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Bir hayat düşün…
Alışıla gelmiş standartların değil yaşam 

alanlarının, mutluluğun ve keyfin sana özel 
kurgulandığı…
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Şehre yakın olmak ama şehrin karmaşasından uzak 

yaşamak isteyenler için eşsiz bir alternatif sunmak-

tadır. Özgün yaşam alanları, benzersiz bahçeleri ve 

ultra lüks sosyal alanları ile sizi şehrin kaosundan 

uzaklaşarak doğanın tüm renkleriyle iç içe olacağı-

nız bir yaşam.
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Proje 
Hakkında

Toplam 33.000 m2 alan içerisinde yer alan 

ATAVADİ Evleri, Yeşilin her tonunu hissetmen için 

hayata geçirldi.  

1. Etap Projemiz 18 Blok, 83 Daire, 4 tripleks, 3 adet 3+1, 6 Adet 

şark köşeli hobi bahçeli zemin kat, 70 adet 2+1 ve oluşturduğu-

muz sosyal alanlar Şok Havuz, Sauna, Buhar Odası, Açık Havuz, 

Seyir Terası, Spor Salonu, Kafeterya, Çocuk Oyun Alanları ile de 

çok farklı bir yaşam sunmaktadır.

2. Etap Projemiz 10 Blok, 20 adet 2+1, 5 adet şark köşeli hobi 

bahçeli zemin kat, 18 adet dubleks ve 1 adet 4+1’den meydana 

gelmektedir. 1. Etapta yer alan Sosyal alanları tamamını uygula-

dığımız ve yemyeşil alanlar içerisinde, havuzu keyfini çıkarma-

nız için her alana özen gösterdik.
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Sosyal 
Proje

Çocuklara, evcil hayvanlara doğaya ve engellilere 

dost bir proje oluşturduk, ayrıca kafanız hep rahat 

olsun diye dünya standartlarda güvenlik sistemi 

kurduk.

Şok Havuz, Sauna, Buhar Odası, Açık Havuz, Seyir 

Terası, Spor Salonu, Kafeterya, Çocuk Oyun Alanları 

ile de çok farklı bir yaşam sunmaktadır.

Sauna

Çocuk Oyun Alanları
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Seyir Terası

Hamam Açık Kapalı Havuz
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ATAVADİ’yi ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise blokların birbirinin 

önünü kapatmayacak şekilde konumlandırılmış olması. Proje-

mizdeki tüm bloklar yemyeşil peyzaj alanlarına bakıyor. 

Samsun’un en nezih semti 19 Mayıs’ta mahalle sıcaklığında bir 

hayat için tasarlanan peyzaj alanında sıcak komşuluk ilişkileri 

ve geleneksel mahalle kültürümüz yeniden canlanacak…

Önünüz Arkanız

Yeşil ve Mavi 
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Samsun Şehir merkezine ve Kuş cennetine 30’er km, Atakum’a 

7 Km Şehrin en hızlı gelişen ilçesi olan 19 Mayıs İlçesinde yer 

alan ATAVADİ Ulaşım kolaylığının rahat olduğu ve 2022 yılında 

faaliyete geçecek olan Tramvay hattının hemen dibinde yer al-

maktadır.

ULAŞIM
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Doğası, yaşam konsepti ve Dünya standartlarındaki imkanla-

rıyla ATAVADİ EVLERİ mutlu ve hayat dolu bir yaşam sunmak 

için projelendirildi.

Yüksek kalite ve işçilikle imal edilen Villalar geniş sokaklar içe-

risinde konumlandırılmış. Site içerisinde farklı ebat ve tiplerde 

toplam 132 daire bulunmaktadır. Her bir konut güneşin doğu-

şundan batışına eşsiz bir dağ ve deniz manzarasına sahiptir. 

Açık ve kapalı yüzme havuzları, saunası, türk hamamı, kafeter-

yası, spor alanları ve çok çeşitli sosyal tesislere sahip olan ATA-

VADİ EVLERİ doğaya özlem duyanlar için yazın ve kışın yüksek 

standartlarda bir yaşam vaad ediyor.

Yaz Kış Keyif
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hayat dolu       
 bir yaşam

32.500 mt2 arazi içinde inşa edilen proje 

28.000 mt2 yeşil alan kapesitesiyle adeta 

tatil köyü gibi planlandı. 
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Dublex ve triplex olmak üzere 2+1 - 3+1 ve 4+1 

olarak planlanan konutlar, hobi bahçesi şark 

köşesi gibi farklı özelliklere de sahip. Yüksek 

kalite ve işçilikle imal edilen Villalar geniş 

sokaklar içerisinde konumlandırılmış. Site 

içerisinde farklı ebat ve tiplerde toplam 132 

daire bulunmaktadır. Her bir konut güneşin 

doğuşundan batışına eşsiz bir dağ ve deniz 

manzarasına sahiptir. 

Açık ve kapalı yüzme havuzları, saunası, türk 

hamamı, kafeteryası, spor alanları ve çok 

çeşitli sosyal tesislere sahip olan ATAVADİ 

EVLERİ doğaya özlem duyanlar için yazın ve 

kışın yüksek standartlarda bir yaşam vaad 

ediyor.

15atavadievleri.com



16 atavadievleri.com16



17atavadievleri.com 17



18 atavadievleri.com

K
a

t 
P

la
n

la
rı

18



19atavadievleri.com

K
a

t 
P

la
n

la
rı

19



20 atavadievleri.com20



21atavadievleri.com 21



22 atavadievleri.com22



23atavadievleri.com 23



24 atavadievleri.com24



25atavadievleri.com 25



26 atavadievleri.com26



27atavadievleri.com 27



28 atavadievleri.com


