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Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Her şeyin yanı başınızda olduğu tek şehir
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Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.2



Hayata kazançlı bir
yatırım yapmak için

Batışehir, en doğru adres.
Batışehir'e yatırım yapmak için çok fazla 

düşünmeye gerek yok. Çünkü Batışehir'de 
yok yok! Büyük bir şehirden beklediğiniz 

her şey, şehrin kalbinde yer alan 
Batışehir'de, hemen yanı başınızda.
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BATIŞEHİR
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KOŞU PARKURU01 BİSİKLET PARKURU02 YÜZME HAVUZU03 ÇOCUK OYUN ALANI04

Tüm ihtiyaçlarınızı
    bir arada bulmanın mutluluğu...
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OFİS BATI
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MEDİTASYON ALANLARI05 MİNİ GOLF06 TENİS07 FUTBOL08 BASKETBOL09 KORU10

Batışehir, Avrupa’nın en büyük projelerinden biri. Adeta şehrin
içine kurulan, her yerin birbirine yakın olduğu yepyeni bir şehir.
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Batışehir’in en büyük farkı,
     şehrin kalbindeki konumu.

Batışehir; Güneşli’de, Doğan Medya Center’ın hemen karşısında.
TEM ve E-5’in tam kesiştiği yerde konumlanan Batışehir, 
Atatürk Havalimanı’na da sadece 10 dakika mesafede. 
Yani İstanbul’un kalbinin attığı yerde şimdi yepyeni bir şehir kuruluyor. 

Bağlantı yollarıyla zaman kaybetmeyin,
direkt TEM’e girin.
Batışehir’in TEM Otoyolu’na açılan özel giriş ve çıkışı sayesinde her yere ulaşım 
daha da kolaylaşıyor. Lokasyonun önemini bilenler Batışehir’i tercih ediyor.



7

Habibler-Arnavutköy
-Mahmutbey Çıkışı



Büyük hayalleri olanlar için
     büyük bir şehir…    
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Batışehir, 1+0’dan 4+1’e kadar değişen büyüklüklerde ve birbirinden farklı
40 daire tipiyle ihtiyaç duyduğunuz her türlü konforu hemen

yanı başınızda bulacağınız bir yaşam sunuyor.
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Batışehir'in yeşil alanlarında 
               tüm aileye yetecek yer var.
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Şehir insanının ihtiyaç duyduğu, oldukça zengin yeşil alanlara sahip olan Batışehir,
hayatı doğayla iç içe sürdürmek isteyen aileler için tasarlandı.
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Hayattan büyük keyif almanız için
               yeşile büyük önem verdik.  

Batışehir’in
oksijen deposu: 
Batı Koru         
Dört bir yanı ağaçlarla 
sarılı Batı Koru, 
Batışehir’in en yeşil 
bölgesi. Zengin bitki 
dokusunun sergilendiği 
bu eşsiz koru, 
Batışehir’de yaşayanlar 
için doğal bir cennet 
olacak.

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.12



Batışehir’de etkileyici bir peyzaj da sizi bekliyor. 
Su ile yeşilin buluştuğu Suda Park’ta bisiklet yollarında bisiklet sürebilir 

ya da süs havuzlarının kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.
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Daha iyi bir gelecek için
             büyük f ikirler…

• Batışehir’de yaşayanlara açık ve yeşil alanlar sunduk.
• Gölet ve yansıma havuzları sayesinde oluşan 
 ekosistemle Batışehir’de iklimi düzenledik.
• Peyzajda kullanılan bitki seçimiyle yeşil alanların          
 sulanmasında tasarruf sağladık.
• Yeşil çatı uygulamasıyla yeşil alanları artırdık.
• Minimum açık otopark alanları sayesinde yeşil alanları 
 artırdık, hava kirliliğini minimuma indirdik.
• Yürüyüş yollarına ve bisiklet parkurlarına yer verdik.
• Batışehir’in konumu sayesinde Batışehir sakinlerini   
 toplu taşımaya teşvik etmeyi ve CO2 emisyonunu en aza 
 indirmeyi hedefledik.
• Güneş ışığından maksimum fayda sağlamak için 
 birbirinin ışığını engellemeyen binalar tasarladık.
• Genel alanlarda Batışehir’in elektriğini fotovoltaik 
 panellerden desteklenmesini sağladık.
• Ekolojik dengeye katkıda 
 bulunmak için Batışehir 
 sakinlerini kuş evlerinde 
 kuş yetiştirmeye teşvik 
 etmeyi planladık.  

Geleceği koruyan,
sürdürülebilir bir
yatırım: Batışehir
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Batışehir’i inşa ederken gelecek kuşaklarımızı da düşündük.
Batışehir’in enerjisini mümkün olan en verimli şekilde kullanmasını sağladık.
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Batışehir’de suyun
               yeri büyük.   

Dilediğiniz
her anda,
su hayatınızda
Batışehir’de suya verilen 
önemin bir simgesi olan
Suda Park, yansıtma 
havuzundan oluşan harika bir 
su parkı. Bu parkın altında 
fitness, soyunma odaları ve 
kafeterya bulunuyor.
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 Batışehir’de suyla iç içe bir hayat sizi bekliyor.
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Eforunuzu yolda değil
               sporda harcayın.

Basketbol Mini GolfSPAKapalı Havuz
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Batışehir’deki spor alanları günün stresini atmak ve sağlıklı yaşamak isteyenlerin favori mekanı.
Özel ekipmanlara sahip alanlarda değişik spor dallarını deneyimleme imkanı bulacaksınız.

FitnessSquash Voleybol
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Batışehir sakinleri sabah yürüşü yapmak ve 
               dinlenmek için eşsiz mekanlara sahipler.

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.20
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Hem ruhunuzu, hem de bedeninizi dinlendiren 
yemyeşil yürüyüş yolları ile Batışehir’de dingin bir yaşama adımınızı atın. 



Size dolu dolu bir yaşam sunmak, 
                       bizim için büyük zevk.    
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Alışveriş keyfini yaşamak için BatıCadde'ye uğramanız yeterli.
Sadece Batışehir’e değil, tüm İstanbul’a açık olan bu cadde, TEM otoyolunun 

yanında Batışehir boyunca uzanan oldukça hareketli bir meydana sahip.
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Nitelikli eğitimin öncü kuruluşlarından 
               biri olan Doğa Koleji de Batışehir'de. 
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Verdiği kaliteli eğitim ile ülkenin en önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji, 
Batışehir'de çocukları aydınlık bir geleceğe hazırlıyor. Batışehir'li minikler, evden 

uzaklaşmadan eğitim görmenin keyfini çıkarıyor.



Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.26

Batışehir'de iş yapanlar, 
               zaman konusunda da çok kazançlı.
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Batışehir; önemli misafirlerinizi ağırlarken ve iş toplantılarınızı organize ederken, 
şehrin merkezindeki konumuyla işinize büyük avantajlar sağlıyor.

İşinizdeki başarınız, Batışehir'de zaman tanımıyor.



28 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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A BLOK 3+1 A
Brüt : 148,81 m2

Kat Bahçesi : 25,47 m2

Kat Bahçesi: 
25,47 m2

Salon: 
27,85 m2

Mutfak:
10,65 m2

Antre:
8,75 m2

Yatak Odası:
11,86 m2

Yatak Odası:
11,45 m2

E.Yatak Odası:
18,81 m2

Hol:
4,46 m2

Banyo:
4,08 m2

E.Banyo:
3,67 m2

A BLOK 4+1 B
Brüt : 192,98 m2

Kat Bahçesi : 30,51 m2

Kat Bahçesi:
30,51 m2

Salon:
35,95 m2

Yatak Odası:
20,04 m2

Antre:
11,22 m2

Banyo:
4,46 m2

Çamaşır
Odası:

3,98 m2

Mutfak:
10,31 m2

Yatak Odası:
9,95 m2

Yatak Odası:
9,81 m2

E.Banyo:
4,64 m2

Hol:
5,38 m2

E.Yatak Odası:
17,44 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



30 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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C BLOK 3+1 H
Brüt : 143,03 m2

Kat Bahçesi : 14,48 m2

E.Yatak Odası: 
20,03 m2

E.Banyo:
3,95 m2

Banyo: 
4,34 m2

Antre:
3,98 m2

Salon: 
26,04 m2

Hol: 
7,78 m2

Mutfak: 
9,13 m2

Yatak Odası: 
10,82 m2

Yatak Odası: 
10,94 m2

Kat Bahçesi: 
14,48 m2

Kat Bahçesi: 
5,81 m2

Salon+Mutfak: 
23,94 m2

Banyo:
3,80 m2

C BLOK STÜDYO B
Brüt : 41,26 m2

Kat Bahçesi : 5,81 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



32 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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D BLOK 2+1 H
Brüt : 113,52 m2

Kat Bahçesi : 9,30 m2

Kat Bahçesi: 
9,30 m2

Salon+Mutfak: 
42,76 m2

Yatak Odası: 
11,00 m2

Hol:
3,26 m2

Banyo:
4,85 m2

E.Yatak Odası: 
17,90 m2

D BLOK 3+1 B
Brüt : 134,07 m2

Kat Bahçesi : 19,98 m2

Kat Bahçesi: 
 19,98 m2

Yatak Odası:
9,65 m2

Oturma Odası:
9,65 m2

Salon:
 27,62 m2

E.Yatak Odası: 
15,64 m2

E.Banyo:
3,12 m2

Hol: 
3,58 m2

Banyo: 
4,34 m2

Antre:
 8,90 m2

Mutfak:
10,17 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



34 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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Salon:
25,11 m2

Mutfak:
9,91 m2

Antre:
5,61 m2

Hol:
5,12 m2

Banyo:
5,14 m2

Yatak Odası:
9,65 m2

Yatak Odası:
9,85 m2

E.Yatak  Odası:
18,18 m2

E.Banyo:
4.05 m2

Kat Bahçesi:
10,65 m2

D BLOK 3+1 G
Brüt : 134,44 m2

Kat Bahçesi : 10,65 m2

Salon+Mutfak:
33,46 m2

Antre:
3,48 m2

Hol:
2,86 m2

Banyo:
4,76 m2

Yatak Odası:
10,46 m2

E.Yatak Odası:
19,82 m2

Kat Bahçesi:
10,98 m2

E BLOK 2+1 R
Brüt : 106,02 m2

Kat Bahçesi : 10,98 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



36 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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F BLOK 1+1 A
Brüt : 65,88 m2

Kat Bahçesi : 23,92 m2

Kat Bahçesi:
23,92 m2

Yatak Odası:
11,10 m2

Salon+Mutfak:
23,98 m2

Antre:
2,52 m2

Banyo:
4,11 m2

Salon+Mutfak:
22,09 m2

Yatak Odası:
10,84 m2

Banyo:
3,67 m2

Hol:
2,85 m2

Kat Bahçesi:
27,94 m2

F BLOK 1+1 A’
Brüt : 63,73 m2

Kat Bahçesi : 27,94 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



38 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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Kat Bahçesi:
10,47 m2

Salon+Mutfak:
35,91 m2

Hol:
3,16 m2

Yatak Odası:
8,94 m2

Banyo:
4,58 m2

E.Yatak Odası:
18,33 m2

F BLOK 2+1 F1
Brüt : 108,37 m2

Kat Bahçesi : 10,47 m2

F BLOK 2+1 M
Brüt : 137,91 m2

Kat Bahçesi : 21,03 m2

E.Banyo:
3,68 m2

Banyo:
4,08 m2

Hol:
3,91 m2

Antre:
9,43 m2

Mutfak:
10,65 m2

E.Yatak Odası:
18,28 m2

Yatak Odası:
12,64 m2

Salon:
27,12 m2

Kat Bahçesi:
21,03 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



40 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



H1 BLOK 3+1 K
Brüt : 150,60 m2

Kat Bahçesi  : 27,39 m2

Salon
26,10 m2

Kat Bahçesi
27,39 m2

Antre
3,90 m2

Mutfak
10,17 m2

Hol
7,48 m2

E.Yatak Odası
19,59 m2

Yatak Odası
9,88 m2

Yatak Odası
10,10 m2

Banyo
3,94 m2

E.Banyosu
4,27 m2

H1 BLOK 1+1 B
Brüt : 76,98 m2

Kat Bahçesi  : 14,65 m2

Salon+Mutfak
26,50 m2

Yatak Odası
14,11 m2

Kat Bahçesi
14,65 m2

Banyo
4,78 m2

Hol
2,34 m2

41Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



42 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



H2 BLOK 3+1 D
Brüt : 172,70 m2

Kat Bahçesi  : 38,96 m2

Salon
33,48 m2

Antre
4,14 m2

Mutfak
11,37 m2

E.Yatak Odası
26,86 m2

Yatak Odası
10,81 m2

Yatak Odası
12,64 m2

Banyo
4,51 m2

E.Banyo
4,08 m2

Hol
7,15 m2

H2 BLOK 3+1 A
Brüt : 152,40 m2

Kat Bahçesi  : 12,90 m2

Salon
26,48 m2

Hol
7,32 m2

Mutfak
9,63 m2

Kat Bahçesi
12,90 m2

E.Yatak Odası
24,00 m2

Antre
3,57 m2

Yatak Odası
10,89 m2

Yatak Odası
9,87 m2

E.Banyosu
4,17 m2

Banyo
4,51 m2

43Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.

Kat Bahçesi
38,96 m2



44 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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Mutfak
11,37 m2

Yatak Odası
10,81 m2

Salon
31,52 m2

E.Yatak Odası
23,63 m2

Antre
3,79 m2

Yatak Odası
10,81 m2

Yatak Odası
12,64 m2

E.Banyo
3,89 m2

Banyo
4,51 m2

Hol
7,31 m2

Mutfak
11,37 m2

Kat Bahçesi
21,67 m2

H2 DUBLEX B1
Brüt : 117,60 m2

Kat Bahçesi  : 16,45 m2

Salon+Mutfak
30,05 m2

Yatak Odası
11,98 m2

Kat Bahçesi
16,45 m2

Yatak Odası
9,72 m2

Banyo
3,97 m2

Banyo
3,97 m2

10,59 m2

H2 BLOK 3+1 L
Brüt : 163,70 m2

Kat Bahçesi  : 21,67 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.



46 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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H3 BLOK 1+1 C
Brüt : 85,31 m2

Kat Bahçesi  : 9,78 m2

Salon+Mutfak
33,90 m2

Hol
1,21 m2

Yatak Odası
16,24 m2

Kat Bahçesi
9,78 m2

Banyo
4,91 m2

H3 BLOK 2+1 C
Brüt : 111,48 m2

Kat Bahçesi  : 10,07 m2

Salon
24,21 m2Hol

5,44 m2

Antre
3,64 m2

Mutfak
9,32 m2

E.Yatak Odası
16,76 m2

Yatak Odası
8,89 m2

Banyo
3,94 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.

Kat Bahçesi
10,07 m2



48 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)
arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.
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H3 BLOK 3+1 E
Brüt : 148,96 m2

Kat Bahçesi  : 12,28 m2

Salon
23,47 m2

Antre
4,48 m2

Mutfak
9,81 m2

Hol
7,48 m2

E.Yatak Odası
24,05 m2

Yatak Odası
9,97 m2

Yatak Odası
10,07 m2

E.Banyo
4,05 m2

Banyo
4,51 m2

Hol
7,59 m2

H3 BLOK 3+1 C
Brüt : 169,63 m2

Kat Bahçesi  : 46,87 m2

Salon
30,32 m2

Antre
7,35 m2

Mutfak
10,60 m2

E.Yatak Odası
27,38 m2

Yatak Odası
12,18 m2

Yatak Odası
11,96 m2

E.Banyo
3,79 m2

Banyo
4,33 m2

Hol
4,40 m2

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Daire planı ölçeksizdir. Yukarıdaki plan içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla, izotuğla, duvarlar, (duvarların yüzeylerindeki sıva seramik izolasyon vb. ince işlerin kaplaması hariç)

arasındaki ölçülerle tespit edilen m2’lerdir. Yukardaki kat planlarında gösterilen tüm zemin döşemeleri farklı renk ve malzemeden yapılabilir.

Kat Bahçesi
12,28 m2

Kat Bahçesi
46,87 m2
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EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sektörün en köklü kuruluşlarından Emlak Konut’un temelleri 1953 yılında 
atılmıştır. Kurulduğu günden itibaren daima Türkiye’yi modern yaşam 
alanlarıyla buluşturmayı ilke edinmiştir. İstanbul’da Ataköy, Ankara’da Oran 
ve Elvankent projeleri bu anlayışın en somut örnekleri olmuştur. Ayrıca bu 
projeler modern kent anlayışının Türkiye’deki ilk temsilcileri arasında yer 
almıştır. Emlak Konut, yıllar içinde kazandığı birikimi ve teknik altyapısı 
sayesinde birçok büyük projede; mühendislik, müşavirlik ve kontrolörlük 
desteği vermiştir.

2002 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşen Emlak Konut, bugün 
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı haline gelmiştir.

Emlak Konut, devlet kurumu disipliniyle özel sektör anlayışının bir araya 
geldiği nadir örneklerden biridir. Bu yaklaşımla dünyadaki inşaat teknolojilerini 
yakından takip ederek, Türkiye’ye pek çok yenilik kazandırmıştır.

Emlak Konut, her yeni projesinde çıtayı bir adım daha yukarılara taşıma 
gayretinden ödün vermemiş, 2003 yılından itibaren ürettiği ve ihalesini 
gerçekleştirdiği konut sayısı toplamda 67.500’e ulaşmıştır.

Emlak Konut geldiği noktada hızlı büyümesini sürdürmek amacıyla 2010 
yılında halka arz edilmiştir. Beklenenin üzerinde bir ilgi gören Emlak Konut 
halka arzıyla; yurt içi bireysel yatırımcı talebinde Türkiye rekoru kırıldığı gibi, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arzından biri gerçekleşmiştir.

Emlak Konut, hızlı yükselişiyle vizyonunu ve amaçlarını daha da yukarılara 
taşıyarak, sektöründe sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen 
kuruluşlarından biri olmak için kararlılıkla çalışmaktadır.
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EGEYAPI GROUP 
Değişimin adı

EgeYapı Group, 35 yıllık kurumsal ve bireysel tecrübenin tek çatı altında toplanmasıyla 
oluşturulmuştur. EgeYapı Group şirketleri; İz Yapı, Aydoğanlar İnşaat ve MGY 
Saudia'dan oluşmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 1.000.000 m2 alanı 
kapsayan birçok konut, ofis, AVM ve eğitim kurumu gibi projeleri müteahhit ve 
gayrimenkul geliştiricisi olarak gerçekleştirmiş olan EgeYapı Group, bu bilgi ve 
deneyimlerinin ışığında sektörde tanınan, öncü ve prestijli bir marka haline gelmiştir. 

EgeYapı Group; halen yurt içinde ve yurt dışında devam etmekte olan 8 ayrı projeyle 
250 bin m2 inşaata devam etmektedir. Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı modeliyle 
başlanmış olan; bünyesinde ofis, prestijli bir alışveriş caddesi, rezidans, özel eğitim 
tesisi, şehir oteli, spor kulübü ve 3.123 adet nitelikli konutu barındıran ve 818.000 m2 

inşaat alanına sahip Batışehir projesinin de portföyüne eklenmesiyle EgeYapı Group'un 
toplam inşaat alanı 2 milyon m2’nin üzerine çıkacaktır. 

EgeYapı Group ayrıca yurt dışında da projeler geliştirmektedir. EgeYapı Group 
uluslararası deneyime sahip ve güçlü teknik kadrosuyla inşaat sektöründe Türkiye'de 
uygulanan birçok yeni teknolojiye öncülük etmektedir. Türkiye'de üstyapıda ilk kez, 
EgeYapı Group tarafından İstanbul Beşiktaş sahilinde Top-Down sistemi ile 7 yıldızlı bir 
otel inşaatı gerçekleştirilmektedir. 

EgeYapı Group topluma ve sektöre karşı sosyal sorumlulukları kapsamında; 
KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği), ENVER (Enerji Verimliliği 
Derneği), İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) ve İSGİD'de (İstanbul Genç 
Girişimciler Derneği) aktif olarak yer almaktadır.  

EPP (EMLAK PAZARLAMA, İNŞAAT, PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş.) 

Gelişen Türkiye'nin sürekli büyüyen konut sektöründe, kuruluşundan (1992) bu yana 
kurumsal yapısıyla ve yönetim anlayışıyla sektöre öncülük eden Emlak Pazarlama 
İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş., bu geleneğini hayata geçireceği yeni projelerle 
sürdürmeyi hedeflemektedir. Günümüzde, inşaat yatırımlarının kapsamı ve karmaşıklığı 
profesyonel proje yönetimi gerektirmektedir. Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve 
Ticaret A.Ş., proje yönetimi konusundaki birikimiyle ve kurumsal yapısıyla çağdaş 
yaşam standartlarında toplu konut ve uydu kent projeleri üretmektedir. 

Şirketin üretim misyonunun yanında, çağdaş proje yönetimi konusunda sektördeki 
diğer yatırımcılara etkin yönetim, koordinasyon, planlama ve pazarlama hizmetleri 
vermektedir. Bu anlamda arazi temininden başlayıp imar planları, proje, ruhsat, inşaat, 
inşaat kontrolü, pazarlama, konut teslimi, tapu işleri, elektrik, içme suyu, doğalgaz, 
telefon, atık su, arıtma gibi altyapı hizmetleri; alışveriş merkezi, eğitim, sağlık, spor, 
dinlenme tesisleri, satış sonrası işletme, site bakım ve yönetim hizmetlerini ihtiyaca 
göre bir bütün veya kısmi olarak sunmaktadır. 

Amerika'da "The American Institute of Architects" Kentsel Düzenleme büyük ödülünü, 
Birleşmiş Milletler Habitat İnsan ve Yerleşimleri Konferansı'nda "Dünyanın En İyi 
Kurumsal Uygulamalar ve Projeler" ödülünü ve Kanada'da yapılan Yeni Kentsel 
Yerleşim Anlayışı Konferansı'nda "Dünyanın En İyi Yerleşim Birimi" ödülünü alan 
İstanbul'un ilk ve bir şehrin bütün unsurlarını taşıyan tek uydu kent projesi olan 
BAHÇEŞEHİR UYDUKENT PROJESİ'nin; İnşaat Proje Yönetimi - Kontrol - İşletme - 
Bakım Hizmetleri - Pazarlama Hizmetleri - Konut Teslim işleri EPP tarafından 
yürütülmüş ve bir kısmı halen yürütülmektedir.  

EPP, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) iştirakidir. Şirketin yurt 
içinde ve yurt dışında 4 iştiraki vardır.



Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup EgeYapı Group ve EPP teknik gereklilikler olması halinde, Emlak Konut GYO A.Ş. onayıyla projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.52



Batışehir; keyf i, mutluluğu, 
               konforu ve kazancı bir arada 
   bulacağınız tek şehir... 


