


Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



Çakmaklı

Geren

Uzun Ada
Adası

Seyrek

Menemen

Spil Dağı

Manisa

Çamköy

Yamanlardağı
Tabiat Parkı

FOÇA İZMİR KARAYOLU

F O Ç A  İZMİR K A R AYOLU

BAĞARASI

SASALI

ÇİĞLİ

ALİAĞA

Villakent

YENİ FOÇA

KARŞIYAKA
BORNOVA

FOÇA

Plaj   15 dk

Menemen   20 dk

Novada AVM  10 dk

Foça   15 dk

Yeni Foça   15 dk

Kozbeyli   6 dk

Bilimler Köyü  500 mt

Gerenköy   3 dk

Yeniköy   3 dk

Boğarası    4 dk

Seyrek   20 dk

Karşıyaka   35 dk  

Bakırçay Üniversitesi      20 Dk

Katip Çelebi
Üniversitesi                      28 Dk

Aliağa    25 dk

Çanakkale Karayolu

Menemen-Manisa Yolu

İzm
ir - Çanakkale Çevreyolu



Hem Foça’nın huzurunda
hem de her yere yakın!

Foça

Yenifoça

Haydar Aliyev
Dostluk ve

Hatıra Ormanı

Yeniköy

Kozbeyli

Cumhuriyet

Bağarası Foça İzmir
Karayolu



FOÇA’NIN HUZURUNDA,
HAYATIN STRESINDEN UZAKLAŞIN.
41 adet villadan oluşan Villanova Yeniköy Foça,  ince detaylarla 
örülmüş 8454 m2 peyzaj alanına sahip. Birinci sınıf malzemeler ve 
özel bitkilerle bezenmiş peyzaj alanının 1263 m²’si doğal ormandan 
oluşuyor.

Yeniköy’ün açık havasında her gün içiniz açılırken
“iyi ki” diyeceksiniz :)

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



FOÇA’NIN ANTIK SILÜETI
VILLANOVA YENIKÖY’DE SIZI  BEKLIYOR. 
Doğal taş ev mimarisine sahip Villanova evlerinde
her gün tarihi dokunun büyüsüne kapılacaksınız.

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.
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I Ç I M I Z D E  D O Ğ A N I N
Y A N S I M A S I  V A R !

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



Villanova Yeniköy Foça’nın
iç mimarisi de doğanın mükemmel
uyumundan esinlenerek tasarlandı.
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Doğanın yansımasını görebileceğiniz evinizde
potansiyellerinizi yeniden keşfedeceksiniz.
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IZMIR’ IN
EN  IY I  RESTORANI

S İ Z İ N E V İ N İ Z!
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MÜSTAKIL VILLA
KAT PLANI

4+1
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MÜSTAKIL VILLA
ZEMIN KAT PLANI

4+1

 1   HAVUZ    21,30 m²

2   TERAS    16,00 m²

3   SALON    30,60 m²

4   MUTFAK    11,60 m²

5   MISAFIR YATAK ODASI  10,90 m²

6   BANYO    3,05 m²

7    ANTRE    10,25 m²

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



MÜSTAKIL VILLA
ÜST KAT PLANI

4+1

 1   BALKON                                5,00 m²

2   YATAK ODASI                     20,60m²

3   EBEVEYN BANYO            4,10 m²

4   GIYINME ODASI                3,85 m²

5   ÇOCUK YATAK ODASI     11,50 m²

6   GENÇ YATAK ODASI        19,30 m²

7    BANYO                              6,10 m²

8   ANTRE                                  6,70 m²

9   ÇAMAŞIR ODASI              2,45 m² 1
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Müstakil Villa Brüt: 198,00 m² 
Net:  162,00 m²

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



SIRALI  VILLA
KAT PLANI

3+1
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SIRALI  VILLA
ZEMIN KAT PLANI

3+1

 1   TERAS                                 16,95 m²

2   SALON                                39,60 m²

3   MUTFAK                              12,45 m²

4   ANTRE                                 7,15 m²

5   TUVALET                            2,95 m²
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Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



SIRALI  VILLA
ÜST KAT PLANI

3+1
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 1   GENÇ YATAK ODASI                    15,10 m²

2   ÇAMAŞIR ODASI              2,80 m² 

3   ANTRE                                       6,50 m²

4   BANYO                                 5,45 m²

5   YATAK ODASI                     19,65 m²

6   EBEVEYN BANYO            4,75 m²

7    GIYINME ODASI                5,75 m²

8    ÇOCUK YATAK ODASI                12,55 m²

Brüt: 184,00 m² 
Net: 151,65 m²

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



VAZIYET PLANI



VAZİYET PLANI

Sıralı Villa

Müstakil Villa
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Tüm site çevresinde
fiber altyapılı kapalı
devre kamera sistemi

Fiber altyapılı merkezi
uydu yayın sistemi

+
Müstakil villalarda 
yüzme havuzu

24 Saat Profesyonel
Canlı Güvenlik

Sizin İçin tüm detayları düşündük!

Otomatik bahçe
sulama sistemi



Yapısal ve
bitkisel peyzaj

Çocuklar için
oyun alanları

Antik taş
ev mimarisi

Yetişkinler için
sosyal alanlar

Villanova Yeniköy'de toplamda 41 adet villa bulunmaktadır.

Katalogda yer alan görselleri  ve teknik şartnameyi müteahhitt in yapım aşamasında tek tarafl ı  değiştirme hakkı sakl ı  tutulmuştur.



Villanova Yeniköy’ün yemyeşil bir kalbi var!

Projenin merkezinde 2500 m2 doğal ormanlık, yapısal ve bitkisel peyzaj ile 
donatılmış sosyal alan bulunuyor. Yeniköy’de ağaçların esintisiyle serin uykulara 
dalacak ve her yeni günü taptaze havayla karşılayacaksınız.

Uzun yürüyüşlerle ruhunuzun sesini dinlerken çocuklarınızla birlikte doğayla 
kucaklaşmaya hazır mısınız?



Yolculuğumuz 1983 yılında büyük bir heyecanla başladı.

O tarihten bugüne, canlılık ve özveriyle bir çok proje ürettik. 

Proje fikrimiz ortaya çıktığında ilk günkü heyecanımızla

harekete geçiyor ve 38 yıllık sağlam tecrübelerimizle

anahtarları teslim ediyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi

evlerinde huzurlu hissettirmeyi seviyoruz. Bu bakış açısıyla 

tüm projelerimizde estetik, konfor ve teknolojiyi birleştirerek 

her zaman tüm Gültekin’liler için en iyisini hedefliyoruz.

Şimdi ise bir kere yolu düşen pek çok insanın kolayca

unutamadığı İzmir’in en özel lokasyonlarından birinde

Foça’dayız. 4 mevsim boyunca mavi ve yeşilin ortasında,

Foça’nın huzurunda olmaya hazır mısınız?

H E Y E C A N I M I Z I N
3 8 .  Y A Ş I N D A Y I Z !

444 9 063
 www.gultekininsaat.com


