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Kuşadası Nesa Palasta Lüks Yaşam Tarzınız Olacak

Adımlarımızı, parçası olmaktan mutluluk
duyduğumuz yepyeni bir yaşam kültürü
oluşturmak için attık. Öncülükçü ruhumuzla
şekillendi projemiz ve her detayına yaşam
katarak yoğruldu. Aklımızdaki ilk soru biz
nasıl bir tatil yapmak isteriz oldu ve bu
sorusuyla koyuldu ilk taş…

Birkere Ödeyin, Ömür Boyu Kullanın

Mutluluk beklentilerin önüne geçmektir
ve bunu paylaşmaktır. Hayal gücünü
kullanmak ve gerçekleştirmektir. Birilerinin
sizi düşündüğünü bilmektir. Biz ruhumuzla
ve tüm kalbimizle sizleri düşünerek
ilerlediğimiz bu yolda gücümüzü sizlerden
alarak hedefimize ilerliyoruz.

Hemen
Tapu

Haziran
Teslim

Her zaman hayalini kurduğunuz “Birgün
mutlaka burada yaşamalıyım dediğiniz
Ege de Kuşadasın da sizin de hayalleriniz
gerçeğe dönüyor. Nesa Palas sunduğu
yaşam tarzıyla sizlere ömür boyu rüya gibi
geçirebileceğiniz tatiller vaat ediyor.
Peyzajından
mimarisine,
dairelerden
sosyal alanlarına kadar farkını ortaya koyan
Nesa Palas projesi Kuşadası nın ilk ve tek
konsep projesi olma özelliğini taşıyor.
Yılın 365 günü her gününden ayrı keyif
alacağınız Nesa Palas da tatil planlarınızı
şekillendirmekte özgürsünüz. Kalacağınız
kadar dönemler alarak hem ömür boyu
tatil keyfinizi garanti altına alın hemen de
bütçenizi zorlamayın.

Hisseli Gayrimenkul Nedir?
Hisse tapu; Bir mülkün paylı mülkiyet
sistemiyle pay edilmiş hisselerin her birinin
1 hafta ve katları şeklinde kat irtifak veya kat
mülkiyeti tapusudur. Devre tatiller gibi süreli
değildir. Satın alan kişi tapusunu satmadığı
sürece ömür boyu kendisi, vefat etmesi
durumunda da mirasçıları bu hakka sahiptir.
Kişi senede aldığı gün kadar kendi dönem
tarihinde almış olduğu dairenin kullanım
hakkını satın almış olur.
Bu Hakkını;
Kullanabilir, yakınlarına ve dilediği kişilere
kullandırabilir,
Kendisi hissesini/hisselerini kiraya verebilir,
Şirket tarafından kiraya verilmesini talep
edebilir,
Ya da başka bir kişiye, sahip olduğu hissesinin
tapu devrini yapmak suretiyle değerlendirebilir.

NEDEN HİSSELİ GAYRİMENKUL?
KKısa süreli tatil için yazlık almak ekonomik
değildir. Yüksek konut fiyatları ile başa çıkmak
çok zor,orta gelir grubu için bu neredeyse
imkansızdır. Bu nedenle az bir bedel
karşılığında uygun fiyatlı hisseli gayrimenkul
edinme ekonomik olanıdır. Satın alınan bir
hisseli gayrimenkulün ekstra maliyeti, her
yıl bir defaya mahsuben ödenecek olan

50-150 euro aralığında olan yıldatdır. Bu
yıldatlar daire tipine ve dönem tarihlerine
göre farklılık göstermekte olup, tatiliniz
boyunca kullanacağınız elektrik, su, sosyal
alan kullanım, bakım, onarım, temizlik vb.
tüm giderler için kullanılacaktır. Günümüzde,
daha fazla bedel ödeyerek yazlık sahibi olmak
yerine hisseli gayrimenkul sahibi olmak tercih
edilmektedir.

ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN
Kaliteli turistik tesisler ve konaklama
ünitelerinin inşaası, ikinci konutlarla birlikte
gelen kaynak israfına son verilmesi, tatil
yörelerinde düzenli ve çevre dostu yapılaşma,
daha geniş sezonlar, kaliteli ve harcama
gücü yüksek turist girişi, yurt dışı tanıtım,
kamu gelirlerinde ve istihdamda artış hisseli
gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine
getireceği faydalardan sadece bir kaçıdır.

TÜKETİCİ AÇISINDAN
Garantili ve sabit fiyatlarla, yarının tatillerine
bu günden sahip olmak, kalite olarak
klasik otel odasının çok üzerinde bir yaşam
merkezinde her yıl bütçenize ağır gelen tatil
masraflarını bir kenara bırakarak, ömür boyu
nesilden nesile ekonomik tatil ve yatırım
imkanı sunmaktadır.
AXAN GROUP, teknik zorunluluk, uygulama vb. nedenlerle konut projesinde, vaziyet planında,
malzemelerde ve mimari projelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Gezelim Görelim

Tarih in mistik havasını deniz ve güneşin keyfini aynı anda yaşayabileceğiniz
Kuşadasın da görmeniz gereken yerleri sizin için bir araya topladık.
AYRICA GÜNÜ BIRLIK OLARAK
DIDIM ( 50 KM )-BODRUM (90 KM)-İZMIR (60 KM)
RAHATLIKLA GIDEBILIRSINIZ.

Aklımdaki Sorular

YIPRANAN, ESKIYEN EŞYALARI KIM KARŞILAYACAK, NASIL
YENILENECEK?

NASIL GÜVENEBILIRIM

BÜTÇEM YAZLIK ALMAYA YETMIYOR BUNA YETER MI?

Axan Group; uzun fizibilite çalışmalarının ardından kendi öz sermayesi ve öz kaynaklarını
kullanarak yatırımını yapmak için turizmin gözde noktalarından biri olan Kuşadası merkezi
seçmiştir.

Herkesin hayalinde her yıl kısa da olsa tatil yapmak var bütün yıl çalışıldı, sınavlar,
koşturmaca derken ruhen ve bedenen yorgunluğun atılması için tatil artık bir ihtiyaç haline
geldi. Piyasa koşullarına bakıldığında yatırım danışmanları yazlık için yapılan yatırımları çok
uygun bulmuyorlar. İyi bir lokasyon da iyi bir yazlık almak istediğinizde de ciddi paralar
ödemek zorundasınız üstelik yılda sadece bir kaç hafta kalacağınız bir yere! İşte bu durumda
devreye kendi evinizin rahatlığında huzurlu ve keyifli tatiller yapabileceğiniz hisseli olarak
alabileceğiniz ne kadar kalacaksanız o kadar ödeyerek, bütçenizi zorlamadan satın alma
yapabilir tapu sahibi olabilirsiniz.

Kuşadasını seçmemizdeki en büyük sebepler;
• Son 5 yılda kente yapılan büyük yatırımlar
• Yapılan yatırımlarda hem alıcının hem satıcının %100 karlı olması
• Dünya’nın dört bir yanından turist ağırlayan bir liman kenti olması
• Yıllın 365 günü turizme açık olması
• Hava, kara, deniz den kolay ulaşım.
Lokasyon ve arazi seçimimizle beraber inşaatın projesi şekillendi bölgenin önde gelen
mimarlarından Oğuz Başözle çalıştık. Bölgede eşi benzeri olmayan bir yaşam merkezi çıktı
ortaya…
Her zaman söylediğimiz gibi biz sadece inşaa etmiyoruz, biz projemize yaşam katıyoruz.
Bizler burada yaşamı hayal ederek aldık her şeyi kaleme; doğru metre karelerde doğru
yaşam alanları kurmak, tüm ihtiyaçları önceden görmek, hepsi bu sürecin bir parçası oldu…
İnşaatımızın ve tüm proje süreçlerini müşterilerimize her daim şeffaf olarak sunuyoruz ve
sunmaya devam edeceğiz. Tecrübeli ve uzman kadromuzla 7-24 hizmet anlayışıyla her
daim yanınızdayız.
Bizler sizlerden ve şirketimizden aldığımız güçle emin adımlarla her geçen gün büyümeye
devam ediyoruz.

ALMAK ISTIYORUM AMA GELEMIYORUM

YAZLIKTAN NE FARKI VAR?
Yazlık ev aldığınız zaman normalde oturduğunuz ev gibi bütün sorumluluğu almak
zorundasınız, vergi, güvenlik, temizlik, eşya bakımı, bahçe bakımı, yapının bakım onarımı,
badana boya, vb. durumlarla siz ilgilenmek zorundasınız üstelik bu işlemleri sadece birkaç
hafta kaldığınız eviniz için yapacaksınız bu işlemler sırasında ayırdığınız bütçede cabası….
Nesa Palas bu problemlerin hepsinden sizi kurtaracak ve hisse tapu sistemiyle otel hizmeti
Alabileceğiniz, sadece tatilin keyfini çıkarabileceğiniz bir ortam sunuyor. Sauna dan buhar
odasına, Türk hamamından aqua parka, çocuk kulübünden, spor salonuna kadar bir çok
sosyal alanı burada bulabilirsiniz. Otellere her yıl binlerce lira ödemektense bir kere ödeyip
kalacağınız kadar hisse alarak ömür boyu tatilinizi garanti altına alabilirsiniz.

BENDEN SONRA KIM KULLANACAK TEMIZLIĞI BAKIMI
NASIL SAĞLANACAK?

Artık herkes neredeyse tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden alabiliyor. Ev ararken dahi kapı
kapı, emlakçı emlakçı gezilmiyor her bilgiye sadece bir tıkla rahatlıkla ulaşılabiliyorlar.

Daireleriniz profesyonel temizlik şirketlerinin vasıtasıyla düzenli ve ultra hijyenik temizleme
yöntemleriyle temizleneceği için daireleriniz her daim bakımlı temiz olacaktır. Ayrıca
daireler siz içindeyken de gün aşırı temizlenecektir. Nevresim yastık vb tekstil ürünleri de
düzenli olarak profesyonel makinelerde yıkanacak ve yüksek basınçlı buhar tezgahlarında
dezenfekte edilecektir.

Axan Group da tüm alt yapısını online işlemleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılmasını
sağlamıştır.

AIDAT NEDEN ALINIYOR?

İster yurt içinde isterseniz dünyanın herhangi bir ülkesinde olun, tüm işlemlerinizi
internet üzerinden ya da bir telefonla tüm işlemlerinizi yapabilir, resmi sözleşmelerinizi ve
tapularınızı kapınızda teslim alabilirsiniz. Ödemelerinizi yasal banka hesapları üzerinden
gerçekleştirebilir, işlemlerinizi güvenle ve kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Çünkü biz Axan
Group olarak zamanın değerini çok iyi biliyoruz.

Bulunduğunuz dönem boyunca dairenin bakımı, elektrik, su giderleri, daire temizliği,
güvenlik hizmetleri, sosyal alanların, havuz-bahçelerin bakım ve onarımları için kullanılır.
Ödediğiniz yıldatlar bu sayede her geldiğinizde temiz ve bakımlı bir tesis de tatilinizi gönül
rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yıldatlar aldığınız hisse üzerinden değerlendirilerek yılda bir defa
ocak ayından ocak ayına alınmaktadır.

Teknoloji çağıyla birlikte insanların yaşam tarzları değiştiği gibi satın alma alışkanlıkları da
değişmiştir.

Tesisimiz de bakım onarım masrafları yönetimimize aittir, bunların kaynağını da her yıl
ödediniz yıldatlardan sağlanmaktadır. Daire ilk girişinizde görevliler sizlere eşlik edecek ve
daireyi temiz ve sağlam aldığınıza dair tutanakla teslim ederler yine çıkışınızda daire sizden
tutanakla teslim alınır. Böylece tüm hissedarların ortak kullanım alanı olan, daire yönetimimiz
tarafından sürekli kontrol altında tutulur.

GELEMEDIĞIM ZAMANLAR NE OLACAK?

BENDEN SONRA NE OLACAK?
MIRAS BIRAKABILIR MIYIM?
Sizden sonra yasal varisleriniz kimse tüm haklarınız
otomatik olarak mirasçılarına devredecektir.

HISSE TAPU ILE EV TAPUSU
ARASINDA BIR FARK VAR MIDIR?

Gelmediğiniz dönemlerde 45 gün öncesinde bize bilgi vererek sizin adınıza kiraya verilmesini
isteyebilir ya da kendiniz kiraya verebilirsiniz, ayrıca dilerseniz yakınınızı ya da dilediğiniz
kişilere kullandırabilirsiniz.

Hayır hiçbir fark yoktur her iki tapuda Türkiye

TC VATANDAŞI DEĞILIM NESA PALAS DAN YER SAHIBI
OLABILIR MIYIM?

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre aynı değeri

Cumhuriyetinin

gayrimenkul

alımlarında

vermiş olduğu resmi belgedir. Değer olarak
görmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasanız da kanunlar dahilinde yabancı uyruklu tüm dünya
ülkelerinin vatandaşları Nesa Palas dan yer alabilir tapu sahibi olabilirler.

KIRALAMA HIZMETI NEDIR?

NESA PALAS DAN YER SAHIBI OLDUĞUMDA ÖDEMEYI NASIL
YAPABILIRIM?

Nesa Palas Axan Group güvencesiyle yatırımlarınızı

Şirketimizin yasal banka hesaplarına İş Bankası, Yapıkredi bankası, Ziraat bankasına
yatırabilir ya da dünyanın her bölgesinde kullanılan yasal ödeme yöntemi olan western
union yoluyla da ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca kredi kartınızla mail order sistemiyle
de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

bakımından yoğun talep gördüğü için özellikle

GELEMIYORUM IZNIM YOK TAPUMU NASIL ALABILIRIM?
Gelemediğiniz takdirde tapu işlemlerinizi yurt dışında iseniz konsolosluklar yurt içindeyseniz
noter den satış danışmanlarımızın sizlere ileteceği satın alma vekalet örneğiyle vekalet
çıkararak bizlere ulaştırdığınız takdirde sizlerin adına tüm tapu işlemlerinizi tamamlayarak
tapunuzu kapınıza kadar uluslararası güvenilir kargo firmalarıyla teslim ediyoruz.

GELIP GÖRMEK ISTIYORUM NASIL ULAŞABILIRIM?
Yurt dışında yaşayan müşterilerimiz direkt uçuşlarla İzmir Adnan Menderes Hava Limanına
gelebilir buradan direkt olarak servislerle Kuşadası merkeze rahatlıkla ulaşabilirler. Yurt içinde
yaşan müşterilerimizde yine aynı şekilde İzmir Adnan Menderes Hava Limanına direkt
uçakla ulaşabilir ya da Kuşadası merkez otagarına otobüs firmalarıyla rahatlıkla gelebilirler.
Müşterimiz Kuşadası merkeze geldikleri takdirde kendilerini burada karşılayabilir ve Nesa
Palas Projesinin lokasyonu ve detaylar hakkında bilgilendirebilir ve projeyi ziyaret etmelerini
sağlayabiliriz. Ayrıca İstanbul da bulunan merkez ofisimizde ziyaret edebilirsiniz sizleri her
daim misafir etmekten mutluluk duyarız.

katlayarak sizlere kiralama hizmetleri de sunuyor.
Kuşadası bölgesi yerli, yabancı turist ziyareti
konaklama konusunda yetersiz kalıyor, bunla
doğru

orantılı

olarak

konaklama

bütçeleri

tatilcilerin bütçelerini fazlasıyla zorluyor bu
nedenle günlük kiralamalarla ev konforunda aile
bireyleriyle rahat ve uygun fiyatlara daire kiralama
talebi oldukça yüksek oranda, Nesa Palas lokasyon
ve tesis değeri bakımından bu talepleri fazlasıyla
karşılayabilecek

olmasından

dolayı

kiralama

hizmetlerinde yatırımcılarına yüksek oranda kira
hizmetleri sunmaktadır.
Sizde bu akıllı yatırım fırsatından yararlanmak
istiyorsanız profesyonel yatırım danışmalarımızla
iletişime geçip kiralama hizmet sözleşmelerinizi
yaparak Nesa Palas dan kiralama hizmetinizi
alabilirsiniz.
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