BÜYÜK PROJELERİN ARKASINDAKİ
GÜÇLÜ KURULUŞ
DAP Yapı, ‘Doğru Alanlarda Projeler’ yaklaşımıyla ülkemiz için anıt değeri taşıyan, özgün mimariye sahip iş
ve yaşam alanları tasarlamaktadır. Milletimizin hak ettiği nitelikte geliştirilen bu seçkin projeler, uluslararası
saygınlığa sahip kuruluşlardan onlarca ödül kazanarak ülkemizin de haklı gururu oldular.
Büyüklüğü ve tecrübesiyle sektörüne vizyon kazandıran DAP Yapı, futuristik bir yaklaşımla 40-50 yıl
sonrası düşünülerek tasarlanan benzersiz projeler geliştiriliyor. 2018 yılında 3 milyar TL’ye yaklaşan iki
büyük ihale kazanan DAP Yapı, önümüzdeki 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyor. İstmarina
ve Validebağ Konakları gibi eşsiz projelere imza atan Dap Yapı, son iki yılda 4 bin 600 teslim gerçekleştirdi.
DAP Yapı’nın İstanbul dışındaki ilk yatırımı olan DAP İzmir, şehrin yaşam kalitesini ve değerini daha da yukarıya
çekmek üzere İzmirlilere armağan olarak geliştirildi. Her aşamasında DAP Yapı titizliği ve kalitesinin görüldüğü
DAP İzmir projesi de bir DAP Yapı geleneği olarak aynı iş bitiricilik hızı ve tecrübeyle erkenden teslim edilecek.
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GENİŞ BALKONLARDA İZMİR KEYFİ
Denize yakın konumu ve sahip olduğu panoramik manzarayla eşsiz bir seyir keyﬁ sunan DAP İzmir, İzmir’de
yaşamanın güzelliğini ayrıcalığa dönüştürüyor. DAP İzmir’de mutluluğa kapı açmak, eşsiz manzaraya sahip
geniş balkonunuzda ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla muhabbet dolu saatler geçirmek, denize karşı yenilen
yemeklerde ziyafet keyﬁ sürmektir.

BURADA GÜNÜN 24 SAATİ SİZİN
DAP Yapı kalitesi ve güvencesiyle sunulan DAP İzmir, lüks, konfor ve prestij beklentinizi karşılayan üstün
özelliklerinin yanı sıra seçkin donatılarıyla hayalinizdeki yaşamı hayatınıza taşıyan benzersiz bir yaşam merkezi.
Yaşam konforunuz düşünülerek planlanmış zengin sosyal ve sportif alanlarıyla günün her anını keyiﬂe yaşayın.

ALIRKEN KAZANÇ,
YAŞARKEN KONFOR
DAP İzmir, İzmir’in altın üçgeni Konak, Bornova, Bayraklı’nın ortasında, “yeni kent merkezi” olarak tanımlanan
bölgede seçkin bir yaşam merkezi olarak yükseliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ayrıcalıklı yaşam
anlayışı, üstün A plus özellikleri, yüksek yaşam ve yatırım değeriyle yarınlarınız için de sağlam bir güvence.
Benzersiz konumu ve özellikleriyle fark oluşturan DAP İzmir, hemen yakınında bulunduğu mevcut limanın
yerine büyük bir yat ve cruise gemi limanı projesinin gerçekleştirilmesiyle değerini her geçen gün artıracak.
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Halkapınar İstasyonu 2,3 km, İzmir Adliye Sarayı 2,7 km,
Alsancak Vapur İskelesi 5,5 km, Kordon 5 km,
Otogar 4 km, Çevreyolu 5 km, Konak Meydanı 11 km,
Yat Limanı 5 km, Çiçekli Köy Kent Ormanı 14 km,
Adnan Menderes Havalimanı 21 km, Urla 47 km,
Foça 62 km, Çeşme 87 km, Kuşadası 96 km.

KOLAY ULAŞIMIN MERKEZİNDE
İzmir’in iş dünyasının ve eğlence hayatının yaşandığı Alsancak, Kordon bölgesine olan yakınlığı DAP İzmir’i
ayrıcalıklı kılan özellik. Yine dünyaca ünlü iş, kültür, sanat ve eğlence merkezi İzmir Fuarı, Kültür Park, Lunapark
oldukça yakın bir mesafede. İzmir Adliye Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi araçla birkaç dakika yakınlıkta. Adnan
Menderes Havalimanı ise 20 dakika. DAP İzmir’in yakın çevresinde yer alan ve yapımı devam eden yeni AVM
yatırımları, DAP İzmir’in cazibesini daha da artırıyor.
Çevresindeki üniversite kampüsleri ve yüksek öğretim kurumlarıyla eğitimin de merkezinde olan DAP İzmir,
Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ne oldukça yakın konumda. Yine Özel Saint Joseph Lisesi, Mektebim
Koleji gibi nitelikli eğitim kurumları, DAP İzmir’in çevresinde konumlanmış durumda. Sadece İzmir’in değil,
bölgenin en büyük hastanesi olan Ege Üniversitesi Hastanesi ve bölgenin birçok önemli sağlık kurumu da yine
DAP İzmir’e oldukça yakın mesafede bulunuyor.
Eşsiz Körfez manzarasına sahip DAP İzmir, İzmir’in tüm ulaşım akslarının kesiştiği Halkapınar’a yürüme
mesafesinde. Alsancak Vapur İskelesi’yse, 5 dakika. Yeni yapılacak olan Vakıﬂar metro istasyonu, DAP İzmir’e
yalnızca 100 metre yakınlıkta. Mevcut çevreyoluna oldukça yakın olan DAP İzmir, yapımı devam eden İstanbulİzmir otoyoluna da birkaç dakika mesafede.
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Geçmişi 8.500 yıl öncesine dayanan, tarihî İpek Yolu’nun Anadolu’daki
son noktası, önemli bir ticaret merkezi ve liman şehri. Çok kültürlü
sosyal yapısı, huzurlu, neşeli ve hoşgörülü insanı, vazgeçilmezleri olan
özgün mutfağı, müziği, günbatımı, denizi, yaz akşamları ve balkon keyﬁyle
yaşayan şehir İzmir.
Son yıllarda büyük bir gelişim içinde olan İzmir, yaşam kalitesi yüksekliğiyle
de ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim, sanat, sağlık, spor, turizm, sanayi ve
ticarette potansiyeli çok yüksek olan İzmir, şehirleşme alanındaki büyük
atılımıyla gayrimenkul yatırımlarında da öne çıkan iller arasında.
İzmir’in renkli yaşamına seçkinlik katacak, prestij ve ayrıcalık sağlayacak
olan DAP İzmir, sadece bölgenin değil, Türkiye’nin cazibe merkezi olan
İzmir’in bu büyük potansiyelini daha da geliştirecek bir proje.
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DAP Yapı bu projede bulunan planlar ve detaylar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutmaktadır. Bu broşürde yer alan detay ve donanımlar yalnızca tanıtım ve görsel amaçlı olup, her türlü çizim, fotoğraf ve
projeler inşa edilecek yapı için yalnızca bir tasarımdan ibarettir. Satın alacağınız konutun tatbikat projesi, bu yapı için alınmış inşaat ruhsatının ekindeki ilgili idarece onaylanmış projedir. DAP Yapı’nın sorumluluğu yazılı talimatlarınıza ve sözleşme
eki teknik şartnamenize göre konutun imalatını yapmakla sınırlıdır. Bu broşür basıldığı tarihteki inşaat ruhsatı dahilindeki yapılaşma dikkate alınarak hazırlanmış olup bir taahhüt değildir, satış vaadi sözleşmesi ile broşür arasında bir çelişki
olması halinde satış vaadi sözleşmesi esastır.

