






Yepyeni yaşamlar



42 yıllık deneyimi ile inşaat sektörünün öncü firmalarındanız. Kurulduğu günden bu yana binlerce kişinin mutluluğu için dünya standartlarında kaliteli ve
modern yaşam alanları oluşturmaya devam etmektedir. Amacımız, sektöre yön veren şirketler arasında olmak ve işimizi, bilgimizi gelecek nesillere aktarıp ülkenizin
kalkınmasını sağlamaktır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’da, kente yakışacak doğa dostu yapılar inşaa etmek ve gerçekleşen projelerimizle, 
mimari estetiği ile yıllara meydan okuyan bu şehre kalıcı eserler bırakabilmektir.

İnsanın kendinden başka kimseye zarar veremeyeceğine inanan Beyaz İnşaat, insan odaklı projelerde, sürdürülebilir kaliteye öncelik veren çalışma anlayışındadır. 
Dürüstlüğü ve güveni temel prensip edinip koşulsuz memnuniyet sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Gelecek kuşaklara çevre dostu yaşam alanları oluştur-
mak için bir çok başarılı projeye imza atmıştır. 

Profesyonel bir idari yapı, yüksek kalite standartları ve müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz vermeyen ve kısa zamanda pek çok başarılı projeye imza atan 
Beyaz İnşaat, önümüzdeki dönemlerde de büyük ölçekli projelerle inşaat sektöründe yön veren projelerle imza atmaya hazırlanmaktadır.

Saygılarımı Sunarım.

Ali BEYAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



1972 yılında, Ali Beyaz, Muammer Beyaz ve Nizamettin Beyaz öncülüğünde kurulan Beyaz İnşaat Ticaret A.Ş., 42 yıldır dünya standartlarında kaliteli ve modern 
yapılar inşa etme misyonu ile yeni yaşam alanları oluşturmaya devam etmektedir. Beyaz İnşaat Ticaret A.Ş., günümüzün yapıları olan lüks konut, alışveriş merkezi 
ve modern ofis projelerinde sektörün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. Beyaz İnşaat Ticaret A.Ş. 3.000’in üzerinde konut, 550’yi aşkın ticari alan, 6 adet
modern ofis ve lüks AVM projelerini başarıyla tamamlamıştır.

1990 yılında, Beyaz İnşaat Ticaret A.Ş.’ye bağlı olarak Beyaz Gayrimenkul Yatırım San. Tic. A.Ş. kurulmuştur. 23 yıldır birbirine bağlı olarak hareket eden Beyaz
Gayrimenkul Yatırım San ve Tic. A.Ş.’nin, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Beyaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özgür Beyaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mimar 
Onur Beyaz, Orkun Beyaz ve  Ali Berkay Beyaz seçilmiştir.

Beyaz Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş., işinin sadece binalar, avm ve iş merkezleri yapmak olmadığının farkında ve daha temiz bir gelecek oluşturma hedefi 
ile çalışmalarına devam etmektedir.

Geçmişin mirasını, bugünün teknolojisi ile gelecek nesillere taşıyarak, 42 yıldır yepyeni yaşamlar inşa etmekteyiz.

BİZ KİMİZ...



Bugün ve gelecek kuşaklara doğal ve çevre dostu yaşam alanları oluşturmak. İnşaat sektöründe güvenirliği, hizmet kalitesi, değişime önem veren araştıran ve 
geliştiren bir marka olmaktır.

VİZYON

MİSYON

Yeni istihdam alanları sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kaliteye öncelik veren çalışma anlayışımızla, nitelikli insan gücünü son
teknolojiiyle kullanmamız, çevre, doğa, ve toplum degerlerine saygımız, deneyimimiz, dürüst, güven verici olmamız, müşterilerimizin ve toplumun saygısını
kazanmamızda büyük rol oynamıştır.



KALİTE POLİTİKAMIZ

Profesyonel kadromuz, güçlü ortaklığımız geleceği şekillendiren inovatif düşünce yapımızla bugünden yarı  na sadece mutlu bir yaşam inşaa etmek için çalışmaya
devam etmekteyiz.

Az tüketen, az tükenen binalar yapmak, tahhütlerin arkasında duran, dürüst çalışkan bir kuruluş olmaktır. Biz Beyaz inşaat olarak işimizin beton, demir ve çimentoyla
sınırlı olmadığının bilinci ile geçmişin mirasını, bugünün gereksinimlerini ve gelecek nesillerin bizden beklentilerini hiç unutmadan 42 yılı aşkın bir süredir yepyeni
yaşamlar inşaa etmekteyiz.

Oluşturduğu yaşam alanlarının hayata geçmesi ve planlanmış konsepte uygun hale gelmesi sürecinde sorumluluğunun bilincinde kadrosu ile kaliteli hizmet sunmak
ve teslim sonrası hizmeti benimser.





TAMAMLANAN
             PROJELER



www.kirkkonaktarabya.com.tr www.sekervadikonaklari.com

TARABYA KIRK KONAK
Proje Yılı: 2011 - 2012
Proje Yeri: Tarabya - Sarıyer
Toplam İnş. Alanı: 12.580 m2

Konut sayısı: 40 daire

ŞEKER VADİ
Proje Yılı: 2008 - 2009
Proje Yeri: Etiler - Beşiktaş
Toplam İnş. Alanı: 7.675 m2

Konut sayısı: 49 daire

ATAKÖY KONAKLARI
Proje Yılı: 2004 - 2007
Proje Yeri: Bakırköy
Toplam İnş. Alanı: 250.000 m2

Konut sayısı: 950 daire + AVM

www.ataköykonaklari.com

214 dönüm arazide toplam 950 konut,
alışveriş merkezi, sosyal tesisleri ile sakinlerine, keyifli 
ve yeni nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. 
Bu proje ile çevrede yer alan M.E.B.’ğı okullarının 
yenileme çalışmaları yapılmıştır.

6 dönüm arazi üzerine kurulu 4 blok, 49 daireden
oluşmaktadır. yaşayanların her türlü beklentisi göz 
önünde bulundurularak tüm ihtiyaçlarına cevap
vermek amacıyla projelendirilen Şeker Vadi,
bünyesindeki açık havuzu ile şehrin içinde nefes
alacak mekan sunmaktadır.

10.680 m2  arsa üzerinde 8 Blok, 40 daireden oluşan, 
değişen büyüklüklerde, kullanışlı, modern ve ihtiyaca 
uygun olarak tasarlanmıştır. Bu özellikleriyle Tarabya 
Kırk Konak, hem ev sahibi olmak hem de akıllı yatırım 
yapmak isteyenlere yeni bir fırsat yaratmaktadır. Kapalı 
ve açık yüzme havuzu, bahçe ve sosyal tesis imkanları 
bulunmaktadır.



www.floryapark.com www.beyazrezidanseyüp.com

BEYAZ VADİ KONAKLARI
Proje Yılı: 2006 - 2008
Proje Yeri: Etiler, Beşiktaş
Toplam İnş. Alanı: 5.000 m2

Konut sayısı: 68 daire

FLORYA PARK
Proje Yılı: 2011 - 2014
Proje Yeri: Florya - Bakırköy
Toplam İnş. Alanı: 5.000 m2

Konut sayısı: 30 daire

BEYAZ REZİDANS EYÜP
Proje Yılı: 2011 - 2013
Proje Yeri: Eyüp
Toplam İnş. Alanı: 28.200 m2

Konut sayısı: 104 daire

4.500 m2 arsa üzerine kurulu 4 blok, 30 daireden 
oluşmaktadır. Konusunda uzman iç mimarların 
tasarladığı mekânlar; sımsıcak, ayrıcalıklı ve keyifli bir 
ortamda olduğunuzu hissettirecek, pek çok ayrıntıyı 
bir arada sunuyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu ile 
sizlere spor yapma olanağı sunmaktadır.

6 Blok 68 daireden oluşan, Beyaz Vadi Konakları
ayrıcalıklı ve keyifli bir ortamda olduğunuzu
hissettirecek, pek çok ayrıntıyı bir arada sunuyor.
Sauna, şok havuzu, bilardo, masa tenisi, kapalı
yüzme havuzu, gelişmiş spor aletlerinin yer aldığı
fitness center, kafe, kütüphane ve çocuklar için
oyun salonu ile donatılmıştır.

8.700 m2 arsa üzerine kurulu 4 blok, 104 daire
ve 26 dükkandan oluşmaktadır. Beyaz Rezidans,
spor faaliyetleri ve açık - kapalı yüzme havuzu ile her 
anınızı dolu dolu yaşamanızı sağlayacak olanaklar
sunuyor. Yaşamın her türlü ihtiyacına çağdaş
ölçülerde cevap verebilecek donanım ve altyapıya
sahip modern bir site olarak inşa edilmiştir.





DEVAMEDEN
             PROJELER



BEYAZ PLAZA
Proje Yılı: 2013 - 2015
Proje Yeri: Topkapı
Toplam İnş. Alanı: 50.000 m2

Ofis

BEYAZ REZİDANS-1
Proje Yılı: 2011 - 2013
Proje Yeri: Topkapı
Toplam İnş. Alanı: 35.000 m2

Konut sayısı: 124 daire + 33 dükkan

BEYAZ REZİDANS-2
Proje Yılı: 2012 - 2014
Proje Yeri: Topkapı
Toplam İnş. Alanı: 35.000 m2

Konut sayısı: 136 daire + 24 dükkan

9.500 m2 arsa üzerine kurulan Beyaz Plaza, modern ve planlı 
yapılaşmanın gün geçtikçe arttığı bu bölgede, mağaza, ofis,
hastane, otel ve üniversite olarak kullanılabilecek bu proje 
geleceğe değerli bir yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olacaktır.

*Komple kiraya verilecektir.

8.500 m2 arsa üzerine kurulmuş olan Beyaz Rezidans 4 blok, 
124 daire ve 33 dükkandan oluşmaktadır. Konutlar, özel 
projelendirilmiş ticari alanlar, sosyal tesis, kapalı otopark ve 
yeşil alanları bir arada sunan mükemmel bir uyumla sizlere 
ulaşıyor. 

9.500 m2 arsa üzerine kurulu 4 blok, 136 daire ve
24 dükkandan oluşan Beyaz Rezidans 2, kentin
merkezinde konforun ve şıklığın hakim olduğu,
kapalı otopark ve sosyal tesisleri ile huzurlu bir yaşam
alanı sunmaktadır.

www.beyazrezidans2.comwww.beyazrezidans.comwww.beyazgayrimenkul.com.tr



MERKEZEFENDİ KONAKLARI
Proje Yılı: 2014 - 2015
Proje Yeri: Merkezefendi
Toplam İnş. Alanı: 5.000 m2

Konut sayısı: 16 daire + 7 dükkan

CORNERLIFE GÜNEŞLİ
Proje Yılı: 2012 - 2014
Proje Yeri: Bağcılar
Toplam İnş. Alanı: 50.000 m2

Konut sayısı: 211 daire + 21 dükkan

CORNERLIFE MİMAROBA
Proje Yılı: 2012 
Proje Yeri: Mimaroba
Toplam İnş. Alanı: 30.000 m2

Konut sayısı: 60 daire + 43 dükkan

9 dönüm arsa üzerine kurulu, kapalı - açık havuz, sauna, hamam, 
fitness, oyun alanı ve spor alanından oluşmaktadır. Kentin 
merkezinde konforun ve şıklığın hakim olduğu bir yaşam alanı 
sunmaktadır.

3 dönüm arsa üzerine kurulu 16 daire ve 7 dükkandan oluş-
maktadır. Hayallerin hedefe, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü 
bir statü ile kendinizi modern, şık bir atmosferin içinde 
bulacağınız dev bir konsept.

www.cornerlifegunesli.com www.cornerlifemimaroba.com

15 dönüm arsa üzerine kurulu 2 bloktan oluşan kapalı - açık 
havuz, sauna, hamam, fitness, oyun alanı ve spor alanından 
oluşmaktadır. Güzel zaman geçirmek ve hayattan özlediğiniz
tatları almak istiyorsanız doğru zamanda ve doğru yerdesiniz. 





GELECEKTEKİ
             PROJELER



EYÜP
Proje Yılı: 2015 - 2016
Proje Yeri: Topçular
Toplam İnş. Alanı: 28.000 m2

Konut sayısı: 80 daire + 11 dükkan

MERKEZEFENDİ 
ÖNERİ PROJESİ

Proje Yılı: 2016
Proje Yeri: Zeytinburnu
Toplam İnş. Alanı: 200.000 m2

Ayrıcalıklarıyla fark yaratan Merkezefendi projesi İstanbul’un yaşam merkezi Eyüp’ te sizlerle. Yaşamınıza değer katmak için 
gerek mimarisi gerekse size sunduğu konforuyla hayallerinizde ki hayatı size sunacak. 60 dönüm arsa üzerine inşaa
edilecek olan yapı osmanlı esintilerini taşıyacaktır. 2 ve 3 katlı binalardan oluşak olan sitede konut, ofis, otel, müze ve
dükkanlar bulunmaktadır.

Yeni bir form, mütevazı bir yaşam, değişimle nefes alan büyük proje… 

7.200 m2 arsa üzerine kurulacak olan binada
80 daire, 10 dükkan bulunmaktadır. Eyüp bölgesinde 
hayata geçireceğimiz proje kendine özgü tarzı ile bölgede 
özel, butik bir yapı tarzı örneği olacaktır.. Kadın ve Erkek 
olmak üzere havuz, sauna, fitness ve kafelerden oluşan 
proje ev sahiplerine sade ve şık yaşam alanları sunuluyor.



KAĞITHANE
Proje Yılı: 2015
Proje Yeri: Sanayi Mahallesi
Toplam İnş. Alanı: 12.000 m2

Konut sayısı: 120 daire

FLORYA
Proje Yılı: 2014
Proje Yeri: Bakırköy
Toplam İnş. Alanı: 18.000 m2

Konut sayısı: 60 daire

TOPKAPI
Proje Yılı: 2014
Proje Yeri: Topkapı
Toplam İnş. Alanı: 13.000 m2

Konut sayısı: 135 oda + müze

3 dönüm arsa üzerine kurulacak olan 135 odal yurt 

ve müzeden oluşmaktadır. Beyaz İnşaat projelerinden 

birinde yer almanın yenilikçi avantajlarını ve ayrıcalıklarını 

yaşamaya hazır olun.

1.400 m2 arsa üzerine kurulacak olan binada, kapalı 
havuz, sauna, kafe, oyun alanları, fitness, sosyal 
alanları ve ortak yaşam merkezlerini en elverişli şekilde 
kullanabilmeniz ve kendinizi özel hissetmeniz için sıra 
dışı bir yaşam alanı sunar.

12 dönüm arsa üzerine 10 blok, 4 villadan oluşacak 
olan sitemizde sosyal tesisi, yüzme havuzu, hamam, 
sauna, spor sahası ve oyun alanları ile modern ve 
özgün mimarisiyle Beyaz İnşaat’ın en çarpıcı
projelerinden biridir.

www.beyazhane.com www.beyazgayrimenkul.com.tr





DİĞER
     PROJELER



Günyüzü Konakları

Bahçeşehir Park

Proje Yılı: 2001- 2004
Proje Yeri: Beykoz
Toplam İnş. Alanı: 18.000 m2

Konut sayısı: 33 villa

Proje Yılı: 2007 - 2010
Proje Yeri: Bahçeşehir
Toplam İnş. Alanı: 80.000 m2

Konut sayısı: 240 daire + 60 dükkan

Günyüzü Konakları

Proje Yılı: 1996 - 1997
Proje Yeri: Etiler - Beşiktaş
Toplam İnş. Alanı: 4.500 m2

Konut sayısı: 9 daire

Beyaz Konakları

Proje Yılı: 2010 - 2011
Proje Yeri: Büyükçekmece
Toplam İnş. Alanı: 5.000 m2

Konut sayısı: 26 daire + 6 dükkan



Beyaz Konakları

Proje Yılı: 2004 - 2005
Proje Yeri: Göktürk - Eyüp
Toplam İnş. Alanı: 17.500 m2

Konut sayısı: 54 daire + 13 dükkan

Mira Rezidans

Proje Yılı: 2009 - 2010
Proje Yeri: Topkapı
Toplam İnş. Alanı: 17.500 m2

Konut sayısı: 60 daire + 9 dükkan

Nurus

Proje Yılı: 2004 - 2005
Proje Yeri: Levent - beşiktaş
Toplam İnş. Alanı: 2.750 m2

Konut sayısı: Ofis



ŞEKAV
(Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı)

BEYAZLAR VAKFI

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ

Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı, (ŞEKAV) 2010 yılında 

kurulan ve özellikle eğitim sektöründe topluma katkı 

sağlayan bir vakıftır.

Vakfın Amaçları:

- Sosyal Yardımlaşma

- Dayanışma

- Kültürel Faaliyetler

- Eğitim ve mesleki hizmetler ile sağlık ve

  çevre korumasını sağlamak

- Tarımsal faaliyetler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak

Vakfın faaliyetleri burs imkanı sağlamak ve maddi 

destek sağlamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız

Ali Beyaz, ŞEKAV’a başkanlık yapmakyadır.

www.sekav.org.tr

Beyazlar Vakfı 2013 yılında kurulmuş olup aile çevresine

ve memleketine maddi ve manevi destek sağlamak 

amacıyla faaliyet göstermektedir.

Beyazlar Vakfı Amaçları:

- Ailesine ve çevresine faydalı insanlar yetiştirmek

- Her alanda ülkemize katkıda bulunmak

- Kültürel Faaliyetler

Yönetim Kurulumuz bu vakıfta etkin rol almaktadır.

ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ
DEVLET HASTANESİ

2000 yılında Gümüşhane Şiran’da tam teşekküllü olarak 

inşa edilmiş olan hastene devlete bağışlanmıştır.

Hastanemizde çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verilmekte 

olup, gerektiğinde cerrahi operasyonlar yapabilecek 

ameliyathanesi mevcuttur.

Mustafa Beyaz Şiran Devlet Hastanesi 40 yatak kapa-

siteli olarak hizmet vermektedir. Bazı odalar için yapılan 

harcamaları Şiran’ın ileri gelenleri üstlenmiştir ve bu 

odalara katkıda bulunanların isimleri verilmiştir.

Beyazlar Vakfı



BEYAZLAR İLKOKULU

1993 yılında İstanbul Selimpaşa’da 25 derslik olarak 

yapılıp devlete bağışlanmıştır.

ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ
 MESLEK YÜKSEKOKULU

50 öğrenci ile başlayan şuan ise 1000 öğrenciye 
eğitim veren kurum haline gelmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Beyaz’ın önderliğini 
yaptığı, üniversite ve lojman inşaatı Şiran halkının da 

katkıları ile hayata geçirilmiştir.

ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ
 M.Y.O. LOJMANLARI

Meslek Yüksek Okulumuzdaki görevlilerin

ilçemizde yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri amacıyla 

10 daireli lojman binası yapılarak

Yüksek Okul görevlilerinin hizmetine sunulmuştur.



Beyaz Gayrimenkul Yatırım
San. Tic. A.Ş.

2.Ulus Gümüş Sk. 8/11 Etiler - İST
T: 0 212 270 03 80
F: 0 212 269 41 99

info@beyazgayrimenkul.com

Beyaz İnşaat Tic. A.Ş.

2. Ulus Gümüş Sokak 8/11
Etiler - İstanbul
T: 0 212 270 03 80
F: 0 212 269 41 99
info@beyazinşaat.com

www.beyazgayrimenkul.com.tr
444 29 30

www.beyazinsaat.com.tr
444 29 30



“Beyaz’ın Güveni”


