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Düşlerinizdeki hayatı kurmak için 
sevdiğiniz hiçbir şeyden vazgeçmenize 
gerek yok... Aynı anda hem şehrin heyecan 
veren enerjisinin hem doğanın huzurlu 
sessizliğinin yanında olun



Kentin doğayla buluştuğu noktada, yeni nesil bir 
yaşam alanı yükseliyor, Kartepe’nin yıldızı Köse-
köy’de parlıyor. Modern, konforlu, huzurlu, özgür 
ve enerjik bir yaşamın tanımı My Life Kartepe ile 

yeniden yapılıyor

Yeni nesil yaşam alanı

My Life Kartepe



Pencereniz
huzura açılsın...

Kent merkezinin ve cennet Kartepe’nin 
sadece birkaç kilometre uzağında, 6 bin 
metrekaresi muhteşem bir peyzajla yeşil 

alan olarak korunan bu huzur dolu dünyada 
siz de yerinizi alın



Şehrin karmaşasından uzak ama kent 
yaşamının yanı başında... Şehir merkezine, 
alışveriş merkezlerine, eğitim kurumlarına, 

otogar ve otoban bağlantı yoluna birkaç 
dakikada ulaşmanın avantajından 
yararlanın. Her noktaya yakın bir 

lokasyonda kurulan bu yepyeni hayatın 
lüksünü yaşayın
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Hayallerinizin
tam karşılığı

Kartepe’nin yeni cazibe merkezi Köseköy’de 
15 dönüm alan üzerine konumlanan My Life 

Kartepe’de her hayalin bir karşılığı var. 4,5 katlı 
4 blokta, 176 daire olarak projelendirilen My Life 
Kartepe’de, her metrekaresi özenle planlanmış 

1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dairelerden
 biri mutlaka sizin için...
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Tabiatın güzelliklerini keşfetmek, 
Kartepe’de kayak yapmak, Sapanca 
Gölü’nde balık tutmak, dağ havasını 

soluyarak uzun doğa yürüyüşleri yapmak 
için My Life Kartepe’deki evinizden çıkın, 

doğanın tam kalbine
birkaç dakikada ulaşın...



Hayallerinizden 
ilham aldık...

My Life Kartepe, her ihtiyaca cevap verecek 
şekilde tasarlanan 23 farklı tipteki dairesi, 

konforu, peyzajı, spor alanları ve sosyal 
tesisiyle hayal ettiğiniz yaşamın

kapısını aralıyor

• 28 adet 1+1 daire
• 44 adet 2+1 daire
• 4 adet 2+1 dubleks
• 48 adet 3+1 daire
• 48 adet 3+1 dubleks
• 4 adet 4+1 dubleks



Enerji dolu, hareketli, sağlıklı ve stresten 
uzak bir yaşam için hayatınızda aktiviteye 

yer açın, hayatı dolu dolu yaşayın
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Sağlıklı yaşam 
yanı başınızda

Doğal taşlar ve şelaleleriyle gölet şeklinde 
tasarlanmış yüzme havuzu; fitness center’ı, 
spor sahası, yürüyüş ve koşu parkurlarıyla 

yaşam alanınızdan çıkmadan spor 
yapmanın keyfini, konforunu ve avantajını 

yaşayın



Yepyeni dostlukların kurulacağı, ailelerin 
bir arada keyifle vakit geçireceği sosyal 

ortamlarda; sımsıcak komşuluk ilişkilerinin 
hazzını yaşayın...
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Sımsıcak dostluklar, 
mutlu anılar...

My Life Kartepe, sosyal alanları, restoran 
ve kafesi, bahçesindeki kamelyaları, en 
değerli varlıklarımız olan çocuklar için 

tasarlanan açık ve kapalı oyun alanlarıyla 
yeni dostlukların ve rengarenk bir sosyal 

yaşamın temellerini atıyor... My Life 
Kartepe’de mutlu anılar

biriktirmeye hemen başlayın



Her ihtiyacın düşünüldüğü, her detayın 
incelikle tasarlandığı ayrıcalıklı, konforlu 

ve huzur dolu bir yaşam için My Life 
Kartepe size yeter...
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Her şey
konforunuz için...

• Radye temel
• 6 dönüm yeşil alan

• Zemin kat dairelerinin kullanımına
özel bahçeler

• Üst düzey ısı, ses ve su izolasyonu
• Tüm blokların çevresinde drenaj sistemi

• Her blokta asansör
• Restoran&kafe

• Açık otopark
• Yüzme havuzu
• Fitness center

• Spor sahası
•  Yürüyüş ve koşu parkurları

•  Açık-kapalı çocuk oyun alanları
•  Evinize yerleştikten sonra, istek ve 

şikayetleriniz için internet üzerinden tek tuşla 
anında ulaşabileceğiniz

‘Kain Kalite Güvence Sistemi (KGS)’



Kalitenin yaşamınızda yarattığı farkı, 
hayatın her anında fark edin...
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Kalitede 
Kain İnşaat güvencesi...

•  İthal aksesuarlı (Hafale, Blum veya muadili) 
1. sınıf mutfak dolapları

• Kuvars kompozit mutfak tezgahı 
(Çimstone, Belenco veya muadili)

• Her dairede, ankastre ocak ve davlumbaz
• Banyo dolapları ve duşakabin
• 1. sınıf vitrifiye ve bataryalar

• Islak zeminlerde 1. sınıf yer seramikleri
• Banyo ve tuvaletlerde gömme 

rezervuarlı asma klozet
• 1. sınıf derzli laminant parke zemin döşemesi

• Dubleks dairelerde ahşap kaplamalı 
iç merdivenler

• Kompozit panel iç kapılar
• Portmanto

• Isıcam Konfor veya Isıcam Sinerji camlar
• Duvarlarda 1. sınıf silinebilir boya
• Pay ölçerli merkezi ısıtma sistemi

• 1. sınıf radyatörler (ECA, Demirdöküm 
veya muadili)

• Üst düzey ses ve ısı izolasyonu
• Görüntülü intercom sistemi

• Dairelerde Türksat, Digiturk, D-Smart alt yapısı; 
her odada TV bağlantı prizi

• Salon ve mutfaklarda LED aydınlatmalı 
dekoratif tavan

..
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• Şehir merkezine 7 kilometre
• Yahya Kaptan Mahallesi’ne 4 kilometre
• Symbol AVM’ye 2,5 kilometre
•  Otogara 5 kilometre

Marmara
Koleji

•  Cengiz Topel Havaalanına 9 kilometre
• Maşukiye’ye 14 kilometre
• Marmara Eğitim Kurumları kampüsüne 300 metre
• Yeni adliye binasına  1.2 kilometre



Symbol
AVM

Yeni
Adliye
Sarayı


