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We have created for you...
time and space, like a pearl being enhanced...







Bir güzellik düşünün, ilk görüşte aşık olacağınız, her 
noktası ve her detayına hayran kalacağınız, yaşarken 
her anında mutlu olacağınız ve gösterişini gururla 
paylaşacağınız. Perla ile birlikte tüm bu güzellikleri 
sonsuza kadar yaşayacaksınız.

Perla sadece çok özel bir proje değil. Özyalçın olarak 
yıllardır aşk ile yarattığımız, sabırla geliştirdiğimiz, sadece 
tecrübe ve kalitemizle değil sevgimizle büyüttüğümüz en 
güzel ve en özel incimiz.

Kare ve köşeli tasarımlardan, keskin hatlardan ve sivri 
uçlardan sıyrılın, yuvarlak hatları, kıvrımları ile bir kadın 
kadar özel, bir inci kadar güzel ve değerli tasarımına aşık 
olacaksınız.

Think of a beauty you will fall in love with at first sight… A beauty  
of every single detail amazes you, where every single moment 
you spend living makes you happy and fills you with pride when 
you share its splendidness. With Perla, you will experience  
all this beauty forever.

Perla is not only a very special project. Perla is our most beautiful and 
special pearl, which we, as Özyalçın, have been creating with love for 
many years, developed slowly and patiently, and raised not only with 
our experience and quality, also with our love.

Forget about square and angular designs, sharp lines and edges.  
You will fall in love with this rounded and curved design - special like 
a woman, beautiful and precious like a pearl.



Hayatınızı dar alanlarla sınırlamayın! Yaşamınızı özgürce, dilediğiniz 
gibi ferah yaşamanız için Perla’da 200 m2’yi aşan daireler ve 500 m2’nin 
bile üzerinde Penthouse’lar tasarladık. Girne’de merkezi konumu ile 
size hayatı kolaylaştıracak bir yaşama başlarken, panaromik dağ, deniz 
ve Girne manzarası ile şehrin üstünde inci gibi özel bir yaşama sahip 
olacaksınız.

Perla’da yaşamınızı kolaylaştıracak tüm ihtiyaçlarınız en ince detayına 
kadar karşılanırken, hayatınıza değer katacak çok daha özel, değerli ve 
özgün özellikleri ile size inci gibi özel bir yaşam sunuyoruz. 

Do not limit your life to narrow spaces. To be able to live your life freely, in a 
home as spacious as you desire, in Perla we have designed apartments larger 
than 200 m2 and penthouses exceeding even 500 m2. Its central location in 
Kyrenia will not only make your life easier; above the city, surrounded by 
panoramic mountain, sea and Kyrenia views, your lifestyle will be as special 
as a pearl. 

Catering to all your needs to the smallest detail to make your life easier in 
Perla, we present you with a lifestyle as special as a pearl, with much more 
exclusive, valuable and unique features, which will enhance your life.

This pearl will change your life



Porselen seramik yer yüzeyleri, yatak odalarında 
parke kaplamalar, balkonlarda cam oturma 
alanları, cam korkuluk, yüzme havuzu, çocuklar 
için güvenli ve özel oyun alanları, panaromik 
manzaraya sahip asansörler sizin için düşlediğimiz 
yaşamın ayrıntılarından sadece bir kaçı…

Porcelain ceramic floors, parquet flooring in the 
bedrooms, glazed sitting areas on the balconies, 
glass railings, swimming pool, safe and private 
playgrounds for children, elevators with panoramic 
views are only a few details of the life we have 
dreamed for you...



Galatea
PENTHOUSELAR

Özel, el yapımı Galatea incileri penthouselarımızı mükemmel bir 
şekilde tanımlar. Galatea incileri bir değerli taş çekirdeği etrafında 
oluşturulur, daha sonra incinin dış tabakası o değerli taşın 
parlamasına izin verecek şekilde güzel motifler oyularak işlenir. Bu 
benzersiz inciler, her detayına gösterilen üstün özen ve titizlik ile 
hazırlanır, tıpkı bizim en küçük detaylara kadar mükemmel, geniş 
yaşam alanlı penthouselarımızı tasarladığımız gibi. 

Onları, saf fildişinden oyulmuş mitolojik bir kadın olan Galatea’yla 
bağdaştıracağınızı da umuyoruz. Galatea öyle güzeldi ki onu 
yaratan heykeltraş, Kıbrıslı Pygmalion ona deliler gibi aşık olmuş. 
Pygmalion’un gerçek aşkından büyülenip, aşk tanrıçası Galatea’ya 
can vermiş ve o Kıbrıs'ın en güzel kadınına dönüşmüş.

Biz de, aynı sevgi ile penthouselarımızı sizin için mükemmelleştirdik 
ve sizin de onlara aşık olacağınızı umuyoruz...



Galatea
PENTHOUSES

The exclusive, hand crafted Galatea pearls identify with our 
penthouses perfectly. The Galatea pearls are created around 
a precious stone core, then the outer layer of the pearl is hand 
carved with beautiful motifs, letting the precious stone shine 
through. These unique pearls are prepared with the outmost 
care and attention to detail, just like how we designed our 
penthouses with their vast spaces to be perfect to their smallest 
details.

We also hope that you will find that they compare to the 
mythological Galatea, who was a woman sculpted from pure 
ivory - so beautiful, that her sculptor, the Cypriot Pygmalion fell 
deeply in love with her. Enchanted by his true love, the goddess 
of love breathed life into Galatea, who turned into the most 
beautiful woman in Cyprus. 

We perfected our penthouses for you with the same affection, 
hope you will fall in love with them as well...



Galatea ile penthouselara 
gerçek anlamlarını geri 
veriyoruz çünkü penthouse 
demek, geniş yaşam alanı, 
özel manzarası, yeri, özellikleri, 
işçiliği ve detayları ile size en 
özel yaşamı sunmak demek.

Galatea dubleks ve tek kat 
olarak tasarlandı ve 500 
metrekareye varan alanları ile 
size çok geniş ve lüks bir yaşam 
alanı sunuyor.  

7., 9. ve 10. katlarda bulunan 
penthouseların bulunduğu 
katlarda başka tip daire yer 
almamakta ve Girne’de sahip 
olabileceğiniz en özel manzara 
sizlere sunulmaktadır.



With Galatea we are bringing back the 
real meaning of a penthouse, because 
a penthouse should provide you with 
a spacious living area, exclusive views, 
location, facilities, workmanship and 
details for the most exquisite life.

Galatea was designed as a duplex or a 
single-storey and offers you a very wide 
and luxurious living space with a total 
area up to 500 square meters.

Situated on the 7th, 9th and 10th floors, 
the penthouse apartments offer you the 
most exquisite views you could not find in 
any other type of apartments.

Love at first sight



Tüm odalarından Girne’nin en özel 
manzarasını seyrederken, evinizin 
detaylarının ve işçiliğinin kalitesine 
sadece siz değil, tüm misafirleriniz de 
hayran kalacaklar. Odalar ve salonlardaki 
geniş kullanım ile Galatea Penthouse 
size sadece en kaliteli, en özel, en 
lüks yaşamı değil, ayrıca tüm detayları 
ile hayalinizdeki yaşamı sunmak için 
hazırlandı.

All rooms offer the most exclusive 
views of Kyrenia, and the quality of your 
home's details and workmanship will 
amaze not only you, but all your guests 
too. With the spacious living area of all 
its rooms and halls, Galatea Penthouse 
offers you not only the highest quality, 
most private and luxurious life, but - 
with its details - the life of your dreams.



Sadece 2 adet olan Galatea Penthouselara sahip 
olma ayrıcalığını yaşamak için geç kalmayın.

Do not be late to enjoy the privilege of 
owning either of the 2 Galatea Penthouses.

Galatea
PENTHOUSELAR PLANI
PENTHOUSE PLANS

Ebeveyn Yatak Odası

Ebeveyn Yatak Odası
Ebeveyn Yatak Odası

Açık Plan Oturma Odası

Tuvalet / Toilet

Open Plan Living Room

En-suite Master Bedroom

En-suite Bedroom

Koridor / Corridor

En-suite Bedroom





South Sea
3+1 DA İRELER / APARTMENTS

South Sea evlerimiz, mücevheratta bulabileceğiniz en büyük kültür 
incisi türünden ilham alınarak inşa edildi. Onların muazzam boyutu, 
olağanüstü kalitesi ve enderliği size ve ailenize hayallerinizdeki evi 
sunmamız için sadece birinci sınıf malzemeler ile hazırladığımız  
3+1 dairelerimizi doğru bir şekilde tanımlar.

Our South Sea homes were inspired by the largest cultured pearl 
type you can find in jewellery. Their tremendous size, exceptional 
quality and rarity accurately identifies our 3+1 apartments, which 
were prepared only with first class materials to provide you and your 
family with the home of your dreams.



Geniş aileler ve geniş yaşam alanlarını sevenler, Perla’nın 
3+1 dairelerini gördüğünüzde önce şaşırmaya, sonrasında 
bu dairelere aşık olmaya hazır olun.

Large families and large living space enthusiasts, 
first, get ready to be surprised when you see 3+1 Perla 
apartments, and then to fall in love with them. 



Sadece en geniş değil, işçiliği, malzeme kalitesi, detayları 
ve mimarisi ile Girne’nin en özel 3+1 daireleri Perla’da  
özenle hazırlandı.

Not only the most spacious, but with the quality of workmanship 
and materials, details and architecture, Perla has the most exclusive 
3+1 apartments Kyrenia has to offer.



A life you will want toA life you will want to



Ebeveyn odanızda size özel ensuite banyonuzun keyfini çıkartırken 
geniş iç hacimli dolapları ile eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebilecek, 
geniş terasınızda özel ve keyifli vakit geçirebileceksiniz.

Not only can you enjoy your private en-suite bathroom in the master 
bedroom, you can easily store your belongings in the spacious cabinets 
and spend some quality time on your extensive terrace.

live forever...live forever...



Çocuklarınız veya çalışmalarınız için ayıracağınız 
klimalı geniş odalarınızı dekore ederken geniş 
kullanım alanı ile hayalinizdeki tüm tasarım 
detaylarını odalarınızda kullanmanın rahatlığını 
Perla’nın özel 3+1 dairelerinde yaşayacaksınız.

In the special Perla 3 + 1 apartments you will  
be able to experience the convenience of using  
all the design details you’ve dreamt of while 
decorating your air-conditioned spacious rooms 
for your children or studies.



Yatak Odası / Bedroom

Banyo / BathroomTuvalet / ToiletKoridor / Corridor

Yatak Odası / Bedroom

South Sea
3+1 DA İRE PLANI /  3+1 APARTMENT PLAN

Ebeveyn Yatak Odası
En-suite Bedroom

Açık Plan Oturma Odası
Open plan living room





Tahitian
2+1 DA İRELER / APARTMENTS

Tahiti incileri büyüklüğü ve ilginç, egzotik renk ve parlaklığı için 
çok değerli sayılmaktadır. Değişen tonlarda benzersiz bir ışıldama 
özelliğine sahip. Bu inciler herhangi bir takı tasarımına gösterdikleri 
uyumlarıyla bilinmektedirler. Tıpkı yeni evinizin sadece geniş 
değil, size mükemmel uyum sağlayabilmesi için çok yönlü olarak 
tasarladığımız, kendi tarzınızı gerçek bir şekilde ifade edebileceğiniz 
2+1 dairelerimiz gibi.

Tahitian pearls are treasured for their large size and intriguing, 
exotic color and luster. They have the unique ability to shimmer in 
varying shades, due to which they are known to fit in any jewellery 
setting. Just like our 2+1 flats, which were designed to be versatile, 
so that your new home would not only be spacious, but could also 
become the perfect fit for you, as well as a true expression of your 
own style. 



Hayaller üzeriHayaller üzeri

Geniş salon ve balkonunuzda misafirlerinizi ağırlarken
eviniz ile ilgili duyacağınız iltifatlar...

The compliments you’ll hear about your home while entertaining your guests  
in your spacious living room and on the balcony...



bir yasam...bir yasam...Geniş ve özenle seçilmiş lüks 
malzemelerden oluşan kaliteli 
mutfağınızda yemeğinizi hazırlarken 
alacağınız keyif...

Pleasure you will experience while 
preparing dinner in your large, high-
quality kitchen made with neatly 
selected luxury materials...



Güne başlarken odanızın camından eşsiz 
Girne ve deniz manzarasını izlemek...

Tüm bunların hepsi Perla ile hayatınıza girecek 
özel anlardan sadece bazıları. Her ayrıntısı 
konforunuz, kalite ve güvenliğiniz gözetilerek 
yapılmış 2+1 dairelerimizde yeni yaşamınıza 
siz de aşık olacaksınız.

To enjoy the unique Kyrenia and sea views 
from your window while starting the day...

These are just some of the special moments 
that will enter your life with Perla. You will 
fall in love with your new life in our 2+1 
apartments, created considering every detail 
for your comfort, quality and safety.A life beyondA life beyond

your dreams...your dreams...



Ebeveyn Yatak Odası / En-suite Bedroom

Yatak Odası / Bedroom

Tahitian
2+1 DA İRE PLANI

2+1 APARTMENT PLAN

Açık Plan Oturma Odası / Open Plan Livingroom





Akoya
1+1 DA İRELER / APARTMENTS

It is easy to identify the Akoya pearls with our 1+1 flats. Even though it is the 
smallest cultured pearl type, it is famous for its perfect round shape, bright, 
mirror-like luster and beautiful close-to-perfect white colours. Smaller, but 
always perfect - it is the classic choice.

1+1 dairelerimizi Akoya incileri ile kolayca özdeşleştirebiliriz. En küçük kültür 
incisi türü olmasına rağmen, mükemmel yuvarlak şekli, ayna gibi ışıldayan 
parlaklığı ve güzel, mükemmele yakın beyaz renkleri ile ünlüdürler. Daha 
küçük, ama her zaman mükemmel - klasik bir seçimdir.



Perla’da geçireceğiniz her anın özel olması için çalıştık, 
yaşamınızı dar alana sığdırmamanız için Perla’da 
sınıfının en geniş 1+1 dairelerini göreceksiniz.

Geniş salonunuzda kendinize özel yaşam alanları 
oluşturabilirsiniz. Tüm Girne ve Akdeniz’i gözleriniz 
önüne seren panoramik manzaralı, cam korkuluklu 
balkonunuzda kendinizi uçarmış gibi rahat ve hafif 
hissederken günün yorgunluğunu üzerinizden 
atabilirsiniz.

We did everything to make sure your life with Perla 
will be special; to avoid squeezing your life into  
narrow spaces, in Perla you will see the widest of the 1+1 
apartment class. 

In the spacious living room you can create your own 
unique living areas. You can relieve the day’s fatigue 
while getting comfortable and free as if you are flying 
on your balcony with glass railing and  panoramic views 
of Kyrenia and the Mediterranean Sea laying in front of 
your eyes.



bir yasam



Stylish



Mutfak ve Tuvalet bölümündeki mekanik 
havalandırmalar, salondaki gizli multi 
inverter ve yatak odanızda bulunan split 
inverter klimalar ile evinizin havası hep 
taze, hep sizin istediğiniz ısıda kalacak.

Mechanical ventilation in the kitchen 
and toilet section, hidden multi-inventer 
in the living room and split inverter 
air conditioners in your bedroom will 
ensure that your home is always fresh, 
always at your desired temperature.

Perla’nın Akoya daireleri ile eviniz sadece uyumak için gittiğiniz bir yer değil, 
zaman geçirmekten keyif aldığınız bir yaşam alanı olacak.

With the Akoya apartments your home will be a place that you enjoy  
spending time in, not just a place where you go to sleep.

& private living& private living



Akoya
1+1 DA İRE PLANI

1+1 DA İRE PLANI

Banyo / Bathroom

Yatak Odası / Bedroom

Açık Plan Oturma Odası / Open Plan Livingroom



Bodrum katta kapalı otopark
Güvenlikli site girişi 
A ve B blok için
Güvenlik kameraları 
Ortak alanları gören 
kamera sistemi
Yüzme havuzu (90 m²)
Spor salonu (200 m²)
Çocuk oyun alanı 
(Tartan zemin)
Bahçe Peyzajı 
Panoramik Asansör 
A ve B blokta, 2 adet 
Yangın söndürme  
Kuru ve ıslak yangın 
söndürme sistemi
Yangın kapıları  
Kat hol girişlerinde 
yangına dayanıklı kapılar
Su deposu  
Merkezi su deposu
Jeneratör 
Ortak kullanım alanlarını 
besleyen merkezi jeneratör
Mermer işleri 
Ortak kullanım koridorlar 
ve merdivenler granit

Klimalar 
Su tesisatları
Elektirik  
Boya 
Yapısal

3 yıl
1 yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl

Daire kapıları

Doğrama ve camlar

Balkon

İntercom sistemi

TV sistemi ve internet

Açık Plan Oturma Odası

Penthouse 1 Dükkan 1Penthouse 2 Dükkan 2

Porselen seramik 
yer döşemesi

Porselen seramik 
yer döşemesi

Gizli multi inverter klima

Açık Plan Mutfak

Akrilüx kapaklı dolaplar

Çelik eviyeler

4 cm laminant tezgah

Mekanik havalandırma

Yatak Odaları

Duvar tipi split 
inverter klimalar

Dolaplar mat melamin 
sürme kapılı

Laminant parke 
yer döşemesi

Ensuite Banyo

Banyo

Tuvalet

Mekanik havalandırma

South Sea 
Daireler 

(3+1)

Tahitian
Daireler 

(2+1)

Akoya
Daireler 

(1+1)

Isı ve ses yalıtımlı siyah alüminyum doğramalar ve konfor cam

İç kapılar amerikan panel; dış kapılar lake boyalı

3 adet

3 adet

3 adet

3 adet

3 adet

1 adet

2 adet

1 adet

1 adet

yok

Tüm balkonlarda temperli ya da lamine cam korkuluk ve dış mekana uygun seramik

Renkli görüntülü intercomlar

Merkezi uydu sistemi ve merkezi internet

Garanti Sistemi 

Daire ÖzellikleriBina Özellikleri



Indoor parking on basement
Secured site entrance 
to the A and B blocks 
Security cameras
Camera system surveying
communal areas
Swimming pool (90 m²)
Gym (200 m²)
Children's Playground 
(with Tartan flooring)
Landscaped garden
Panoramic Lifts 
in the A ve B blocks 
Fire extinguisher  
Dry and wet fire 
extinguishing system
Fire doors  
Fire resistant doors on 
the entrance hall floor
Water tank  
Central water tank
Generator 
Central generator for the
public areas
Marble Works 
Communal hallway and stairs 
are made of granite

Air-conditioning
Plumbing
Electricity  
Paint 
Structural

3 years
1 year
1 year
3 years
5 years

Apartment doors

Joinery and glass

Balcony

Intercom system

TV system and internet

Open Plan Living Room

Penthouse 1 Shop 1Penthouse 2 Shop 2

Porcelain tile 
flooring

Porcelain tile 
flooring

Hidden multi inverter 
A/C units

Open Plan Kitchen

Cabinets with 
Akrilux doors

Steel sinks

4 cm laminate 
counter tops

Mechanical ventilation

Bedrooms

Wall mounted split 
inverter A/C units

Matte melamine wardrobes 
with sliding doors

Laminated parquet 
flooring

En-suite Bathroom

Bathroom

Toilet

Mechanical ventilation

South Sea 
Apartments 

(3+1)

Tahitian
Apartments 

(2+1)

Akoya
Apartments 

(1+1)

Black aluminium joinery with thermal and sound insulation, comfort glass

American panel interior doors; lacquered exterior doors

3 rooms

3 rooms

3 rooms

3 rooms 1 room 1 room

3 rooms 2 rooms 1 room

N/A

Tempered or laminated glass railings and outdoor ceramic tiling on all balconies

Colour video Intercoms

Central satellite system and internet

Warranty System

Apartment 
SpecificationsSpecifications of Perla



90 m2 çocuk havuzlu ortak havuz

200 m2 spor salonu / 200 m2 gymBodrum katta kapalı otopark / Indoor car park on basement

90 m2 communal swimming pool with children's swimming pool
%100 Tartan zeminli çocuk oyun alanı Güvenlikli site girişi

Children's playground with 100% Tartan flooring Secured site entrance



An investment opportunity as precious and rare as a pearl is 
waiting for you at Perla. 

Perla is not only a profitable investment; we offer a new business 
opportunity with our commercial areas that possess all the 
special features as the residential areas and where you will 
perform your business with love. 

You can start or expand the business of your dreams with the 
exceeding 300 m2 commercial area options; you can make your 
customers feel unique with the private parking located at the 
entrance. 

At your very first step, the floor, the ceiling, the infrastructure and 
workmanship will make you feel that your business life changes 
and you will experience the excitement and happiness within the 
spaces.

Perla is our most special project and you will feel its exclusiveness 
together with us while taking the first step.

İnci kadar değerli, inci kadar özel ve nadir yatırım fırsatları 
Perla’da sizleri bekliyor.

Perla’da sadece karlı bir yatırıma değil, yaşam alanlarında olduğu 
gibi ticari alanlarımızda sunduğumuz özellikler ile sizlere işinizi 
aşkla yapacağınız, yeni bir iş ve yatırım fırsatı sunuyoruz. 

300 m2’yi aşan ticari alan seçenekleri ile hayalinizdeki işletmeyi 
hayata geçirebilir, özel otopark girişi ile müşterilerinize kendilerini 
özel hissettirebilirsiniz. 

Zeminden, tavana, alt yapıdan işçiliğine daha adımınızı atarken 
iş yaşantınızın değişmeye başladığını hissedecek, mekanlarda 
yaratılan heyecan ve mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız.

Perla bizim en özel projemiz ve bu özelliği siz de ilk adımı atarken 
bizimle birlikte hissedeceksiniz.

T İCAR İ  ALANLAR

COMMERCIAL AREAS
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