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Fransa’da 
sektörünün lideri 
Grup Avenir

Avenir Grup Fransa, 2002 yılında 

Fransa’da gayrimenkul projeleri ile 

faaliyete geçmiştir Şuan Fransa’da 

sektöründe 3. olan firmamız 2200 

çalışma arkadaşı ile birlikte yılda 

1500’ün üzerinde konut yatırımları 

gerçekleştirmektedir.

Avenir Grup 2014 yılından bu yana 

gayrimenkul yatırımları ile Kayseri’de 

faaliyet göstermektedir.

2017 yılı itibari ile inşaat ve 

gayrimenkul ana faaliyet kollarıyla 

hizmetlerine hız veren Avenir Grup, 

Fransa’da gerçekleştirdiği başarı ile 

Türkiye’yi de taçlandıracaktır. 

Avenir Grup İnşaat Avrupa 

modülünde en ince imalat işlerinde 

bile uzmanlaşmış, teknik alt 

yapısını uzman kadrosu ile inşa 

etmiş, günümüz inşaat anlayışına 

farklı bakış açısı getiren, malzeme 

seçiminde alternatifleri geniş tutan, 

iş ve işçi güvenliğine önem veren, 

etik kurallara bağlı, ilkeli ve güçlü 

bir firma bilincini şimdi Türkiye’ye 

taşımak için yola çıkmıştır.

Avenir Grup Türkiye 2018 yılı 

itibariyle projelerine hız vermiş ve bu 

yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

Sizleri çıktığımız bu yolda beraber 

yürümeye davet ediyoruz...

Teşekkürler...
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Bazen gitmek gerekir...

1965

Doğduğun toprakları içine 

çekip, şöyle son bi kez ardına 

bakıp gidersin...

Gittiğin yere götürdüğün en 

büyük  şey özlemdir, daha 

giderken özlersin...

Zaman geçer ama

özlemin bitmez...

Büyürsün, 
iyisini yaparsın 
ama en iyisini 
kendinden 
olana 
saklarsın.

Fransa’nın en 
büyük inşaat 
şirketlerinden 
Avenir artık 
Türkiye’de!

Bir gurbetçi
hikayesi...

Bazen gitmek gerekir. Doğduğun 

toprakların kokusunu içine çekip, 

şöyle son bir kez bakıp ardına 

gidersin. Gittiğin yere götürdüğün 

en büyük şey özlemdir. Daha bırakıp 

giderken özlersin. Sonra bir resme 

dalar özlersin. Alın teri dökerken 

özlersin. Zaman geçer ama 

özlemin hiç bitmez. Büyürsün iyisini 

yaparsın ama en iyisini kendinden 

olana saklarsın. Bizim için zamanı 

geldi Fransa’nın en büyük inşaat 

şirketlerinden biri olmanın gururuyla 

15 yıllık başarımızı şimdi vatan 

topraklarına taşıyoruz. Avenir inşaat 

olarak artık Türkiye’deyiz. 
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Eşsiz lokasyonu
ile Talas325 
Vaziyet Planı

Talas 325, Kayseri’nin en kolay 

ulaşım sunan noktasında hayata 

geçiyor. Tramvay yoluna yürüme 

mesafesinde yükselen bu benzersiz 

proje okul,hastane ve üniversiteye 

olan yakınlığı ile hayatın merkezinde 

bir yaşam sunuyor. 

İç mimarisi ve kolay ulaşım 

sağlayan mükemmel konumuyla 

beklentilerinizin bir tık üzerine çıkıyor. 
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Büyürsün, iyisini 
yaparsın

ama en iyisini 
kendinden olana

saklarsın...
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Talas325’i
farklı yapan 
özellikleri

1 5

2 6

3 7

4 8

Mesken ücreti dahil
satış fiyatları.

Teslimat esnasında daire temizliği yapılmış 
vaziyette olacak.

Ev tesliminde kat mülkiyeti 
tapusu verilecek.

Peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılacak ve 
bunun için ekstra bir ücret alınmayacaktır.

Her daireye cam balkon yapılacak,
bu sayede dış cephe estetiği korunacak.

Teslimat esnasında bina yönetimi 
görev halinde olacaktır.

Her daire için kat hollerinde daireye
özel kiler bulunacak.

Ev içerisindeki tüm kapı ve PVC’ler 
standart üzerinde yüksektir.
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Tavlusun Cd.

Bilge Kağan Cd.

Halef Hoca Cd.

Turgut Özal Cd.

474. Sk.

Aşık Veysel Blv.

Mix AVM

Aşiyan Sk.

Melikşah Cd.

Papatya Cd.

Erciyes Ünv.

Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Erciyes Üniversitesi
15 Temmuz Yerleşkesi

Sağlık Ocağı

Camii

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Yıldırım Beyazıt
O�aokulu

Sahra Galip Özsan
O�aokulu

M.E.B.

eşsiz
lokasyon

Talas325 eşsiz lokasyonu ile şehrin 

merkezinde tüm beklenti ve talepleri 

karşılayacak, güvenli ve yatırım 

odaklı bir yaşam projesi.

Tavlusun Caddesi ve Talas Viyadüğü 

çıkışı, toplu taşıma noktaları, eğitim, 

alışveriş ve etkinlik merkezleri 

gibi ihtiyaç duyacağınız her yer en 

yakınınızda. Üstelik tramvay projesi 

ile gayrimenkul piyasasında değeri 

her gün yükselen bölgelerden birinde 

olan Talas325, yüksek karlılık sunan 

yatırım seçeneği ile eşsiz lokasyona 

sahip.
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mutfak Modern dokunuşlarla evinize değer 

katan, temiz havaya açılan aydınlık, 
modern bir mutfak sizleri bekliyor.
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Pratik bir
yaşam.

Size hayatı
pratik yaşamak

yakışır...

“
Hayatı kolaylaştıran modern tasarımları  

ve şıklığıyla sizi mutfağınıza bağlayacak, 

sevdiklerinizle eşsiz tariflere imza 

atacağınız, sevdiklerinize sürprizler 

hazırlayacağınız huzurlu ortam ile hayat 

daha da keyifli!

Farklı ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış, göz kamaştırıcı çizgilerin 

mutfağınıza yepyeni bir ruh katmasıyla yeni evinizde konfor ve 

kalite her yerde. 
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salon Herşey siz ve

sevdiklerinizin mutluluğu için
dizayn edildi...
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Size bu konforun 
keyfini çıkartmak 

yakışır...

“Dilediğiniz gibi dekore edebileceğiniz 

ferah ve konforlu yaşam alanı 

içerisinde aileniz ve sevdikleriniz için 

her şey düşünüldü. Salon içerisinde 

kullanılan renkler ile uyumu sağlayan 

duvar kağıdı tasarımı salonunuzu 

dekore ederken oldukça avantajlı.

Daha pratik yaşam alanları oluşturmak için kullanılan standardın 

üzerinde priz sayısı ile rahatınız için her şey düşünüldü.

Konforlu bir
yaşam.
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oturma
odası Çocuklarınızın güvenli bir ortamda 

sosyalleşebilmesi için her şey 
düşünüldü.
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Keyifli bir 
yaşam Size her anın 

tadını çıkarmak 
yakışır...

“
Aileler için benzersiz mimarisi ile 

tasarlanmış yaşam alanları ve farklı 

ihtiyaçlara yönelik etkili yaşam 

çözümleri ile modern ve eksiksiz bir 

yaşamdan çok daha fazlası.

Ailelerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız ferah, kullanışlı, güneş 

alan evlerimiz kayıpsız mimariyle inşa ediliyor, sahip olduğunuz 

hiçbir metrekare boşa gitmiyor.

27

www.grupavenir.com



Keyifli bir 
yaşam Size her anın 

tadını çıkarmak 
yakışır...

“
Aileler için benzersiz mimarisi ile 

tasarlanmış yaşam alanları ve farklı 

ihtiyaçlara yönelik etkili yaşam 

çözümleri ile modern ve eksiksiz bir 

yaşamdan çok daha fazlası.

Ailelerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız ferah, kullanışlı, güneş 

alan evlerimiz kayıpsız mimariyle inşa ediliyor, sahip olduğunuz 

hiçbir metrekare boşa gitmiyor.

27

www.grupavenir.com



28 29

www.grupavenir.com www.grupavenir.com

çocuk
odası Aslında her şey çocuğunuzun 

mutluluğu için....
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Çocuğunuza günün 
keyfini çıkarmak 

yakışır...

“
Talas 325’te keyif dolu günler geçirebilmeniz için çocuğunuza ve 

size geniş alanlar ayırdık. Talas 325’de çocuğunuzla birlikte her 

günün keyfini bir tık daha fazla yaşayacaksınız.

Sınır tanımayan hayal gücüne sahip 

çocukların keyifli vakit geçirebileceği 

bir ortamda güvenle büyüsün diye 

her şey düşünüldü. 

Eğlenceli bir
yaşam.
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yatak
odası Temiz hava ve gürültüden uzak 

bir ortam ile dingin bir uykuya ev 
sahipliği yapan yatak odanızda her 
gün daha güzel bir güne uyanın!
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Size huzur 
dolu bir yaşam 

yakışır...

“
Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte her 

gün daha iyi bir güne uyanacağınız 

mutlu ve huzurlu bir yaşamın keyfini 

çıkarın. Minimal tasarım anlayışının 

altında yatan kalite ve konfor, iç 

tasarım malzemelerinin eşsiz 

işçiliğiyle benzersiz bir bütünlük 

yaratıyor. Geniş pencereleri ile de 

huzuru ve doğayı ev yaşamının içine 

dahil ediyor.

Evinizin diğer alanları ile uyum içerisinde tasarlanmış 

yatak odası ile yaşam alanlarınızda huzur dolu alanlar 

oluşturmanız çok kolay. 

37
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Huzurlu bir 
yaşam
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Huzurlu bir 
yaşam



Uluslararası alanda en iyi tasarımlar 

ile dizayn ettiğimiz banyonuzda, ledli 

ayna tasarımı ve kolay kullanım 

sağlayan çamaşır makinesi üstü 

dolap uygulaması evinize fark 

katıyor. 

WCBANYO Ferah bir
yaşam.
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A BLOK

( 26 Daire )

4+1
SALON  27.70 m2

MUTFAK  16.25 m2

OTURMA ODASI 15.35 m2

YATAK ODASI 12.75 m2

GİYİNME ODASI 3.40 m2

EBV. BANYO  1.20 m2

ÇOCUK ODASI 11.75 m2

ÇOCUK ODASI 10.45 m2

ANTRE  10.95 m2

GECE HOLÜ  4.70 m2

BALKON  8.10 m2

BANYO  5.25 m2

LAV. - WC  3.15 m2

daire
planları
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B - D - E BLOK

( 168 Daire )

3+1
SALON  26.15 m2

MUTFAK  16.20 m2

OTURMA ODASI 15.85 m2

YATAK ODASI 14.55 m2

GİYİNME ODASI 1.80 m2

EBV. BANYO  1.20 m2

ÇOCUK ODASI 12.15 m2

ANTRE  10.80 m2

GECE HOLÜ  3.20 m2

BALKON  8.95 m2

BANYO  5.85 m2

LAV. - WC  3.15 m2

ÖRNEK DAiREMİZ BU PLANA 
UYGUN HAZIRLANMIŞTIR.

A BLOK

( 26 Daire )

3+1

SALON  27.70 m2

MUTFAK  16.25 m2

OTURMA ODASI 15.35 m2

YATAK ODASI 12.75 m2

GİYİNME ODASI 2.20 m2

EBV. BANYO  1.80 m2

ÇOCUK ODASI 11.75 m2

ANTRE  10.95 m2

BALKON  8.10 m2

BANYO  4.75 m2

LAV. - WC  3.15 m2



B - D - E BLOK

( 168 Daire )

3+1
SALON  26.15 m2

MUTFAK  16.20 m2

OTURMA ODASI 15.85 m2

YATAK ODASI 14.55 m2

GİYİNME ODASI 1.80 m2

EBV. BANYO  1.20 m2

ÇOCUK ODASI 12.15 m2

ANTRE  10.80 m2

GECE HOLÜ  3.20 m2

BALKON  8.95 m2

BANYO  5.85 m2

LAV. - WC  3.15 m2

ÖRNEK DAiREMİZ BU PLANA 
UYGUN HAZIRLANMIŞTIR.

A BLOK

( 26 Daire )

3+1

SALON  27.70 m2

MUTFAK  16.25 m2

OTURMA ODASI 15.35 m2

YATAK ODASI 12.75 m2

GİYİNME ODASI 2.20 m2

EBV. BANYO  1.80 m2

ÇOCUK ODASI 11.75 m2

ANTRE  10.95 m2

BALKON  8.10 m2

BANYO  4.75 m2

LAV. - WC  3.15 m2



C BLOK

( 56 Daire )

2+1

C BLOK

( 28 Daire )

2+1
YAŞAM ALANI 7.85 m2

MUTFAK  11.05 m2

YATAK ODASI 12.20 m2

ÇOCUK ODASI 10.65 m2

ANTRE  5.20 m2

GECE HOLÜ  2.60 m2

BALKON  8.72 m2

BANYO  3.80 m2

LAV. - WC  2.60 m2

YAŞAM ALANI 21.20 m2

MUTFAK  11.55 m2

YATAK ODASI 10.75 m2

ÇOCUK ODASI 12.70 m2

ANTRE  6.75 m2

GECE HOLÜ  3.55 m2

BALKON  5.00 m2

BANYO  3.55 m2

LAV. - WC  2.60 m2



C BLOK

( 56 Daire )

2+1

C BLOK

( 28 Daire )

2+1
YAŞAM ALANI 7.85 m2

MUTFAK  11.05 m2

YATAK ODASI 12.20 m2

ÇOCUK ODASI 10.65 m2

ANTRE  5.20 m2

GECE HOLÜ  2.60 m2

BALKON  8.72 m2

BANYO  3.80 m2

LAV. - WC  2.60 m2

YAŞAM ALANI 21.20 m2

MUTFAK  11.55 m2

YATAK ODASI 10.75 m2

ÇOCUK ODASI 12.70 m2

ANTRE  6.75 m2

GECE HOLÜ  3.55 m2

BALKON  5.00 m2

BANYO  3.55 m2

LAV. - WC  2.60 m2



w w w . t a l a s 3 2 5 . c o m



w w w . t a l a s 3 2 5 . c o m
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www.grupavenir.com

Türkiye Merkez Ofis

444 5 026
Melikgazi Mah. Sivas Cad. Kadı Mahmut Vakfı 

5. Blok 144/A Melikgazi - Kayseri

info@grupavenir.com

www.grupavenir.com

Fransa Merkez Ofis

04.75.86.11.48
19, Cours Alexandre Borodine 26000 Valence

contact@grpta.fr

www.groupeavenir.fr


