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Huzzak Yapı, 20 yılı aşkın süredir İstanbul’un farklı bölgelerinde günün ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayan projeler üreten vizyon sahibi bir firmadır. Sektöründe güvenilirliği 
ile dikkat çeken Huzzak bugüne kadar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte çağdaş 
ve modern projeler geliştirerek 1100’den fazla konut hayata geçirmiştir. Huzzak Yapı, öz 
sermayeye dayalı güçlü finansal yapısı; tecrübesi, bilgi birikimi ve başarılarla taçlandırdığı 
ticari geçmişi ile inşaat sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. Huzurlu bir yaşam 
için yapılar üreten Huzzak Yapı, sizleri hayallerinizle buluşturmaya devam ediyor… 

Huzzak Yapı is a visionary company that has been creating projects which meet the needs and expectations of 
the modern day in different parts of Istanbul for more than 20 years. Drawing attention with its trustworthiness in 
construction industry, Huzzak has developed contemporary and modern projects in many locations, especially in 
Istanbul, and has built more than 1100 residences. Huzzak Yapi continues to provide services in the construction 
industry with its strong financial status built upon its own capital, which has been crowned with experience, know-how, 
and success. Producing structures for a peaceful life, Huzzak Yapi continues to bring you your dreams…
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Bodrum da, 
Ege ve Akdeniz’in buluştuğu koylarda eski bir yerleşim merkezi olan Bodrum birçok 
medeniyetin izlerini üzerinde taşır ve hoşgörü çatısı altında pek çok ulustan insana ev 
sahipliği yapar. Denizinin eşsiz güzelliği, yemeklerin doğadan gelen lezzeti, güneşinin 
sıcaklığı, rüzgârın yumuşaklığı Bodrum’u eşsiz kılar ve herkesi kendine hayran bırakır... 
Milas ilçesinde yer alan Kazıklıbucak Koyu ise Bodrum’un en özel alanlarından biridir. 
Keşfedenlere tüm doğal güzelliklerin yanında dingin ve renkli bir sosyal hayat sunar. 
20 yıldır muhteşem yaşam alanları tasarlayan Huzzak Yapı şimdi sizleri doğanın 
ortasında, denizin yanıbaşında eşsiz bir hayata davet ediyor.  
Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri ile Bodrum rüyanızı yaşayacaksınız. 

An old settlement center in the bays where the Aegean and the Mediterranean meet, Bodrum 
bears the traces of many civilizations and hosts people of many nationalities under the roof of 
tolerance. The exceptional beauty of its sea, the flavor of its own cuisine of nature, the warmth of 
the sun, the tenderness of the wind... All make Bodrum unique and impress everyone... Located in 
Milas district, Kaziklibucak Koyu is one of the most distinguished parts of Bodrum. It offers a calm 
and colorful social life to all discoverers, in addition to all natural charms. Huzzak Yapi has been 
designing magnificent living spaces for 20 years, and now invites you to a exclusive life in the 
middle of nature right next to the sea. You will experience your Bodrum dream with  
Huzzak Hayat Country Bodrum Villas.
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Didim de,
Ö z e l l i k l i  b i r  y a ş a m . . .

Tarihi milattan önce 8 binli yıllara kadar giden Bodrum’a sınır ilçe Didim’de tıpkı 
Bodrum gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Didyma Apollo tapınağı,  Milet 
Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Taş evleri, eski su kemerleri gibi gezenleri kendine 
hayran bırakan tarihi eserlere sahip bu kent aynı zamanda eğlencenin de merkezidir. 
Didim’in eşsiz plajı Altınkum, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir 
armağandır. Tertemiz koyları, tadına doyulmaz zeytinyağlı yemekleri, tekne turları, 
deniz sporları ve renkli geceleriyle Didim sizleri canlılığın 
hiç bitmediği bir yaz şehri olarak kucaklar.

Didyma, which dates back to 8 thousand years before BC and abuts on Bodrum, has hosted 
many civilizations just like it. With its historical monuments, such as Didyma Apollon 
temple, Miletus Ancient City, Priene Ancient City, stone houses and old aqueducts that 
fascinate travelers, this city is also the heart of entertainment. Altinkum, the unique beach of 
Didyma, is a gift you can enjoy the sea and the sun in. With its crystal-clear coves, delicious 
dishes of olive-oil, boat tours, sea sports and colorful nightlife, Didyma embraces you as a 
summer city where life never ends.

Yediler M
anastırı
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Milas
Huzurun konforla 
buluştuğu yer;

Sırtını yüksek dağlara dayayan Milas bereketli ovaya yerleşmiş tarihi 
bir ilçedir. Sahil şeridine yakın oluşu, Augustus Tapınağı, Baltalıkapı, 
Gümüşkesen Anıtı, su kemerleri gibi tarihi eserleri ile yerli yabancı birçok 
turisti büyüler. Milas’ın diğer ilçelerden farkı Muğla ve Marmaris gibi 
kalabalık şehirlere yakın olmasına rağmen daha sakin ve huzurlu yapısını 
koruyabilmesidir.

Leaning its back to the high mountains, Milas is a sweet coastal town located on a fertile plain. It 
fascinates many local and foreign tourists with its close proximity to the coastline and its historical 
monuments such as the Temple of Augustus, Baltalikapi, Gumuskesen Monument and aqueducts. 
Although it is close to crowded cities such as Mugla and Marmaris, Milas is different from those as it 
maintains its calmer and peaceful nature.

Karemos Antik Kenti
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Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri yeşili 
ve maviyi mükemmel bir uyumla kucaklayan 
mimarisi ve doğanın renklerinden ilham alan 
peyzajıyla sizleri adeta cennetten bir köşe gibi 
karşılar. Milasın en özel, en yeşil koylarından 
biri Kazıklıbucak Koy’u doğanın enerjisiyle sizi 
kucaklar.

With its architecture that embraces green and blue in perfect harmony 
and its landscape inspired by the colors of nature, Huzzak Hayat 
Country Bodrum Villas welcome you like a corner from heaven. 
Nature’s energy embraces you with the joy of life in Kaziklibucak Koyu, 
which is one of the most secluded and greenest coves of Milas.

Ahengine
Renklerin

B ı r a k ı n . . .

K e n d i n i z i
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B i r  B o d r u m  M a s a l ı

Ege’nin İncisi Bodrum Milas Kazıklıbucak koyunda denize 460 metre 
mesafede yer alan Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri, yeşilin ve mavinin 
ahenkle iç içe geçtiği koruma altındaki devlet çam ormanları içerisinde 
muhteşem bir konumda yer almaktadır. Huzzak Hayat Country Bodrum 
evlerini tercih eden her aile; villa daire konsepti ile müstakil bahçe, yüzme 
havuzu, fonksiyonel olarak tasarlanmış sosyal alanlar, orman içerisinde 
yürüyüş yapabilecekleri sakin gezi alanları ve Bodrum’un eşsiz denizine 
yakınlığının tadını doyasıya yaşayacaktır.

Huzzak Hayat Country Bodrum Villas, located just 460 meters to the sea in Bodrum Milas 
Kazıklı Bay - the pearl of the Aegean Sea, is in a magnificent scene surrounded by pine 
forests of the natural reserve where green and blue are in soothing harmony. Preferring 
Huzzak Hayat Country Bodrum Villas, every family will enjoy the pleasure of a private 
garden, a swimming pool, functional social facilities, quiet sightseeing areas where they 
can walk in the forest, and the Bodrum’s unique waterfront, thanks to the villa-apartment 
concept Huzzak delivers.



Güvenli
Huzurlu ve

 b i r  y a ş a m . . .

Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri 
çocuklarınızın mutluluğu için tasarlanmış 
özel oyun alanları, sağlığı için doğayla iç içe 
ve güvenlikli  bir site olarak tasarlanmıştır. 
Çocuklarınız doğanın tadını çıkararak 
büyürken siz de huzurlu bir hayatın keyfine 
varacaksınız.

Huzzak Hayat Country Bodrum Villas are designed right next to the 
nature with private playgrounds for your children’s joy and security. 
While your children grow up enjoying nature, you will enjoy a peaceful 
life.

15



7/24 Güvenlik Kameralı
Özel Güvenlik Kayıt Sistemi
24/7 Private Security Security Camera Recording System

Huzzak Hayat Country Bodrum 
Evleri , Bodrum’un muhteşem 
maviliğini cömertçe sizlere sunan, 
ormanın içerisinde sakin, huzurlu 
ve güvenli bir yaşam vaat ediyor. 

Huzzak Hayat Country Bodrum Villas promise a calm, peaceful and 
safe life in the forest that generously offers you the magnificent 
Bodrum blue. 

BodrumMavisiruhunuzu
aydınlatsın. . .
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Huzzak Hayat Country Bodrum Villas allows you to be 
in touch with social life with its worthwhile location. 
Huzzak Hayat Country Bodrum Villas are just minutes 
away from the most secluded bays of the region 
thanks to the Mandalya Marina, and are located 
a mere 30 minutes to Bodrum Milas Airport 
and a one-hour drive to Istanbul-Izmir-Aydin 
highway. While enjoying your life in Huzzak 
Hayat Country Bodrum Villas located 
right in the middle of Turkey’s three 
most important historical touristic 
cities - Milas, Bodrum and Didyma, 
you will keep your social life and 
easily reach health care as well 
as shopping services.

Ailenize
Size ve

i y i  g e l e c e k . . .

s o s y a l  h a y a t

Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri, avantajlı 
konumu sayesinde sosyal yaşamla iç içe olmanızı 
sağlıyor. Bodrum Milas Havalimanına 30 dakika, 
İstanbul İzmir Aydın otoyoluna bir saat mesafede 
yer alan Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri 
hemen yanındaki Mandalya Yat Limanı sayesinde 
Kazıklıbucak Koyu bölgesinin en özel koylarına sadece 
dakikalar uzaklığındadır. Türkiye’nin en önemli üç 
tarihi turizm merkezi olan Milas, Bodrum ve Didim’in 
tam ortasında yer alan Huzzak Hayat Country Bodrum 
Evleri’nde yaşarken sosyal hayattan kopmayacak, 
alışveriş ve sağlık hizmetlerine 
kolayca ulaşabileceksiniz.
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Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri’nde günlük 
hayatınızın ritmini şehrin kaosu değil doğanın eşsiz 
atmosferi belirleyecek. Ağaçların ve kuşların sesleri 
ruhunuzu dinlendirirken, günün tüm yorgunluğunu 
geride bırakacaksınız.

b ı r a k ı n . . .

In Huzzak Hayat Country Bodrum Villas, your daily life rhythm will be 
determined by the serene atmosphere of nature, not the chaos of the city. 
While the sounds of trees and birds rest your soul, you will leave all the day’s 
weariness into the unique view of nature.

Kendinizi 
Doğanın Ritmine



23

Geceler...
Masalsı

Doğal çevre ile uyumlu, insan odaklı bir yaşam alanı olarak 
tasarlanan Huzzak Hayat Country Bodrum Evleri’nde ferah 
bir nefes ile başlayan günleriniz Milas’ın sakin kollarındaki 
enfes akşamları ile son buluyor. Milas’ın masalsı geceleri 
vazgeçilmeziniz olacak. 

Your days will start with a fresh breath at Huzzak Hayat Country Bodrum Villas that are 
designed as a human-oriented living area in harmony with the natural environment, and 
end with a tranquil evening in the quiet arms of Milas. The fairy tale nights of Milas will be 
indispensable to you.
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Vaziyet 
Planı
13 Bloktan ve 52 villa dairesinden
oluşan bu eşsiz projede ailelerimize 
Huzur ve Güven dolu bir ortamda, 
standartların üzerinde bir yaşam 
sunuluyor.

In this unique project consisting of 13 blocks and 52 
villas, our families are offered a supreme life in an 
environment full of peace and trust.
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villa villa
ANEMON LİLYUM
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Ebeveyn Banyo

Ebeveyn Banyo

Hol

Hol

Veranda

Müstakil Tahsisli Bahçe Müstakil Tahsisli Bahçe

Merdiven

Veranda

Banyo

Banyo

Salon

Salon

Yatak Odası

Yatak Odası

Oda

Oda

Parent Bathroom

Parent Bathroom

Hall

Hall

Patio

Detached Garden Detached Garden

Stairs

Patio

Bathroom

Bathroom

Living Room

Living Room

Bedroom

Bedroom

Room

Room

2,79 m2

2,73 m2

3,17 m2

5,20 m2

38,79 m2
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Toplam Kullanım Alanı Toplam Kullanım Alanı

Alanlar Toplamı Alanlar Toplamı

Total Usage Area Total Usage Area

Total of Fields Total of Fields

Açık Otopark 
Ortak Sosyal Tesisler
Ortak Bahçeler

Açık Otopark 
Ortak Sosyal Tesisler
Ortak Bahçeler

++

144,74 m2 144,01 m2

153,51 m2 156,54 m2
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İç Mekan

Tasarımlar

K o n f o r l u  v e
F o n k s i y o n e l

Ferah
v e  S a d e

t a s a r ı m l a r ı y l a
h a y a t ı n ı z a  k o l a y l ı k

k a t ı y o r u z .

r u h u n u z a
s e s l e n i y o r u z …

We bring more convenience 
to your life with both com-
fortable and functional inte-
rior designs.

We appeal to your 
soul with its calm and

simple designs.
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Bir yanı
Deniz

Bir yanı
Orman

506 m

545 m

467 m

Mandalya 
Marina

Çam 
Ormanı ve
Plaj Alanı

Umumi
Plaj
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Huzzak Hayat Country Bodrum 
projemiz Bodrum’un kalbine 50 dk.
Milas-Bodrum Havalimanına 40 dk.
Milas Merkezine 30 dk.
Akbük Merkezine sadece 15 dk. 
uzaklıkta, Huzzak Hayat Country 
Bodrum sizlere 12 Ay boyunca 
kalabileceğiniz bir yaşam alanı 
sunmaktadır.

Our Huzzak Hayat Country Bodrum project is 50 
minutes from the heart of Bodrum.
40 minutes to Milas Bodrum Airport.
30 minutes to Milas downtown.
Only 15 minutes to Akbuk downtown, Hayat 
Country Bodrum offers you a living where you can 
enjoy around the whole year.

Lokasyon
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©  2 0 2 0  H u z z a k  H a y a t  C o u n t r y ,  T ü m  h a k l a r ı  s a k l ı d ı r .

Görsel öğeler tanıtım amaçlıdır. Görsellerde yer alan tefrişat ve/veya dekorasyon unsurları reklam amaçlı kullanılmış olup teslimi taahhüt edilmez. Katalog 

örneklerinde yer alan renk, model, tasarım gibi unsurlarda farklılıklar olabilir. Katalog örneklerindeki ölçek ve çizimler, proje uygulamalarında kat ve/veya 

cephelere göre farklılıklar arz edebilir. Teknik şartnamedeki standartlar geçerlidir. Huzzak dilediği değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her hakkı saklıdır 

yazılı izin alınmaksızın kısmen dahi olsa hiçbir yerde kullanılamaz.

All images are for promotional purpose only. The furnishing and/or decorative elements included in the images are used for advertising puspose and not part 

of the apartment. There way be differences in colours, model and design in the catalogue samples. The scaling and drawing in the catalogue way vary accord-

ing to floor and/or facade in actual project aplication the standarts in the technical specifications are aplicable. Huzzak reserves the right to make any changes. 

All rights reserved.
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