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Emlak, proje ve varlık 
yönetimi alanında 
20 yıldır uluslar arası 
pazarlarda en iyi 
çözümü veriyoruz.

Stella olarak mükemmelliğe odaklanmış Londra

merkezli gayrimenkul danışmanlık firmasıyız. 

Kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın 

ihtiyaçlarına göre gayrimenkul hizmetleri, inşaat 

proje geliştirme, satış-pazarlama ve varlık yönetimi

alanında hizmetler sunuyoruz.

Gayrimenkul Hizmetleri

Kurumsal ve bireysel müşterilerimize konut, 

ticari ve arsa yatırımlarında en uygun ve en 

cazip yatırım fırsatını bulmasını sağlıyoruz. 

Hizmetlerimiz alım-satım, işletme ve

yeniden yatırıma kadar tüm adımları içerir.

Yeni Hayat Hizmetleri

STELLA olarak yeni hayatınızda yanınızdayız. 

Bir ülkeden diğerine taşınırken tüm geçiş 

süreçlerinde hizmet veriyoruz.

➢ Yaşayacağınız ülke ve şehir seçimi,

➢ Evinizin satın alınması,

➢ Oturum/vatandaşlık belgelerinizin 

hazırlanması,

➢ Şirketinizin kurulması,

➢ Varlıklarınızın aktarılması,

➢ Çocuklarınızın okul, kurs kayıtları, gb.

Mülk Yönetimi

STELLA olarak yatırımcılarımızın 

mülklerinin yönetimi için alım-satım, kiracı 

ilişkileri, kamu ve özel kurumlar ile 

ilişkilerin yönetilmesi dahil tüm süreçler 

için uçtan uca hizmet vermekteyiz. 

İnşaat Proje Danışmanlığı

Orta ve büyük ölçekli inşaat firmaları için 

İngiltere, Avrupa, Balkan Bölgesi, Kuzey 

Afrika ve Orta Doğu’da altyapı ve üstyapı 

proje geliştirme danışmanlığı yapıyoruz. 



Mülk Yönetimi

Yatırımcılarımızın mülklerinin

yönetimi için alım-satım, kiracı

ilişkileri, kamu ve özel kurumlar

ile ilişkilerin yönetilmesi dahil

tüm süreçler için uçtan uca

hizmet vermekteyiz.

❖ Gayrimenkul Alım & Satımı,

❖ Projeden Alım & Satım,

❖ Ticari Gayrimenkul,

❖ Kiralama,

❖Mülk Yönetimi,

United Kingdom

➢ London

➢ South East

➢ Birmingham

➢ Manchester

Turkey

➢ Istanbul

➢ Bursa

➢ Bodrum

➢ Antalya

United States

➢ Miami

➢ New York

➢ Florida

UAE

➢ Dubai

➢ Abu Dhabi

Gayrimenkul Hizmetleri

Kurumsal ve bireysel müşterilerimize

konut, ticari ve arsa yatırımlarında en

uygun ve en cazip yatırım fırsatını

bulmasını sağlıyoruz. Hizmetlerimiz

alım-satım, işletme ve yeniden

yatırıma kadar tüm adımları içerir.
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