
                                                                      

         

 
 

Rings İstanbul, KDV artışından etkilenmedi 
 

RİNGS İSTANBUL’DA EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 
FIRSATLAR DEVAM EDİYOR 

 
Selin Yapı tarafından inşa edilen Rings İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar 
devam ediyor. Yeni yılda da birbirinden cazip ödeme avantajlarının sunulduğu proje KDV 
artışından da etkilenmedi. 
 

Müstakil yaşam konforu sunan daireleri ile Anadolu yakasının en iddialı projesi Rings İstanbul’da 
satışlar hızla devam ediyor. Aralık ayında sunduğu dört farklı ödeme seçeneğiyle satışlarını bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30 artıran proje, yeni dönemde de birbirinden cazip ödeme 
avantajları sunuyor. Ayrıca proje KDV artışından da etkilenmedi.   
 
2012’nin son çeyreğinde ‘Evinizi Şimdi Alın, Ödemeye Taşındıktan Sonra Başlayın’ sloganıyla 
başlayan kampanya,  gördüğü yoğun ilgi üzerine devam ediyor. Kampanya kapsamında ev sahibi 
olanlar, taşındıktan sonra kredi taksit ödemelerine başlayacak olmanın rahatlığını yaşıyor. 
 
 
Teslimler Mayıs 2013’de 
 
Anadolu yakasının son iki ormanından biri olan Aydos eteklerine inşa edilen Rings İstanbul’un       
1. Etabında teslimler Mayıs 2013’de. Siesta, Vista ve Rings Suites isimli üç bölümden oluşan 
projede 1+1’den 5+2 dublekse kadar her zevke hitap eden farklı tip ve metrekarelerde daireler 
mevcut.  
1+1 dışındaki tüm dairelere iki araçlık otopark yerinin tahsis edildiği projede IP TV, IP telefon 
altyapısı ile fiber optik kablo döşenerek son teknolojilerle donatılan tüm dairelerin ayrı depo alanları 
da bulunuyor. Rings İstanbul’da tüm dairelerde  mutfak ve banyolar ünlü markalar ile döşeniyor.  
 
Toplamda bin beş yüz konutun yer alacağı projede ayrıca 120 mağazasıyla Rings Alışveriş 
Merkezi, 40.000 metrekarelik kapsamlı sosyal tesisleri bünyesinde barındıran Rings Club’ın yanı 
sıra Bilfen Anaokulu ve İlköğretim Okulu da yer alıyor. 
 
Projenin %75’i yeşil alan 

 
Rings İstanbul projesinin yüzde 75’i yeşil alandan oluşuyor. 3 kilometrekarelik yürüyüş ve bisiklet 
parkuru, meyve bahçeleri ve korusu ile sağlığınızı ve huzurunuzu da korumayı amaçlayan Rings 
İstanbul, çocuklu ailelere “güvenli”, doğal hayatı yaşarken şehrin imkânlarından da kopmak 
istemeyenlere “yemyeşil” ve “zengin bir sosyal” yaşam vaat ediyor. 
 
 
 

Breeam ve Leed sertifikalarına aday oldu 
 



                                                                      

Rings İstanbul, bünyesinde bulunan Rings Alışveriş Merkezi ve Rings Suites etaplarındaki çevre 

dostu ve enerji tasarrufu uygulamalarıyla, uluslararası çapta en çok bilinen Amerika menşeli 

"Leed" ve İngiltere menşeli "Breeam" sertifikalarına aday oldu.  

 
 
Rings İstanbul’daki kampanyalar hakkında daha fazla bilgiye 444 86 00 numaralı satış ofisi 
telefonundan ve www.ringsistanbul.com adresinden ulaşılabilir.  
 

Detaylı bilgi için; 

Beste Bulak 

0216 419 86 88 / 0 537 863 71 79 

bbulak@selcukluholding.com.tr 

 

Editöre Not: 

 

Selin Yapı Hakkında; 

Selçuklu Holding bünyesindeki sanayi kuruluşlarının inşaat işlerini yapmak üzere 2003 yılında kurulan Selin Yapı, bugüne kadar 
endüstriyel tesisler ve ticaret merkezi inşaatlarının yapımını gerçekleştirmiştir. Örnek vermek gerekir ise ilaç sanayinde Anadolu’da 
yapılan en büyük yatırım olan İlko İlaç Fabrikası, Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan İlko Argem Ar-Ge Merkezi, 
Mehtap Mutfak Eşyaları, Sentez Ambalaj üretim tesisleri, İzmir’de bulunan Selçuklu İş Merkezi gibi farklı fonksiyonlara sahip tesisler 
Selin Yapı imzası taşımaktadır. İstanbul Sancaktepe ilçesinde  kendi arazisi üzerine inşa ettiği Rings İstanbul Projesi, Selin Yapı’nın ilk 
konut projesidir. 
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mailto:bbulak@selcukluholding.com.tr

