan Quattro İstanbul, Finans 

Merkezi’ne sadece 4 dakika mesafede yer 

alıyor. Quattro İstanbul’un iş merkezleri ve 

ana arterlere yakın konumu iş ile ev arasında 

zaman yarışına son veriyor.

Şimdi İstanbul 
Finans Merkezi’nin 
yanı başında yepyeni 
bir yaşam başlıyor!
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Yaşamın ve yatırımın
yeni yıldızı 
Quattro İstanbul,
Anadolu yakasının yeni 
cazibe merkezindeki 
konumuyla yaşamınıza 
yapacağınız en
değerli yatırım olacak.



Quattro İstanbul 
12 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu; 8 ve 16 katlı
4 bloktan oluşuyor. Projedeki 598 konut, 60-76 m2 arası 
1+1’ler ve 93-101 m2 arası tasarlanmış 2+1’lerden oluşuyor.  

Konutların yanı sıra mağazalardan spor salonuna, 
kafelerden çalışma alanlarına kadar kapsamlı bir sosyal 
yaşam da Quattro İstanbul’un sakinleri için tasarlandı. 

Toplantılarınıza ev sahipliği yapacak ileri teknolojiyle 
donatılmış toplantı salonları ve paylaşımlı çalışma alanları 
ile işiniz ve sosyal yaşamınız Quattro İstanbul’da buluşuyor.

Uzun ve yorucu bir günün sonunda kapalı otoparktan 
doğrudan evinize çıkabilir, havuzda veya spor salonunda 
günün yorgunluğunu atabilir, alışverişinizi tamamlayıp 
keyifli bir yemek molası verebilirsiniz. 

Gün batımını terasta izlemeye ne dersiniz?



Q U A T T R O  İ S T A N B U L

YA ŞA M A
D EĞ E R  K ATA N

D Ö RT  D Ö RT LÜ K
TA SA R I M  A N L AY I Ş I

MİMARİ



Quattro İstanbul, 
ödüllü mimar Han Tümertekin’in 
dinamik mimari stili ve insan 
odaklı işlevsel yaşam anlayışıyla 
tasarlandı.

Quattro İstanbul’da daire sahiplerine ve müstakbel 
ev sahiplerine maksimum konfor sağlayacak özel bir 
çalışma yapmak üzere yola çıkılmıştır. Parkın hemen 
yanı başındaki konumu ile dört yanının açık olması, 
ortak kullanıma izin veren avlusu ile yaşamın içinde 
bir proje çıkarmaya özen gösterilmiştir.

Zeminden tavana kadar yükselen doğramalar 
evlerin içindeki yaşantının dışarıya taşması için her 
hacmin maksimum kullanılmasına izin vermektedir. 
Dairelerin cepheleri içeri bol ışık ve hava alacak 
şekilde büyük ve sık açıklıklar içerir. Bu sayede daire 
sahipleri gün boyu güneş ile ilişkide kalabilirler.



“Mimari dil yapıların 

kendilerini tekil nesneler 

olarak değil, bir dokunun 

parçaları olarak ifade 

etmeleri üzerine 

kuruludur.”

Han Tümertekin
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İşlevsel çözümlerle tasarlanmış 1+1 ve 2+1 
dairelerin tamamı Fransız balkonlar, boydan 
boya camlarla gün ışığını ve şehir manzarasını 
içeri davet ediyor. Çevre binalardan uzak, önü 
açık ve ferah bir konuma sahip olan Quattro 
İstanbul’un yüksek kalitede malzeme ve işçilik 
ile hazırlanmış daireleri, klima, merkezi ısıtma, 
güvenlik ve benzeri tüm konforu sunuyor.

Quattro İstanbul’da tüm 
tasarım detayları müstakbel 
ev sahiplerinin maksimum 
konforu için düşünüldü.



Günün yorgunluğunu ve şehrin stresini 
arkada bırakmak için, tüm detaylarıyla 
tasarlanmış bir spor salonu ile keyifli bir 
yüzme havuzundan daha iyisi düşünülemez. 
Profesyonel eğitmenler ve son teknoloji ile 
donatılmış ekipmanlar eşliğinde fitness veya 
keyifli grup dersleri ile Quattro İstanbul’da 
sağlıklı yaşama bir adım daha atmak 
mümkün.

Evinizin konforunda sağlıklı ve zinde bir 
yaşam için Quattro İstanbul…

Evinizin 
Konforunda 
Sağlıklı ve Zinde 
Bir Yaşam



Yaşam döngüsünün 
merkezinde keyif, konfor 
ve işlevselliğe yer verenler 
için Quattro İstanbul’un 
zamansız mimari karakteri, 
şehrin siluetine de değerli  
bir katkı sağlıyor.

Dört bir yanı caddeyle çevrili Quattro İstanbul, 
ortak kullanıma izin veren avlusu ile yaşamın 
içinde bir proje. Her bir bloğun çatısında yer 
alan teraslar, şehrin ortasında doğayla iç içe, 
keyifli bir mola alanı sunuyor.

Şehrin yorucu atmosferinden kaçıp evinizin 
huzuruna kolayca ulaşabilmeniz için, projenin 
iki ucunda bulunan otopark girişleriyle 3 katta 
toplam 461 araçlık park yeri konforunuz için 
kurgulandı.



Q U A T T R O  İ S T A N B U L

T E R A STA 
H AYAT  VA R



Quattro İstanbul’un teraslarında hobi 
bahçelerinden paylaşımlı çalışma alanlarına, 
çocuk oyun alanlarından şehir manzarasının 
keyfini çıkaracağınız dinlenme alanlarına 
kadar sonsuz seçenek var.



Terasınızdan şehri izlerken sıcacık güneşin tadını 
çıkarmaya, pratik çalışma alanlarından ofisinizi 
açık havaya taşımaya, sosyal alanlarında ailece 
keyifli vakit geçirmeye, hobi bahçelerinde 
doğayla kucaklaşmaya ne dersiniz?

TERASTA HAYAT VAR



Quattro İstanbul’un ağaçlandırılmış 
teraslarında günün her saatini 
unutulmaz bir hatıraya dönüştürün. 
Şehrin içinde, evinizin terasında keyifli 
ve sağlıklı bir nefes alın.



Q U A T T R O  İ S T A N B U L

S E M T İ N  Y E N İ 
Ç E K İ M  M E R K E Z İ

Q UAT T RO 
İ STA N B U L



Konforlu bir yaşam için ihtiyacınız 
olan her şey evinizin hemen altında.



Modern ve pratik yaşamın keyfini 
doyasıya çıkarın.



Quattro İstanbul’un ortak yaşam 
alanlarında; tüm alışverişinizi yapabileceğiniz 
seçkin mağazalar, keyifli bir yaşamın 
her anını dostlarınızla paylaşabileceğiniz 
restoranlar, market, kuaför gibi pratik 
çözümler içeren ticari ünitelerin tamamı 
Quattro İstanbul’un müstakbel ev sahipleri 
için planlandı.





Quattro İstanbul şehrin ortasında 
sakinlerine maksimum konforu 
yaşatmak üzere kurgulandı. İş 
dönüşü evinize çıkarken vakit 
kaybetmeden alışverişinizi 
tamamlamayı kim istemez?
 
Organik sebze-meyveden doğum 
günü pastasına, hızlı bir kuru 
temizleme çözümünden acil eczane 
alışverişinize kadar her şeyin evinize 
bir asansör mesafesinde olduğunu 
düşünün. Alışverinizi tamamladıktan 
sonra Quattro İstanbul’un seçkin 
cafe ve restoranlarında keyifli bir 
mola vermeye ne dersiniz?



Q U A T T R O  İ S T A N B U L

R A M S  G LO BA L
G Ü V E N C E S İ Y L E
D Ö RT  D Ö RT LÜ K

B İ R  P ROJ E

RAMS Global, 30 yılı aşkın tecrübesi, inşaat, gıda, 
sağlık, mobilya sektörlerindeki faaliyetleri, 

10 bini aşkın çalışanı ve köklerinden gelen değerleriyle 
hem Kazakistan hem de Türkiye’de insan hayatına ve 

yaşam alanlarına değer katıyor.



1988 yılında Gaziantep’te temelleri atılmış 
olan RAMS Global, 1993 yılı itibarıyla ana 
merkezi Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı 
olmak üzere ülke çapında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

RAMS Global, inşaat ve gayrimenkul 
alanındaki faaliyetleriyle tüm paydaşlarına 
konforlu, sürdürülebilir, ekonomik, çevreye ve 
sosyal etki alanına saygılı projeler sunar.

RAMS Global; sağlıktan yeme-içmeye, 
paylaşımlı ofislerden sağlık ve eğitim 
tesislerine kadar yaşamın her anına değer 
katan projelere imza atar.



Navoi 3.0

Grand Vie

Uptown

RAMS Global, 1997 yılında inşaat sektöründe faaliyete başladığı 
Kazakistan’da 60 tamamlanmış proje ve 
2.5 milyon m2 proje alanı ile Mayıs 2022’de 25. yılını kutlamaya 
hazırlanıyor. 

RAMS Global, 2025 yılında Kazakistan’da toplam 5 milyon m2 bitmiş 
proje hedefine ulaşacak.

Almatı’da La Verde, Grand Vie, Navoi 3.0, Uptown, Sakura, Rams City 
gibi Premium konut projelerine imza atan, Kazakistan’ın pek çok eğitim 
tesisi ve hastanesinin modernize edilmesine katkıda bulunan, Ortau 
Office Tower gibi ofis binaları, Muzei Arhitektury (Mimarlık Müzesi) 
gibi özel projeleri, Eden Garden Estate başta olmak üzere turizm 
yatırımlarıyla Rams Global 10 binin üzerine kişiye istihdam sağlıyor.

RAMS Global, sağlık, konut, turizm ve yeme-içme sektörlerinde yeni 
projelerle istihdam sayısını 20 bine çıkarmayı hedefliyor.



Kazakistan’da sağlık, otelcilik ve konut alanında 
birçok projeyi başarıyla tamamlayan RAMS Global, 
Türkiye’de yeni yatırımlara hızını kesmeden devam 
ediyor. Dubai ve Tayland’da çeşitli projeleri de 5 
yıllık büyüme planlarına dahil eden RAMS, global 
arenada inşaat sektörünün iddialı oyuncuları 
arasında yer alıyor.

RAMS Global Türkiye’de turizm, sağlık tesisleri 
ve konut alanındaki yatırımlarını hızlandırıyor. 
RAMS Global’in Türkiye’deki ilk yatırımı 400 yatak 
kapasiteli Gaziantep Liv Hospital oldu. 2019 yılında 
yine bölgenin en büyük hastanelerinden birisi 
olacak Medical Park’ın inşaatı için çalışmalara 
başlandı. 

Sağlık, restoran, turizm ve gayrimenkul 
sektörlerinde farklı yatırımlarla RAMS Global, 
Türkiye’de de değer yaratmaya devam ediyor.



RAMS Global İstanbul’daki ilk projesi 
Ouattro İstanbul ile şehrin 
mimarisine ve burada hayatlarına 
yeni bir sayfa açacak ev sahiplerinin 
yaşamlarına değer katmayı 
hedefliyor.

Rams Global, Quattro İstanbul 
sakinlerine, keyifli ve sağlıklı bir 
yaşam sürebilmeleri için mimari, 
inşaat ve mühendislik tecrübelerini 
sunarken aynı zamanda değeri her 
gün artacak bir yatırım fırsatı da 
sunuyor.





Satış Ofisi
Tatlısu Mah. Tezcan Cad.   Kaşıf Kalkavan Sok. C Blok  Ümraniye/İSTANBUL

T.444 47 48  |  quattroistanbul.com

Quattro İstanbul, bir Rams Global projesidir.


