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Bodrum Turgutreis'te bir Pet Holding kuruluşu olan Ottoman Life tarafından yapımı 
sürdürülen ve muhteşem osmanlı mimarisinin modernize edilmesiyle tasarlanmış evler, 
HSBC'nin ihtiyaç kredisiyle şimdi indirimli olarak tüm yatırımcılara sunuluyor. 

Pet Holding inşaat sektöründeki köklü deneyimlerini, 
Bodrum Turgutreis'te Ottoman Life bünyesinde inşa ettiği 
Konak Evleri'yle yatırımcılarla paylaşıyor. Konak Evleri için 
HSBC ile anlaşma imzalayan Pet Holding, alıcılara ihtiyaç 
kredisi ile cazip indirim imkanı sağlıyor. HSBC'nin ihtiyaç 
kredisi ile 12 aydan 36 aya kadar sabit faiz oranıyla Konak 
Evleri'nde yer edinmek şimdi çok kolaylaşıyor.  

Türkiye, Eski Soyetler Birliği, Azerbaycan ve Almanya'da 
çok çeşitli ticari ve konut İnşaatları bitirmiş olan Pet 
Holding, 1,5 sene önce inşaat projelerini devr alması için 

kurduğu Ottoman Life şirketinin Bodrum Turgutreis'te inşası sürmekte olan Konak Evleri Projesi ile 
sektördeki varlığına yön değiştirerek devam ettiriyor. 

İngiltere ve Avrupa'dan Türkiye'deki emlak sektörüne olan yoğun ilgiyi keşfeden gurup 2006 yılında 
Ottoman Life şirketini kurdu ve Londra'da bir ofis açarak piyasayı yakından takip etmeye başlayan 
Ottoman Life muhteşem bir projeye imza attı. Bodrum'daki yatırımını birinci sınıf şartlarda yapan 
firma, yurtdışı bağlantıları sayesinde Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ve Türk kültürüyle tanışmak 
isteyen yabancılara ve Türkiye'de ki yerleşik düzeni ile bu kültürü hali hazırda çok yakından tanıyan 
Türklere benzeri bulunmayacak bir yatırım olanağı ve yaşam tarzı sunuyor. 

Bodrum'un en güzel köşelerinden biri olan Turgut Reis'teki Ottoman Life Konak Evleri,  yüksek 
kalitede, lüks, panoramik bir Bodrum manzarasına sahip üç katlı evlerden oluşuyor. Her katta bir 
dairenin bulunduğu ve 57 konut ve sosyal tesisleri içeren sitedeki evlerde tüm beyaz eşyalar, klima, 
su ısıtıcısı ve televizyon uydu bağlantısı hazır halde sunuluyor. Şömine önünde kadehini yudumlama 
keyfinden gömme dolap ayrıntısına kadar tüm ihtiyaçlara hitap eden Ottoman Life Konak Evleri'nin 
teras ve bahçeleri barbekü partileri için müthiş alternatifler sunuyor. 

Sitenin göbeğinde yer alan sosyal tesislerde bulunacak spor salonu, sauna, havuz ve çocuk havuzu 
ile tam bir yazlık ev-otel konsepti bütünleştirilerek tasarlanmış evlerde özellikle modernleştirilmiş bir 
Osmanlı dokusu göze çarpmaktadır.   

Sitenin tümünün 2007 Temmuz ayında tamamlanması planlanmakta ve sitede bir rezidans konforu 
yaşatılmak istenmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı da özellikle çalışan ve yılın belli bir bölümünde 
izin yaptığından yazlığının bakımına zaman ayıramayacak ve evlerini kullanmadıkları dönemde kira 
ile değerlendirmek isteyebilecek kişiler hedeflenmektedir.  
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Ayrıca Turgut Reis'in 12 ay boyunca canlılığını kaybetmediği ve her mevsim yaşanan bir beldemiz 
olması sayesinde, Bodrum çevresinde yaşamayı tercih eden yabancılar (özellikle İngilizler) ve 
emekliliğini Ege'de ılıman bir iklimde, gürültü, hava kirliliği ve trafikten uzak değerlendirmek isteyen 
veya şehrin tüm koşturmacasından bıkmış ve “Ege'nin çağırdığı” herkes hedef kitle içerisindedir. 

Ottoman Life Konak Evleri'nin 10 yıllık yapı garantisi bulunmaktadır. Aynı zamanda binalar deprem 
yapı kurallarına uygun ve depreme dayanıklı olarak inşa edilmektedir.  

Yaz boyunca esen meltemi ile harika sörf mekanı da olan Turgut Reis'teki Konak Evleri'nde 
yaşayanları plajlara ulaştıracak özel servisler günde 3 kez tekrarlanacaktır. Bodrum atmosferini daha 
sakin ve daha serin yaşamak isteyenlerin tercihi olan Turgutreis'te bulunan Konak Evleri'nin 
muhteşem adalar ve marina manzaraları bulunmaktadır. Turgutreis marinasına olan yakınlığı ile de 
dikkat çeken Ottoman Life Konak Evleri, yatçılar için de çok uygun bir dinlenme limanı…  
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