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A şk-ı Eyüp
Julia Pardoe’nun 1938’de Londra’da yayınlanan
The Beauties of the Bosphorus adlı eserinde bulunan bu gravürde
William Henry Bartlett; Azapkapı’dan Haliç’in ve karşı kıyının
görünümünü konu edinmiştir

İklimiyle, suyuyla, coğrafi yapısıyla tarih boyu insanlar için bir cazibe merkezidir Eyüp...
Rivayet edilir ki; Fatih’in Hocası Akşemseddin Hazretleri’nin rüyasında Eyüp Sultan Hazretleri’nin mezar yerini
görmesi sonrası başlamıştır Eyüp’ün hikayesi. İstanbul kenti Haliç’le var olmuştur.
Haliç limanı İstanbul’a hayat vermiş, ticaretin merkezi, imparatorluklar kenti ve dünya medeniyetlerinin
başkenti yapmıştır. Eyüp içinse Haliç, boynuna takılan paha biçilmez bir gerdanlıktır.
Ticari, siyasi ve dini hayatın merkezi olması dışında, sosyal yaşamın hareketliliğiyle de baş tacıdır.
Eyüp iskelesinden Bahariye’ye doğru kıyılar birçok sahilhaneler, saraylar, kayıkhaneler ve kahvehaneler
ilçeyi süslerdi. Türk şehirciliğinin ilk ve en güzel örneği olan Eyüp, sultanlar ve halk gözünde
kutsal sayıldığı için en değerli kültür ve sanat eserleri burada toplanmıştır.
Türk kültürünün tüm özellikleri dokularına sinmiş olan Eyüp, geçmişin nefesinin hissedildiği, İstanbul ruhunu
en iyi taşıyan ilçe olma özelliğiyle, yaşayanların kendilerini talihli sayacağı, güzide bir yerleşim yeridir.

H

ayallerinizin evinde,
yeni hayallere…
İstanbul’un gözbebeği Eyüp’te doğan Mon Reve Eyüp, tarihin soluklarını
hissettiren, aynı zamanda modern dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir İstanbul
rüyası olarak hayata geçiyor. Aile konseptine uygun olarak hazırlanan konforlu evleri,
huzur bulacağınız peyzajı, alışverişi sizin için kolaylaştıran cadde dükkanları ve
gündelik hayatın tekdüzeliğinden sıyrılmanız için hazırlanmış sosyal donatılarıyla
Mon Reve Eyüp, İstanbul’un gülümseyen yeni yüzü…

D

oğasında mutluluk var…

Yeşillikler içindesiniz, içinizde tatlı bir huzur… Bir solukta İstanbul’u içinize çekiyorsunuz.
Kameriye de otururken içinizi ısıtan kahvenin buharında, İstanbul’un silueti beliriyor. Hayat tam sizin rüyalarınızdaki gibi.
Uyanmak istemiyorsunuz. Ama, merak etmeyin; burada her güzellik, öylesine gerçek ki!..

E

linizi uzattığınızda
dokunacak kadar yakınsınız…

Sizin için alışveriş yapmak eziyet değil, başlı başına bir keyif…
Sabahları ailenizle yapacağınız kahvaltı için ihtiyaçlarınızı almak…
Akşamüstü hep birlikte gideceğiniz bir cafede çayınızı yudumlamak…
Burada, hayatla iç içe olmanın tadı hiçbir şeye değişilmez…

Z

aman öyle güzel
akıyor ki burada…

Zamanınızı en iyi biçimde
değerlendirmek için size
öylesine imkanlar sunuldu ki...
Bir yanda açık havada spor
yapabileceğiniz spor alanları,
öte yanda formunuzu
korumanız için her türlü
donanıma sahip, her birinin
hanımlara ve erkeklere ayrı ayrı
tahsis edildiği fitness salonu,
hamam, sauna, buhar odası ve
çocuk oyun alanları…
Size sadece, ailenizle birlikte
sağlıklı ve keyifli bir hayatın
tadını çıkarmak kalıyor...

S

erin sulardan,
stressiz günlere...

Berrak sularında günün tüm yorgunluğunu atacağınız, kadınlar ve erkekler için
ayrı ayrı hazırlanan iki havuz, Mon Reve Eyüp’ün sizin için düşündüğü en değerli ayrıcalıklardan…
Mon Reve Eyüp, dinlenmeniz ve eğlenmeniz için, her türlü konforu bir tatil köyü atmosferinde sunuyor…

H

ayata sağlıkla gülümseyebilmek için;
Siz spora, çocuklar oyuna...

B

ir tatlı huzur
almaya gelin!..

Gözlerinizi kapayın ve İstanbul’un gözbebeği Eyüp’te huzur içinde yaşadığınızı düşleyin.
Son teknoloji güvenlik sistemleriyle donatılan ve 7/24 güvenlik görevlilerinin denetiminde olan
Mon Reve Eyüp, yaşattığı huzurla gönlünüzü ferah tutmanızı sağlıyor…

E

vinizin içi gibi dışı da huzur dolu…

Sabah uyandığınızda gönlünüze ferahlık
veren bir rüyanın içindesiniz sanki…
Eviniz, rahatlığın ve lüksün size yaşatacağı
tüm imkanlara sahip. 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle
Mon Reve Eyüp mutluluk rüyalarınızın başladığı yer olacak...

Sizi tatil yerinde yaşadığınızı hissettirecek bir çevre düzenlemesi yapıldı burada.
Süs havuzları, kameriyeler, yeşillikler içinde nefes aldığınızın farkına varacağınız, tertemiz bir havayı soluyacaksınız…

O

tomobiliniz koruma altında…

Otomobiliniz; soğuk günlerde yağmurdan, yazın güneşten korunacak.
Kapalı otoparkınızda park ettiğiniz otomobiliniz, güven içinde sizinle yola çıkmayı bekliyor olacak…

İ

stanbul’un göbeği, Eyüp’ün gözbebeği…
İstanbul’un göbeğinde yer alan, gerçek İstanbul atmosferini yaşayacağınız
Mon Reve Eyüp, İstanbul’un gerdanı Haliç’e yürüme mesafesinde. Sizi İstanbul’un diğer
semtlerine ulaştıracak tramvay, metro ve metrobüs de çok yakınınızda…
Mon Reve Eyüp, sizi hem hayallerinize, hem de gitmek istediğiniz her yere ulaştırır…

Mon Reve Eyüp’ten;
Havaalanı, 12 km. / 15 dakika,
Eyüp Sultan Camii, 1.6 km. / 5 dakika,
Forum İstanbul, 1.5 km. / 5 dakika,
Axis İstanbul, 400 metre / 1 dakika,
Topkapı, 2,1 km. / 7 dakika,
Yenikapı, 5,2 km. / 10 dakika,
Taksim sadece 6 km. / 12 dakika
mesafede...
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A BLOK

2+1 DAİRE /

BRÜT : 169,86 m2

C BLOK

2+1 DAİRE /

BRÜT : 183,27 m2
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YAŞAM ALANI:

YAŞAM ALANI:
1-Salon

32,27 m2

2-Yatak Odası 1

19,35 m2

3-Yatak Odası 2

15,60 m2

4-Antre

5,81 m2

5-Banyo

4,40 m2

6-Ebeveyn Banyo

2,59 m2

7-Kat Bahçesi

32,10 m2

1-Salon

25,76 m2

2-Mutfak

12,21 m2

3-Yatak Odası-1

16,58 m2

4-Yatak Odası-2

11,04 m2

5-Antre

6,46 m2

6-Koridor

3,35 m2

7-Banyo

3,22 m2

8-Ebeveyn Banyo

2,25 m2

9-Kat Bahçesi

43,39 m2

B BLOK

3+1 DAİRE /

C BLOK

BRÜT : 245,92 m2

4+1 DUBLEKS DAİRE /

BRÜT : 426,59 m2
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1-Salon

35,87 m2

2-Mutfak

13,78 m2

3-Yatak Odası

13,65 m2

4-Antre

11,75 m2

5-WC

3,60 m2

6-Merdiven

9,50 m2

7-Kat Bahçesi

83,29 m2

8-Kat Bahçesi

13,80 m2

9-Yatak Odası

23,11 m2

10-Yatak Odası

18,64 m

11-Yatak Odası

12,33 m

12-Hol

5,94 m2

13-Banyo

7,90 m2

14-E.Banyo

4,02 m2

15-Kat Bahçesi

71,08 m2

16-Kat Bahçesi

13,80 m2
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YAŞAM ALANI:
1-Salon

41,80 m2

2-Mutfak

16,38 m2

3-Yatak Odası 1

23,26 m2

4-Yatak Odası 2

14,91 m2

5-Yatak Odası 3

11,85 m2

6-Antre

9,36 m2

7-Koridor

6,15 m2

8-Banyo

5,08 m2

9-Ebeveyn Banyo

3,80 m2

10-WC

2,50 m2

11-Kat Bahçesi

35,35 m2
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MES Şirketler Grubu

Birlik İnşaat

1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle,

1997 yılında kurulan Birlik İnşaat önceliği her zaman müşteri

büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

memnuniyeti, doğayı korumak ve kaliteli yaşam alanları inşa etmek

sektördeki güçlü yapılanmasıyla, ulusal ve uluslararası platformda

oldu. 1.200’ün üzerinde konut teslim eden Birlik İnşaat,

sayısız başarılara imza atı. Mes Şirketler Grubu, bugün demir-çelik,

İstanbul’da sanayii de ve konutta ilk Kentsel Dönüşümü yaparak

madencilik-metal ve inşaat alanlarında faaliyet gösterirken, yurtiçi ve

sektörde öncü bir firma olduğunu kanıtlamış oldu. Sektördeki diğer

yurtdışında güven telkin eden bir şirket konumuna yükseldi.

öncü firmalarla yapılan iştirakler sonucu gücüne güçkatan

Mes Şirketler Grubu, adı güvenle özdeşleşen markasını, dünyada da

Birlik İnşaat İstanbul’da yeni konut projeleri ve otel projesi ile

saygın şirketler arasına taşımayı hedeflemektedir.

yatırımlarına ve hizmetlerine devam etmektedir.

www.mesgroup.com.tr

www.birlikgrupinsaat.com

www. monreveeyüp .com
Bu katalogta yer alan tüm canlandırmalar ve 3 boyutlu çizimler tanıtım amacıyla yapılmıştır herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
MES Şirketler Grubu - Birlik İnşaat Ortak Girişimi, teknik ve estetik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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