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Gayda Ataşehir,  mükemmel 
bir yaşam konseptinin, modern 
çizgilerin, ve yüksek kalitede yapı 
standartlarının, sizi hayal ettiğiniz 
gibi yaşatacak olan birlikteliğidir.
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Hayallerinizi yaşatmak üzere tasarlanmış, 
7 adet Kent villası, 
12 adet 2+1 ve 63 adet 3+1 daire..

Sadece bir ev satın almayı değil,
yaşam hayallerini tapusuyla birlikte 
satın almak isteyenler için, 
Gayda İnşaat güvencesiyle inşa ediliyor.
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İzmir’in sayısız güzellikleri ile İzmir’in 
yükselen değeri Ataşehir, 
birbirine çok yakın..

Sizi, İzmir’in en popüler alışveriş 
merkezlerinden, İzmir’in en kapsamlı 
devlet hastanesine, İzmir’in en iyi özel 
hastanelerinden, İzmir’in en iyi okullarına, 
üniversitelerine ve en popüler eğlence 
merkezlerine kadar her yere ulaştıracak 
olan çevre yolu bağlantıları, 
Gayda Ataşehir hayatının bir başka farkı..



Sınırsız konfor ve lüks için

Kent Villaları...
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2+1 ve 3+1 daireler...

Detaylarla zenginleşen

geniş ve ferah
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Gayda Ataşehir, hayallerinizin sizi 
kapıda karşılayacağı bir projedir.

Beş yıldızlı tatil tesislerinden farksız olan 
girişi, resepsiyonundan, asansörlerine kadar 
her detayında hissedilen tasarım, malzeme 
ve işçilik kalitesiyle Gayda Ataşehir, 
hayallerinizin prestijli adresidir.
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Gayda Ataşehir, günün tüm yorgunluğunu 
unutturabilecek düzeyde konfor demektir.

Huzur dolu bir hayatın ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış olan geniş, ferah ve aydınlık 
salonlar, lüksün fonksiyonellikle mükemmel 
birlikteliği olarak tanımlanabilecek mutfaklar, 
banyolar, odalar..
Günlük hayatın yorgunluğunu,
size unutturacaklar.
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kent villaları
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Hayallerinizi yaşatmaya odaklanmış
bir proje...

Özellikleri, sizin hayal ettikleriniz olan 
bir proje düşünün..
Gayda Ataşehir, girişinden banyosuna, 
salonundan yüzme havuzuna kadar her 
yerde, hayal kırıklığına uğramadan 
yaşamak demektir.
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Hayalleri büyük olanlar için 
Kent Villaları.  

Büyük pencereleri, yüksek tavanları, 
aydınlık ve ferah yaşam alanlarıyla, 
Gayda Ataşehir dünyasının 
“bir ilk” olan sıra dışı farkı..
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Her detayında fark olan, 
ilham veren mutfaklar...
 
Mükemmel lezzetlerin doğduğu yerler de 
mükemmel olmalı..
Geleneksel mutfak alışkanlıklarının, 
günümüz teknolojisi ve tasarım anlayışıyla 
yorumlanmış örneği denilebilecek 
kadar güzel bir mutfak, Gayda Ataşehir 
dünyasında, mutfak aşıkları için var olan 
bir fark. 
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Uykuyu tutkuya dönüştüren yatak 
odaları.. 

Yaşam alanı içindeki konumu, ferahlık ve 
huzur odaklı tasarımı, konforu maksimum 
düzeye taşıyan malzeme ve işçilik kalitesiyle 
hayranlık uyandıran bir yatak odası; 
Gayda Ataşehir dünyasının, sizi güne mutlu 
başlatacak olan yansımasıdır.   
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Çocukla çocuk olabilen odalar..

Kendileri küçük, hayalleri büyük olan 
çocuklara, enerji, heyecan ve mutluluk 
veren bir oda, tabii ki Gayda Ataşehir 
dünyasında.. 
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İhtiyaç gören değil, keyif veren 
banyolar..

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan 
banyoların ihtiyaç göreni değil, hayranlık 
uyandıranı, keyif vereni, Gayda Ataşehir 
dünyasının doğal bir özelliği..





33





35

İçindeki konforu, 
dışından ayarlanabilen daireler.. 

Gayda Ataşehir dünyasında yaşayanlar, 
akıllı ev teknolojisinin keyfini dilediklerince 
yaşar; evlerinin içindeki konforu, dışarıdan 
cep telefonlarıyla ayarlar.
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 1-  Antre & Koridor : 10.00 m2 
 2-  Salon : 25.00 m2 
 3-  Mutfak : 8.00 m2 
 4-  Ebeveyn Yatak Odası : 14.00 m2

 5-  Oda : 10.00 m2 
 6-  Banyo : 5.00 m2 
 7-  Balkon : 4.00 m2 

Net Alan (Balkon hariç) : 72 m2

Brüt Alan : 85 m2

Genel Brüt Alan : 105 m2

2+1 daire
kat planı
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3+1 daire
kat planı
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 1-  Antre & Koridor : 10.00 m2 
 2-  Salon : 32.00 m2 
 3-  Mutfak : 15.00 m2 
 4-  Ebeveyn Yatak Odası : 16.00 m2

 5-  Ebeveyn Banyo : 4.00 m2 
 6-  Oda : 10.00 m2 
 7-  Oda : 10.00 m2 
 8-  Banyo : 5.00 m2 
 9-  Balkon : 7.00 m2

10-  Balkon : 7.00 m2

Net Alan (Balkon hariç) : 102 m2

Brüt Alan : 120 m2

Genel Brüt Alan : 160 m2
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vaziyetkat 
planı

A Blok

B Blok
C Blok



43

Yaya ve Otopark Girişi

2+1 ve 3+1 DairelerA Blok
3+1 DairelerB Blok
Kent VillalarıC Blok
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Mavibahçe AVM

Koçtaş

İzban Bakım İstasyonu  Çevreyolu

İZBAN Hattı
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çok yakın
 Mavibahçe AVM 2.8 km / 5 dk
 Kipa AVM 2 km / 4 dk
 Bölge Hastanesi 3.6 km / 10 dk
 Kent Hastanesi 2.7 km / 5 dk
 Mavişehir 3 km / 7 dk
 İzban İstasyonu 2.5 km / 10 dk
 Tramvay Durağı 2.3 km / 5 dk
 Katip Çelebi Üniversitesi 8.5 km / 12 dk
 Çiğli OSB 4.5 km / 7 dk
 Doğal Yaşam Parkı 12 km / 15 dk

Mavisehir Kavşağı
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Bu katalogta yer alan görseller, sadece Gayda Ataşehir Projesi hakkında genel bilgi 
vermek amacıyla tanıtım mahiyetinde kullanılmış olup taahhüt niteliğinde değildir.
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