U r l a: Yaş a m El e m e nt i

su
Su yaşamın özüdür, özgürlüktür, gündüzü huzur, gecesi
düştür... Su ve hayat birbirinin vazgeçilmezi, kaynağı ve
tabiattaki tüm canlıların varoluş nedenidir...

Toprak alandır, mekandır, atadır ve toprak berekettir.
Üstü ve altı yaşamdır, yaşamın temelidir.

Ateşle başladı yaşam, doydu güneşle, büyüdü, çoğaldı...
Işığıyla ve enerjisiyle havaya, toprağa ve suya hayat veren
güneş, her sabah yeniden bir umuttur yaşama.

güneş

hava
Hava gibidir yaşam... Rüzgarı sert, mutluluğu ılık
bir gülümseme, duyguları birikmiş bir yağmur
bulutudur. Kaçış noktası, ufuklardaki bir nefes ve
hayatın içe çekilmiş şeklidir bir tutam hava.

“Anasır-ı erbaa” diye tabir edilen varlık alemi:

Su, Toprak, Güneş ve Hava elementlerinden oluşur.

Bütün bu unsurların bir araya gelmesinden de yaşam...

urla
U r l a: Yaş a m El e m e nt i
Bundan feyz alarak hem mimarisiyle hem de

konumuyla yaşamı güzelleştiren bütün detayların
bir arada olduğu Statü Urla Villaları bütün
renkleri ve güzellikleriyle sizlerle...

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Anı yaşayın!
Ege’nin doğal güzelliğinin ortasında, Urla’nın “Kuşçular”
bölgesinde konumlanmış Statü Urla’da, doğal hayatın

keyfine varırken, modernizmle harmanlanmış lüks yaşam
alanlarında anın tadını çıkarın...

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Keyfini çıkarın!
Her biri bağımsız 600 m2 arsa payına sahip,

4+1 Dubleks, 3 Banyo, Brüt 233 m2 ve müstakil

Sonsuzluk Havuzlu villalarda doğayla bütünleşen,
sakin, dingin, özgün bir yaşamın keyfini çıkarın.
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Bölgenin En Konsept Projesi
Modern mimarisi ile doğanın tüm seslerini duyabileceğiniz,
ailenizle huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayın.
Tropikal bitkilerle dolu bahçe, sonsuzluk havuzu,
iç mimarinin özgünlüğü ile yeni yaşam elementiniz...

Projemiz doğal güzellikleriyle olduğu kadar, bölgeye has iklimiyle de dört mevsimin

doyasıya yaşanabileceği Urla’da, Ege’nin eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği gastronomi

lokasyonlarına da çok yakın bir konumda yer alıyor. Urla, üzüm bağları, şarap mahzenleri,

at çiftlikleriyle “organik ve doğal” hayat kaynağı... Aynı zamanda mavi bayraklı kıyıları ile
denizin tadına varacağınız, çam ormanları ile nefes alacağınız eşsiz bir tatil beldesi.
Statü Urla Villaları; her biri bağımsız bölümden oluşan, tropikal bitkilerle süslenmiş

özel bahçe, sonsuzluk havuzu, şelale ve şezlong, mutfaklarda ankastre set, odalarda

ısıtma termostatları, akıllı ev sistemi, villaların üst bölümünde kurutma makinesi, ütü

yerleri, her bir villa için ayrı foseptik, sitede zaman ayarlı aydınlatma, ısı pompası ve

sıcak su altyapısı, yerden ısıtma, bağımsız otopark ve araç yıkama altyapısı, otomatik

bahçe sulama ve birçok fark yaratan özellik ile bölgenin en konsept projesi...

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Urla manzarası
ayaklarınızın altında

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Müstakil bahçenizde
size ait sonsuzluk havuzunda
hayatın tadını çıkarın

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Modern mimariye sahip
ferah, geniş, sıcacık bir salon

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Tamamen
size ait olan
bahçenizle iç içe
bir mutfak

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Modern tasarımlı
yatak odanızda
her güne mükemmel
bir başlangıç...

Ya ş a m E l e m e n t i

Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

Güne taze başlamak ve
günün yorgunluğunu atmak
için kusursuz bir banyo

Ya ş a m E l e m e n t i
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Katalogdaki yazılı tüm bilgi, görsel ve tasarımlarda gerekli
görülecek değişiklik yapma hakkı firmaya aittir.

S a k i n , D i n g i n ve Ö z g ü n
b i r y aş a m d ı r Ur l a . . .
Doğası, havası, denizi ve tarihi ile sakin, huzur dolu

Kendine has özellikleri içinde barındıran ve bize hayalini

bir yaşam alanı sunan Urla, İzmir şehir merkezine hızlı

kurduğumuz yaşamı sunan yerdir URLA;

ve kolay ulaşılabilir konumunun yanı sıra Karaburun,

Hem şehir hem kasaba hem de tatil beldesi hayatıyla,

Çeşme, Alaçatı, Güzelbahçe, Seferihisar gibi tatil

hem enerjik ve modern hem de sakin ve huzurlu

beldelerinin yanı başındadır.

bir cennet köşesi.

Hem İzmir’e hem de sahil merkezlerine yakınlığının

Üzüm bağları, şarap mahzenleri, at çiftlikleri ile “organik ve

yanı sıra otoban ile istenilen her yöne ulaşım son

doğal” hayat kaynağı.

01

URLA
Ege Bölgesi’nin en güzel tatil beldelerinden
biridir. Tarih dokusunu korumayı başarmış
küçük köyleri, sakin havası, tertemiz denizi ile
tam bir huzur kentidir.

02

ÇEVRE PLAJLAR
Urla’nın mavi bayraklı plajları keyifli zamanlar
geçirmeniz için sizleri bekliyor… Kum Denizi,
Altınköy, Demircili, Yassıcaada, İçmeler
bunlardan sadece birkaçı...

03

ALAÇATI
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalledir.
Tarihi taş evleri ve yılın 365 günü rüzgar alması
sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla
ünlüdür.

04

ÇEŞME
Dört mevsim ziyaret edilebilen Çeşme’de kış
aylarında ılık havanın keyfine varabilir, deniz
kenarında yürüyüş yapabilir, Ege mutfağının
tadını çıkarabilirsiniz.

derece rahattır. Ayrıca birçok alışveriş merkezi, Devlet
Hastanesi, organik halk pazarı, ünlü festivalleri, tiyatro,

Dilerseniz kayığınız ile balık tutabileceğiniz, dilerseniz

sinema, hem devlet hem de özel okulları ile eksiksiz

balık mezatından açık arttırmaya girebileceğiniz bir deniz

modern bir şehir hayatı sunmaktadır.

ürünleri merkezi.

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknopark (İYTE)

Festivallerle hayatın merkezinde olan, Şevketi Bostanı,

Urla’nın bugünü ve yarını için gelecek vadeden, modern,

Katmeri, Balıklıova kurabiyesi ve Enginarıyla lezzet

teknolojik ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayan,

köşesi...

05

ALSANCAK
İzmir’in en nezih adresleri arasındadır. Sessiz,
sakin ara sokakları kadar, hareketli caddeleri ve
meydanlarıyla da popüler lokasyonlardandır.

06

BALÇOVA
İzmir’in bir diğer ilçesi olan Balçova’da: Balçova
Termal Tesisleri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
ve Türkiye’nin ikinci büyük teleferiği yer
almaktadır.

07

HASTANELER
Urla Karantina Adası’nda yer alan Urla Devlet
Hastanesi, Özbek yolu üzerindeki yeni hastane
binasına taşınmıştır.

önemli bir eğitim ve girişim merkezidir.

08

ADNAN MENDERES
HAVALİMANI
Adnan Menderes Havalimanı, ülkenin en işlek
beşinci havalimanıdır. Kargo trafiği bakımından
ülkedeki havalimanları arasında üçüncü
sıradadır.

İyonlar, Romalılar ve son olarak atalarımızdan bize miras
kalan, birçok kültüre ve şaire ev sahipliği yapmış, dünyanın

Urla, tüm güzelliklerin ortasında...

en büyük Kültür ve Tarih Müzesi, “Urla Bağyolu” projesiyle
de şarap üretimi ve tadımında uluslararası nam salmış bir
turizm ilçesi...
Mavi bayraklı kıyıları ile denizin tadına varacağınız, çam
ormanları ile nefes alacağınız eşsiz bir tatil beldesidir Urla.

09

URLA BAĞ YOLU
“Urla Bağ Yolu” bölgenin birbirinden değerli
bağlarını birleştiren ve bu bağlarda yetişen çok
özel üzümlerle bölgenin adını öne çıkarmayı
amaçlayan bir projedir.

10

KLAZOMENAİ ANTİK KENTİ
On iki İyon kentinden biri olan Klazomenai,
MÖ 4000 yıllarından itibaren iskan görmüş
olan Limantepe mevkiindedir ve Demir Çağında
kurulmuştur.
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KÖSTEM ZEYTİNYAĞI MÜZESİ
Urla, Uzunkuyu köyünde yer alan dünyanın en
büyük zeytinyağı müzesi “Köstem Zeytinyağı
Müzesi”dir.

12

URLA SANAT SOKAĞI
Ressamların,Türk el Sanatları ve
zanaatkarlarının,asırlık antikacıların, seramik
sanatçılarının, eşsiz kafelerin yer aldığı keyif
ve huzur dolu Urla sokağı.

U l a ş ı m Ko l ay lı ğ ı

Çeşme Yönü
Özbek
Gülbahçe
Balıklıova
Mordoğan
Karaburun
Çeşme
Alaçatı

İzmir - Urla - Çeşme
Otobanı

Urla
(İlçe Merkezi)

İstanbul - Urla
sadece 3,5 saat!

İçmeler

İzmir Yönü

Özbek

Seferihisar
Güzelbahçe
Narlıdere
Konak
Alsancak

Çeşmealtı

Gülbahçe
Balıklıova

Yılanlı
Ada

Mordoğan

Karaburun

Karantina
Adası

İLÇE ve MERKEZLER

KOYLAR ve PLAJLAR

Urla Merkez __________________________________ 7 km

Urla Kum Denizi ___________________________ 9 km

Güzelbahçe ___________________________________ 16 km

Demircili Koyu_______________________________ 11 km

Seferihisar ____________________________________ 21 km

Özbek Akkum________________________________ 11 km

Mordoğan _____________________________________ 41 km

Altınköy Koyu _______________________________ 12 km

Karaburun _____________________________________ 62 km

Tarihi Azmak Koyu _______________________ 13 km

Alaçatı___________________________________________ 41 km

Melengeç Plajı______________________________ 13 km

Çeşme ___________________________________________ 51 km

Bodrum Koyu (Deniz Yıldızı)________ 13 km

İzmir_______________________________________________ 39 km

Mavi Plaj________________________________________ 15 km

Alsancak _______________________________________ 47 km

Köy Yolu

KÖYLER ve BELDELER

ÖNEMLİ YERLER

Yağcılar Köyü _______________________________ 8 km

Alman Okulu _________________________________ 2.5 km

Demircili Köyü ______________________________ 9 km

Devlet Okulu _________________________________ 3 km

Özbek Köyü __________________________________ 10 km

Urla Devlet Hastanesi __________________ 8 km

Bademler Köyü _____________________________ 11 km

Su Ürünleri Fakültesi ___________________ 9 km

Gülbahçe Köyü _____________________________ 14 km

Yüksek Tek. Ens. (TeknoPark) ___ 13 km

Çeşmealtı _____________________________________ 16 km

Yelken & Sörf Okulları _________________ 17 km

Barbaros Köyü _____________________________ 19 km

Özel Okul ve Kolejler ___________________ 10 km

Birgi Köyü______________________________________ 24 km

Sığacık Teos Marina_____________________ 24 km

Sığacık (Teos) ______________________________ 24 km

İstinye Park AVM _________________________ 38 km

Nohutalan Köyü ___________________________ 26 km

Adnan Menderes Havaalanı ________ 52 km

Balıklıova ______________________________________ 29 km

PROJELERİMİZ

S TAT Ü UR L A
villa özellikleri

Tamamlanan Projeler

Villalarımızın her biri bağımsız 600 m2 arsa
payına sahiptir.

Doğramalarımız ısı yalıtımlı Alüminyum Linea
Rossa markadır.

Villalarımız 4+1 Dubleks, 3 Banyo,
Brüt 233 m2’dir.

Bataryalar, duş ve rezervuarlarımız Grohe
markadır.

Tropikal bitkilerle dolu bahçelerinde
keçiboynuzu ağacı, limon ağacı, piramit
selvi, starliçe, cocoshavai, yucca palmiye
bulunmaktadır.

Fraenkische yerden ısıtma sistemi yapılmıştır.
Sıcak su ve ısı pompası için altyapılar
hazırlanmış olup, ısı pompası ve sıcak su
aletleri müşteriye aittir.

Bahçelerin her birinde 23 m2 pergola
bulunmaktadır.

Odalarda oda bazlı ısıtma termostatları
bulunmaktadır.

Bahçelerimiz otomatik sulama sistemli ve
aydınlatmalıdır.

Akıllı ev sistemi ve merkezi süpürge sistemi
altyapısı bulunmaktadır.

Dış cephe thermowood çam ve granit
kaplamadır.

Üst katta merdiven bitişindeki alana kurutma
makinesi yeri ve üstü ahşap ile kaplı ütü yeri
yapılmıştır.

Otoparklarda araç yıkama altyapısı yapılmıştır.
Havuzlar Sonsuzluk Havuzu konseptli olup,
şelale ve şezlong havuzu mevcuttur.

Bağımsız bölüme görüntülü interkom sistemi
yapılıp ayrıca site güvenlik noktası ile sesli
olarak irtibatı sağlanacaktır.

Mutfaklara 3’lü ankastre set takılacaktır.

Her bağımsızın foseptiği ayrıdır.

Konutların soğutma sistemi her bağımsız
bölümde salon için 1 adet split Mitsubishi
Electric klima, mutfak için tavan tipli 1 adet
Mitsubishi Electric klimadır. Üst katta bulunan
3 oda için ise klima altyapısı hazırlanmıştır.

Sitenin tüm genel aydınlatması zaman
ayarlıdır, müşterek saate bağlıdır.

Statü Bozköy Corner

Statü Bozköy Palace

Statü Garden Suites

Statü Güzelyurt Residence

Statü Trend Uncubozköy

Statü Urla Villaları

Statü Selfie Ofis

Statü Ulupark Rezidans

Devam Eden Projeler

Statü Dream Suites

Statü Gaziemir Rezidans

Statü Hotel

STATÜ URLA VİLLALARI PROJE ADRESİ: Kuşçular Mah. Kuşçular Cad. No:103 - Urla / İzmir

Statü Kolej

STATÜ PLUS: Uncubozköy Mah. Cemal Ergün Cad. No:94 B Blok D:1 45030 Yunusemre / Manisa
(0236) 302 09 09 | (0536) 201 55 66 | (0554) 115 02 68

Statü Life Güzelyurt

Statü Port Alsancak

Konsept & Tasarım

Medyatik Fikir
Reklam Ajansı

İnşaat sektörü, sahip olduğunuz bilgi ve deneyim kadar,
hayata geçirdiğiniz her projenin önünden gururla geçmenizi
gerektiren, aynı zamanda insan hayatının sorumluluğunu
da taşıyan ciddi bir sektördür. İnsanlar sadece ev almıyor,
statülerini yükselten, hayatlarına konfor ve kalite katan
yaşam tarzları satın alıyor.
Statü Urla projemizde de yola çıkarken bölgenin doğasına,
atmosferine, yaşamın ve yaşamanın en önemli değerlerine
sadık kaldık.
İnsan için önemli olan hiç bir detayı gözardı etmeden farkını
hissettirecek temaları uygulamaya çalıştık.
Urla bizim için; hava, su, toprak, güneş kadar yaşamın
bütünleştirici etkisi. Bu sebeple projemizin adında “Urla” yı
geçirerek Bir Yaşam Elementi: “URLA” dedik.
Urla’da statünüze yakışan bir yaşam için yeriniz hazır...

Sevgi ve Saygılarımla

Sercan Sağlam
Statü Plus

Yönetim Kurulu Başkanı
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