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MARKALARA AÇILIYOR



METRO 
ÜÇ YANDA

KAZANÇ MEYDAN’DA
Luxera Meydan tam üç farklı metro hattının kesiştiği bir noktada konumlanıyor. 

Buna ek olarak metrobüs, otobüs ve minibüs gibi alternatiflerin de tam merkezinde 

yükselen Luxera Meydan; ulaşım imkanlarıyla farklılık sağlıyor.
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‘’Bu katalogda kullanılan tüm bilgiler ve görseller ön tanıtım amaçlıdır. Firma projede uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Katalogda yer alan verilerde, teknik nedenlerle ve bağımsız raporlara dayanan bilgilerde meydana gelebilecek farklılıklar nedeni ile oluşabilecek değişikliklerden 
MALLEXPERT VE LUXERA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME’NİN hukuksal bir sorumluluğu yoktur. Bu katalogdaki bilgiler, kat planları, görseller vb. gibi, değişmeye açıktır. Bu katalog tanıtım amaçlı hazırlanmış olup sözleşme niteliği taşımaz.”” 



HAYALLERİN 
VE YOLLARIN 
KESİŞTİĞİ 
MEYDAN’DASINIZ
TEM ve Basın Ekspres Yolu’nun yanı başındaki Luxera Meydan’da farklı 

ulaşım yolları üzerinde olmanın kolaylığını yaşayacaksınız. Bölgenin iki 

önemli caddesinin kesiştiği noktadaki  konumu ile bölgenin uğrak yeri olacak. 

Hastane fabrika, Üniversite, ofis blokları ile çevrili konumu, daima hareketli 

ve gelişmiş bir bölgenin tam ortasında bulunuyor.

İHTİYACINIZIN KAT KAT FAZLASI 
MEYDAN’DA Marketten tekstile, teknolojiden lezzete ihtiyaç duyduğunuz her şeyi 

bulabileceğiniz 2 katlı çarşısıyla Luxera Meydan; keyifli zaman geçirebileceğiniz 
bir ortam sunuyor. 
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• Toplam İnşaat Alanı : 60.000 m²

• Toplam Kiralanabilir Alan : 12.000 m²

• Toplam Mağaza sayısı : 55 

• Toplam kat sayısı : 2 ( Alt Cadde - Üst Cadde ) 

• Toplam rezidans sayısı : 310 

• Toplam rezidans nüfusu : 1.250

• Toplam Otopark araç Kapasitesi :  425 

• 4.000 m²  Meydan 

• Market, Kafe Ve Restoranlar, Sağlık, Kozmetik, Servis Ve Eğlence Alanları 



YOĞUNLUK 
HARİTASI
Çalışan ve Hane halkının yoğun olarak 

konumlandığı, 750 bini aşkın nüfusun yaşadığı 

Bağcılar bölgesinin merkezinde yer alan Luxera 

Meydan yüksek kazanç vaat ediyor
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VAZİYET PLANI

OTOPARK GİRİŞİ

MAL KABUL ALANI

OTOPARK ÇIKIŞI

MASLAK CADDESİ

BOSNA MAHMUTBEY CAD.

YENİ METRO CAD.

AVM GİRİŞİ



LUXERA GAYRİMENKUL
LUXERA Gayrimenkul’ün temelleri 2015 yılında İstanbul merkezli olarak atılmış olup, ulaşılabilir lüks stratejisiyle konut ve ticari 

alanlar inşa etmek amacıyla inşaat sektöründe faaliyetine başlamıştır. Güçlü öz sermayesi, engin tecrübeleri, benimsenen ileri 

görüşlü vizyon, yenilikçi zihniyet, bu paralelde gelişen organizasyon yapısı ve ulaşılan performans seviyesi ile kısa bir süre 

içerisinde, ulusal olduğu kadar uluslararası platformlarda da önemli yerlere ulaşmayı ve müşterilerine hayallerindeki yaşam 

alanlarını sunmayı hedeflemektedir. LUXERA Gayrimenkul, Luxera Residence ile ilk projesini tamamlamış, Luxera Meydan 

ve Luxera Güneşli gibi farklı lokasyonlardaki yatırımlarıyla, inşaat sektörüne yön veren firmalar arasına girmeyi hedeflemiş 

olup, ortaklarının farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla büyümesini hızla sürdürmektedir. LUXERA MOAZ A.Ş.; Luxera Gayrimenkul 

ile Katar’ın en büyük inşaat firmalarından biri olan CEG QATAR ortak olarak, 2016 yılında LUXERA MOAZ A.Ş. kurulmuştur. 

CEG QATAR, 3 milyar USD büyüklüğündeki gayrimenkul portföyü ile hem kamuya hem de özele yönelik projeler üstlenmiştir. 

Kurulan bu güçlü birlikteliğin sonucu olarak Luxera Yenibosna projesi hayata geçirilmiştir. SHOW HİPERMARKET ZİNCİRİ; 

İstanbul Avrupa yakasındaki toplam 22 farklı lokasyonda SHOW markasıyla perakende sektörünün öncü firmalarındandır. 

500 kişilik profesyonel kadrosu ve 25.000 m² alanıyla perakende sektöründe kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. 

SAFİR EĞİTİM KURUMLARI (SAFIR INTERNATIONAL SCHOOL); İlk olarak ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere hizmet vermek 

üzere kurulan güzide kurumumuz, sunduğu yüksek standartlardaki eğitim kalitesiyle daha ilk yılında yoğun talep görmüştür. 

Bu sayede Türk öğrencilere de hizmet vermek amacıyla Ataşehir, Silivri, Edirne ve Bağcılar’da dört yeni okulu 2017/2018 

eğitim-öğretim döneminde hizmete sunmuştur. Gelecek dönemlerde de her kademedeki öğrencilere hizmet vermek amacıyla 

yatırımlarına devam etmektedir. Hem Türk hem de Mısırlı ortaklarımızın başta konut inşaatı olmak üzere, perakende, eğitim, 

alternatif enerji kaynakları ve medikal sektörlerinde yatırım çalışmaları devam etmektedir

MALLEXPERT 
Mallexpert, perakende gayrimenkul sektöründe yatırımcı ve geliştiriciler için 

artı değer yaratma ilkesi ile kurulmuştur. Mallexpert ortakları sektörde her biri 

20 yılı aşkın tecrübesi, yaklaşık 1.000.00 m² kiralama, 1.000.00 m² yönetim, 

500.000 m² geliştirme ve imzalanan 5.000 adeti aşkın kiracı kontratı ile ifade 

edilmektedirler.

www.mallexpert.com.tr - info@mallexpert.com.tr - Tel: 0212 963 4828

Seba Ofis Boulevard, Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 B Blok17 34396 Sarıyer/ İstanbul 
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