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Her bütçeye uygun, standartları yüksek

YENİ NESİL YAŞAM PROJESİ





EKPA şirketler grubunun temelleri 1993 yılında Kırşehir’de atıldı, Kurulduğu günden bu güne kadar 
ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla sürdürülebilir bir büyüme örneği sergileyen EKPA 
faaliyet alanını 2003 yılında Antalya’ya kaydırmış ve kentin saygın şirketleri arasında yerini 
almıştır.

EKPA ''doğru karar, doğru analiz ve doğru yatırım'' konusunda uzman haline gelmiş bunun 
sayesinde büyük projelere imza atarak yatırımcısına da kazandıran bir firma olmuş, her yaptığı 
projesi başarıyla sonuçlandırarak hem güvenilir bir firma, hem de gücüne güç katmıştır.

EKPA bugün kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlayıcı örnek bir girişimci ve güçlü bölgesel yatırımcı 
olarak dikkat çekmektedir. İkinci kuşak iş deneyimi ile yıllık iş potansiyelini, mali gücünü ve ayrıca 
teknik ekibini geliştirerek sayısız projeye imza atmıştır.
EKPA temel vizyon politikası gelişen kentimizin sosyal ve kültürel doğasına uygun olarak yapılar 
üretmesi ve siz değerli kent halkımızın kullanımına sunmasıdır.
EKPA müşterilerinden aldığı destekle  yeni  iş alanlarında da atılımlar yapmaktadır.

Bugün olduğu gibi, yarınlarda da aynı duygu ve düşüncelerle sizlere hizmet verecek olan EKPA, 
gelişen teknikleri de uygulayarak, heyecan yaratacak projelerine devam edecektir.

En derin saygılarımla;

SezginKoysuren.. ..

Yaşamın çatısı EKPA İNŞAAT
25 yıldır binlerce ailenin
yeni hayatının kapısını aralıyor.



Sadece bir ev değil,

YAŞAM STİLİ

Eşsiz sosyal alanların bir araya geldiği
1207 Antalya’da, sadece bir ev almazsınız.

Sizin ve sevdiklerinizin hayatına değer katacak
bir yaşam stilin satın alırsınız.

44 dükkanın yer aldığı 1207 Antalya’da ihtiyaç
duyacağınız alışveriş ve sosyal alanlar artık sizin
komşunuz.





Lokasyonu, konforu, modern 
mimarisi, alışveriş noktaları,
kafeleri, geniş yaşam alanları ve
tanıdığı sosyal imkanlar ile
benzersiz bir dünyada olmak.

Aradığınız her şeyi aynı noktada bulabileceğiniz 
koşulları sunan yeni yaşam alanınız, güzel bir 
sabaha uyandığınızda bahçenizden mis gibi 
kokusuyla koparacağınız bir limonu sohbet dolu 
sofranıza taşımanıza da olanak tanıyor.

Sevdiklerinize ve kendinize daha fazla 
ayırabilmeniz için her şey elinizin altında.

1207 ANTALYA’da, tüm detayların düşünüldüğü, 
günümüz konfor ihtiyaçlarının hepsinin 
bulunduğu geleceğiniz için çok değerli bir 
yatırım sizi bekliyor.

ANTALYA’NIN

KONUT PROJESİ’nde
şimdiden yerinizi alın.

EN BÜYÜK

Toplam 30.000 m2 alan üzerine kurulu
1207 bağımsız bölümden oluşan

100.000 m2 inşaat
alanına sahip
DEV BİR PROJE
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Toplam 30.000 m2
alan üzerine kurulu

1207 bağımsız bölümden
oluşan dev bir proje.

Giriş / Güvenlik

Otopark

Muz Bahçesi

Limon Bahçesi

Yürüyüş - Koşu Yolları

Çocuk Oyun Alanları

Spor Sahası

Yüzme Havuzları

Kapalı Yüzme Havuzu

Hamam / Sauna

Fitness Center

Kafe

Oto Yıkama
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HAVUZ
Her mevsimin keyfini havuz keyfinden mahrum kalmadan yaşamanız için;
yaz mevsiminde güneşi açık havuzumuzda teninizde hissedin ve serinlemek
istediğinizde havuz kenarındaki kafemizden en sevdiğiniz içecekleri tercih edin,
kış mevsiminde ise kapalı havuz seçeneği ile havuz keyfine ara vermeden devam edin.

Birbirinden bağımsız 6 açık 1 kapalı havuz



SPOR
Basket sahası, yürüyüş alanları, aktivite alanları ve en modern aletlerle donatılmış fitness ve cardio salonu seçenekleri ile günün
her saatinde spora yer var.

Spordan ya da keyifli doğa yürüyüşlerinden sonra evinize dönerken yoğun bir trafik ve şehir kaosuna dahil olmadan yaşam kalitenizi
yükseltmek için 1207 ANTALYA’da yeni bir yaşamı tercih edin.

Basket sahası, yürüyüş alanları, fitness center



ÇOCUK
Havuzların olduğu alanların dışında, çocuklu aileler için
birlikte vakit geçirebilecekleri, gün içinde çocukların enerjisini atabileceği
2 çocuk oyun alanı 1207 Antalya’da.

Çocuk Oyun Alanları

KAFE
1207 Antalya neredeyse bir tatil köyü gibi!

Havuz başında bişeyler içmek için eve gitmenize
gerek yok, kafe bölümünden içecek ya da yiyecek
tedarik etmeniz mümkün.

Havuz başında bi’şeyler içmek...



HAMAM / SAUNA
Yoğun ve stresli geçen bir haftanın yorgunluğunu atabileceğiniz ya da spor sonrası rahatlayıp
toksinlerinizden kurtulabileceğiniz sauna ve hamam imkanları ile yeni bir haftaya daima enerjik
ve tazelenmiş olarak devam edin.

Kendine iyi bak!



BAHÇELER
Site genelindedeki yeşil alanlara ek olarak özel olarak ayrılmış bölümler halinde
muz ve limon bahçeleri ile sabah kahvaltınıza dalından koparılmış limondan yapılmış
limona eşlik edecek.

Muz ve liman bahçeleri

GÜVENLİK
1207 Antalya’nın çevredeki diğer sitelerden
ayrışan önemli özelliklerden biri de etrafı
dışarıdan girişe müsade etmeyecek şekilde örülü
olması.

7/24 Özel Güvenlik



OTO YIKAMA
1207 Antalya içinde yer alan oto yıkama bölümünde dilerseniz aracınızı yıkayabilirsiniz.

Aracınızı yıkamak için uzaklara gitmenize gerek yok.



14.600 m2 Ticari Alan

1207 ANTALYA yaşam alanının içinde 
olmanın en önemli detaylarından birisi de; 
restoran, kafe ve mağazalardan oluşan 
sosyal kısımlar.

80 m2 den başlayan büyüklüklerde 
bodrum ve asma katlardan oluşan 
mağazalar hayatınızı kolaylaştırarak 
zamanı daha verimli kullanabilmeniz ve 
yaşama daha çok yer açmak için daima 
size hizmet ediyor olacak.

44 MAĞAZLIK
ALIŞVERİŞ MERKEZİ





3+1, 2+1 açık mutfaklı ya da kapalı mutfaklı ve 1+1 
seçenekleriyle herkes için uygun bir yaşam alanı 

düşünülerek tasarlanan 1207 Antalya’da kendinize en 
uygun daireyi seçerken karar vermek çok kolay.

3+1 2+1 1+1
35,12 m280,66 m2 65,24 m2 // 55,36 m2

HERKES İÇİN BİR

YAŞAM ALANI
TASARLADIK





3+1 Net: 80,66 m2

Modern yaşam tarzına uygun, temel ihtiyaçları düşünülmüş ve
özenle seçilmiş eşyalar ile konforlu hale getirilmiş bu geniş alana sahip
proje tam da size göre.

KALABALIK AİLELER İÇİN



Salon
Ebeveyn Yatak Odası
Çocuk Yatak Odası
Çocuk Yatak Odası
Mutfak
Ebeveyn Banyo
Genel Banyo
Antre
Balkon

21,46 m2
13,22 m2
7,42 m2
7,37 m2
9,41 m2
3,37 m2
4,46 m2
10,34 m2
3,61 m2

 
 
  
  

 
 



2+1 Net: 65,24 m2 Net: 55,36 m2

İki farklı daire planıyla; ister açık mutfak konseptini seçerek lezzetli
yemekleri yaşam alanınıza yakın mesafeden dahil edin, isterseniz de
ayrı mutfak seçeneği ile yaşam tarzınıza uygun geniş alanların keyfini çıkarın.

İSTER AÇIK MUTFAKLI,
İSTER AYRI MUTFAKLI

Ayrı Mutfaklı Açık Mutfaklı



 
 
  
  

 
 

Net:65,24 m2
Salon: 20,90 m2
Ebeveyn Yatak Odası: 12,30 m2
Çocuk Yatak Odası: 7,96 m2
Mutfak: 8,55 m2
Antre: 7,36 m2
Banyo: 4,23 m2
Balkon: 3,76 m2

Net:55,36 m2
Salon/Mutfak: 23,15 m2
Ebeveyn Yatak Odası: 11,14 m2
Çocuk Yatak Odası: 7,29 m2
Banyo: 4,38 m2
Antre: 6,19 m2
Balkon: 3,21 m2

Ayrı Mutfaklı Açık Mutfaklı

Açık MutfakAyrı Mutfak





1+1

Net: 35,12 m2

İhtiyaç duyabileceğiniz tüm temel fonksiyonlar düşünülmüş,
kullanıma hazır ve modern bir daire.

Sadece sizin konforunuz için 1207 ANTALYA’da.

Salon/Mutfak: 21,89 m2
Yatak Odası: 10,27 m2
Banyo: 2,96 m2

Minimalist olduğu kadar,
kullanışlı bir yaşam alanı
arayanlar için...



1207 ANTALYA; gelecek vadeden lokasyonu ile
hem eşsiz bir yaşam alanı, hem de benzersiz bir

yatırım fırsatı.

Şehir Merkezi 6 km
Konyaaltı Plajı 12 km
Lara Plajı 16 km
Otogar 7 km

Havaalanı 8 km
AVM 4 km
Kepez Belediyesi 2 km

Antalya B.B. 5 km
Akdeniz Üni. Tıp Fak. 10 km
Kepez Devlet Has. 1,5 km



Antalya Havaalanı

Mall of Antalya

Şehir Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi

Konyaaltı Plajı

Otogar

Lara Plajı

Kepez Devlet Hastanesi



Katalogdaki görseller, tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, teknik gereklilikler olması halinde EKPA İNŞAAT projede değişiklikler yapabilir.

0533 033 30 10

Detaylı bilgi almak ve örnek dairemizi gezmek için
Satış Ofisimiz her gün 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmetinizdedir.

(Sunumlarımız pandemi tedbirlerine uyularak yapılmaktadır.)

EKPA TUR. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
ŞANTİYE: Güneş Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Caddesi No: 95 Kepez / ANTALYA


