
 

 

 

 

Basın Bülteni           20 Nisan 2016 

Piyalepaşa İstanbul’da Örnek Daireler Hazır 

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş 

Sokağı’ndan oluşan bir karma kullanım projesi olarak hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’da örnek 

daire hazırlıkları tamamlandı. İki farklı yaşam tarzına uygun olarak 1+1 ve 3+1 olmak üzere iki farklı 

konseptte dizayn edilen daireler Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde yatırımcıları bekliyor. 

Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından 800 milyon dolarlık yatırımla Beyoğlu’nun kalbinde hayata 

geçirilen Piyalepaşa İstanbul’un örnek daire hazırlıkları tamamlandı. Aynı zamanda projenin mimarı 

olan iki design group tarafından dizayn edilen 1+1 rezidans ve 3+1 konut örnek daireleri, Piyalepaşa 

İstanbul satış ofisinde bulunuyor. 

1+1 rezidanslar için hazırlan örnek dairede sade ve yalın formuyla beyaz tonların huzuru mekâna 

yansıtılıyor. Rezidansta kullanılan tekil renkli kapı ve dolaplar sade tasarımları ile modern yaşam 

tarzını ortaya koyuyor. Her bir metrekaresi akıllı çözümlerle değerlendirilen 1+1 dairede ince detaylar 

dikkat çekiyor. Yaşam alanında işlevsel noktalar yaratılan dairede bulunan depolama alanları hem şık 

bir görünüm katıyor hem de alan tasarrufu sağlıyor. Proje içerisinde ayrı bir blokta konumlanan 

rezidans sakinleri için her şeyin düşünüldüğü bir hayat sunuluyor. Concierge hizmetleri kapsamında; 

misafir kabulünden uyandırma servisine, temizlik hizmetlerinden bilet teminine kadar birçok 

ayrıcalığa sahip olmak mümkün. 

Ahşabın klasik tonları ve bej-kahverengi mermerlerin hayat bulduğu 3+1 konut için hazırlanan örnek 

dairede toprağın sıcak ve doğal tonlarıyla huzurlu bir ev ortamı yansıtılıyor. Her iki örnek dairede de 

vurgulanan yüksek tavanlar ferah mekân algısını ziyaretçilere yaşatırken, doğal ışıktan mümkün 

olduğunca yararlanabilmek için Fransız balkonları yer alıyor. Proje içerisinde tüm konut tiplerinde 

bulunan keyif balkonları ve ses yalıtımını maksimum seviyede tutan PVC doğrama pencereler konut 

sahiplerini bekleyen önemli ayrıcalıklardan bir kısmı. Piyalepaşa İstanbul’da her zevk ve 

gereksinime hitap eden 55 m²'den 207 m²'ye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve 

tipteki 950 daire yatırımcıları ayrıcalıklı bir semt yaşantısını paylaşmaya devam ediyor. 

Piyalepaşa İstanbul’a yatırım yapmak isteyenler, Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi’nde yer alan örnek 

daireleri birebir deneyimleyerek daire-konut seçimlerini yapabilecekler. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Piyalepaşa İstanbul : 

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen 

Piyalepaşa İstanbul; konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı’ndan oluşan bir karma kullanım 

projesi olarak tasarlandı. Yaşam, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Piyalepaşa İstanbul’da ihtiyaç 

ve beklentilere yönelik; 55 m²’den 207 m²’ye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 

760 daire ve 190 rezidans yer alıyor. Proje çerçevesinde konutların satış fiyatı 837 bin 800 

TL, rezidansların fiyatı ise 706 bin 200 TL’den başlıyor. Projenin en önemli avantajları arasında yer 

alan 4 katlı, 3 bin 900 araçlık otopark ise konut sahiplerinin en büyük sorununa çözüm üretecek 

nitelikte. Piyalepaşa İstanbul’da yaşamın 2018 yılında başlaması hedefleniyor. 

Piyalepaşa İstanbul, 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı ile ulusal ve 

uluslararası 120 mağazasıyla İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Proje içerisindeki 2 

katlı Alışveriş Sokağı’nda mağazaların yanı sıra; 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları 

ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. Alışveriş Sokağı ile İstanbulluları 

şehre ve sokağa geri çağıracak olan projede ‘yaşayan’ bir mahalle dokusu vurgulanacak. Kurgulanan 

bu konseptle, sokaktaki alışveriş ve semt kültürü Piyalepaşa İstanbul’da yeniden canlanacak.  

Projenin 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 imkân yer alıyor. Çocuklar için de ekstra oyun alanları barındıran proje, yüzde 48 

yeşil alanı sayesinde, sahiplerine ve kullanıcılarına doğayla iç içe huzur ortamı vadediyor.  

 

Şehrin kalbinde, Beyoğlu’nda yer alıyor 

Şehrin kalbinde hayat bulan Piyalepaşa İstanbul, ulaşım açısından da merkezi konumda yer alıyor. 

Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine 

sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkânı sunan proje, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, 

Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana 

çıkıyor. 

 

 

www.piyalepasa.com.tr 

 
 
Bilgi için; 
 
Salt İletişim Grup: 0212 347 74 58 
 
Fatma Selvi / 0543 449 49 66 /fatma.selvi@saltiletisimgrup.com 
 
Özge Çebi / 0532 602 07 63 /ozge@saltiletisimgrup.com 
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