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Deneyim ve sevgiyle ... 
With experience and love 

o D E R N

H
ayatınızın en güzel anılarını yaşayacağınız Avlu Modern, birçok 

başarılı konutun yapımında imzası olan Maviler İnşaat tarafından 

yapılmaktadır. Yılların deneyimini, size ve ailenize mutluluk 

verebilmek ve daha iyi bir yaşam sağlamak adına Avlu Modern 

projemizde hissedeceksiniz. Kalite ve estetiğin eşsiz bir senteziyle 

oluşan şık iç tasarım, projenin değerini artırırken, size aradığınız 

konfor anlayışını da sunuyor ... 

Avlu Modern. where you will experience the best memories of your 

life. is made by Maviler Construction. which is the signature of 

many successful residences. You will feel the years of experience 

in our project at Avlu Modern in order to give you and your family 

happiness and provide a better life. Stylish interior design, 

created with a unique synthesis of quality and aesthetics, 

while increasing the value of the project, alsa offers you the 

understanding of comfort you are looking for ... 
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Mahalle sıcaklığında Residence keyfi ... 

Residence pleasure in the warmth of 
the neighborhood ... 

SİTE ÖZELLİKLERİ 
FEATURES O F THE SiTE
Açık ve kapalı sosyal alanları ile spor ve dinlenme iht iyaçlarınızı 
en iyi şekilde karşılamanızı ist iyoruz. Açık havuzda güneşlenip

serin suların keyfin
i 

çıkarırken, tenis kortu, çocuklar için oyun 

irsiniz. Ayrıca 7/24 kapalı devre güven
l

ik 
l

alanında vakit geçirebi
i 

karn_eralarıyla kendiniz güvende hissedeceksiniz. Tüm bu 

olanaklara bölgenin imkanları da eklenince size sadece keyfin
i 

çıkarmak k 

We want you to meet you r sports and recreation needs 

in the best way w
i

th the open and closed social areas

o
f 

ou r project You can sunbathe in the outdoor 

pool and enjoy the cool waters. o r spend time 

on the tennis court and the playground for 

children. You will alsa feel safe w
i

th 24/7 

closed circu
i

t secur
i

ty cameras. When 

al l  these possibil
i

ties are added to the 

possibil
i

ties of the region. you just 

have to enjoy it .. 
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İşlevsellik ve estetik anlayışımızı projenin merkezine aldığımız 
Avlu Modern, her detayıyla hayatınızı kolaylaştırması için 
düşünüldü. Birinci sınıf malzemeler mükemmel bir isçilikle bir 
araya geliyor, konfor yeni yuvanızda baştan tasarlanıyor ... 

ister yaşamak için isterseniz yatırım için olsun, bu projede 
aradığınız her şey var! 

Avlu Modern, where we put our functionality and aesthetics 

at the center of the proJect, is thought to make your life 

easier with every detail. First-class materials combine with 

exquisite craftsmanship, comfort is redesigned at your new 

home . 

Whether for living or for investment, this proJect has 

everything you are looking for! 
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BÖLGEYE DEĞER 
KATAN PROJE ... 
Antalya Güzeloba'nın nadide projelerinden 

olmaya aday, Avlu Modern; ev yaşamınıza 

ve sosyal hayatınıza yeni bir tarz 

kazandıracak ... 

A PROJECT WHICH 

IS ADDING VALUE 

TO THE REGION ... 

Avlu Modern; candidate to be one of the 

rare projects of Antalya Guzeloba, will 

add a new style to your home life and 

social life ... 

7 



Huzuru evinizde bulun ... 
Find peace in your home ... 

DAİRE ÖZELLİKLERİ 

FEATURES OF THE FLATS 
İşten eve geldiğinizde, tüm yorgunluğunuzu size unutturacak, konforu bulabileceğiniz 
bir ev hayal edin ... Bu motivasyonla tasarladığımız Avlu Modern, şimdiden size ve 
ailenize hak ettiğiniz yaşamı sunacak yuvanızın, yeni adresi olarak öne çıkmaktadır. 
Ankastre cihazlar, inverter klima, doğal gaz ve yerden ısıtma gibi detaylar düşünülerek 
tasarlanmış Avlu Modern'de, konfor ve kalite her zaman ön planda ... 

lmagine a house where you can find the comfort that will make you forget all your tiredness 
when you come home from work ... The Avlu Modern, which we designed with this motivation, 
stands out as the new address of your home that will offer you and your family the life you 
deserve. Comfort and quality are always at the forefront in Avlu Modern. which is designed with 
details such as built-in appliances, inverter air conditioner, natural gas and floor heating 
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BODRUM KAT PLANI 

BASEMENT FLOOR PLAN 

A tipi 2+ 1 dubleks 

102 ffl
2 

(Brüt Alan)

Type A, 2 + 1 reverse duplex 

(Gross Area) 

1 Yatak Odası / Bedroom 9 m2 

2 Yatak Odası / Bedroom 9 m2 

3 Hobi Odası / Hobby Room 13,5 m2 

4 m2 

3,5 m2 

8,2 m2 

B tipi 2+ 1 dubleks 

74 ffl2 
(Brüt Alan)

Type A, 2 + 1 reverse duplex 

(Gross Area) 

D Yatak Odası/ Bedroom 

D Hobi Odası / Hobby Room 

B Banyo I Bathroom

11 Teras/ Terrace 

9 m2 

6,2 m2 

4 m2 

8,2 m2 

C tipi 3+1 dubleks 

93 ffl2 
(Brüt Alan)

Type A, 2 + 1 reverse duplex 

(Gross Area) 

D Yatak Odası/ Bedroom 15,7 m2 

D Yatak Odası/ Bedroom 11 m2 

B Hobi Odası/ Hobby Room 20,5 m2 

11 Banyo I Bathroom 4 m2 

D Duş/ Shower 3,5 m2 

B Teras/ Terrace 8,2 m2 



Atipi3+1 B tipi 3+1 
TypeA Type B 

7 Salon + Mutfak 11 Salon + Mutfak 

Living Room + Kitchen 14 m2 Living Room + Kitchen 

8 Yatak Odası / Bedroom 9 m
2 m Yatak Odası/ Bedroom 

9 Banyo I Bathroom 4 m2 El Banyo I Bathroom 

10 Teras/ Terrace 3 m
2 B Teras/ Terrace 

ZEMİN KAT PLANI 

GROUND FLOOR PLAN 

Ctipi3+1 
Type C 

El Salon + Mutfak 
14 m2 Living Room + Kitchen 14 m2 

9 m
2 

B Yatak Odası/ Bedroom 9 m
2 

4 m2 

m Banyo I Bathroom 4 m2 

3 m
2 

IE Teras/ Terrace 3 m
2 
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"Konfor, yeni evinizde baştan tasarlanıyor ... " 

"Comfort is redesigned in your new home ... " 
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D tipi 1+ 1 40 m2 
(Brüt Alan)

Type D, 1 + 1 (Gross Area) 

1 Salon + Mutfak/ Living Room + Kitchen 14 m2 

2 Yatak Odası / Bedroom 9,5 m2 

3 Banyo 1 Bathroom 4 m2 

4 Balkon/ Balcony 3,4 m2 

NORMAL KAT PLANI 

NORMAL FLOOR PLAN 
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ÇATI KAT PLANI 

ATTIC PLAN 

E tipi 1+1 

40 ffl
2 

(Brüt Alan)

Type E, 1 + 1 (Gross Area) 

1 Salon + Mutfak/ Living Room + Kitchen 14 m2 

2 Yatak Odası / Bedroom 

3 Banyo/ Bathroom 

4 Balkon/ Balcony 

8,5 m2 

4 m2 

3,4 m2 



FİLOZOFLARIN KENTİ 
ANTAI VA

THE CITY OF THE PHILOSOPHES L l M. 

Antalya, Türkiye'nin beşinci büyük şehridir. Toros Dağları ile çevrili Anadolu'nun güneybatı 

kıyısında yer alan Antalya, metropol bölgesinde bir milyondan fazla insanın bulunduğu Ege 

bölgesi dışındaki, Akdeniz kıyısındaki en büyük Türk şehridir. 

Antalya, Türkiye'nin Rivierası'ndaki en büyük uluslararası deniz beldesidir. Büyük ölçekli 

kalkınma ve hükümet finansmanı turizmi desteklemiştir. 2014 yılında rekor sayıda, 12.5 milyon 

turist şehirde bulundu. 

Antalya is the fifth-most populous city in Turkey Located on Anatolia's southwest coast 

bordered by the Taurus Mountains, Antalya is the largest Turkish city on the Mediterranean 

coast outside the Aegean region with over one million people in its metropolitan area. 

Antalya is Turkey's biggest international sea resort. located on the Turkish Riviera. Large

scale development and governmental funding has promoted tourism. A record 12.5 

million tourists passed through the city in 2014. 
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Her şey yakınınızda ... 
Avlu Modern, Antalya'nın seçkin semtlerinden biri olan 

Güzeloba'da; okul, hastane, AVM, restoran, Düden parkı, 

yürüyüş - bisiklet yolları ve şehrin doğal güzelliklerinden 

olan Düden çayının Akdeniz'le buluştuğu noktaya, yürüyüş 

mesafesinde harika bir lokasyona sahiptir. Her anınıza keyif 

katacak daha pek çok ayrıcalık yeni evinizde sizleri bekliyor. 

Everything is nearby you ... 
Avlu Modern. in Guzeloba, one of the distinguished districts of 

Antalya: it has a great location within walking distance to the 

point where Düden River, which is one of the natural beauties 

of the city, meets the Mediterranean. Many more privileges 

that will add joy to your every moment are waiting for you in 

your new home. 
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KONUM/ LOCATION 

Denize uzaklık (Lara Sahili) 

Distance to the sea (Lara Beach) 

Hastahane 

Hospital 

TerraCity AVM 

TerraCity AVM 

Migros 

Migros Markets 

Kaleiçi 

Old Town 

Saklıkent Kayak Merkezi 

Saklıkent Ski Center 

Hava Limanı 

Airport 

Otogar 

Bus station 

Kemer 

Kemer 

Phasellis Antik Kenti 

Phasellis Ancient City 

Olympos Antik Kenti 

Olympos Ancient City 

3,7 km 

1 km 

4.4 km 

1 km 

8.8 km 

60 km 

10 km 

19 km 

58 km 

72 km 

99 km 
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MAVİLER İNŞAAT LTD. ŞTİ. 

Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 8 

Döşemealtı - ANTALYA 

T: O 242 251 05 69 F: O 242 251 05 76 

info@maviler.com.tr 

www.maviler.com.tr 
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