




Sizin hikayeniz şimdi başlıyor. Doğa ile dost, doğa ile bütün.
•

Your story begins now. A friend of nature, at one with nature.





YAŞADIĞIMIZ YERİ
ÖZEL YAPAN ŞEY NEDİR?

WHAT MAKES THE PLACE WE LIVE IN SPECIAL?

Doğallığı mı? Konumu mu? Mimarisi mi? Yoksa geçmişimiz mi?

Hepsi.

Bir yaşam alanını kusursuz ve özel yapan şey,
bütün bu değerleri bir çatının altında toplayabilmesidir.

Casa Oliva, yemyeşil bir doğanın içinde,
Girne’nin merkezine çok yakın konumu ile
zeytin ağaçlarının doğallığını ve şehrin dinamiğini buluşturuyor.

Casa Oliva, mutlu bir yaşam için
doğadan asla vazgeçmeyen sakinlerini bekliyor.

Is it the naturalness? The location? Its architecture? Or our history?

All of these.

What makes a living space impeccable and special,
is that it can gather all these values under one roof.

Casa Oliva, embedded in lush nature, located very close to the center of Kyrenia
brings together the naturalness of olive trees and the dynamics of the city.

Casa Oliva awaits its inhabitants who choose to never give up on nature, for a happy life.



Her detayı incelikle düşünülerek tasarlanmış, toplamda 14 villadan oluşan 

Casa Oliva, doğal ve yalın dış cephe görünümü, modern estetik tarzı ile

zeytin ağaçlarıyla çevrelenmiş bir arazide yer alıyor.

Kapınızdan çıktığınız anda yeni kesilmiş çimlerin kokusunu hissetmek, kuş 

sesleri ile güne merhaba demek, yoğun bir günün ardından bahçenizde 

oturup tertemiz dağ esintisini yüzünüzde hissetmek.

Doğayı evinize taşıyan tasarımlarla, dokunduğunuz her köşede dinginliği ve 

huzuru yeniden keşfedeceğiniz Casa Oliva’da yeni bir hayat sizleri bekliyor.



Casa Oliva, consisting of 14 villas in total, designed to perfection with little but crucial details, is located on a land surrounded by olive trees with its 

natural and simple exterior appearance and modern aesthetic style. Feeling the smell of freshly cut grass when you leave your door, welcoming 

the new day with the chirping of birds, sitting in your garden after a busy day and feeling the clear mountain breeze on your face. A new life awaits 

you in Casa Oliva, where you will rediscover calmness and peace in every corner you touch, with the designs that carry nature to your home.



HAYATIN HER ANINA
YAKIN OLUN.

BE CLOSE TO
EVERY MOMENT OF LIFE.

Huzur dolu bir yaşamın günün her noktasındaki rahatlıktan geçtiği inancından 

doğan Casa Oliva ile keyif ve mutluluğa dair hiçbir noktayı geride bırakmayın. 

Şehrin yanıbaşında doğa ile bütün konumuyla hayatın her anına yakın olun.

Farklı toprak renkleri ve doğal ahşabın yumuşaklığını mimarisinde buluşturan 

Casa Oliva’da doğanın kendine has dokusu her zaman sizinle.

With Casa Oliva, born of the belief that a peaceful life passes through comfort 

at every point of the day, do not leave any point of joy and happiness behind. 

Be close to every moment of life with its whole location with nature, right next 

to the city. Casa Oliva’s architecture combines different soil colors and the 

softness of natural wood, with this unique texture, nature is always with you.







VAZİYET PLANI
SITE PLAN





EN İYİ HİKAYELER 
İÇİN SAHNEYİ
HAZIRLIYORUZ!

WE ARE SETTING THE SCENE
FOR THE BEST STORIES!

Güzel tasarlanmış yaşam alanlarını seviyor ve sevdiklerinizle 

paylaşacağınız yeni deneyimler için sahneyi hazırlıyoruz.

Her detayın düşünüldüğü Casa Oliva’da,

“huzur ve konfor” hayatınızın başrolünde.

We love beautifully designed living spaces and prepare the stage

for new experiences that you will share with your loved ones.

In Casa Oliva, where every detail is considered,

“peace and comfort” are in the leading roles of your life.



SALON VE YEMEK ODASI
33,7 m2



LIVING ROOM & DINING ROOM

CASA OLIVA, HAYATINIZA KEYİF KATACAK.
CASA OLIVA WILL ADD JOY TO YOUR LIFE.

33,7 m2



MUTFAK
26 m2



KITCHEN
26 m2



YATAK ODALARI
17 m2  •  15,7 m2  •  16,7 m2



BEDROOMS
17 m2  •  15,7 m2  •  16,7 m2



• Toplam 220m2 yaşam alanı

• Acrilux veya soft touch seçenekli

  mutfak dolap kapakları

• Çimstone mutfak ve lavabo tezgahı

• Tüm iç mekanlarda 1. sınıf yer seramiği döşemesi

• Yatak odaları seramik veya laminant parke seçenekli 

• Yatak odalarında gömme dolap

• Gömme rezervuarlar

• LPG’li merkezi ısıtma sistemi

• Doğal mermer iç basamaklar

• İsveç ahşap giriş kapısı

• Cam kapaklı döküm şömine

• Split (Duvar Tipi) inverter klima 

• İnternet, uydu, telefon ve CCTV altyapısı

• Eve geçişli otomatik kapalı garaj (Rolling shutter) 

• Uzaktan kumandalı bahçe kapısı

• Hidrofor 

• Kısmi dağ taşı cephe kaplaması 

• Çevre aydınlatması

• 652m2 Ortak yeşil alan

• Çocuk oyun parkı, Baharat bahçesi

• Her evin bahçesinde Zeytin Ağacı 

• Havuzlu ve havuzsuz ev seçenekleri ile

PROJE ÖZELLİKLERİ



• Total 220m2 living area

• Acrilux or soft touch option

  kitchen cabinet doors

• Çimstone kitchen and sink bench

• First class floor ceramic tile in all interiors

• Bedrooms with ceramic or laminate flooring options

• Built-in closets in all bedrooms.

• Built-in reservoirs

• Central heating system with LPG

• Natural marble interior steps

• Swedish wooden entrance door

• Cast iron fireplace with glass cover

• Split (Wall type) inverter air conditioner

• Internet, satellite, telephone and CCTV infrastructure

• Auto-close garage (Rolling shutter)

• Remote controlled garden gate

• Pressure tank

• Partial mountain stone facade coating

• Outdoor lighting

• 652m2 Common green area

• Children’s playground, Spice garden

• Olive Tree in the gardens of each house

• With or without pool house options

PROJECT FEATURES



ZEMİN KAT
GROUND FLOOR

1. KAT
FIRST FLOOR

KAT PLANLARI FLOOR PLANS



Örnek görseller, kullanım alanları ile ilgili fikir verme amaçlı tasarlanmış görseller olup,
Özyalçın Construction Ltd.’nin görsellerdeki mekanları projede uygulama zorunluluğu yoktur.

Broşürde kullanılan iç mekan görselleri tamamen kullanım alanları ile ilgili fikir verme amaçlı
tasarlanmış olup, Özyalçın Construction Ltd.’nin bu görsel içeriklerini birebir uygulama zorunluluğu yoktur.

Broşürde belirtilen tüm metrekareler brüt şeklindedir.

•

••

•••

Since the provided sample images of the living areas were designed to serve
only as examples, Özyalçin Construction Ltd. cannot be obliged to execute them.

Since the pictures of the interiors were designed to serve only as examples,
Özyalçin Construction Ltd. connot be obliged to fully execute their contents.

All square meters mentioned in the brochure are in gross.

•

••

•••




