
İnsan, hak ettiği yerde yaşamalı.

One should live where they deserve







“Mükemmellik… 
Artık, sadece bu dikkatimi çekiyor.”

 “Perfection… 
This is the only thing that attracts me now.”

ORYATAŞ

Oryataş  İnşaat;  1966’dan  beri karayolu, 
demiryolu, havalimanı, çimento fabrikası 
ve muhtelif boru hatları gibi birçok altyapı 
ve sınai tesis, konut, otel ve ofis projelerini 
gerçekleştirerek, ülkemiz için çok değerli 
yatırımlara katkıda bulunan, Orya Holding’e bağlı 
ilk  kuruluşlardandır.

Kurulduğu günden bu yana hedeflerini çağdaş 
ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemektedir. 
Bu kapsamda İstanbul Ümraniye’de titizlikle 
hazırlanan, çok fonksiyonlu yaşam projesi 
“ORYAPARK” bunun örneklerinden biridir.

Proje dahilindeki; “Crowne Plaza Hotel”,  “Office”  
ve  “Avenue Alışveriş Caddesi”  2014 yılının Eylül 
ayında hizmete girmiştir. 

Projenin konut kısmının inşaatı devam etmekte 
olup, 2016 yılı sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.

Orya Holding’in faaliyet gösterdiği alanlar

Endüstri

Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş
Afyon Yem Sanayii A.Ş

Enerji

Orya Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş
Orya Jeotermal Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş

Lojistik

Ümran Taşımacılık ve Ticaret A.Ş
İskomarine Denizcilik ve Ticaret A.Ş

Yapı ve Taahhüt

Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş

ORYATAŞ

Oryataş Construction contributed to many valuable 
nationwide substructure and industrial settlement 
projects such as motorways, railways, airports, 
cement factories and various pipelines along with 
residence, hotel and office investments since 1966, is 
one of the first founded companies associated to ORYA 
Holding. 

Since the day it was founded, the company set its goals 
according to the contemporary needs. 
A fine example within this vision, “ORYAPARK” is a 
meticulously planned multi functional life project in 
Ümraniye - İstanbul. 
 
“Crowne Plaza Hotel”, “Office” and “Avenue Shopping 
Street” which are also part of the project, have been in 
service since September 2014. 

The construction for the residence section of the 
project is still under construction and scheduled to be 
completed at the end of 2016. 

Orya Holding’s operation areas

Industrial 

Steel Pipes and Animal Feed
Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş , Afyon Yem Sanayii A.Ş

Energy 

Orya Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Orya 
Jeotermal Elektrik Üretimi ve Ticaret A.Ş

Logistics

Ümran Taşımacılık ve Ticaret A.Ş , 
İskomarine Denizcilik ve Ticaret A.Ş

Construction and Contracting

Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş

Yedi tepeli kentin en değerli bölgelerinden birinde dikkatinizden kaçmayacak mükemmellikte benzersiz bir yaşam 
merkezi yükseliyor. Hayatınızı her yönüyle kolaylaştırmak, size sakinliği ve yüzyıllardan süzülen efsanevi güzelliğiyle 
farklı bir İstanbul sunmak için… 

ORYAPARK…  Yarım asırlık deneyimiyle ORYATAŞ’tan!

A unique life center which is too perfect to escape your attention, is rising in one of the most valuable regions of İstanbul, 
the city of seven hills. In order to facilitate your life in every sense possible, and to offer you a different Istanbul experience 
with its serenity and its legendary beauty garnered through the centuries …

ORYAPARK…  by ORYATAŞ with its half a century of experience!



“Ne İstanbul’dan vazgeçebilirim, ne trafik çilesine alışabilirim.
İnsan, seçimlerini doğru yapınca, ikilemler ortadan kalkıyor.”

“I can neither give up living in İstanbul nor get used to suffering 
in the traffic. When one is sure on correct decisions, confusion 
disappears.” 



ORYAPARK, yedi tepeli kentin ‘hayatınızı 
kolaylaştıracak’ bir bölgesinde yükseliyor. 

Ataşehir, Ataşehir Finans Merkezi ve Çekmeköy’ e 
10 dakika, 

FSM Köprüsü’ne 2 dakika,

Boğaziçi Köprüsü’ne 5 dakika,

Kozyatağı’na 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma araçları, 2 dakikalık yürüme 
mesafesinde.
 
Atatürk Havalimanı 30 dakika, 

Sabiha Gökçen Havalimanı 20 dakika, 

TEM bağlantı yolu 1 dakika, 

E5 Karayolu 5 dakikalık mesafede. 

Metronun İnkılâp Mahallesi Durağı’na 10 dakika 
ve yapımı sürmekte olan 3. Köprü ve havalimanı 
bağlantı noktasına sadece 3 dakika uzaklıkta.

ORYAPARK Anadolu Yakası’nda olmasına rağmen, 
her iki yakaya da eşit mesafede. 
Örneğin;  Bebek de Bağdat Caddesi de ORYAPARK’a 
sadece 20 dakika.
Keza Maslak ve Levent de öyle. 

Yaşam, trafikte heba edilecek kadar uzun değil. 

Hak ettiğiniz yerde yaşayın, kolay ulaşın.

ORYAPARK is rising in a region which will ‘facilitate 
your life’ in the city of seven hills. 

10 minutes to Ataşehir, Ataşehir Financial Center 
and Çekmeköy.

2 minutes to FSM Bridge,

5 minutes to the Bosphorus Bridge,

You can access to Kozyatağı in 15 minutes. 

Public transportation stops are within just 2 
minutes of walk. 

30 minutes to the Atatürk Airport, 

20 minutes to the Sabiha Gökçen Airport, 

1 minute to the TEM highway connection, 

5 minutes distance to the E5 Highway. 

10 minutes to the Inkilap Mahallesi Subway Station, 
and 3 minutes to the connection road of 3rd Bridge 
and Airport which are also under construction. 

Even though ORYAPARK is in the Anatolian side 
of İstanbul, it is in the same distance to the both 
sides. I.e. Bebek and Bağdat Street are both only 20 
minutes from ORYAPARK. Maslak and Levent are 
the same. 

Life is too short to spend in traffic jam. 

Live in a place where you deserve, where you can 
easily commute. 



“Sporla keyifli bir arınma yaşıyorsam, 
başlarken de biterken de öyle olmalı...  
Kısacası,  ben oraya birkaç dakikada ulaşmak istiyorum.”

“If I am to go through a purifying process while exercising, 
it must be the same at the beginning as well as at the end…
And I would like to be there in minutes.”



ORYAPARK’ta yaşamınıza renk katacak her 
şey elinizin altında.  
Ayrıca, doğal ortamda spor yapmayı 
tercih ederseniz ORYAPARK’ın yanındaki 
kent ormanı tüm güzelliği ile sizi bekliyor 
olacak.

• Açık ve kapalı yüzme havuzu
• Çocuk havuzu
• Fitness
• Yürüyüş parkuru
• Özel yemek odaları
• Çok amaçlı spor sahası
• Sauna
• Buhar odası
• Kids Club
• Club House
• Home Theatre
• Parti odaları
• Depolama alanları

Hak ettiğiniz yerde yaşayın, 
keyfe kolay ulaşın.  

Everything that colors your life, will be at 
your fingertips in ORYAPARK. Besides, if you 
prefer to exercise in a natural environment, 
the city forest next to ORYAPARK will be 
waiting for you with its gorgeous beauty. 

• Indoor and Outdoor swimming pools 
• Swimming pool for kids 
• Fitness
• Walking lanes 
• Special Dining Halls 
•  Multi purpose sport grounds 
• Sauna 
• Steam Room 
• Kids Club 
• Club House 
• Home Theatre 
• Party rooms
• Storage Areas

Live in a place where you deserve, 
where you can easily access entertainment. 



 “Yirmi milyonluk bir kentte yaşamak, 
insana akılcı davranmayı öğretiyor.
Her şeyin elimin altında olduğu bir yer varken…”

 “Yirmi milyonluk bir kentte yaşamak, 
insana akılcı davranmayı öğretiyor.
Her şeyin elimin altında olduğu bir yer varken…”

Living in city of twenty million teaches to be wary 
of choices. 
Knowing there is a place with everything within 
a hand’s reach....



ORYAPARK’ta keyifli zamanlara, 
kolayca ulaşmaya hazır olun.  

ORYAPARK Avenue’de ailenizle, 
dostlarınızla güzel anları 
paylaşacağınız farklı konseptlerde 
kafe ve restaurantlar, temel 
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
market, kuru temizleme, banka 
ve çeşitli mağazalar hizmetinizde 
olacak. 

Ve elbette Crown Plaza Hotel… 
Tüm konfor ve olanaklarıyla sizi 
bekliyor. ORYAPARK Residence 
sakinleri  Crown Plaza Hotel 
hizmetlerinden avantajlı olarak 
yararlanacaklar.

Hak ettiğiniz yerde yaşayın, 
zamanınız size kalsın.

Get ready to have the joyful times in 
ORYAPARK.

In ORYAPARK Avenue you will find 
cafes and restaurants with different 
concepts where you will share 
wonderful moments with your 
family and friends; and markets, dry 
cleaning, bank and various stores 
where you will cover your needs fast.

And of course Crown Plaza Hotel… 
awaits you with all its comfort 
and various facilities. ORYAPARK 
Residence people are going to 
have the privilege of using the 
advantageous services of Crown 
Plaza Hotel.

Live in a place where you deserve, 
break free from the restraints of time. 



“Evimin kalitesi, doğrudan yaşam kalitemle ilgili. 
Haklı olarak çok titiz davrandım…”

“The standards of my house is coherent with my 
standard of living. 
That’s why I searched meticulously…” 



ORYAPARK size birinci sınıf malzeme ve işçiliği garanti eder. 
Kullanılan malzemenin detaylarını ve kalitesini web sitemizde yer alan kalite 
şartnamemizde ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz. www.oryapark.com

Hak ettiğiniz yerde yaşayın, sorun yaşamayın.

ORYAPARK guarantees to provide you first quality materials with highly qualified 
workmanship. If you would like to have detailed knowledge on the quality of the 
materials used in the project you can have a look at our quality requirements 
certificate in detail at www.oryapark.com 

Live in a place where you deserve, where you face no problems. 
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ORYAPARK’a nasıl gidilir?

How to go to ORYAPARK?

FSM Köprüsü’nden gelirken;

1- O-2 yönünden Kavacık çıkışı K7 (İstanbul Çevre Yolu) konumundan doğu yönüne ilerleyin.
2- Şile Otoyolu Çamlıca yönündeki çıkışa girin.
3- Küçüksu Caddesi çıkışına girin, 100 metre ileride projeyi sağınızda göreceksiniz.

From the FSM Bridge;

1- Take the Kavacık exit from O-2 direction and head to the east from K7 (İstanbul Highway) position. 
2- Take the exit to the Şile Highway on Çamlıca direction. 
3- Take the Küçüksu Caddesi exit, you will see the project site on the right after proceeding 100 metres. 

Boğaziçi Köprü’sünden gelirken;

1- O-1 yönünden Altunizade çıkışı K 12 (Çevre yolu) konumunda, güneydoğu yönünde ilerleyin.
2- Altunizade Kavşağı yönündeki çıkışa gidin, 450 metre sonra Vecdi Diker Tüneli’nde 
(Şile Otoyolu) ilerleyin. 750 metre sonra Küçüksu Caddesi çıkışına girin.
3- 280 metre sonra Küçüksu Caddesi yönünde sola dönün, 100 metre ileride projeyi sağınızda göreceksiniz.

From the Bosphorus Bridge;

1- Follow the southeast direction to the Altunizade exit through O-1 in K12 (Highway)  
2- Take the exit to the Altunizade crossroads, drive through Vecdi Diker Tunnel (Şile Highway) after 450 metres. 
Take the Küçüksu Caddesi exit after 750 metres. 
3- Turn left to the Küçüksu Caddesi after 280 metres, you will see the project site on your right after proceeding 
100 metres.



Proje Künyesi

Yapımcı Firma / ORYATAŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş
Proje Mimarı / Y. Mimar Öner Özyar
Statik Proje / İnşaat Y. Müh. Melih Bulgur
Mekanik Proje / Mak. Y. Müh. Sarven Çilingiroğlu
Elektrik Proje / Elektrik Müh. Berrin Yavuz
Yapı Denetim / İstanbul Teknik Yapı Denetim LTD. ŞTİ.
Proje Yönetim Danışmanlığı: IB EGE Group

Küçüksu Caddesi No. 60, Ümraniye 34768, İstanbul
T: +90 216 632 88 38 PBX  F: +90 216 632 88 41

www.oryapark.com

Project Identity

Producer Company: ORYATAŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş
Architect of the Project: M. Arch. Öner Özyar
Statical Project: M. Eng. (Construction) Melih Bulgur
Mechanical Project: M. Eng. (Mechanical) Sarven Çilingiroğlu
Electrical Project: Eng. (Electrical) Berrin Yavuz
Construction Supervision: İstanbul Teknik Yapı Denetim LTD. ŞTİ.
Project Management Consultancy: IB EGE

Küçüksu Caddesi No. 60, Ümraniye 34768, İstanbul
T: +90 216 632 88 38 PBX  F: +90 216 632 88 41

www.oryapark.com
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www.oryapark.com


