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İzmir’de 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren EGE 

KOOP; 39 yıllık deneyimi ve birikimiyle bünyesinde 

200 ayrı meslek gurubu kooperatif örgütlenmesiyle 

Türkiye’de güvenilmez sektörler arasında olan konut 

kooperatifçiliğinin güven kaynağı ünvanını başarıyla 

sürdüren EGE KOOP; “Yaratanı Halk, Yaşatanı da Halk”, 

“Bu Çatının Altında Güven Var” anlayışını kendisine 

vazgeçilmez bir ilke kabul ettirmiş ve bu ilkelerini her 

projesinde yükseklere taşımıştır.

İzmir’de, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Menemen, Buca, 

Torbalı, Güzelbahçe ve Manisa Turgutlu ilçelerinde 14 

farklı projeden sonra şimdi de İzmir İli, Seferihisar 

İlçemizde 15.Projesi “EGE KOOP Seferihisar Çiftlik 

Arazileri” ile Arazi Geliştirme ve Satış odaklı bir 

projeye imzasını tekrar atıyor.



Çoğu zaman şehir hayatının gürültü 

ve stresinden uzaklaşmak isteriz. 

Metropoldeki o yorucu iş hayatından, 

toplantılardan, e-postalardan, sıkıcı 

tablolardan kaçıp doğayla iç içe daha 

sakin ve dingin bir hayat yaşama fikri 

zaman zaman çoğumuzun kafasında 

belirir. Belki uzun uzun düşünüp, 

belki de bir anda karar verip bu fikri 

uygulayanların sayısı son yıllarda 

oldukça arttı dersek yanlış olmaz.

Şehirdeki düzenimizi geride 

bırakmadan köy hayatına benzer bir 

yaşam sürmek istersek, hayatlarımıza 

kaldığımız yerden devam 

edebilmemiz için kendi çiftliğimizi 

kurup, toprağımızı işleyip istediğimiz 

sağlıklı besinleri kendimiz yetiştirmek 

mümkün mü?

Bu sorunun cevabı Ege Koop ile evet. 

Günümüzde tükettiğimiz besinlerin 

çoğu, eskisi kadar sağlıklı ürünler 

içermiyor. GDO’lu ürünler, katkı 

maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve 

gıda boyaları gibi zararlı maddeler 

barındıran yiyeceklerle ilgili tüketiciler 

olarak artık bilinçlendik. Bu yüzden 

organik gıdalara olan talebimiz her 

geçen gün artıyor. Aynı zamanda  

şehrin kolaylıklarına bir adım 

mesafede bu hayatı yaşamak Ege 

Koop’un yeni Seferihisar Çiftlik 

Arazileri ile mümkün.

Şehre Yakın
        Sesten Uzak



Seferihisar ilçesi topraklarinda 

en eski yerlesim yeri Teos olup, 

burasınin M.Ö. 2000 yillarinda 

Akalardan kaçan Giritliler tarafindan 

kuruldugu ve Karyalilarin bir kenti 

oldugu bilinmektedir. Böylece 

yöreye 4000 yildan bu yana 

yerlesildigi söylenebilir.

İzmir’in diğer ilçelerine göre soğuk 

olan denizin ferahlığının yaşandığı 

yaz aylarında dolup taşan plajlar, 

kış aylarında ise hem huzur veriyor 

hem de İzmirlilere eşsiz bir manzara 

sunuyor. Yılın her döneminde 

taze ürünler bulabileceğiniz balık 

restoranları da ilçenin simgeleri 

arasında yer alıyor.

Sığacık, 16. yüzyılda sığınak 

olarak kullanılmış, adı da buradan 

gelmektedir. Seferihisar’ın vitrini 

konumdadır. İlçenin Akkum gibi 

birçok güzel koyu, Teos Antik Kenti, 

günümüzdeki en önemli tarih 

kalıntıları arasında yer alıyor. Teos 

Antik Kenti’nin yanı sıra bölgede 

bulunan; Antik Liman, Arkaik 

Tapınak, Arkaik Dönem Akropolü,

Antik Tiyatro, Agora, Agora 

Tapınağı, Bouleuterion, 

Sarnıç ve Antik Yollar da 

tarihin önemli parçalarını 

oluşturuyor. Küçük 

bir balıkçı barınağına 

sahip olan Sığacık’ta 

aynı zamanda 

uluslararası 

standartlarda beş 

çıpalı Teos Marina da 

bulunmaktadır. Teos 

Marina, ilçeye çok yakın 

ulaşımın olmadığı doğa 

harikası koylara da 1-2 mil 

uzaklıkta.

Seferihisar



Müstakil
Tapulu
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Büyük 
Yatırım
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İmar Hattı
Üzerinde

Seferihisar’a Yürüme
Mesafesinde



Sığacık 10 KM
Akarca Sahili 4 KM
Karakoç Kaplıcaları 15 KM
Adnan Menderes Havalimanı 55 KM 

Mükemmel Konum

Her biri 5000 m2’den oluşan, 

müstakil tapulu 33 adet “EGE 

KOOP Seferihisar Çiftlik Arazileri” 

projesi konum olarak çok iyi 

lokasyondadır.
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Büyük değerlerin kenti olan 
İzmir’imizin gözbebeği olan 

”Sakin Şehir” Seferihisar’da kısa 
sürede 33 şanslı yatırımcıya 
10 kat değerlenecek her biri 

5000 m2’den oluşan müstakil 
tapulu araziler geliştirmekten 
ve sizlere sunmaktan heyecan 
ve mutluluk duyuyoruz.
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