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Alkan Yapı, 1981 yılından beri 2500’den fazla konut teslim etti.
Farklı ihtiyaç ve beklentilere göre nitelikli projeler geliştiren Alkan Yapı, 
Doğaköy Premium ile Kerpe’nin doğal güzelliklerini bilinen kalitesi ve 
tecrübesiyle bir araya getiriyor.



Karadeniz’in
en özel koyunda,
sadece size ait bir dünya.
Şimdi mavi ve yeşilin
sesini dinleme zamanı.
Saklı cennet, ’DE







HAYAT
KERPE
DENİZ
ORMAN

’DE





KERPE
Karadeniz’in şirin tatil kasabası Kerpe.
Şehrin gürültüsünden ve trafiğinden uzakta...

Ormanın havasını solurken, denizi seyretmek,
deniz kokusuyla uyanıp yeşile doymak, zaman olağanca 
hızıyla akıp giderken yaşama bir es vermek;
Ve alınan ilk nefeste, yaşadığını tekrar hissetmek...

Adapazarı 30 dk.     İzmit 30 dk.     İstanbul 80 dk.





DENİZ Sığ ve berrak suyuyla, inci gibi
bir kumsal...
Ormanın tertemiz havasını
içinize çekerken, doğa ile yaşamın
kusursuz uyumuna şahit olursunuz.

Karadeniz’deki yönü batıya dönük
ender koylardan olan Kerpe,
sırtını çam ormanlarına dayamış
konumuyla, Kuzeyden rüzgar almayan
Karadeniz’in en sakin plajıdır.





ORMAN Orman, Doğaköy Premium’un
en nedide özelliği.

Yeşilin tüm tonlarını kucaklayan
bakir tabiatı sayesinde,
sizi şehrin rutininden koparıp,
hayalini kurduğunuz doğal yaşama 
kavuşturuyor.





DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ
TREKKING

Eşsiz Kerpe Kayalıkları,
size doğanın mucizevi mirasını
sunuyor.

Gizemli mağaralar,
yüzme keyfinize heyecan katıyor.

Ormandaki yürüyüş parkurları,
her nefeste yenilenmenizi sağlıyor.





SU
SPORLARI

Yerli ve yabancı binlerce sörf tutkunu,
bölgedeki koylarda yıl boyunca
sörf yapıyor.

Siz de Kerpe’de sörf kulüplerine
üye olabilir, veya denizaltındaki
zengin bitki örtüsü ve canlıları keşif için
dalış etkinliklerine katılabilirsiniz.





HAVUZ Doğaköy Premium’da çocuk ve
yetişkinler için ayrı geniş havuzlar sizi
sınırsız eğlence ve sağlıklı yaşama 
davet ediyor.

Çocuklar suya girip oynarken,
siz de yaz günlerinin tadını, kuşların
cıvıltıları eşliğinde çıkarabilirsiniz.





ASIRLIK
MEŞE AĞACI

GÖLGESİNDE

Doğaköy Premium’da, sizi havuz
kenarında bulunan asırlık bir meşe
karşılıyor.

Güneşlenirken bu ağacın gölgesinde 
huzuru ve sakinliği yaşayabilir,
akşam saatlerinde ise ailecek tatlı
sohbetlere eşlik edebilirsiniz.





YAŞAYAN
KORİDORLAR

Doğaköy Premium’da, koridorlar 
sokak konseptiyle tasarlandı.

Doğal ışık ve temiz havayı her an
hissedeceğiniz, özel peyzaj tasarımı ile
yaşayan koridorlar oluşturuldu.





GÜVENLİ
SOSYAL YAŞAM

ALANLARI

Doğaköy Premium, 7/24 güvenliğiyle,
sosyal tesis ve aktivite alanlarıyla 
huzurlu bir yaşam sunuyor.

Aktivite alanlarında spor yapabilir,
havuz başında yer alan kafeterya
alanında dinlenebilirsiniz.



Sadece yazlık değil,
yaz-kış oturacağınız

hafta sonu eviniz.

Şehrin koşturmacasından uzak,
aileniz ve sevdiklerinizle

size özel bir dünya.







Bahçe katı ve
dubleks daire
seçenekleri

Kerpe’nin ilham verici
atmosferi ve güzelliği,
Alkan Yapı Kalite ve
Tecrübesi ile birleşti.





Yaşayan
koridorlar

Her alanda
doğallık



Bahçe katı daire

Estetik ve kullanışlılık bir arada





Dubleks katı daire

Konforlu yaşam



Modern tasarımlar

İnce düşünülmüş detaylar



VAZİYET
PLANI





KAT
PLANLARI



Bahçe Katı Daire Kat Planı



Dubleks Daire Kat Planı
1. Kat



Dubleks Daire Kat Planı
2. Kat





Bu katalog tanıtım amaçlıdır. Alkan Yapı, projede ve kullanılacak
malzeme, ürün ve sistemlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



0850 500 55 54
alkanyapi.com

alkanyapi

Genel Merkez
İstiklal Mh. Sanayi Cd. No: 83/A
Serdivan / SAKARYA

Satış Ofisi
Çamlıbel Cd. Doğaköy Evleri
Kerpe / KOCAELİ

0535 200 29 54


