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Kendi semtine adını veren, beklentilerinizi 
tümüyle karşılayan bir hayat Batışehir’de
sizi bekliyor. 
Batışehir, 1+0'dan 5+1 dublekslere uzanan 
daire seçenekleri, A+ ofisleri, 121 mağazalı 
alışveriş caddesi, Radisson Blu Residence’si, 
Four Points by Sheraton Otel’i ve hemen 
içindeki Doğa Koleji ile başlı başına bir şehir 
olma özelliği taşıyor.

• TEM’den direkt giriş
• Alışveriş meydanı
• 121 dükkanlı Alışveriş Caddesi
• 108.000 m² peyzaj alanı
• 3 adet kapalı fitness salonu
• 3 adet kapalı havuz
• 3 adet açık havuz
• 2 adet site içi restoran
• Toplam 1.500 m² olan 3 adet çocuk oyun parkı
• Bisiklet yolları
• Yürüyüş ve koşu parkurları
• Halı saha
• Tenis kortu
• Basketbol sahası
• Minyatür mini golf alanı
• Bilardo odası
• Play Station odası
• Özel okul
• Four Points By Sheraton Hotel
• Radisson Blu Residence
• Cami
• A+ ofisler
• Batışehir otobüs hattı
• 3 adet sosyal tesis

REZİDANS BLOĞU
• Restoran
• Fitness salonu
• Buhar odaları
• Sauna odaları
• Kapalı havuz
• Toplantı salonları



Batışehir, 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar değişen büyüklüklerde ve birbirinden farklı 
40 daire tipiyle ihtiyaç duyduğunuz her türlü konforu hemen yanı başınızda bulacağınız 
bir yaşam sunuyor. Hayatı geniş yaşamak ya da küçük mekanlarda büyük ayrıcalıklarla 
tanışmak isteyen herkese uygun bir yaşam seçeneği Batışehir’de.



Konumunuzu yükselten, konforlu ve kaliteli bir yaşam Batışehir Premium Rezidans'ta. Modern mimari 
anlayışıyla farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış daire seçenekleriyle, yalnızca 407 rezidans dairesine ev 
sahipliği yapan Batışehir Premium Rezidans, sunduğu yüksek standartlarla konforu yeniden tanımlıyor. 

Lobi’den açık/kapalı otoparka, hayatınızı kolaylaştıracak donanımlardan vale parking hizmetine,
kat bahçelerinden merkezi ısıtma ve soğutma sistemine kadar seçkin bir yaşamdan beklediğiniz her şey, 
Batışehir Premium Rezidans’ta sizin olmayı bekliyor. Üstelik yardıma ihtiyaç duyduğunuz her konuda 
Concierge Hizmetleri 7/24 yanınızda! Bilgilendirme, organizasyon, seyahat, danışmanlık, özel motor kurye 
hizmetleri ve Premium Lounge da Batışehir Premium ayrıcalıklarından yalnızca birkaçı…



Alışveriş keyfini yaşamak ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için Batışehir’in Alışveriş Caddesi’ne 
uğramanız yeterli… Sadece Batışehir’e değil; tüm İstanbul’a açık olan bu cadde, TEM Otoyolu’nun yanında 
Batışehir boyunca uzanan hareketli bir meydana sahip. Burada 121 mağaza ve sevdiklerinizle güne lezzetli 
molalar vereceğiniz seçkin restoran ve kafeler sizi bekliyor. Kapalı AVM konseptinden sıkılanlar için yaklaşık 

1 km’lik açık alanda alışveriş imkanı sunan Batışehir Alışveriş Caddesi’nde, 
benzersiz bir alışveriş deneyimine hazır olun.



Konutu, rezidansı ve birçok fonksiyonuyla eksiksiz şehir Batışehir’in, iş hayatının ihtiyaçlarına göre sunduğu farklı 
büyüklüklerdeki premium ofisleri, avantajlı konumu, kurumsal firmalar için özel olarak tasarlanmış 380 m2 ’den 

başlayan ve tam katta 750 m2 ’ye kadar ulaşan büyük hacimli ofislerinde, işinizin gereksinimlerini kolayca 
karşılamanın keyfini yaşayacaksınız. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan

77 m2 ’den başlayan farklı hacimlerdeki ofislerde çalışmak, işinizde yeni ufuklar belirlemenizi sağlayacak. 
Batışehir’de tam kat büyük ofislerde 12 adet kapalı otopark imkanı, küçük ofislerde ise 

2 adet kapalı otopark imkanı sizi bekliyor.



Türkiye’nin karma yatırımlar alanında örnek gösterilen projesi Batışehir’in içinde konumlandırılan iki seçkin
otel ile kısa süreli konaklamalı müşterileriniz ya da misafirlerinizi, konforlu ve tüm ihtiyaçlarına rahatça 

ulaşabilecekleri şekilde ağırlayacaksınız.

Radisson Blu Residence
Radisson Blu markasının Türkiye’de açılan ilk rezidansı olan ‘’Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir’’ 

23 ile 125 metrekare arasında 1+0’dan 3+1’e değişen 171 hotel apartments konseptli rezidanstan oluşuyor. 
Radisson Blu Residence'da SPA, 24 saat hizmet veren restoranlar, bar, yüksek hızlı internet, 

4 adet toplantı salonu ve otopark alanları sizi bekliyor.

Four Points By Sheraton Hotel
144 odalı Four Points by Sheraton Hotel, önemli misafirlerinizi en üst standartlardaki özellikleriyle 

şehir oteli konforunda ağırlamanıza olanak sağlıyor. Ayrıca merkezi lokasyonlara yakınlığıyla da eşsiz bir 
konaklama deneyimi yaşatıyor.

Çocuklarınız Batışehir’de Türkiye’nin eğitimdeki liderlerinden Doğa Koleji ile hayata avantajlı başlıyor.
 Doğa Koleji sayesinde yarına büyük adımlarla ilerleyen çocuklarınız; sadece ev

ile okul arasındaki zamanı değil, güzel ve verimli bir geleceği de kazanıyor. 

BENZERSİZ HİZMETLERLE DOLU

Doğa Koleji Batışehir’de



Batışehir’in zengin sosyal alanlarında her günü dolu dolu yaşamanız için her şey düşünüldü. 
Seçkin Alışveriş Caddesi ile rengarenk bir alışveriş deneyimi; fitness salonu, yürüyüş ve koşu parkurları, 
bisiklet yolları, tenis kortu, halı saha, mini golf alanı, basketbol sahası ve açık-kapalı yüzme havuzları ile 
daha fazla hareket imkanı; toplam 1.500 m² olan 3 adet çocuk oyun parkı, bilardo odası ve 
Play Station odası ile eğlenceli seçenekler Batışehir’in zengin sosyal dünyasında sizi bekliyor.

Batışehir’in TEM Otoyolu'ndan özel girişi ve kolay çıkışı sayesinde
dilediğiniz her yere en kolay şekilde ulaşacaksınız.

ZAMAN KAZANIN
BATIŞEHİR’E DİREKT TEM’DEN BAĞLANIN

BATIŞEHİR’DE ELİNİZİN ALTINDA!
KEYİFLİ VE GÜVENLİ BİR YAŞAM

İstanbul Havalimanı

İSTOÇ TİCARET MERKEZİ’NE  KOMŞU

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NE KOMŞU

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE KOMŞU

KANAL D’YE KOMŞU

OTO CENTER’A KOMŞU

MALL OF İSTANBUL 2 DAKİKA

ATATÜRK HAVALİMANI 10 DAKİKA

İSFANBUL TEMA PARK 10 DAKİKA

MASLAK 15 DAKİKA

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 20 DAKİKA

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 20 DAKİKA

İSTANBUL HAVALİMANI 20 DAKİKA

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ 20 DAKİKA



> Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 Dakika
> Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 Dakika
> Mahmutbey-Yenikapı 39,5 Dakika
> Mahmutbey-Üsküdar 48,5 Dakika
> Mahmutbey-Kadıköy 52 Dakika
> Mahmutbey-S. Gökçen Havalimanı 95,5 Dakika
> Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 Dakika
> Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 Dakika

MAHMUTBEY

GÖZTEPE MAHALLESİ

TEKSTİLKENT

YENİMAHALLE AKŞEMSETTİN
YEŞİLPINAR NURTEPE

ALİBEYKÖY
KAĞITHANE

ÇAĞLAYAN
KARADENİZ MAH

KAZIM KARABEKİR
VEYSEL KARANİ

YÜZYIL MECİDİYEKÖY

Proje kapsamında; 13’ü yer altı, 2’si yer üstü olmak üzere toplam 15 adet istasyon bulunmaktadır.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Arasını
26 Dakikaya İndiren Dev Proje
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı



EGE YAPI 
Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası alanda edindiğimiz deneyimin ardından 2006 yılında 

temellerini attığımız Ege Yapı, yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve 
eğitim kurumu gibi birçok projenin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini başarı ile gerçekleştirdi. 

Ege Yapı olarak insanların yaşamlarını kolaylaştıran ve daha iyi bir hayat kalitesi sunan ayrıcalıklı 
projeler geliştirmeyi kendimize görev edindik. Ülkemize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu 
yerine getirirken, çağımızın evrensel koşullarına uyumlu, ülke kalkınmasına ve toplumun refahına 

katkıda bulunacak, istihdam olanağı sunacak projeler üretmeyi ve yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 
Doğal kaynakların bizler için çok kıymetli birer hazine olduğu bilinciyle, projelerimizi sürdürülebilir 

çevre kavramının altında şekillendiriyoruz. Gerek mimari çözümlerde gerek yer aldığımız 
sosyal sorumluluk projelerinde sıradanlığın dışına çıkıyor, yaptığımız her işin alanında 

en iyisi olması için çalışıyoruz. 

Şehir merkezlerinde veya merkezlere yakın lokasyonlarda geliştirdiğimiz projeler ile sadece 
kendi projelerimize değil bulunduğumuz çevreye de değer katmayı ilke edindik. 

Şehirden kaçmak yerine şehri yaşamaya, ayrışmaya değil kimliğini koruyarak kalabalıklara karışmaya,
kendi dünyanda değil çevrenle birlikte var olmaya, özünü kaybetmeden yenilenmeye gelişmeye, daha iyisi için 

çalışırken iyi olanı korumaya, en iyisine ulaşmanın taviz vermeden de mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Ege Yapı kurulduğu günden bu yana geliştirdiği, başta Türkiye’nin tüm fonksiyonları ile hayata geçen
ilk karma yaşam projesi olma özelliğine sahip Batışehir olmak üzere Pega Kartal, İz Tower, İz Park, 

Shangri-La Bosphorus Hotel, Sheraton Grand Samsun Hotel gibi projeler ile toplamda 1 milyon m²’lik
inşaatı başarı ile tamamlayarak hem yatırımcıların hem de iş dünyasının ilgisini çekti. 

Ege Yapı olarak, son 4 yılda inşaatını tamamlayarak teslim etmiş olduğumuz toplam 1 milyon m² 
inşaat alanı ve satışı devam eden Kordon İstanbul, Cer İstanbul, Premium Ofis Beylerbeyi, ÇamlıYaka Konakları, 

projelendirme aşamasında olan Beyoğlu, Ataşehir, Çekmeköy projeleri ve inşaatı devam eden Maslak Square  
ile 2 milyon m²’lik inşaat alanına ulaşmış bulunuyoruz.

DİĞER EGE YAPI PROJELERİ

Shangri-La Bosphorus Hotel Kordon İstanbul

Sheraton Grand Samsun HotelPega Kartal

İzPark İzTower

Cer İstanbul ÇamlıYaka Konakları
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