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Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, 
Sanma ki geldiğin gibi gideceksin, 

Senden öncekiler de böyleydiler, 
Akıllarını Bodrum’da bırakıp gittiler

When you reach the top of the hill, you will see Bodrum, 
Do not assume that you will leave as you came,

The others before you were the same too,
As they departed they all left their souls behind.

Halikarnas Balıkçısı



Bodrum’un 
Renklerini
Keşfedin

Discover the Colors of Bodrum

Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarıyla Helis Göl Evleri’nde 
tanışın. Bembeyaz Bodrum evlerinin en güzel süsü, renk 
renk begonviller her adımda sizi karşılarken muazzam 
iklim şartlarının sunduğu limon ve mandalina 
ağaçlarının mis gibi kokuları da yavaş yavaş etrafınızı 
sarsın.

Meet the most charming shades of green and blue at 
Helis Göl Evleri. The flashy bougainvillea adorning the 
typical white Bodrum houses, and the fresh fragrance 
of lemon and tangerine trees, will steadily surround 
you and welcome you through each step.





Helis Göl Evleri’nin Milas-Bodrum Havalimanı’na yakın 
lokasyonu sayesinde enerjinizi yollarda harcamaksızın, 

tatil zamanını beklemeden kafa dinlemek istediğiniz bir 
hafta sonu evinize kolayca ulaşın.

Helis Göl Evleri is located close to Milas-Bodrum 
Airport, so you can easily reach your home for a 

relaxing weekend without wasting your energy and 
time on the roads or waiting for vacation.

Enerjinizi Yollarda
Harcamayın

Don’t Waste Your Energy on the Routes



Kadıkalesi

Gümüşlük

Turgutreis

Gündoğan

Küçükbük

Türkbükü
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BODRUM 
MERKEZ
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Flamingolara 
Komşu Olun

Keşfedilmemiş doğa harikası Tuzla Kuş Cenneti’ne açılan 
pencerenizde, bir ilkbahar sabahı flamingoları dans 

ederken bulabilirsiniz. Flamingolardan yaban kazlarına 
kadar pek çok nadir kuş türüne ev sahipliği yapan bu el 

değmemiş tabiat mucizesi hemen yanı başınızda.

You can watch Flamingos dancing on a spring morning 
from your window opening to the undiscovered natural 

wonder Tuzla Bird Paradise. This untouched natural 
miracle is home to many rare bird species from 

flamingos to wild geese, and it is right next to your home.

Be Neighbor to Flamingos



İlhamımız 
Manzaramız

Awe-Inspiring Landscapes

Helis Göl Evleri’ne ismini veren, Tuzla Gölü’nün göz 
kamaştıran panoramik manzarası ile güneşi ve doğayı dört 

mevsim evinize misafir edin.

Host the sun and nature into your home for four seasons 
with the dazzling panoramic view of Tuzla Lake, from where 

Helis Göl Evleri got its name.





Bodrum’daki emsallerine göre ulaşılabilir, her 
bütçeye uygun ve sahibi olduğunuzda tebessüm 
ettiren Helis Göl Evleri; hep hayalini kurduğunuz tatil 
yaşamını hayatınızın bir parçası haline getiriyor.

 
Compared to its peers in Bodrum, the Göl Evleri 
project is accessible and suitable for every 
budget, to bring happiness to its residents; here 
the holiday you have always dreamed of will be a 
part of your life.

Kalbiniz
Ege’de Kalmasın

Don’t Leave Your Heart in the Aegean





Helis Yapı ve BCtechnopack iş birliği ile iletişim çağına uygun, yüksek teknoloji ağ altyapısına sahip bir eve sahip olacaksınız! Tüm 
bağımsız bölümlerde en yüksek verimde Wi-Fi erişimine sahip olacağınız Helis Göl Evleri’nde kullandığınız internet operatörü hangisi 
olursa olsun, tek bir kablo bağlantısı ile sisteminiz aktif olacak.

Farklı bağlantı noktaları için ayrıca tadilat ya da işlem yapmanıza gerek olmayacak. Her noktada yüksek bağlantı hızı ve gerekli 
yerlerde data hatları ile Helis Göl Evleri, tüm teknolojik senaryolara hazır!

Here in Helis Göl Evleri, you can own an up-to-date house equipped with high-tech network infrastructure in step with the 
communication era! Thanks to the cooperation of Helis Yapı and BCtechnopack, you will have access to the highest efficiency Wi-
Fi in all independent units no matter which internet operator you use.

You will have a high connection speed without any alterations for different ports as the system will be active with a single cable 
connection. In addition, your home at Helis Göl Evleri will be ready for all kinds of technological scenarios with pre-prepared data 
lines at necessary points!



Evlerin tüm katları/odaları en yüksek çekim 
gücünü sağlayacak kablosuz kapsam 
alanı teknolojisi ile donattık. Yüksek 
hızlarda oyun oynayın, işlerinizi organize 
edin, film izleyin!

All floors/rooms are equipped with 
wireless coverage technology to provide 
the highest reception power. Play games, 
organize your work, or watch movies at 
high speeds!

Bağlantı noktaları ve cihazlar 5G hızına 
hazır! Geleceğin internet teknolojisine 
bugünden hazır bir altyapı ile zamandan 
büyük avantaj sağlıyor.

Ports and devices are ready for the 5G 
speed! With an infrastructure ready for 
the internet technology of the future, in 
the interest of saving you time.

Yüksek teknoloji ürünü akıllı ev cihazlarını 
evin tüm noktalarından internete 
bağlayın, uzaktan kontrol edin, dilediğiniz 
gibi özelleştirin.

Connect high-tech smart home devices to 
the internet from anywhere in your house, 
control them remotely, and customize 
them as you wish.

İLERİ TEKNOLOJİ
Wi-Fi Kapsama Alanı

ADVANCED TECHNOLOGY
Wi-Fi Coverage

5G İLE ENTEGRE
Ağ Altyapısı

5G INTEGRATED 
Network Infrastructure

IoT AKILLI CİHAZLAR
İle Tam Uyum

IoT SMART DEVICES
With Full Compatibility 



Uygulama üzerinden kontrol edilebilen 
akıllı aydınlatma sistemi ile dilediğiniz 
yerden kendinize en uygun alanı seçin. 
Farklı tema seçenekleri ile kendi modunuza 
en uygun ambiyansları oluşturun.

Choose what suits you the most with 
the smart lighting system that can be 
controlled via the application. Or create 
an ambiance up to your mood thanks to 
the different theme options.

5G ile çok yakında devreye girecek 
yüksek hızda internetin altyapısı hazır! 
Online oyunlar, video uygulamaları gibi 
performans gerektiren senaryolarda artık 
hayatınızda ‘lag’ olmayacak!

The infrastructure of the 5G high-speed 
internet, which will be available soon, is 
ready! No more ‘lag’ in your life in any 
case that requires high performance such 
as online games and video applications!

AKILLI AYDINLATMA
Kontrol - Ambiyans - Tema

SMART LIGHTING
Control - Ambience - Theme

1000 MBPS BAĞLANTI
Hızına Hazır Altyapı

1000 MBPS READY 
Infrastructure Connection 



Düşlediğiniz o tatil için uzaklara gitmenize gerek yok, kapınızı aralayın 
yeter. Masmavi havuzu, bir kitabın sayfalarında kaybolup gideceğiniz 
konforlu locaları ve enfes kokteyllerinizi yudumlayabileceğiniz 
dinlenme alanları ile günlerinizin tadını çıkarın. 

You do not need to go far for that holiday you have dreamed of, 
just open your door. You can enjoy your days in the deep blue 
pool, get lost between the pages of a book in the comfortable 
lodges, or sip a delicious cocktail in the relaxation areas.

Bodrum Yazları Havuz
Keyfiyle Bir Başkadır

Summer in Bodrum is Peculiar in a Joyful Pool



Doğayla barışık materyaller kullanılarak tasarlanan 
Helis Göl Evleri, Bodrum’un dokusuna uygun 
modern ve zamansız mimarisi ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Odağında doğanın, yaşamın ve hayalin 
var olduğu yumuşak hatlara sahip; lüksün en 
rafine halinin sunulduğu özel havuzlu villalar, 
müstakil hayatı seven geniş ailelere hitap ediyor. 
Hayatı ıskalamayın. Helis farkıyla sizin için her şeyin 
önceden düşünüldüğü 12 adet dubleks villadan 
dilediğinizi seçin.

 
Helis Göl Evleri attracts attention with its modern 
and timeless architecture and designs, using 
materials in harmony with nature, coherent with 
the unique topography of Bodrum. These villas with 
private pools are offering the most refined form 
of luxury, and privacy, with soft lines that focus on 
nature, life, and dreams; they are perfect for large 
families who love independent life. Don’t miss it. 
Choose between 12 duplex villas where everything 
is thought beforehand, with the difference of Helis 
Yapı.

Göl Evleri | Villas

Villa Giriş
Villa Entrance



Yatak Odası 12.70 m2

Bedroom 12.70 m2

Yatak Odası 9.30 m2

Bedroom 9.30 m2

Yatak Odası 14.30 m2

Bedroom 14.30 m2

Antre 13.80 m2

Entree 13.80 m2

Banyo 3.90 m2

Bathroom 3.90 m2

Banyo 4.40 m2

Bathroom 4.40 m2

Teras 21.30 m2

Terrace 21.30 m2

Villa Brütü 170 m2

Gross Area 170 m2

Villa Neti 114.90 m2

Villa Area 114.90 m2

Teraslar 42.60 m2

Terraces 42.60 m2

3+1 VİLLA 
KAT PLANLARI
VILLA FLOOR PLAN

170 m2

Villa 1.Kat Planı
Villa First Floor Plan



Villa Bahçe Kat Planı
Villa Garden Floor Plan

Salon 26.90 m2

Living Room 26.90 m2

Teras 21.30 m2

Terrace 21.30 m2

Mutfak 12 m2

Kitchen 12 m2

Banyo 4.50 m2

Bathroom 4.50 m2

Antre 13.10 m2

Entree 13.10 m2



Villa Bahçe Görünüm
Villa Garden View



Villa Havuz Görünüm
Villa Pool View



Villa Teras
Villa Terrace



Villa Salon
Villa Living Room



Villa Mutfak
Villa Kitchen



Villa Yatak Odası
Villa Bedroom



Maksimum alan kullanımı sağlamak amacıyla 
planlanan apartlar, geniş terasları ve komşular 
arası kişisel alan ferahlığı yaratan bahçeleri 
ile sakinliğini kurduğunuz hayatı gerçeğe 
dönüştürüyor. Apartlarda, tatil ruhunu doyasıya 
yaşayacağınız sosyal alanlar bir adım ötenizde. 2 
ve 3 katlı bloklar halinde, yaz evi ihtiyaçlarına göre 
dizayn edilen toplam 72 adet apart daireden; size 
en uygun olanı bulmak için zaman kaybetmeyin.

The apartments are planned to make your 
peaceful life dream become true by providing 
maximum use of space, and serenity with large 
terraces and gardens that create private space 
between neighbours. Social areas, where you can 
fully experience the holiday joy, are one step ahead 
of your apartment. Don’t waste time and choose 
now the one that suits you best from a total of 72 
flats designed in 2 and 3-story blocks according to 
the needs of summer houses.

Göl Evleri | Apart

2 ve 3 Katlı Apart Girişi
2 ve 3 Storey Apart Entrance





Bahçe Katı Daire Brütü 95 m2

Garden Floor Flat Gross 95 m2

Daire Neti 67.10 m2

Flat Net 67.10 m2

Teraslar 19.15 m2

Terraces 19.15 m2

Salon + Mutfak 22 m2

Living Room + Kitchen  22 m2

Teras 12.25 m2

Terrace 12.25 m2

Teras 6.30 m2

Terrace 6.30 m2

Banyo 3.40 m2

Bathroom 3.40 m2

Banyo 3.90 m2

Bathroom 3.90 m2

Antre 6.20 m2

Entree 6.20 m2

Yatak Odası 12.40 m2

Bedroom 12.70 m2

Yatak Odası 11.80 m2

Bedroom 11.80 m2

Depo 7.40 m2

Store 7.40 m2

2+1 BAHÇE KATI DAİRE
GARDEN FLOOR APART FLAT PLANS

95 m2



2+1 ARA KAT DAİRE
APART STANDARD FLOOR FLAT PLANS

85 m2

Bahçe Katı Daire Brütü 85 m2

Garden Floor Flat Gross 85 m2

Daire Neti 60.3 m2

Flat Net 60.3 m2

Teraslar 19.15 m2

Terraces 19.15 m2

Salon + Mutfak 22.60 m2

Living Room + Kitchen  22.60 m2

Teras 12.25 m2

Terrace 12.25 m2

Teras 6.30 m2

Terrace 6.30 m2

Banyo 3.40 m2

Bathroom 3.40 m2

Banyo 3.90 m2

Bathroom 3.90 m2

Antre 6.20 m2

Entree 6.20 m2

Yatak Odası 12.40 m2

Bedroom 12.70 m2

Yatak Odası 11.80 m2

Bedroom 11.80 m2



Ferah teras ve balkonların ayaklarınıza serdiği şiirsel manzara ile 
ruhunuzun sanatsal kimliğini ortaya çıkartın.

Watch your soul diving in the poetic view from the 
spacious terraces and balconies.

Geniş bahçe tasarımları ile hem yemyeşil doğayı kucaklayın hem de 
Bodrum’un tertemiz havasını içinize çekin.

Embrace the lush nature and breathe the clean air of 
Bodrum with its large gardens.

2 Katlı Apart
2 Floor Apart



3 Katlı Apart
3 Floor Apart





2 ve 3 Katlı Apart Teras
2 and 3 Floors Apart Terrace



2 ve 3 Katlı Apart Salon
2 and 3 Storey Apart Living Room



2 ve 3 Katlı Apart Salon
2 and 3 Storey Apart Living Room



2 ve 3 Katlı Apart Mutfak
2 and 3 Floors Apart Kitchen



2 ve 3 Katlı Apart Yatak Odası
2 and 3 Storey Apart Bedroom



SERVİSLER
SERVICES



Helis Beach ulaşımı için düzenli aralıklarla servis 
imkanı.

Shuttle transportation service at regular intervals 
to Helis Beach.

Shuttle Service



Helis Göl Evleri sahiplerinin kullanabileceği 
Helis Beach seçeneği.

Residents of Helis Göl Evleri will have access 
opportunity to Helis Beach.

Helis Beach



The House Residence Helis Bodrum hizmet 
ekibinden ortak çamaşır yıkama ve temizlik 
hizmeti. 

Laundry and cleaning services provided 
by The House Residence Helis Bodrum 
service team.

Laundry



Tüm site sakinleri için ortak havuz ve dinlenme 
alanı.

In-site Swiming Pool & Relaxing Area Privilege

Pool



Helis Göl Evleri tarafından sağlanan elektronik ve 
mekanik teknik hizmet desteği.

Electronic and mechanical technical support 
services by  Helis Göl Evleri team.

Technical Service



Helis projelerine özel Helis App uygulaması ile 
shuttle saatleri, beach durumu ve rezervasyon 
gibi konularla ilgili işlem imkanı. 

Follow-up opportunity of various informations as 
shuttle timetable, beach status, and reservations 
via the Helis application setted up speciallyfor 
our project.

App



Bodrum maceranız için ilk adımı atın. Sunduğu pek çok 
ayrıcalıkla öne çıkan Helis Göl Evleri, hayatınızın bundan sonraki 

sürecinde size eşlik etsin. 

Take the first step towards your Bodrum journey. Let Helis Göl 
Evleri accompany you in the next period of your life with its 

multiple privileges.

Renkli Günlere 
“Merhaba” 

“Hello” to Colorful Days
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