
Hayat terasta...



SEA HOMES Paşalimanı’nda
tüm tatil hayalleriniz gerçek olacak!
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Çeşme’nin
tartışmasız en özel koyu
Paşalimanı’nda...





HOMES: İsmimiz, İşimiz.
HOMES şirketimizin ismi, tam olarak yaptığımız işi gösteriyor. Alışılmışın üstünde konfora ve yüksek yatırım değerine sahip iddialı 
projeler üretmek ve prestijli konutlar inşa etmek. İşte bu nedenle, her HOMES projesi, bulunduğu şehrin, bölgenin en iyi ve prestijli 
noktalarında yükselir.

HOMES demek, en iyi konumda bulunan, yüksek teknolojik standartlara sahip, üstün bir tasarım konseptiyle yapılmış evler demektir. 
Malzeme ve teknoloji seçerken asla vasata razı olmuyoruz, inşa sürecinde “her şeyin” en iyisini kullanıp, işçiliğe büyük önem veriyoruz.
Ve size ayrıcalıklı bir hayat sunmak, yaşam alanınızı en iyi şekilde organize etmek için, sektörün önde gelen mimar, mühendis ve 
tasarımcılarıyla birlikte çalışıyoruz.

Felsefemiz: Ebedi Formlar, Ebedi Değerler.
HOMES’un felsefesi, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkan bir deniz kabuklusunun fosilinde ifadesini buldu. Bir “yuva”nın 
kusursuz sembolünde gizlenmiş olan doğa kanunlarını ve ebedi değerleri kendimize örnek aldık.

Uyum: Tıpkı bir evrim sürecinde olduğu gibi, biz konutları “geliştiririz”. Size özel, özgün yaşam alanlarını gereksinimlerinizin etrafında 
kurarız, adım adım... Ta ki her şey bir “bütünlük” oluşturana dek.

Değerler: Kalıcı değerler bizim için büyük önem taşır. Çünkü biz geçici değil kalıcı, prestijli projeler üretiriz. Projelerimizin zaman içinde 
değer kaybetmek değil, tersine değer kazanmaları için en dayanıklı, kaliteli ve değerli malzemeleri, en ileri teknolojiyle bir araya getiririz.

Güzellik: Yaptığımız konutlara stil ve ambiyans katarız; gerçek güzelliği iliklerinize kadar hissedebilmeniz için... Tıpkı, milyonlarca yıllık 
bir fosil avucunuza bırakıldığı anda hissedecekleriniz gibi.



Türkiye’nin gözbebeği Çeşme’de...
İzmir’in ve Ege’nin en kaliteli denizine ve plajlarına sahip olması, ılıman iklimi
ve sörf turizmine olanak sağlayan havasıyla Çeşme, Türkiye’nin en değerli
tatil beldelerinden biridir. Bu özellikleriyle yıllar içinde en çok tercih edilen tatil
bölgeleri arasında yer almıştır.

HOMES bulunduğu her bölgenin en güzel yerlerini seçerek size özel
yaşam alanları kurmayı prensip haline getirmiştir. Türkiye’nin en değerli ve
güzel tatil bölgelerinden biri olan Çeşme, SEA HOMES kalitesine yakışan,
tatil denildiğinde ilk akla gelen güzelliklerin tamamını içinde barındıran bir
bölge olduğundan bu projeye uygun bir yer olarak seçilmiştir.

Eşsiz kumsalları ve pırıl pırıl denizi, şifalı havası, renkli gece hayatı ile
mükemmel bir tatilden beklediğiniz her şeyi ve daha fazlasını SEA HOMES
Paşalimanı’nın konumlandığı Türkiye’nin tatil cenneti Çeşme’de bulacaksınız.





Çeşme’nin en özel koyu Paşalimanı’nda...
Çeşme’nin en güzel yerini size ayırdık.

Karayipleri aratmayan bembeyaz kumları, eşsiz güzellikteki denizi ile Paşalimanı,
Çeşme’nin tartışmasız en güzel koyudur.

SEA HOMES Paşalimanı; nefes kesen bir konumda, seçkin bir proje...

SEA HOMES Paşalimanı, Çeşme’nin en değerli koyu Paşalimanı’nda 1+1’den başlayıp, 5+1’e kadar uzanan
17 farklı tipte 36 rezidans’ın bulunduğu, mükemmel manzarası, özel teras alanları ve eşsiz plajıyla
tatil hayallerinizi gerçekleştirmeyi hedefler.

Sadece en iyisiyle yetinenler için özel bir proje...

Özel tasarımı ve lüks ithal mobilyalarıyla A’dan Z’ye mükemmel ünitelerde, yerden tavana kadar kesintisiz tek parça, 
açılabilir, manzaraya hakim camlar, iç tasarımda Gaggenau, Miele, Electrolux, Gervasoni gibi dünyanın en seçkin 
tasarım mutfak eşyaları ve mobilyalarıyla tüm rezidanslar anahtar teslimi hazırlanmış, konforunuz için her şey en ince 
ayrıntısına kadar düşünülmüştür.



Hayat terasta...





SEA HOMES, sadece az sayıda seçkin villanın bulunduğu
Paşalimanı Koyu’nda mükemmel manzarası ve plajıyla 
tatil hayallerinizi gerçekleştirmeyi bekliyor.

Nefes kesen konumda,
seçkin bir proje...





Nefes kesen bir manzaraya hakim terasınızda tüm yorgunluğunuzu atıp, 
dinlendiğinizi, iliklerinize kadar yenilendiğinizi hissedeceksiniz. 

35m² ile 250m² arasında değişen büyüklükte jakuzili teraslarda,
“lüks tatil” kavramını sizler için yeniden tanımladık.





Size kalan sadece bu eşsiz ambiyansın tadını çıkarmak!



24 saat kesintisiz resepsiyon desteği
Concierge hizmetli
Misafir karşılama hizmeti
Temizlik ve housekeeping servisi
Özel eğitimli güvenlik ekibi
Tesisin tüm alanlarının 24 saat güvenlik kamerasıyla kontrol ve kaydı
Açık havuz ve güneşlenme terasları
Ahşap iskele ve özel plaj
Sea Homes Restaurant by Murat Bozok 
Bar, fitness ve spa merkezi gibi sosyal alanlar
Valet parking
Otoparktan doğrudan yaşam alanlarına ulaşım
Çatıda kullanılan solar paneller vasıtası ile elektrik üretimi ve arıtma tesisinden
elde edilen su sistemi ile ortak alanların ihtiyaçlarının karşılanarak
yeşil çözümlerin sunulması.

Hizmetler
1

5

10

11

12

13

3

7

2

6

4

9

8







Eşsiz manzarasıyla SEA HOMES Paşalimanı’nın özel teras ve güneşlenme alanları
dinlenerek Çeşme’nin en güzel koyunun tadını çıkarmanız için tasarlandı. Teraslarımızda tüm 
yorgunluğunuzu atıp, yenilendiğinizi iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Koyun en güzel noktasına kurduğumuz ahşap iskelemizde Paşalimanı’nın masmavi
sularıyla ve Ege’nin ferahlığıyla buluşacaksınız. Çeşme’nin göz kamaştıran deniziyle iç içe 
geçireceğiniz saatlerde kesintisiz hizmetlerimiz de yanınızda olacak.



SEA HOMES olarak dünyamızın kaynaklarını tasarruflu 
kullanmak adına üstümüze düşeni yapmayı bir görev biliyoruz. 
Çevreye karşı duyarlı olmak ve aynı zamanda aylık giderleri 
düşük tutmak amacıyla güneş panelleriyle elektrik üretiyor ve 
kendi su arıtma tesisimizi kullanıyoruz.

Ekoloji

Çevre için neler yapıyoruz?

Çatıda kullanılan solar paneller vasıtası ile elektrik üretimi sağlanması ve ortak
alanların enerji giderinin düşürülmesi.

Suyun verimli kullanımı için arıtma sistemi ile peyzaj alanlarının su ihtiyacı.

İç mimaride yapılan armatür, vitrifiye, aydınlatma ve benzeri malzeme seçimleri ile
hem enerji hem de su tüketiminin asgari ölçülere indirilmesi.

Gerek ses gerekse de ısı yalıtımı ile enerji kaybının minimize edilmesi.





Tüm ünitelerde yerden tavana kadar uzanan tek parça, 
manzaraya hakim sizi karşılayan sabahlarda
Ege’nin parlak ışığıyla güne başlayın!





Hayat Teras’ta! Size özel tasarlanmış, Paşalimanı koyunun en iç açıcı 
manzarasına nazır güneşlenebileceğiniz muhteşem teras alanlarımızda 
iliklerinize kadar dinlendiğinizi ve yenilendiğinizi hissedeceksiniz.





Özel tasarımı ve lüks ithal mobilyalarıyla
A’dan Z’ye mükemmel daireler...
Gaggenau, Miele, Electrolux, Gervasoni gibi dünyanın en seçkin tasarım 
mutfak eşyaları ve mobilyaları ile tüm residence’lar anahtar teslimi 
hazırlanmaktadır. Size kalan sadece bu ambiyansın tadını çıkarmak.





Erkin Köksal, Almanya’da önemli başarılarla geçen 25 yıllık iş tecrübesine sahip ve bugüne kadar sorumluluğunu taşıdığı 
projelerin toplam yatırım bedeli 5 milyar euro’yu geçiyor. 12 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan ve 8 yıl boyunca 
ülkenin en büyük müteahhitlik şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Köksal, tecrübe ve birikimlerini Türkiye’deki kendi
yatırım projeleri için kullanacak olmaktan dolayı heyecan ve gurur duyuyor.

Erkin Köksal için Paşalimanı projesinin özel bir değeri var. Çocukluğundan bu yana çok sevdiği, evi gibi hissettiği 
Paşalimanı’na yakışan, doğasıyla uyumlu, koyun güzelliğini taçlandırıcak bir projeye yatırım yapmak,
Köksal’ı ziyadesiyle mutlu ediyor.

“Sea Homes Paşalimanı, Çeşme’nin en kaliteli ve en donanımlı projesi. Çeşme’ye katmış olduğumuz kalite ve vizyon, 
gelecekteki projelerin kalitesinin artmasını sağlayacak. Böylece Sea Homes, bölgenin en gözde yerlerinden biri olan 
Çeşme’nin Ege’nin en iyi yeri olmasına büyük katkıda bulunacak.”

Kurucu, Erkin Köksal

Referanslar:
Frankfurt: Unter den Linden I, Unter den Linden II, Galluspark
Berlin: Hackeschen Höfe, Friedrichstadt-Passage
İstanbul: Bayer Türk Yönetim Binası

Erkin Köksal





Mimari tasarımda yeni trendler yarattığımız SEA HOMES Projesi, Çeşme’nin en seçkin lokasyonu olan Paşalimanı’nda 
mükemmel manzarası ve özel plajı, yüksek yaşam kalitesi ve terasları ile tefriş ve dekorasyonda kullanılan ünlü markalar 
kapsamında eşsiz bir rezidans hayatını yeniden tanımladığımız bir çalışma yarattık.

SEA HOMES projesinde, Çeşmenin en iyi ve sakin koyunda, çevresine değer katacak doğal malzemelerin kullanıldığı 
yeşil bir bina yapmaya çalıştık. Tüm ihtiyaçların karşılandığı, doğal dokuya uyan estetik bir bina tasarladık.
Tasarım sürecine yastıktan başladık, çatı ile bitirdik.

Rıfat Baltaoğlu

Mimar, Rıfat Baltaoğlu





Bizler işini aşk ile yapan ve tüm bu güzellikleri sizlere 
aktarmakta aracı olan zanaatkarlarız. Şanslı olduğumuzun 
ve sorumluluklarımızın farkındayız. Hepinize afi yet olsun...

Dünyanın en büyülü topraklarının üzerindeyiz.
Tarihin ve doğanın bu kadar cömert davrandığı Ege’de, mutfağa girdiğimizde bunun bilincini ve sorumluluğunu taşıyoruz.

SEA HOMES Restoranımızda ‘Güney’in yemeklerini hazırlayacağız. Çanakkale’den başlayıp, Gaziantep’e uzan bu rotada 
DNA’mıza kazınan zeytinyağlı ve meze kültürünün en güzel lezzetlerini bir sofrada buluşturmak istiyoruz.

Öncelikle yerel ve taze ürün kullanacağız. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz ürün yelpazesini, en yalın ve sade hali ile 
sunmaya azami gayret göstereceğiz. Temel amacımız lezzet olacak. Lezzeti sunarken, geçmişte mutlu sofralarda aşk ile 
hazırlanan ve hatıralarınıza kazınan yemeklere sizi taşımayı hedefl iyoruz.

Meze ile zeytinyağlıları harmanladığımız gibi et ve balığın en güzel hallerini size sunmayı planlıyoruz.

Murat Bozok

SEA HOMES Restaurant by Murat Bozok





Referanslarımız
UNTER DEN LINDEN I
Frankfurt am Main

UNTER DEN LINDEN II
Frankfurt am Main

BROSSSTRASSE
Frankfurt YENİ

PROJE

BAYER TÜRK Yönetim Binası
İstanbul



GALLUSPARK
Frankfurt am Main

HACKESCHEN HÖFE
Berlin

FRIEDRICHSTADT-PASSAGE
Berlin

HOMES’un kurucusu Erkin Köksal’ın Unternehmensgruppe Roland Ernst yönetim kurulu üyesi olarak gerçekleştirdiği projeler:



Karayipleri aratmayan pırıl pırıl,
berrak bir deniz...





Ardıç Mah. 5420 Sok. SEA HOMES Paşalimanı, Çeşme, İzmir  Tel: +90 232 717 12 12  Faks: +90 232 717 22 66

Yatırımcı projede efektif kullanımı sağlamak amacıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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SeaHomesPasalimani.com

SeaHomesPasalimani


