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GÜL PARK YAŞAM’DA 20 GÜNDE PROJENİN YÜZDE 40’I SATILDI!
Gül Yapı’nın 19 Aralık’ta lansmanı yapılan yeni projesi “Gül Park Yaşam” büyük ilgi
görüyor. Esenyurt’ta 35 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayat bulan Gül Park Yaşam
projesinde 6 blokta toplam 564 konut ve 64 mağaza yer alıyor. Proje lansmanından sonra
yoğun ilgi gören Gül Park Yaşam’da 20 gün içerisinde projenin yüzde 40’i satıldı. Metrekare
fiyatlarının 1.890 TL’den başladığı Gül Park Yaşam projesinde herkesin bütçesine uygun
pek çok ödeme alternatifi bulunuyor.
30 yıllık deneyimiyle binlerce aileyi ev sahibi yapan Gül Yapı’nın Esenyurt’taki yeni projesi Gül Park
Yaşam, Beylikdüzü Media Markt’ın arkasında E5’e 150 metre mesafede ve 35 bin metrekare alan
üzerinde konumlanıyor. Gül Park Yaşam projesinde 6 blokta toplam 564 konut ve 64 mağaza yer
alıyor. Projenin 3 bloktan oluşan 1. Etabı gençlere ve yatırımcılara yönelik 1+0, 1+1 ve 2+1
dairelerden oluşurken, ailelere özel 2. Etabında ise 2+1 ve 3+1 daireler bulunuyor. 20 gün içerisinde
dairelerin yüzde 40’nın satıldığı Gül Park Yaşam’da metrekare fiyatları lansmana özel 1.890 TL’den
başlıyor. En düşük konut fiyatının 94 bin 962 TL’den başladığı Gül Park Yaşam’da, ayda sadece 830 TL
taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.
“20 günde projemizin yüzde 40’nın satışını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz”
Gül Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gül, yeni projelerine ilişkin, “Kalite standardımızdan taviz
vermeden böyle konsept bir projeyi hem ulaşılabilir fiyatlarla hem de farklı ödeme fırsatları ile satışa
sunduğumuz için inşaat sektörünün durgun aylarından biri olan Aralık ayında 20 günde projemizin
yüzde 40’nın satışını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Güzel bir satış başarısı yakaladık. Projemize
olan ilgiden memnunuz” dedi.
Gül Park Yaşam’da ayda sadece 830 TL taksitlerle ev sahibi olmak mümkün
Rezidans bloklarda yer alan 1+0 daireler 34 metrekare ile 76 metrekare, 1+1 daireler 55 metrekare ile
112 metrekare ve 2+1 daireler 85 metrekare ile 128 metrekare, aile bloklarında yer alan 2+1 daireler
95 metrekare ile 160 metrekare ve 3+1 daireler ise 134 metrekare ile 174 metrekare arasında
değişiklik gösteriyor. Metrekare fiyatlarının 1.890 TL’den başladığı Gül Park Yaşam projesinde
herkesin bütçesine uygun pek çok ödeme alternatifi bulunuyor. İsteyen 0 faiz ile firma bünyesinde 48
aya kadar vade seçeneğinden yararlanabilirken, isteyen sadece yüzde 1 peşinat ödeyerek 120 aya
kadar 0,61 faiz oranı ile taksitlendirebiliyor. Fiyatların 94 bin 962 TL’den başladığı Gül Park Yaşam’da
ayda sadece 830 TL taksitlerle ev sahibi olmak mümkün.

Alternatif Ulaşım Seçenekleri Gül Park Yaşam’da
Gül Park Yaşam, E5 ve TEM çevre yollarına direkt bağlantı ve alışveriş merkezlerine yakınlık ayrıcalığı
ile daire sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırması düşünülerek tasarlandı. Yeni proje, E5’e 150 metre,
TEM’e 4 kilometre, Atatürk Havalimanı’na 10 kilometre ve Metrobüs durağına ise sadece 210 metre
mesafede bulunuyor.
Gül Park Yaşam Hakkında:
Gül Park Yaşam Esenyurt’ta 35 bin metrekarelik bir alan üzerinde 6 blokta toplam 564 konut ve 64 mağazadan
oluşuyor. Projenin 3 bloktan oluşan 1. Etabı gençlere ve yatırımcılara yönelik 1+0, 1+1 ve 2+1, ailelere özel 2.
Etabında ise 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.
Gül Park Yaşam’da proje sakinlerine özel 2 bin metrekare sosyal tesis içerisinde fitness, sauna, hamam, buhar
odası, cafe, kids club, spa, oyun odası, açık kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra basketbol ve voleybol sahaları,
yürüyüş yolları, süs havuzları, çocuk parkları, çardak ve kameriyeler ile site içinde huzurlu bir ortam sunuluyor.
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