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EgeYapı Group Cityscape Uluslararası Gayrimenkul 
Fuarı’nda Yatırımcılarla Buluştu 

 

Geliştirdiği ayrıcalıklı projeler ve sosyal yaşam alanları ile Türkiye’nin öncü 
gayrimenkul firmalarından olan EgeYapı Group, 8 – 10 Eylül 2015 tarihlerinde 

Dubai’de düzenlenen Cityscape Uluslararası Gayrimenkul Fuarı ve 
Konferansı’nda yatırımcılarla buluştu. 

 
EgeYapı Group, her yıl dünyanın dört bir yanından gayrimenkul projelerinin sergilendiği 
Cityscape Uluslararası Gayrimenkul Fuarı ve Konferansı’na bu yıl İstanbul Bağcılar’da 
yükselen “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir, Kartal’da yükselen 
Pega Kartal ile beraber Kağıthane’de geliştireceği yeni projesi ile katıldı. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai’de 8 – 10 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 
Cityscape Uluslararası Gayrimenkul Fuarı ve Konferansı’nda yatırımcılarla bir araya gelen 
EgeYapı Group, yabancı yatırımcı ve fonlara projelerini tanıttı. 
 
H. İnanç Kabadayı: “Yabancılardan büyük ilgi gören projelerimize fuarla birlikte ilgi 
artacaktır” 
 
Dubai’de gerçekleşen Cityscape Uluslararası Gayrimenkul Fuarı ve Konferansı’na ilişkin 
görüşlerini dile getiren EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı; 
“Dünyanın dört bir yanından gayrimenkul projelerini görme imkanı bulduğumuz böylesi bir 
organizasyona Türkiye’den birçok marka katılarak projelerini sergiledi. EgeYapı Group olarak 
biz de yabancı yatırımcı ve fonlardan gördüğümüz ilgi nedeniyle, kısa ve orta vadeli 
stratejilerimiz gereği, bölgedeki etkin gayrimenkul geliştiricilerden biri olma hedefi ile bu 
önemli fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık. Hem sosyal imkânları hem de cazip 
fiyat olanakları sunduğumuz projelerimizde, özellikle Körfez ülkelerinden yatırımcıların odak 
noktası haline geldik.  
Satışı devam eden “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir, her dönemde 
değerini katlamaya ve yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Batışehir projemizin 
dışında satışı devam eden Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam merkezi Kartal’da hayata 
geçirdiğimiz Pega Kartal projesini de yatırımcılarla buluşturduk ve Kağıthane’de 
geliştirdiğimiz yeni projemiz ile özellikle yabancı yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi 
görmesini; doğru lokasyonda ve ihtiyaçlara uygun hayata geçirilen yapılar olması sebebiyle 
başarımızın en büyük kanıtı olarak kabul ediyoruz. Bu tür fuarlarda hem ülkemizin tanıtımını 
hem de EgeYapı Group’un tanıtım çalışmalarını yapıyoruz” dedi. 
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