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Yeni Yıla Yeni Eviyle Girmek İsteyenlere
Batışehir’den Son Büyük Teklif
Ege Yapı, “Türkiye’de tüm fonksiyonları ile hayata geçen ilk karma yaşam
projesi” Batışehir için çok özel kampanya düzenliyor. Yılın son kampanyası ile
Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım ve Getiri Potansiyeli En Yüksek Projesi
seçilen, yaşamın başladığı bu özel projeden ev sahibi olma imkanı veriliyor.
Yaşamın başladığı Batışehir’de ev sahibi olmak isteyenler, sadece 5.000 TL
peşinat, 3.180 TL’den başlayan taksit imkanı veya düşük peşinatlarla 60 ay %0
faiz avantajları gibi çok özel ödeme seçenekleri ile dairelerini hemen teslim
alabiliyor.
Ege Yapı, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıran Batışehir projesine özel
2015 yılının son büyük kampanyasını düzenliyor. Konut, rezidans, ofis, alışveriş caddesi, okul
ve otelleri ile Türkiye’de hayata geçen ilk karma yaşam projesinde ev sahibi olmak isteyenler
için birçok karma yaşam fonksiyonunu bir arada sunan Batışehir’de yaklaşık 15.000 kişinin tüm
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal yaşam alanları bulunuyor.
1+0’dan 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleriyle kendi semtine adını veren Batışehir,
zengin sosyal imkânlarının yanı sıra, kendi toplu taşıma hattı, Türkiye’nin önde gelen eğitim
kurumlarından Doğa Koleji, Four Points by Sheraton Otel’i, Türkiye’nin ilk hotel apartments
konseptli Radisson Blu Residence’ı, 121 mağazalı alışveriş caddesi, A+ ofisleri, spor alanları ve
geniş peyzaj düzenlemesi ile ayrıcalıklarla dolu dünyanın içerisinde yerini almak isteyenlere
kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
Ege Yapı, farklı tercihlere cevap verebilecek şekilde tasarlanan Batışehir’in kaçırılmayacak
kampanyası ile sadece 5.000 TL peşinat, 3.180 TL’den oluşan taksit imkanı ve 60 ay %0 faiz
avantajlarından oluşan alternatif ödeme koşulları sunuyor. Yaşamın başladığı Batışehir’de
karma yaşamın tüm ayrıcalığı bir arada bulunabilirken, yatırımcılar da uygun ödeme koşulları
ile aldıkları daireleri dilerse hemen kiraya verebiliyor. Böylece aylık ödemelerine kira geliri gibi
çok önemli bir destek de sağlayabiliyorlar.

Lokasyon değeriyle fark yaratıyor…
Konumu itibariyle İstanbul’un tam kalbinde bulunan Batışehir, Levent-Maslak aksıyla birlikte
değerlendirilen Basın Ekspress Yolu, Atatürk Havalimanı aksı, Kuzey Marmara Otoyolu’na
doğrudan erişimi, yeni yapılacak 3. Havalimanı ve 3. Köprü güzergahına kolay ulaşımı ile yüksek
prim vadeden bir lokasyonda yer alıyor.
Avrupa’nın en büyük otoyolu TEM ve Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan Batışehir’e
TEM’den ve Başakşehir Kuzey Marmara bağlantı yolundan direkt giriş imkanı bulunuyor. Araç
sahipleri için E-5’ten direkt bağlantı imkanı sağlayan Batışehir’den İstanbul’un hemen her
noktasına kolayca ulaşılabiliyor.
Detaylı bilgi için www.batisehir.com veya 08502225343
Ege Yapı Hakkında:
Taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Ege Yapı, ulusal ve uluslararası
deneyimi ve bilgi birikimi ile inşaat sektörünün öncü firmaları arasında yer almaktadır. Yurt içi ve yurt
dışında yaklaşık 1.200.000 m² alanı kapsayan birçok ödüllü konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim
kurumu gibi projelerin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini başarı ile gerçekleştirmeye devam
etmektedir.
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