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BATIŞEHİR’DE KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ 

OLMA DÖNEMİ 
 

Ege Yapı, Emlak Konut güvencesi ile hayata geçirdiği İstanbul’un marka projesi 
Batışehir’de muhteşem bir kampanyaya daha imza atıyor.  Ege Yapı bu 
kampanya kapsamında hiç peşinatsız veya taksitleri 2019’da ödemeye 

başlayarak hemen teslim ev sahibi olma fırsatı sunuyor.  

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından Ege Yapı, yaşamın başladığı prestij 
projesi Batışehir’de, herkesin hayal ettiği eve sahip olabilmesi için önemli bir kampanya 
başlattı.  

108.000 m² peyzaj alanının ve 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar daire seçenekleri olan; A+ 
ofislerden alışveriş caddesine, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından otellere kadar 
birçok fonksiyonu içerisinde barındıran uluslararası ödüllü projesi Batışehir’de, hiç peşinat 
ödemeden sadece 2.240 TL’den başlayan taksitlerle kira öder gibi veya taksitleri 2019’da 
ödemeye başlayarak ev sahibi olmanın yolunu açıyor. Bu eşsiz projede yerini almak isteyenler, 
hayallerindeki daireyi seçtikten sonra dilerse tapusu ile evlerini teslim alabiliyor. 

Dört Dörtlük Bir Hayat 

Kendi semtine adını veren İstanbul’un marka projesi Batışehir’de, misafirlerinizi 
ağırlayabileceğiniz dünyaca ünlü otellerden alışveriş caddesine, yepyeni lezzetler 
tadabileceğiniz restoranlardan, çocuklarınızı güvenle gönderebileceğiniz özel bir okula kadar 
pek çok ayrıcalık sizi bekliyor. 3 adet sosyal tesis, 6 adet açık / kapalı yüzme havuzu, 1.500 m² 
çocuk oyun alanı, basketbol sahası, tenis kortu, halı sah, bisiklet yolları, alışveriş caddesi bu 
ayrıcalıklardan sadece bazıları. 108.000 m² peyzaj alanı olan Batışehir’de, ev sahibi olanlar 
sadece bir eve değil, yaşamaya değer keyiflerle dolu koca bir şehre de sahip oluyor. 

Eşsiz Lokasyon  

Yeni açılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 dakikaya indiren dev metro hattı üzerindeki 
Batışehir’in ayrıca araç kullanıcıları için TEM otoyoluna açılan özel girişi ve kolay çıkışı 
sayesinde her yere ulaşım daha da kolaylaşıyor.  

Batışehir’in yerinde görebileceğiniz benzersiz projesi, eşsiz lokasyonu ve yeni kampanyası ile 
hayalinizdeki eve hiç peşinat ödemeden hemen sahip olmak için www.batisehir.com adresli 
internet sitesinden bilgi talep formunu doldurmak veya 0 (850) 222 53 43 numaralı telefondan 
satış ofisini aramak yeterli oluyor.  

 

http://www.batisehir.com/
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