
                      
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                   01 Aralık 2015  
 

İstanbul Shopping Fest Ana Sponsorlarından Ege Yapı, 

Büyük Ödül 1+1 Daireyi Kazananına Teslim Etti   
 

Gayrimenkul sektörünün lider markalarından Ege Yapı, 6 -28 Haziran tarihleri 

arasında gerçekleştirilen ve ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Shopping 

Fest (İSF) kapsamında büyük ödüllerden 1+1 daireyi kazanan talihliye tapusunu 

teslim etti.  

İstanbul Shopping Fest (İSF) süresinde banka ve kredi kartı ile alışveriş yaparak 

çekilişe katılan İrlandalı Joanne P. Keeley’nin İzTower Residence’tan kazandığı 

1+1 dairesini, adına avukatı Nail İlter gerçekleştirilen törenle Ege Yapı Yönetim 

Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı’nın elinden aldı.  

 

Yerli ve yabancı turistlere 23 gün boyunca alışveriş ve eğlence dolu bir İstanbul deneyimi 

yaşatan İstanbul Shopping Fest (İSF) kapsamında çekiliş ile verilen 1+1 daire sahibini buldu.  

 

İstanbul Shopping Fest (İSF) sponsorları arasında yer alan Ege Yapı, festival süresince banka ve 

kredi kartı ile 50 TL ve üzeri alışveriş gerçekleştirerek çekilişe katılan ve İzTower Residence’tan 

1+1 daire kazanan İrlandalı Joanne P. Keeley’e dairesini teslim etti.  

 

Gerçekleştirilen törenle İzTower Residence’tan 1+1 daireyi İrlandalı Joanne P. Keeley’nin 

avukatına teslim eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı markalarının 

sponsorluğu ve festival hakkında şunları söyledi: ‘’Tarihi ve kültürel alt yapısı, ekonomisi ile 

dünyanın sayılı metropollerinden ve aynı zamanda en önemli turizm destinasyonlarından 

İstanbul’un uluslararası bir marka olmasında büyük katkısı olan Shopping Fest etkinliğinin 

sponsorluğunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadığımızı bir kez daha söylemek isteriz. 

Ege Yapı olarak gayrimenkul sektöründe projelerimizi, bulunduğu bölgeye ve şehre değer 

katma ve insanların hayatını maksimum seviyede kolaylaştırma hedefleri ile hayata 

geçiriyoruz. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, Shopping Fest gibi her yıl büyük 

başarılar elde eden bir organizasyonda yer almak bizler için büyük önem taşıyor. Etkinlik 

kapsamında büyük ödülü kazanan talihlimizi de gönülden tebrik ederek kendisine yeni evinde, 

sevdikleriyle birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz’’ dedi.  

 

 



                      
 

 

 

Kartal’ın merkezinde, adalar manzaralı bir cazibe merkezi: ‘İzTower Residence’  

 

Ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojik alt yapı ve tasarıma sahip, 

Kartal’da muhteşem adalar manzarasına sahip, yaklaşık 5 bin 200 metrekare alan üzerine inşa 

edilen İzTower Residence projesi; 21 kat, 163 daire ve 8 ticari üniteden oluşuyor. Projede 60 

ve 65 metrekare olmak üzere 1+1 dairelerin yanı sıra 96-98 metrekareden oluşan iki tip 2+1 ve 

108 m2’lik dubleks loft daireler bulunuyor. Zengin sosyal kullanım alanlarıyla da dikkat çeken 

İzTower Residence’ta kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, güneşlenme terası, hamam, 

buhar odası, çocuk oyun alanları, 24 saat kamera güvenlik sistemi ve kapalı otopark yer alıyor.  

 

İzTower Residence, D-100 Karayolu’na, Kartal’da hayata geçirilen dünyanın en büyük adalet 

sarayının yanı sıra, sosyal yaşam alanlarına, Kartal-Kadıköy metrosuna, Sabiha Gökçen 

Havalimanı’na 10 dakikalık mesafede bulunuyor.  

 

 

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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