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Dumlu Yapı 2005 yılında Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesinde kurulmuş olup, yapı malzemeleri ve inşaat sektörüyle iş 
hayatına başlamıştır. Temelden anahtar teslimi konutlarla, proje ve uygulama işlerini; uzman teknik ekiplerimizle birinci 
sınıf işçilik anlayışı ile, taahüdünü süresinde yerine getirmiştir. Çerkezköy’de yapımı tamamlanan ve oturuma başlanan 
Bağcı Sitesi, Doğa Şehir, Adalı Konakları, Seyir Park projeleri ile birlikte bölgede 1100 konutun yapımı tamamlanmıştır. 
Ayrıca yaptığımız ve tasarladığımız yeni nesil projeler ergonomik yapısı, kalitesi ve şıklığıyla farkını daima hissettirmiştir. 
Doğayı ve çevreyi koruyan, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kalite, ve zaman konularını da göz önünde 
bulunduran Dumlu Yapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 

Saygılarımızla...

Hakkımızda
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Yaşamınıza  
Artı Katan Proje

4 adet kişiye özel ultra 
lüks villa, kişiye özel 
yüzme havuzu, spor 
salonu, Türk hamamı, 
hobi odası + cep sineması 
ve araç otoparkı

Aquaparklı yüzme havuzundan fitness salonuna, spor 

alanlarından, Açık hava sinemasına kadar her şey 

Çerkezköy’ün orman manzaralı yaşamı Doğaşehir 2’de
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4+1 daire seçenekleriyle siz ve aileniz huzurun tam içinde olacak, aydınlık, geniş 
ve konforlu mekanlarda sevdiklerinizle birlikte tadına doyulmaz sohbetlere 
ev sahipliği yapacaksınız.

Harika Zamanlar Geçireceksiniz...

Doğa Şehir 2’de sağlıklı ve eğlence dolu bir yaşam için her şey hazır. Spa, 
dinlenme alanları, toplantı salonu, sauna ve kreşi ile hayatınıza enerji, 
eğlence ve sağlık katacak bir çok hizmet, en kusursuz haliyle Doğa Şehir 
2’de sizleri bekliyor. 

FUTBOL SAHASI

BASKETBOL SAHASI

VOLEYBOL SAUNA

KREŞ

TOPLANTI SALONU

TÜRK HAMAMIFITNESS
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1118 m²
BRÜT

NET ALAN 458.00 m²

KAT ALANI 131.00 m²

VİLLA

24.90
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1118 m²
BRÜT

VİLLA

  45.00

   17.00

   13.00

    6.00

   14.00

     9.00

   23.00

          19.00         

650.00

KAT ALANI 146.00 m²
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1118 m²
BRÜT

NET ALAN 458.00 m²

VİLLA

19.20

KAT ALANI 146.00 m²
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1118 m²
BRÜT

VİLLA

25.00

10.00

KAT ALANI 35.00 m²
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175
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Cumhuriyet Mahallesi, Melisa Sok. No: 7
Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Tel. 

GSM

info@dumluyapi.com

www.dumluyapi.com

0 282 738 18 78

0 541 738 18 78
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