


15 yıl önce “hayat buna değer” sözüyle başladı Folkart’ın yolculuğu.

Uluslararası itibar sahibi mimarların imzası, hayranlık uyandıran yapılar,

daima yüksek kalite, yaşama entegre olan teknolojiler ve

şehre katkı sağlayan sosyal projeler…

Kurulduğu günden bugüne kadar Folkart, İzmir’i pek çok ilkle tanıştırdı.  

Folkart şehrin dört bir yanına yenilik ve ayrıcalık taşıdıkça,

İzmir bu adımlara paha biçilmez bir güvenle cevap verdi: 

‘‘Folkart yaparsa en iyisini yapar.’’

Folkart’ın sözlüğünde en iyiden başka bir kelime yok.

Yeni bir 15 yıla hazırlanan Folkart Ailesi,

yine ve yalnızca kendisiyle yarışmaya hazır. 

Şimdi Folkart 2021 yılını İzmir’in en özel lokasyonlarından birinde,

Urla keyfini baştan tanımlayan bir projeyle karşılıyor; 

“Folkart Country Urla”.  

“Hayat buna değer” demeye hazır olun.   



Yaşam, duyuların oyun alanı. Gerçek lüks,

hepsini bir arada  yaşayabileceğiniz yerde olmaktır.     

Urla; İzmir’in gözbebeği, Türkiye’nin son yıllardaki gözdesi. 

Doğası, korunmuş tarihi dokusu, sahil şeridi ve insanlarıyla Urla, 

global bir destinasyon. Urla’yı Urla yapan her şey,

şimdi Folkart dokunuşuyla yeni bir boyut kazanıyor.

Urla’yı görmek, doğayı dinlemek,güneşi hissetmek,

doğal lezzetler tatmak ve toprağı koklamak...

Urla’da 5 duyulu bir yaşama hoş geldiniz.
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Urla’da yeni bir Urla bulmak…
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Country demek yurt demek. Yeni bir müstakil ev 
anlayışı, şehirden uzak, kendine yakın bir yaşam demek.      

Şehir hayatının tüm sorunlarından uzaklaşmak,

ancak çok da uzağa gitmemek… Doğadan ilham alan 

sürdürülebilir bir mimari, tüm yaşam öğelerini bir araya 

getiren ve kendi kendine yeten bir kurgu…

İstediğiniz an tek başınıza, dilediğiniz an sosyal

bir yaşam şekli. 

Folkart Country Urla, sadece müstakil evlerden oluşan 

bir site değil; özlediğiniz doğal hayata konfor katan

bir dünya. 

Doğaya dönmek herkesin ortak isteği.

Folkart Country Urla ise adı üzerinde doğal yaşamın kendisi. 

Yeni Bir Trend: Country Yaşamı



İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

İzmir'in en özel noktası Urla'da 

Folkart kalitesiyle yeni bir Urla şekilleniyor. 
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Yelkenli havuzu, amfi, güneş saati, botanik bahçe,

süs havuzu, kuş gözlem evi gibi özel alanlar yaşamınıza eşlik eder. 

Folkart Country Urla’da yaşamak hem kendin olmak, hem de doğanın içinde 

ailene zaman ayırmaktır. 
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Botanik Bahçe
Doğadan ilham alan
yürüyüş parkurları ve botanik parkurlar. 



Folkart Country Urla, 3 farklı mahallenin

bir araya getirilmesiyle tasarlanmıştır.

Defneler Vadisi, Zeytinli Bahçe, Narlı Bahçe...

Her bir mahalle, Urla doğasında yetişen ve

burayı eşsiz kılan ağaçların ismiyle tanımlanır.
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Folkart Country Urla’da sadece size özel

bir yaşamın keyfini çıkarır, dışarı adımınızı 

attığınızda ise mahalle sıcaklığını bulursunuz.



Folkart Country Urla
Fırını

Yaşamınızı sağlıklı, keyifli, sosyal 

ve pratik kılan ne varsa, tümü 

Folkart Country'nin sınırları içinde. 

Hem bağımsız hem de sosyal olmak, 

hiç bu kadar doğal olmamıştı. 
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Folkart Country Urla mahalleleri,

sadece sıcak bir mimari planlama değil

aynı zamanda birer sosyal doku örneğidir.

Hepsinin merkezinde aileniz yer alır. 
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Herkesten bağımsız olmak

ancak kendinize ve ailenize bağlanmak... 

Folkart Country Urla yaşamınızı değiştirecek. 

Kendinize Bağlı Bir Yaşam
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77.620 m2 ortak peyzaj alanı... Üzerine eklenen parsel içi peyzajlarla toplam 

155.000 m2’nin üzerinde yeşil alan... Her bir metrekaresi kusursuz planlanmış,

onlarca çeşit bitkinin yanında en üst kalitede dış alan malzemeleriyle 

bezenmiş, nefes kesici bir doğa... 

Folkart Country Urla’nın peyzajı öylesine geniş ve eşsiz ki,

bu alanın büyüsünü ancak yaşadığınızda fark edebilirsiniz.
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Evinizde Otel Konforu. . . 
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Folkart Country Urla aileniz için bir vaha.

Geniş bahçeniz ve özel havuzunuz ile 

tatil keyfi tüm yıl boyunca evinizde. 
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Hem bağımsız ve özgür,

hem de site yaşamının düzeni ve konforu içinde...

Folkart Country Urla’da yaşam,

hep olmasını istediğiniz şekilde.
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Geniş bir yeşil alanda, eşi olmayan bir peyzajın yarattığı 

rengarenk bir sahne düşünün. Bu sahnede, doğal taşların, 

ahşabın sıcaklığıyla buluşmasını seyredin. Bu eşsiz birlikteliğe, 

her alanı hayata karıştıran bir mimari anlayış ekleyin.

Kimi zaman tek parçaya, bazen de birbiriyle uyumlu

bağımsız açılara yerleştirilmiş yaşam alanlarını fark edin.

Doğadan Gelen Ilham! . . .
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Folkart Country Urla'nın yaşam alanları, kusursuz bir 

planlamanın eseri.  Her metrekaresiyle sizi yansıtan 

evinizin iç tasarımı, her detayıyla mükemmel. 

Her Metrekaresinde 
Iziniz Var! . . .
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Urla doğasından gelen taze lezzetler...

Mutfağınızın sade çekiciliği... 

Şimdi içinizdeki şefi keşfetme zamanı. 

Içinizdeki Şefi Keşfedin! . . .
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Güne nasıl başlarsanız öyle gider.

Folkart Country Urla'da gününüz daima iyi başlar. 

Yüzünüz güneşe dönük uyanın.

Urla'nın temiz havasını içinize çekin. 

İyi ki buradayım diyeceksiniz. 
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Doğanın sadeliği ve sıcaklığı, 

Folkart Country Urla’da konforlu yaşam alanlarına dönüşüyor.

Lüksün Doğal Hali
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Yeni bir ev değil, yepyeni bir aile hayatı ve
yaşama sevinci arıyorsanız son bir sözümüz var…

Aramıza Hoş Geldiniz. . .
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