
Şehrin kapısının anahtarı 
elinizde olsun!



Zorlu bir pandemi süreci yaşadığımız şu günlerde, evlerimizin 
dört duvardan ibaret ve sadece geceleri yatmak için kullanılan 

mekanlar olmadığını, yaşam alanlarının da ne kadar önemli 
olduğunu anladık... Sanax AŞ olarak bu gerçeği göz önünde 
bulundurarak şehrin giriş kapısı olarak kabul ettiğimiz Göksu 

Mahallesi Hal Kavşağı’nda yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz.

İsmini “City Gate” yani şehrin kapısı koyduğumuz projemizde 
site sakinlerinin 24 saatlerini sıkılmadan geçirecekleri bir proje 

oluşturmak için çabaladık. Projemiz dahilinde spor salonu, 
teraslar, akıllı ev sistemi, kapalı otopark gibi önemli detaylarla 

birlikte bir de alışveriş merkezi yer alıyor. 
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Yepyeni bir yaşam alanı…

Muhteşem lokasyonu, çok özel sosyal imkanları, özel peyzaj alanları, teras 
kafe bahçeleri ve eşsiz yatırım değerine sahip daireleri ile “Şehrin kapısını 
Antalya’da yükseltiyoruz”... 

Şehrin kapısı; Antalya’nın tam kapısı dediğimiz ATSO girişinde, köşe başı 
bir konumda, eşsiz bir mimari ile göz kamaştırıcı bir proje olarak karşınıza 
çıkacak.



4x



5x

Yaşam, alışveriş, lezzet ve kültür aktiviteleri bir arada…

3000 m² terasta yeşil alanı, kafeteryası, AVM ve residance projemizde; 
yaşam, alışveriş, lezzet ve kültür bir arada yer alıyor. 
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Güvenlik çok önemli…

City Gate’te kontrollü, güvenli giriş - çıkış ve akıllı ev sistemlerine sahip 
sistemimizle, gönül rahatlığıyla çocuklarınızla evde vakit geçirebileceksiniz. 
Akıllı ev sistemimiz, evimizdeki birçok elektrikli ve elektronik cihazı dilediğiniz 
her yerde kontrol edebilme olanağı sağlıyor.

Konfor ve keyif zamanı…

Garden Teras dairelerimiz ile bahçenizde daha keyifli vakit geçirmeniz 
mümkün kılınacak. Bu projede küçük detaylar ile mükemmel konfor ve 
fonksiyonellik sağlanacak. Biz hayatı güzelleştirenin, ayrıntılara verilen önem 
olduğuna inanıyoruz.

Biz bu projeyle, şehrin kapısının anahtarı olmaya talibiz!

Güçlü ortaklık güvencesiyle… 

City Gate projesi; yıllardır bu sektöre emek vermiş, ilkeli bir şirket olan CNP 
Yapı A.Ş. ile dinamik ve vizyon sahibi Sanax İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata 
geçirilmektedir.
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Teknik Bilgiler

Proje ada bazında 7.500 m2 arsa üzerine kurulmuştur. 

Bina oturumu: 4.500 m2’dir.

Toplam inşaat: 23.500 m2’dir. 

Toplam Ticari kullanım alanı: 13.500 m2’dir

Ticari alanlar: 11 adet 750 m2’den başlayan ebatlarda ticari alanlar bulunmaktadır.

Daireler: 10.000 m2 toplam alan içerisinde, 2+1, 3+1 planlarla daire tipleri mevcuttur.

Asansör: Her blokta 8 kişilik çift asansör

Çocuk Oyun Alanı: 2 blok arası çocuk oyun parkı 

Peyzaj: Özel peyzaj planlaması dahilinde, 2 ya da 3 adet kamelya mevcuttur.

Aktivite: Fitness Salonu (Spor aletleriyle birlikte), Squash Odası, Mescit, Alışveriş Merkezi...

Daireler: 10.000 m2 toplam alan içerisinde, 2+1, 3+1 planlarla daire tipleri ve teras bahçe 
daireler mevcuttur. Tüm daireler akıllı daire donanımına sahiptir. 

Otopark: 2.500 m2 kapalı otopark



8x Floral photo created by freepik

People photo created by pressfoto
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9xMusic photo created by ArthurHidden

Background photo created by evening_tao
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100 m²
TİP 1 / 2+1
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TİP 2 / 2+1
105 m²
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TİP 3 / 2+1
107 m²
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TİP 4 / 3+1
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130 m²
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Şehrin kapısının anahtarı 
elinizde olsun!

Proje Satış Ofisi
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