
 
 

Basın Bülteni                   07 Şubat 2014 

EgeYapı Group’tan Sevgililer Günü’ne Özel Kampanya 

EgeYapı Group’dan Ev Sahibi Olanlar  

Maldivler’de Tatil Yapma Fırsatını Yakalıyor 

EgeYapı Group, İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Bağcılar’da yükselen dev 

projesi Batışehir ve İstanbul’un yeni çekim merkezi Kartal’da rezidans 

anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırarak konforlu bir yaşamın kapılarını 

açan Pega Kartal’dan konut sahibi olan  yatırımcılarını Maldivler’e gönderiyor. 

EgeYapı Group’un Batışehir ve Pega Kartal projelerinden ev sahibi olan 

yatırımcılar için geçerli olan Sevgililer Günü’ne özel kampanyası 21 Şubat’a 

kadar devam ediyor. 

EgeYapı Group, İstanbul Bağcılar’da inşa edilen “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü 

Batışehir Projesi ve İstanbul Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam merkezi Kartal’da inşa ettiği Pega Kartal 

Projesi’nde 21 Şubat tarihine kadar ev sahibi olan yatırımcılar, Sevgililer Günü’ne özel kampanya ile 

Maldivler’de iki kişilik tatil yapma şansını yakalıyor. 

Batışehir ve Pega Kartal Projeleri, “Sevgililer Günü Kampanyası” ile herkesi projelerden ev sahibi 

olmaya davet ediyor. Sevgililer Günü’ne özel bu kampanya ile sevdiklerinizle birlikte güzel bir yaşam 

sürdüreceğiniz ev hayallerinizin gerçek olmasının keyfini Maldivler’de yaşayacaksınız.  

Batışehirli olmanın birbirinden cazip 3 ayrı yolu 

•             Batışehirli olmak isteyenler, dilerlerse yüzde 1 peşinat vererek sonraki ilk 24 ay boyunca 

1.108’er TL ve ardından da 96 ay boyunca 1.935 TL’den başlayan taksitler ödeyerek konut sahibi 

olabiliyorlar.  

•             İkinci alternatif ödeme planı kapsamında ise yatırımcılar, yüzde 5 peşinat ödeyip ardından ilk 

24 ay 739 TL ve sonraki 96 ay boyunca da 1.290 TL’den başlayan taksitler ödeyerek Batışehirli olma 

fırsatı yakalayabiliyorlar.  

•             Bir diğer alternatif ise daire bedelinin yarısını peşin verip kalan kısmı banka kredisi 

kullanmadan firma bünyesinde kredilendirilmek üzere vade farksız 24 eşit taksitte ödeyebiliyorlar. 

 

 



 
 

25 bin TL’lik Fırsat ve 1.600 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Planı 

Pega Kartal’da % 1 KDV avantajı ile birlikte sunulan % 1 Peşinat ve %0,69’dan başlayan faiz oranları da 

devam ediyor. Pega Kartal’ın ödeme planlarında yatırımcılara sağlanan birbirinden farklı alternatifler 

ile kazanç tipine ve bütçeye göre değerlendirebilecek uygun bir ödeme planı oluşturuluyor. Bu 

çerçevede; 

 Pega Kartal’da ev sahibi olmak isteyenler, dilerlerse yüzde 1 peşinat vererek daire tutarının  

% 25’ini 12 ay sonra, % 24’ünü 18 ay sonra ve kalan % 50’lik kısmını banka kredisi ile 

ödeyebiliyorlar.  

 

 İkinci alternatifte ise % 15 peşinat ödeyerek, %25’lik ara ödemeyi 2 yıl sonra yapıyorlar. 

Kalan % 60’lık kısmı için cazip oranlarla banka kredisi kullanabiliyorlar.  

 

Batışehir farkı ve avantajları 

 

Yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırımla 818 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Batışehir Projesi’nde, 

188 bin TL’den 1 milyon 369 bin TL’ye kadar farklı fiyatlarla toplam 3 bin 305 adet konut yer alacak. 

Proje kapsamında konutların yanı sıra otel – rezidans ve ofislerin yer alacağı Batışehir Premium ile çok 

sayıda önemli markanın da bulunacağı bir açık hava çarşısı bulunacak.  

Prens Adaları’na residence konforuyla bakış 

  

32 katlı Residence bloğu ve 5 katlı Ofis bloğundan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks 

tipleriyle yatırımcılara zengin seçenekler sunuyor. 40 metrekareye varan salonlar, 3.20 metre tavan 

yüksekliği, tabandan tavana kadar cam yüzeyleri ile keyifli ve konforla tasarlanan Pega Kartal’da daire 

içi donanımlar da en üst sınıf ürünlerden oluşuyor. Pega Kartal sakinleri, Lobby lounge,  açık yüzme 

havuzu, fitness sağlık merkezi,  buhar odası, sauna ve Türk hamamı ile her gün zinde yaşamın 

mutluluğunu hissedecekler.  
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