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estetik
nesillerce

Hayat şimdi Kayapa’da başlıyor

NESİLLER BOYU ANLATILACAK
YENİ YAŞAM ÖYKÜNÜZ MY LİFE

Bugün dünyanın geldiği noktada inovasyon 

ve değişimin yeri asla tartışılamaz. Türki-

ye’de yeniden yapılanma sürecini bu 

temeller üzerine konumlandıran firmalar-

dan biri olarak size, gelecek nesillere 

güvenle bırakabileceğiniz ve içinde yaşar-

ken kendi mutlu öykünüzü yazabileceğiniz 

bir proje olan MY LIFE evleri ile yeniden 

merhaba diyoruz...
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yaşam

konfor

MUTLU HİKAYENİZİ
GÜVENLE YAZIN

Nesiller boyu anlatılacak yeni yaşam öykünüz MY LIFE

Bir ev size sadece 4 duvarı ve korunmayı 

sağlamaz. Bir ev size hayata nasıl baktığınızı 

göstererek, ne kadar güvende olduğunuzu 

hissettirerek mutlu yaşamanızı sağlamalıdır. 

MYLIFE evlerinde 7/24 özel güvenlik ve 

kamera sistemi ile korunan evlerinizde bu 

güveni her zaman bilerek huzurla yaşaya-

caksınız.





Bahçe katı dairelerinin her birine 50 m² özel bahçe ayrılan

MY LIFE evleri sizin yeni mutluluk öykünüzün başlangıç noktası olacak.

Tüm dairelerin 3+1 olarak yapılandırıldığı MY LIFE evleri, 8500m² alan üzerine

2000m2 yeşil alanla çevrelenen, toplam 6 blok 68 daireden oluşuyor.
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Sizin geleceğe uzanan yeni hikayenizde, 

yarınlara bırakacağınız en güzel tarifleriniz 

MYLIFE evlerinin mutfaklarında yazılsın

istedik. Denediğiniz her tarifte, daha fazla 

gülümseyen ailenizle geçireceğiniz, en lezzet-

li zamanların hikayelerini, MYLIFe evlerinin 

mutfaklarında yazacak, yarınlara sizi hep 

keyifle hatırlatan tarifler bırakacaksınız.

YARINLARA YAZILAN TARİFLER
Hayat şimdi Kayapa’da başlıyor
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YAŞARKEN MUTLU EDECEK EVLER
İNŞAA EDİYORUZ

BUR-YAPI olarak yine aynı kural ve kalite anlayışı ile gelecek nesillere
gidecek öykünüzün başlayacağı proje, Kayapa MY LIFE evlerine hoş geldiniz.

Hayatı sadece kolaylaştırmakla 

kalmayan, aynı zamanda içinde 

yaşarken sizi mutlu edecek evler 

inşa ediyoruz.

Her aşamasında büyük titizlik ve 

heyecanla hareket ettiğimiz tüm 

projelerimizde önceliğimiz, hep sizin 

daha iyi yaşam şartlarında, daha 

uygun koşullarla ev sahibi olmanız.
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yaşam
BU ÖYKÜDE HER ŞEY SİZE ÖZEL

MYLIFE evlerinde sizin hikayeniz size 

ayrılan ferah yaşam alanlarında yazılacak. 

3+1 brüt 150 m², net 125 m² olarak planla-

nan dairelerinizde, keyifle geçecek yeni 

hayatınıza merhaba diyeceksiniz.

Sıkılmadan, daralmadan, düşünmeden 

yerleşeceğiniz yeni yuvalarınızda anılar 

yüklediğiniz her eşyanıza, yenileri kadar 

yer bulacaksınız.

konfor







MYLIFE evlerinde öyle bir öykü var ki sizin 

yazmanızı bekleyen, bu öykünün her satırı sizi 

düşünen size güç veren detaylarla dolu. 

Jenaratör sistemi ile donatılan MYLIFE

evlerinde hayat size hiç kararmayacak, hiç güç 

kaybetmeyecek, yolunuz ve hayatınız hep 

aydınlık olacak...

ENERJİ VE GÜÇ DOLU
BİR ÖYKÜ BU

Hayat şimdi Kayapa’da başlıyor

13





15

DOĞA RENKLERİYLE
HUZURUNUZA EŞLİK ETSİN

Nesiller boyu anlatılacak yeni yaşam öykünüz MY LIFE

Hayatınızın öyküsünü yarınlara yazacağınız 

MYLIFE evlerinde doğa sizin huzurunuza 

eşlik edecek. Yeşilliklerin, peyzaj mimarinin 

ve Kayapa’nın bozulmayan doğasının içinde, 

belki havuzunuzun keyfini sürecek belki 

yapacağınız yürüyüşlerle doğanın renklerini 

keşfedeceksiniz. Hayatın tam merkezinde 

ama bir o kadar da size özel bir dünyada 

olmanın farklılığını her zaman

hissedeceksiniz.



MY LIFE evleri ile ihtiyacınız olan huzuru 

yaşarken, Kayapa Zafer mahallesinde yükse-

len yeni adresinizde hayatın tam merkezinde 

olma fırsatını da yakalayacaksınız. 

İstanbul - İzmir otoban bağlantısı, okullara, 

alışveriş merkezleri ve Uludağ üniversitesine 

yakınlığı ile MY LIFE evleri, size hayata en 

yakın öykünüzü yaşatacak.

HAYATA EN
YAKIN ÖYKÜNÜZÜ YAŞAYIN

Hayat şimdi Kayapa’da başlıyor
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GELECEK NESİLLER
SİZİN ÖYKÜNÜZÜ YAŞASINLAR

Nesiller boyu anlatılacak yeni yaşam öykünüz MY LIFE

Mutlu hikayenizi yazacağınız MYLIFE

evlerinde çocuklarınız hayata, onlara ayrılan 

yaşam alanlarından daha güvenle

bakacaklar. İçinde yaşarken yarınlarını 

düşünmeden, onlara kalacak güzel

anılarıyla büyüyecek mutlu çocuklarınızın 

öyküsü yıllarca anlatılacak. 
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konfor

HİÇ BİTMEYECEK TATİL
ÖYKÜNÜZ OLSUN

Yeni adresiniz MYLIFE evleri, sizi mutlu 

edecek her detay düşünülerek hayata 

geçiyor. Yazacağınız en güzel hikayeniz-

de her zaman ihtiyaç duyacağınız o 

bitmeyen tatil hayali sizinle olacak. 

Yüzme havuzları, peyzaj mimarinin en 

güzel örnekleriyle hazırlanan yürüyüş 

alanları, çocuklarınızın yanı başınızda ama 

özgürce oynayacağı oyun alanları ve 

parkları, sizi günlük yaşama bir tatil

tadıyla bağlayacak. 
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KAT PLANI
Salon : 29,85m2

Mutfak: 12,95 m2

Oda1: 11,75m2

Oda2: 10 m2

Ebeveyn Yatak Odası: 13,40 m2

Giysi Odası: 8m2

Ebeveyn Duş : 3,1m2

Hol: 10,65m2

Banyo: 5,25m2

Ön Balkon:15,60m2

Arka Balkon:5,1m2

Toplam m2 : 125,65m2



23 Nisan Mahallesi 262. Sokak Bur-Yapı Yasemin Apt.

No:4/1 Nilüfer / BURSA

t./+90 224 441 0 666 - +90 224 413 96 96

f./ +90 224 413 96 97

info@buryapi.com

www.buryapi.com


