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Piyalepaşa İstanbul, Dubai Cityscape Global 2015’te 

Piyalepaşa Gayrimenkul, bu yıl 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Dubai Cityscape Global 2015 

Fuarı’na katılıyor. Her yıl dünyanın birçok ülkesindeki emlak yatırımcısı ve geliştiricisini buluşturan 

fuardaPiyalepaşa Gayrimenkul, katılımcılara Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en 

büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’u tanıtacak. 

Polat güvencesiyle Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından 800 milyon Dolar’lık yatırımla Beyoğlu’nun en 
merkezi semtlerinden Piyalepaşa’da hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, 8-10 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından Dubai Cityscape Global 2015’te 2A20 
numaralı stantta yerini alacak.Piyalepaşa İstanbul, bölgesel ve uluslararası gayrimenkul 
yatırımcılarının yanı sıra mimar ve tasarımcıların katıldığı bu önemli platformda Mipim’den sonra 
ikinci kez görücüye çıkacak.   

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da, Polat markası tecrübesiyle hayata geçen 
Piyalepaşa İstanbul projesinde 2018 yılında yaşamın başlaması hedefleniyor.82 dönüm arazi 
üzerindeki projede konut, rezidans, ofis, otel ve mağazaların yer aldığı alışveriş sokağı (AVS) 
bulunuyor. Piyalepaşa İstanbul’da 55 m²’den 207 m²’ye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı 
büyüklük ve tipte 760 daire ve 190 rezidans yer alıyor. 

Semt samimiyeti Piyalepaşa İstanbul’da 

Projenin en önemli alanlarından 550 metre uzunluğundaki alışveriş sokağında ulusal ve uluslararası 
120 mağaza yer alacak. Projenin ana konseptini oluşturan semt samimiyetini ve sokak atmosferini 
korumak için yeme-içme alanları daha fazla yer kaplayacak.   

Piyalepaşa İstanbul’un 3 bin 500 metrekareden oluşan kapalı sosyal tesis alanında; fitness salonundan 
kapalı basketbol sahasına, kapalı havuzdan çocuk havuzuna, saunadan buhar odasına ve spa 
hizmetlerine kadar birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. Çocuklar için de ekstra oyun alanları bulunan 
proje, yüzde 48 yeşil donatı alanı sayesinde de sahiplerine ve kullanıcılarına doğayla buluşma imkânı 
sunuyor. 
 

Şehrin merkezindeBeyoğlu’nda 

Ulaşım açısından da merkezi konumda yer alan ‘Piyalepaşa İstanbul’, D-100 karayolu ve çevreyolu 
bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın 
konumuyla ön plana çıkıyor. Ayrıca, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş 
gibi şehrin merkezi noktalarına sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkanı sunuyor.  
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