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İstanbul gibi kalabalık ve yorucu bir şehirde, gürültüden ve trafikten uzak, 

yatay mimaride mutluluk ve huzur üzerine yükselen bir yaşam.

A life based on joy and serenity which is far from the chaos of such a big noisy 
and crowded city with a horizontal architecture. 

Butik bir gelecek...

A Boutique Future...



Yaşamın doğa ile bütünleştiği eşsiz bir tasarım.

A Unique design which life
is integrated in with the nature

Panoramik Bir Hayat...

A Panaromic  Life...



Bahçeşehir’in en özel noktasında yeriniz hazır. Yatay mimarisi, 

eşsiz manzarası, konforlu daireleri ve sosyal ayrıcalıkları ile 

yaşamın içine bir adım atmanın tam zamanı.

Your place is ready on the most special spot of Bahçeşehir. It is the right 
time to take a step towards life with horizontal architecture, unique 

scenery, comfortable apartments and social privileges. 

Yaşama Atılan
Bir Adım

A Step Taken 
Towards Life



Boutique Panorama serves the comfortable life both near the center and far from the chaos; also 
consists of blocks which have 4 to 8 floors and 147 apartments in total. 

Hem merkeze yakın hem de karmaşadan uzakta, 147 daireden oluşan,

sadece 4 ve 8 katlı bloklarda konforlu bir yaşam alanı...

Why is 
Boutique Panorama?

Neden
Boutique Panorama



TÜM PENCERELER GÖLETE BAKIYOR. 
GÖKYÜZÜNÜN MAVISI GÖZÜNÜZÜ ALIYOR.

360 Derece 
Bir Yaşam

A 360°
Degree Life 

Bahçeşehir’de yapılması planlanan yeni göletin 

tam karşısında olan Boutique Panorama, 360 

derecelik bir manzaraya sahip. Boutique Panorama 

tüm pencerelerinden doğa ile bütünleşik bir yaşam 

sunuyor.

Boutique Panorama, which is just at the opposite 
side of the new lagoon that is planned to be 
constructed in Bahçeşehir, has scenery with 360°. 
Boutique Panorama offers a life that is integrated 
with nature from all windows. 



Yaşam için tasarlanan, ofis alanı içermeyen 

Boutique Panorama’da 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleks 

tiplerinde daireler bulunuyor. 

Yaşam için
Tasarlandı

The only types of apartments in Boutique 
Panorama are 2+1 , 3+1 and duplex 4+1  and do not 

include any offices or home offices.

Designed
for Life



Boutique Panorama’nın bulunduğu yüksek konum sayesinde 

evinizin önü hiçbir zaman kapanmayacak. Bahçeşehir’in yeşili ve 

gökyüzünün mavisiyle beraber sizin için hep orada olacak. 

Yeşil ve Mavinin 
Birleştiği Yerdesiniz

Due to the land shape where the Boutique Panorama is located, 
the scenery of your house will never be closed. Green land and 

blue sky of Bahçeşehir will always be there for you. 

You are at a Place 
where Green and 

Blue Merged 



Hayatı 
Tatile Dönüştürün

Turn Life into a
Holiday 

Boutique Panorama’da bulunan sauna ve hamamda tazelenirken,

dört mevsim kullanabileceğiniz kapalı havuz, yazın güneşli günler için 

açık havuz ve ailenizin küçük bireyleri için çocuk havuzu ile

yaşamınızı bir tatile dönüşecek.

Your life turns in to a holiday while you are being refresh in sauna 
and Turkish bath,  you can also enjoy the indoor swimming for four 

seasons and outdoor swimming pool for both yourself and
your kids on summer days. 





TÜM PENCERELER GÖLETE BAKIYOR. 
GÖKYÜZÜNÜN MAVISI GÖZÜNÜZÜ ALIYOR.

Sağlık ve Spor 
Dolu Bir Yaşam
Boutique Panorama’da yer alan fitness salonu, 

basketbol, futbol sahaları, yürüyüş parkurları, 

çocuk oyun alanları, sizin ve sevdiklerinizin 

sağlıklı bir hayat yaşaması için tasarlandı. 

A Life full of 
Health and 
Sports 
Fitness Center, basketball and football pitches, 
walking/trekking routes, children playgrounds 
are all designed for you and your beloved ones in 
order to live a healthy life. 





Boutique Panorama’da her daireye özel açık ve 

kapalı otopark bulunuyor. 

There are indoor and outdoor parking lots designated for 
every apartments in Boutique Panorama

Güvenli
Otopark

A Safe
Parking Lot





Near Future of the City
Bahçeşehir

You will feel the privileges of living in one of the 
most rapidly growing regions of İstanbul with great 
state projects which are planned to be constructed 

and due to its location you can reach to every 
locations of the city by TEM highway and Metro line 

which is being constructed. It takes just half an hour 
to reach to the new airport of İstanbul from your 

house in Boutique Panorama.

Konumu ve çevresinde yapılması planlanan büyük devlet projeleriyle İstanbul’un en hızlı gelişen 

bölgelerinden birisinde yaşamanın ayrıcalığını hisedeceksiniz. Hemen yanınızdaki TEM otoyolu ve 

yapımı süren Metro hattı ile şehrin her köşesine kolayca ulaşabileceksiniz. İstanbul’un yeni havalimanı 

Boutique Panorama’daki evinize sadece yarım saat uzaklıkta.

Şehrin Yakın Geleceği
Bahçeşehir





2+13+1

LIVING ROOM 30.54 m2

KITCHEN 14.28 m2

BALCONY 7.00 m2

BEDROOM 11.53 m2

BEDROOM 12.71 m2

MASTER BEDROOM 15.09 m2

MASTER BATHROOM 4.34 m2

BATHROOM 4.56 m2

ENTRANCE HALL 3.96 m2

CORRIDOR 8.56 m2

LAUNDRY ROOM 1.40 m2

LIVING ROOM 30.11 m2

KITCHEN 15.24 m2

BALCONY 7.00 m2

BEDROOM 15.58 m2

MASTER BEDROOM 19.11 m2

MASTER BATHROOM 5.43 m2

BATHROOM 4.70 m2

ENTRANCE HALL 3.79 m2

CORRIDOR 7.53 m2

LAUNDRY ROOM 1.44 m2

Floor Plan
Net Area: 113.97 m2

Gross Area : 175.34 m2

Floor Plan
Net Area: 109.93 m2

Gross Area: 169.12 m2
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2+12+1

LIVING ROOM 29.10 m2

KITCHEN 10.75 m2

BALCONY 6.38 m2

BEDROOM 12.85 m2

MASTER BEDROOM 16.33 m2

MASTER BATHROOM 4.00 m2

BATHROOM 5.23 m2

ENTRANCE HALL 4.32 m2

CORRIDOR 5.92 m2

LAUNDRY ROOM 0.95 m2

LIVING ROOM 26.50 m2

KITCHEN 10.61 m2

BALCONY 6.38 m2

BEDROOM 13.00 m2

MASTER BEDROOM 15.00 m2

MASTER BATHROOM 3.56 m2

BATHROOM 4.31 m2

ENTRANCE HALL 3.53 m2

CORRIDOR 6.07 m2

LAUNDRY ROOM 1.63 m2
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Floor Plan
Net Area: 95.82 m2

Gross Area: 147.42 m2

Floor Plan
Net Area: 90.59 m2

Gross Area: 139.35 m2



4+1 GARDEN
LOWER DUPLEX

CORRIDOR
6.70 m2

BATHROOM
4.78 m2

BEDROOM
11.25 m2

BEDROOM
12.28 m2

BALKON
11.40 m2

MASTER BEDROOM
23.91 m2

MASTER 
BATHROOM

4.74 m2

Floor Plan
Net Area: 175.00 m2

Gross Area: 253.52 m2

4+1GARDEN
UPPER DUPLEX

Floor Plan
Net Area: 175.00 m2

Gross Area: 253.52 m2

LIVING ROOM
37.53 m2

ENTRANCE HALL
6.85 m2

KITCHEN
18.60 m2

BATHROOM
4.57 m2

BEDROOM
12.58 m2

BALCONY
11.40 m2

STAIRS HALL
8.40 m2

BALCONY 11.40 m2

BEDROOM 12.28 m2

BEDROOM 11.25 m2

MASTER BEDROOM 23.91 m2

MASTER BATHROOM 4.74 m2

BATHROOM 4.78 m2

CORRIDOR 6.70 m2

LIVING ROOM 37.53 m2

KITCHEN 18.60 m2

BALCONY 11.40 m2

STAIRS HALL 8.40 m2

BEDROOM 12.58 m2

BATHROOM 4.57 m2

ENTRANCE HALL 6.84 m2



4+1 UPPER DUPLEX
Floor Plan

Net Area: 188.27 m2

Gross Area: 260.12 m2
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BALCONY
5.38 m2

BEDROOM
9.39 m2

KITCHEN + LIVING AREA
25.59 m2

MASTER BEDROOM
17.98 m2

ENTRANCE HALL
3.34 m2

CORRIDOR
5.37 m2

BATHROOM
4.64 m2

2+1 Floor Plan
Net Area: 71.69 m2

Gross Area: 100.37 m2

KITCHEN + LIVING AREA 25.59 m2

BALCONY 5.38 m2

ENTRANCE HALL 3.34 m2

CORRIDOR 5.37 m2

BATHROOM 4.64 m2

BEDROOM 9.39 m2

MASTER BEDROOM 17.98 m2



OUR REFERENCES

Botanica Istanbul Core Living Akkavaklı Mansions (Akkavaklı Mansions) Sütlüce Konakları (Sütlüce Mansions)

Güngör Apartmanı

(Güngör Apartment)

Başak Apartmanı

(Başak Apartment)

Ahenk Apartmanı

(Ahenk Apartment)

Meydan YakupluAkros IstanbulAstra Kavaklı



ASOY İNŞAAT, dinamizmi, güvenilirliği, kaliteden ödün vermez yapısı ve kendine felsefe olarak edindiği önemli 
piyasa aktörlerinden biri olma hedefi ile her geçen gün bir adım daha ileriye gitmekte ve ileriye gittikçe büyümekte, 
büyüdükçe sektörünün önemli aktörleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmaktadır. ASOY İNŞAAT, faaliyet 
gösterdiği sektörde ki yenilikleri takip ederek, akılcı çözümler ile paydaşlarından işverenler için; daha kaliteli, 
sürdürülebilir, çevre ile barışık - yeşil yapılar üretmek, çalışanları için; daha güvenli, konforlu çalışma koşullarını 
temin etmek, mesleki gelişimlerine katkı sunmak, ülkemiz için; kaynakların daha efektif kullanımı ile artı değer 
yaratmak ve gelişmesinde pay sahibi olmak için çalışmalarını her gün daha da arttırarak sürdürmektedir. 
Hareket esnekliğinin yöneticiler için yaratılması ve herkes tarafından benimsenen kurum kültürü içerisinde 
hedeflere ulaşma yolunda kurumsallaşma faaliyetleri devam etmektedir. Şirketimizin kuruluşundan günümüze 
kadar geçen yıllar içerisinde, yaratılan değerler ve tamamlanan projeler ile taraflı tarafsız kimselerin takdirini 
kazanmıştır. Şirketimizin, sektördeki yolculuğunu üç temel dönemde inceleyebiliriz. 

Şirketleşmeye giden yolda, en önemli adım olarak gördüğümüz ve bugün şirketimizin var olmasının temel kaynağı 
kurucu ve Genel Müdürümüz Adem SOYTEKİN’ in 1992 yılında inşaat sektörüne girmesi ile başlayan çalışmaları, 
azmi, başarıları, kurmuş olduğu güven ve inanç temelli ilişkiler bugün dahi bize yol gösterici olmaktadır.

Bundan sonraki evre, bu iş ortaklıklarını geliştirmek ve inşaat sektöründe etken bir unsur olmayı kendine hedef 
belirleyerek ilerlenen yolda ilk şirketleşme faaliyetlerinde bulunarak 1996 yılında Günal İnşaat ( sonraki ismi 
Kaldis İnşaat ) olan 3 ortaklı şirket içinde bulunulan dönemdir. Bu dönem içinde pek çok projede bulunarak, yeni 
iş ilişkileri kurulmuş ve sektör içindeki faaliyetler yıllar içinde artarak devam etmiştir.

Son evre, ASOY İNŞAAT’ tır. Büyümeyi sürekli kılmak ve sektör içinde daha emin adımlarla yürümek adına kurulan 
şirketimiz, kurulduğu günden bu güne kadar pek çok proje içerisinde yer almıştır. 2010 yılı sonrası yapılan yeni 
malzeme ve makine donanım yatırımları ile 2010 yılında 550.000 m2, 2011 yılında 650.000 m2 inşaatı başarı ile 
tamamlayarak teslim etmiştir. 2012 yılı itibari ile hedef olarak belirlenen, yıllık minimum 1.000.000 m2 inşaat 
hedefi yakalanmıştır. 

İnşaatın tek bir alanında ilerlemenin, ileride bir kriz durumunda şirketimiz açısından bir risk oluşturmaması için, 
ASOY İNŞAAT 2014 yılından itibaren yeni iş ortaklıkları, satın almalar gerçekleştirerek, sektör içi ve dışında yatırımlar 
yapmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra inşaatın çeşitli alanlarında yeni şirketler, gıda sektöründe yatırımlar ile 
gayrimenkul geliştirme ve farklı fark yaratan projeler de üretmeye başlamıştır. 2014 yılından günümüze kadar 
projelerimiz bulunduğu bölgede, gerek tasarım gerekse yapısal özelliklerinden, fonksiyonlarından sebep adından 
söz edilen projeleri hayata geçirmektedir. Yıllardan gelen tecrübe, teknik bilgi ile farkını ortaya koymuştur. 2015 
yılından itibaren kamu projelerinde de yerini almaya başlamıştır. 

CONSTRUCTION COMPANY, with its dynamism, reliability, structure without compromising on quality, and 
acquiring the philosophy of becoming one of the important market actors, it is moving one step further every day 
and it grows and grows and makes his place more stable among the important actors of the sector as it grows.

ASOY CONSTRUCTION COMPANY, by following the innovations in the sector in which it operates, with rational 
solutions and for employers from shareholders; for better quality, sustainable, in a peace with the environment - 
to produce green structures, for employees; to provide safer, more comfortable working conditions, to contribute 
to their professional development, for our country; to enrich with the more effective use of resources and the 
company continues to increase its efforts to have a part in its development. 

The institutionalization activities are continuing to create mobility flexibility for managers and to achieve the 
goals within the corporate culture adopted by everyone.

Our company has gained the appreciation of the partial and impartial people by the help of values which has 
been built and completed projects within the years from our company’s establishment until today.

We can examine the journey of our company in the sector in three basic periods.

On the way of the foundation of our company, which we see as the most important step for the  existence of our 
company, Founder and General Manager Adem SOYTEKİN’s starting to work with the construction sector in 1992, 
the determination, determination, success, trust and belief based relations have been guiding us even today, 
whom we see as the most important step for the existence of our company

The next phase is the period that being in the company titled Günal İnşaat with 3 partners (titled as Kaldis İnşaat 
later on) by being engaged in first corporate activities in 1996 on the way forward in which is to develop these 
business partnerships and to become active factor in the construction sector.

Within this period, new business relations have been established and the activities within the sector have continued 
to increase within years by being participated in many projects.

The last phase is Asoy İNŞAAT. Our company, which was established in order to keep the growth going and to walk 
more confidently within the sector, has been involved in many projects since it was founded.

With the new materials and machinery equipment investments made in 2010, 550,000m² of construction was 
completed in 2010 and 650,000m² was completed successfully in 2011. As of the year 2012, the target, which was 
set as minimum construction area of 1.000.000 m2, has been achieved.

Asoy İnşaat has started to make investment in and out of the sector by making new business partnerships and 
acquisitions in order to prevent progress in one area of construction in the case of a crisis in the future.

After these years, our company has started to create new companies in various fields of construction, investments 
in the food sector and real estate development, and has produced projects that make a difference.

Since 2014, our projects in the area they are located have been implementing the projects whose names are 
mentioned both in terms of design and structural features and functions. Years of experience, technical knowledge 
has revealed the difference. Since 2015, it has started to take its place in public projects, as well.
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