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‘CAMPUS ISTANBUL’ AS A FRANCHISE BRAND
‘CAMPUS ISTANBUL’, which is a registered franchise brand, is designed as a ‘national build-and-sell chain’ that will meet an increasing need of our country 
in the future by considering the new population dynamics and lifestyle trends beginning to spread in our country.

As you will see in the following sections, ‘CAMPUS ISTANBUL’, a product of the R&D study based on comprehensive examination and analysis of the statis-
tics and forecasting reports published by the institutions such as TÜİK, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (East Marmara Development Agency), GYO-DER, 
features being a first in the build-and-sell sector of Turkey.

 كامبوس إسطنبول
 العالمة التجارية في اإلمتياز "كامبوس إسطنبول" 

 اخلياة طامهي أفاحلديدة  واالحتاهات بالدنا يف االنتشار في بدأت الىنديناميكيات السكان احلديدة "كامبوس إسطنبول" مع األخذ في اإلعتبار  في اإلمتياز ةلّجسهلاالعالمة التجارية  تصميم يت
. اهلستقبل في لبالدنا دةتزاياهل اجةاخل تلبية شأنها من الىناهلبيعات الوطنية" البناء ولتأخذ منحى "سلسلة 

التنبؤوختليل اإلحصاءات وتقاريرلى دراسات ع اهلستندةالشاملة  ريوطتلاو ثحبلا لامعأ نمً احتان "لوبنطسإ سوبماك" عورشم نبتعي 
مالمحوكالة تنمية شرق مرمرة، جمعية شراكة اإلستثمار العقارى حيث حيمل اهلشروع الىن يت نشرها من مؤسسات مثل مؤسسة اإلحصاءات النتكية،  

 
هاكون

تركيا في اتبيعاهلو البناء قطاع في نوعها من األويل 



NEW POPULATION DYNAMICS
AND CAMPUS ISTANBUL

While development of industrialization and market economics are radically transforming espe-
cially family structure and lifestyles, the housing sector is inevitably affected by this transforma-
tion.

Even the nuclear family structure replacing the crowded patriarchal family pattern is breaking 
apart and crumbling like the atomic nucleus.

Statistics show that the age of marriage has risen, the divorce rate has increased and the 
number of single-parent families has increased due to death and divorces.

While women, whose socio-economic opportunities are increased and who participate in the 
professional life actively, are day by day entering in the trend of less childbearing, even if there 
is no biological obstacle, 'tendency to have no child' due to philosophical preference is becoming 
stronger in a visible manner.

Newlywed couples are acting procrastinating about having children for reasons such as eco-
nomic pressures, distrust in the institution of marriage, career goals, etc. on the one hand and 
seeking ways to reduce and string out the costs of starting a family on the other hand.

While Turkey's population is increasingly aging, families with already few children are becoming 
even smaller because their children continue their education and / or enter into working life in 
remote cities, and parents are becoming complaining about the deserted home environment.
The universities that are growing in number produce a large mass of students living alone or 
with other students in the cities far from home.

Civil servants being in the first place, a large mass of people working in distant cities spend a 
certain period of their lives alone, even if they are married, most of the time because of not 
disrupting their children's educational life, not spoiling the existing family order, not hampering 
career of the spouse, safety concerns and similar reasons.

The growing cost of lands in metropolitan cities every day causes the housing prices cost a 
bomb. All these factors cause the 'MINIMALIST' way of life to become the dominant consumer 
behavior in the housing sector.

 ديناميكيات السكان ومشروع كامبوس إسطنبول 
 لكيه نمً اءادتبإ اخلياة أمهاطتؤثر التنمية الصناعية وتطوير إقتصاديات األسواق بشكل جذرى على 

  .لّوحتلا اذه نم يمتح لكشب ناكسإلا عاطقو ىراقعلا عاطقلا رثأتي امك ةرسألا

 اهرغصو اهّككفت عم ىرخأ ةرسأ ةاونب اهلادبتسإ متي ةيوبألاو ةمحدزهلا األسرةنواة  بنيةحيت أن 
  .ةّرذلا ةاون يف لاخلا وه امكً امامث

 ائلالع ذات األسر عدد وإزديادالطالق  معدل عاارتف، الزواج سنإرتفاع  إيل اإلحصاءات تشني
 .الطالقأو  الوفاة بسبب الواحد

نية مع مشاركتهن في اخلياة العملية واهله واالقتصادية االجتماعية نهتايناكمإ عفتنتف ءاسنلا اّمأ
 دجاوت مدع نم مغرلا ىلع باحنإلا يف هاحتإلا ضيفمت يلإ موي دعب ًاموي هاحتإلا عم ،طشن لكشب

ل على األطفال" بعدم "الرغبة في اخلصو الفلسفي تفضيلوإمها وفق ال البيولوجيةأى نوع من العوائق 
  .نيبك لكشبً احضاو حبصأ ىذلا

 مثل ابألسبمن ناحية  األطفال إحناب حول اهلماطلةبشكل  يتصرفون ًاثيدح تزوجىيكما ان اهل
 عن البحثكما حياولون  اهلهنية، واألهداف الزواج مؤسسة في الثقة وعدم اإلقتصادية الضغوط

 . أخرى ناحية من أسرة تكوين بدء تكاليف لتقليل سبل

 قليل ددع لديها الىن األسرفي إحتاه الشيخوخة على خنو متزايد كما ان  تركيا سكانيستمر عمر 
هم في اهلدن التعليم ألطفال مواصلة رارمتسإ نيفوتل ةبسن ًارغص رثكأ تحبصأ بالفعل األطفال من

. من هجورةاهل يةاهلنزل البيئة منالنائية و/أو البدء في اخلياة اهلهنية جنا أدى بأولياء األمور بأن يشكو 
 الذين بّالطلا دادعأ جاتنإ دايدزإ يلإ ىّدأ اجن ةدايزلا يف تاعماحلا دادعأ دادزت ىرخأ ةيحان

 .منازلهم عن بعيدا اهلدن في الطالب من غنيهم مع أو جتفردهم يعيشون

 نوكي ماعلا عاطقلا يفظوم مهتمّدقم يف مثأيو ةديعبلا ندهلا يف ىيلماعلا الناس من كبنية كتلة
 اّودمتزوجىي وذلك حيت اليؤ كانوا لو حيتعليهم قضاء حياتهم بشكل وحيد في معظم األحيان 

اخلياة اهلهنية ألزواجهم وعدم إفساد النظام  إفسادوعدم  ألطفالهم، التعليمية اخلياة تعطيلإيل 
 .ةلثامهلا بابسألاو ةمالسلاب ةّقلعتهلا فواخهلاو بابسألا عاونأ يلإ ةفاضإلابً اقبسم األسرى اهلوجود

ل جنا يؤدى إيل زيادة أسعار اهلساكن بشك الكنبى اهلدن يف موي دعب ًاموي يضارألا فيلاكت دادزت
 سلوكف "األدين اخلد"اإلهتمام بنمط اخلياة الذى حيتفظ ب تسببكبني. جميع هذه العوامل 

اهلستهلك اهلهيمن في قطاع اإلسكان  
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 إحتياج كل مدينة: كامبوس إسطنبول 

 يف ىيلماعلل ةيساسأ تاجايتحإ يلإ لّوحتت "لوبنطسإ سوبماك " عورشم اهرفوي ىنلا لولخلا
العام الذين يتواجدون لفنتات مؤقتة في تلك الواليات واحملافظات الىن الختتوى على القطاع 

اهلرضى،  ةياعر مّدقم ،ةلباقلا ،ةضّرمهلا احلامعات في مراكز الوالية أو احملافظة مثل اهلدرّس، الطبيب،
اكم، الضابط، ضابط الصف، الضابط اهلختص، أفراد الشرطة، موظفوا األجهزة األمنية، موظف احمل

 األراضي وغنيهم.  تسجيل مكتب موظف مكتب الضرائب وموظف

 
 فيلىي والعام املاصة واحلامعات الدولة في اهلوظفىي من وغنيهم والطالب واحملاضرين التدريس

 .الكبنية والتجارية الصناعية اهلدن
 في كل مركز مدينة ملحة حاجة عند النظر من هذا اهلنظور يعتنب مشروع " كامبوس إسطنبول"

 ومنطقة في بالدنا. 

 ةئيه ءاضعأ نم فالآلل ةيلاثم لولح "لوبنطسإ سوبماك " عورشم مّدباإلضافة إيل ذلك يق



In the cities and city centers without any university, the solutions 
produced by ‘CAMPUS ISTANBUL’ is becoming a fundamental 
requirement of the public employees, such as teachers, doctors, 
nurses, midwives, caregivers, military officers, sergeants, special-
ized sergeants, police and other security officers, court staff, tax 
office staff, land registry office staff, etc., who are temporarily stay-
ing in such cities.

Moreover, ‘CAMPUS ISTANBUL’ offers ideal solutions for thousands 
of faculty members, lecturers, students and other staff in the state 
and private universities increasing in number every day and single 
white-collar workers in large industrial and commercial cities.

From this perspective, ‘CAMPUS ISTANBUL’ is becoming an urgent 
need of every city and district center in our country.

NEED OF EVERY CITY: ‘CAMPUS ISTANBUL’
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Young And Robust... 

شبامت وحيوى 
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Pratical Solutions... 
...  عملية حلول





R

W
S 
41
01

Moments of Pleasure... 
...  اهلتعةب أوقات مليئة
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‘CAMPUS ISTANBUL’ AS A RETIREMENT
INVESTMENT INSTRUMENT

While population growing in total maintains attractiveness of investments in real 
estates with high rental fees in near future, the investors are turning towards 
investments in housing that can be bought by spending less money and sold 
easily, have lower depreciation expenses and high capacity of self-payment 
mostly, and can almost function as individual pension investments. 

‘CAMPUS ISTANBUL’ is a reliable investment instrument for the investors, who 
are afraid of experiencing loss of income.

مشروع " كامبوس إسطنبول" 
 وسيط اإلستثمار خنو التقاعد 

 
 في عاليةال اراإلجيقيمة في  االستثمار جاذبية اهنوك يف رمتست ثيح ومنلا يف ناّكسلا دادعأ دادزت

 الىن إلسكاناعقارات  في االستثمار خنو، كما يتجه اهلستثمرون القريب اهلستقبلالعقارات في 
ك الهتسإلا تاقفنب ّزيمتت ىنلاو ةلوهسب اهعيبو اهلال من أقلمبالغ  انفاق طريق عن شراؤها ميكن

. الفردية لتقاعدا استثماراتاألقل وقابلية عالية في إمكانية الدفع والىن يتم التوجه إليها في شكل 
يعتنب مشروع " كامبوس إسطنبول" وسيط اإلستثمار اآلمن للمستثمرين خيشون فقدان اهلدخول 

 في اإلستثمار. 



Nature Friendly
and Together...
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صديق للبيئة مع اإلبتكار ... 



Lobby...

 

…ردهةال
 



All You Cherish
Are Together...
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 ... دحاو ناكم يف هّانمتت ام لك
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Continuous
Service...

...  متواصلة خدمات



Leading Ideas...
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الرائدةاألفكار



Sence of Trust...
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الشعور بالثقة ...



Confort In The
First Step...
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... األويل املطوة منالراحة



Modern
Design...
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عصرىتصميم



MINIMALIST LIFESTYLE AND ‘CAMPUS ISTANBUL’

The new population dynamics and new lifestyle choices lead to a further increase in the need of 
1 + 1 segment in the housing sector every day.

Moreover, the economic reasons such as purchasing costs, increasing fees, cooling and heating 
costs, cleaning costs and refurbishment investments depending on the apartment size are not 
the only factors in this case...

Passion of owning large houses in the past is gradually being replaced by the desire of having 
smaller homes in larger developments having a variety of social spaces.

Now, because of the advanced economic opportunities they have, even the people who do not 
need to arrange finances in housing purchases are seeking to acquire smaller houses. We are 
now hearing very often that the middle-aged people, who have large and detached houses, are 
seeking 2+1 villas due to reasons such as dealing with feelings of desolation that they have in 
big houses, cleaning and difficulty of living in houses with stairs, etc.

In the design of living spaces, 'CAMPUS ISTANBUL’, which is  based on the minimum representa-
tion, type, size and dimensions defined in the 'Type Zoning Regulations’ that came into force in 
July 2014 in Turkey, aims to answer this minimalist living trend.
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مهط اخلياة باخلد األدين ومشروع "كامبوس إسطنبول" 
حاجة في أخرى زيادة إيل تؤدى احلديدة اخلياة مهط وخيارات احلديدة السكانية اتكيالدينامي

 .موي دعبً ايوم اإلسكان قطاع شرحيةفي  1+  1العقارات واهلساكن من االنواع 
التنبيد تكاليفو الرسوم وزيادة الشراء، تكاليف مثل قتصاديةاال سبابذلك فإن األ على وعالوة

ي العوامل التكون ه الشقة حجم على اعتمادا التجديد استثماراتو تنظيفتكاليف الو والتدفئة،
 ... الوحيدة اهلؤثرة في هذه اخلالة

ي إمتالكف رغبةلا اهّلخم لحيل كبنيةال نازلاهل امتالك في اهلاضي كانت هنالك رغبة وعاطفة حتاه
 الكبنية.  االجتماعية اهلساحات من متنوعة حمموعة في وجود مع تنوع أكنب أصغر منازل
شراء في التمويل لنتتيب حيتاجون الأصبح كثني من الناس  اهلتقدمة االقتصادية الفرص بسببو اآلن

في الناس عن األحيان من كثني في اآلن كما نسمع. الصغنية اهلنازلشراء  إيل وتسعى اهلنازل،
ومنفصلة والذين يسعون إيل اخلصول على الفلل من  كبنية منازل لديهم الذين العمر من منتصف
كبنيةال اهلنازل في لديهم الىن الفراغ مشاعر مع التعامل مثل سبابأل الفلل 1+  2  األنواع

 .السالىل مع اهلنازل في العيش وصعوبة التنظيفصعوبة و
 ختديده الذى يت األدين اخلد على اهلعيشة مساحات تصميم فييعتمد مشروع "كامبوس إسطنبول" 

 ويلوي رهش يف ذيفنتلا زّيح تلخد ىنلا عاونالا ميسقت يف ةيذيفنتلا ةحئاللا قفو داعبألاو مجخلا يف
في تركيا حيث يستهدف مشروع "كامبوس إسطنبول" تلبية اإلحتاه باخلصول 2014من العام 

اهلساحات اهلعيشة. على اخلد األدين من 



İnterios...
...الداخليةاهلساحات 



النوع أ 
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Elegant And Simple...

النوع أ 
...األناقة والبساطة 
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Staylish And Functional...

...
النوع أ 

األناقة والوظيفية 



Special Four You...
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النوع أ 
 ... كلجألً اصيصخ



Aesthetic And
Harmony...

R

W
S 
41
01

...
النوع أ 
والتوافق احلمالية



Modern 
Design...
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...عصرىالتصميمال
النوع ب 



Modern 
Lines...
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...اخلديثةطوطامل
النوع ب 



Comfort...
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النوع ب 
النوع ب 



An Aesthetic
Touch...
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النوع ب 
...ماليةاحلاللمسات



You will enjoy
areas...

مساحات لإلستمتاع باألوقات ... 



For Those Who
Care About

Their Pleasure...
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حلميع من يهتم بأوقات اهلتعة ... 



For Those Who
Take Care of

Their Health and
Shape...
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 ... ةقايللاو ةّحصلاب متهي نم عيمحل



A Secret Garden,
A Deep Breath...
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اخلديقة السرية، لألنفاس العميقة ... 



Nature And
Entertainment

On Roof...
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Enjoy The Sun And Green
On The Green Roof...

...سطحالعلىوالنتفيهطبيعةال

...األخضرالسطحعلىواملضرةبالشمسلإلستمتاع



Floor Plans...

ممططات الطوابق ... 



Ground Floor
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Lobi (Lobby)  

األرضيالطابق
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FİTNES ( FITNESS)

KAPALI HAVUZ (INDOOR SWIMMING)

SAUNA

Basement

وبقلا
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Floor 1

1الطابق
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Floor 2

2الطابق
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Floor 3
3الطابق
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Floor 4
4الطابق



Floor 5
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5الطابق
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/  Type A /  Type B النوع أ النوع ب 

منت مربع 15,68طبخاهل+ صالونال
منت مربع8,32غرفةال

منت مربع4,46ماماخل

منت مربع 15,28 طبخاهل+ صالونال
منت مربع8,59غرفةال

منت مربع4,20ماماخل



LIVING ROOM-KITCHEN AND ROOMS

Floor covering 
Walls and Ceilings    
Cabinets  
Cordless phone
Central Satellite System
Flat access with magnetic cards
Energy saver

: Laminated Flooring
: Plastic paint on gypsum plaster
: Coat stand

KITCHEN CABINETS

Body and Doors Acrylic Coating on MDF
Granite Counters
Refrigerator 
Electric Hob with 2 cooking zones
Aspirator

HEATING AND HOT WATER

Natural gas radiator with central heating
Central hot water
Two different heat cost allocator for hot water and
central heating in the entrance of the apartments
Towel radiator in the bathrooms

BATHROOM AND WC

Floors and Walls
Ceilings
Cabinets
Transparent window shower cabin on the ceramic floor

: Ceramic
: Karopan
: Bathroom Cabinet

التقنية وقائمة اهلواد  اهلواصفات
الغرف واهلطابخ 

ألواح املشب : األرضياتتغليف
احلصعلىالبالستيكطالء: واألسقفاحلدران

طفعخزائن اهل: زائنامل
السلكيهاتف
اهلركزىالصناعيةاألقمارنظام

اهلمغنطةالبطاقاتبنظام الدخول إيل الشقق
الطاقةاخلفاظ على

اهلطبخخزائن

ياالكريليكمن خشب إم.دى.إف مع الطالء واالبوابالهيكل
طاوالت من احلرانيت

ثالجة
موقد مع اهلروحة الشافطة2بعدد كهربائيموقع

التدفئة
 

الساخنةواهلياه

اهلركزىالساخنة اهلياهوتوزيع اهلركزيةالتدفئةالطبيعيالغازالتدفئة عن طريق
مع هلركزيةوالتدفئةالساخنةياههلا فيلاكتل تاداّدعلا نم ىينثإ ددع دجاوتي ققشلافي مداخل 

تواجد تدفئة اهلناشف في اخلمامات 

اضرحاهلوماماخل

سنياميك: واحلدراناألرضيات
من احلص  :األسقف

اخلمامخزائن: زائنامل
السنياميكمن الزجاج الشفاف على أرضية مناالستحمامكابينة



GENERAL CONSTRUCTION

Lounge suites, reception desk, WC and security room in the entrance
Magnetic card system in transition to the elevator and main stairs
Inner garden in the gallery
 ‘Green Roof ’ in the penthouse
Central Extinguishing System
Fire escape stairs in addition to the main stairs
2 elevators
Video surveillance system watching the lobby, hallways,
common areas and building perimeter
Indoor swimming pool
Sauna
Fitness
Outdoor parking
Raft foundation
Jet grouting Technology on the ground
Reinforced concrete (With the use of C35 concrete instead of
C30 concrete shown in the project, extra safety)
EPS Coating
Glazed PVC windows on the exterior
Stone walls at the plot boundaries
24-hour security and reception services
Generator
Water booster

ABOUT LAND

Land of the Campus Istanbul WS 4101 project is commercial. Therefore, all of the inde-
pendent sections have commercial status. The independent sections with the door num-
bers from 1 to 91 have office status and all of them are offered for sale with the condi-
tion of residential use. This situation offers significant advantages to the invertors of 
Campus Istanbul WS 4101 for future.

ABOUT VISUALS

Except those illustrated in the catalog visuals of Campus Istanbul WS 4101 and expressly 
set out in the technical specifications, sofa sets, bedroom, curtains and similar furniture, 
appliances and other accessories are not covered by the commitment.

اهلبين العام 

اهلمغنطة البطاقةنظامواهلصعد واألمنوغرفةمرحاض االستقبال،مكتبأطقم احللوس في اهلدخل، 
للسالىل الرئيسية مع حديقة داخلية في اهلعرض

السقف األخضر في طابق السقف (الطابق األخضر) 
سالىل اخلريق وعدد إثنىي من اهلصاعد باإلضافة إيل السالىل الرئيسية اخلريق اهلركزىاطفاءنظام

أنظمة الكامنيات هلراقبة الردهة، اهلمرّات، اهلساحات اهلشنتكة وخميط اهلبين 
اهلسبح اهلغلق

ساونا
البدنيةاللياقة

مواقف السيارات اهلفتوحة 
مهبط طائرات طوافة 

تقنيات اخلشو الصلب في األرضيات 
اهلوضحة في 30بدالً من املرسانة سي 35(إستخدام املرسانة سي اهلسلحةاملرسانةهيكل من 

اهلشروع لتوفني السالمة اإلضافية مع تركيب ألواح العزل إى.مت.إس) 
نوافذ من الرت.في.سي بالزجاج العازل للحرارة في الواجهات املارجية 

جدران من األحجار في حدود األرض 
ساعة24واإلستقبال على مدار خدمات األمن

مولد الطاقة 
  هايهلا ةّخضم

نبذة عن األرض 
في شكل أرض 4101مشروع "كامبوس إسطنبول" يتواجد على أرض مشروع دبليو.إس 

1 ىيبام ماقرألاب ةّلقتسهلا ءازجألا .ىراحت عضوب ةّلقتسهلا ماسقألا عيمج نبتعت ببسلا اذهل .ةيراحت
يت ختديدها بوضع مكاتب يتم تقدميها شريطة اإلستخدام في شكل مساكن. هذا الوضع 91إيل 
في اهلستقبل. 4101للمستثمرين في مشروع "كامبوس إسطنبول" دبليو.إس هامةمزايايوفر

حول الصور 
4101جميع الصور اهلرئية الىن يت إظهارها في كتالوج مشروع "كامبوس إسطنبول" دبليو.إس 

من أنواع أطقم احللوس، غرفة النوم، الستائر واألثاثات اهلشابهه واهلفروشات التدخل في نظاق 
ف اهلنعليها بشكل صريح في كتيب اهلواصفات الفنية. المب ةكرشلا دّهعت



Increasing transport facilities, new highway projects and high-speed train line integrate İzmit with 
İstanbul and almost turn into a single city. For the residents of İstanbul, İzmit is becoming a residen-
tial unit, which is closer than especially many of the districts on the European side.

In addition to its geographical location, its sea, bay, green spaces, forests, plateaus, recreational 
areas, natural beauties, nearby spas, organic agriculture, leisure and weekend breakfast places, 
shopping centers offering affordable options make Izmit the weekend choice of the neighboring prov-
inces, mainly İstanbul.

Low rental fees, affordability of the housing prices, cheapness of education and health services, lack 
of traffic problems turn Izmit into a preferred place of residence for those working in İstanbul.

After Kocaeli University, Maltepe University and preparation of investments in other private universi-
ties transform İzmit into a city of education and science.

In Turkey, its leading industry that becomes more and more powerful every day promotes İzmit as a 
city of employment.

Golf, sailing, horse riding, ice-skating, swimming pools and new investments in other areas, trans-
form İzmit into a sports center.

Investment of the planned port construction in the Black Sea creates a potential of bringing a new 
dynamism to İzmit.

İzmit, which was the center of the ancient Nicomedia before and then the second capital of the 
Roman Empire before Istanbul, carries a historical value with the archaeological remains gushing 
from everywhere.

Historical, natural and cultural richness makes İzmit the reason of preference for international inves-
tors.

Urban transformation projects that gradually become a favorite line of business increase the need 
for housing rentals for 1 to 2 years.

Especially for the white-collar workers, who prefer to settle in İstanbul, work in Izmit and take advan-
tage of the nature and shopping opportunities of İzmit with their families in cases of overtime or on 
weekends, the demand for comfortable but small housing stands out.

Besides the faculty of medicine, new private health institutions that are added every day transform 
İzmit into a center of health tourism and put forward the accommodation needs for attendants of the 
patients staying in the hospitals for medium and long-terms.

Unpreparedness of İstanbul against the impending earthquake and the new urbanization sites planned 
in the north of Izmit turn the city into a safe port.

New industrial investments create the need of housing stock to meet the sheltering needs of the 
construction workers that will come from outside the city.

FLASHING CITY: İZMİTإزميت اهلدينة ذات النجم الساطع :
 لوبنطسإ ةنيدم عم لماكتلا قفوً ابيرقت ةدحاو ةنيدم يلإ تيمزإو لوبنطسإ ىننيدم نم لك لّوحتت

بإمكانيات النقل واهلواصالت اهلتزايدة، مشاريع الطرق السريعة احلديدة، وخطوط القطارات فائقة 
 ديدعلا عم اهتنراقم دنع صخألابً ادج ةبيرقلا عقاوهلا برقأ ىدحإ تيمزإ تحبصأ ثيح .ةعرالس

من اهلواقع في احلانب األورومت من مدينة إسطنبول. 
ضراء،ملاساحاتاهلاملليج،بحرها،ب زّيمتت تيمزإ ةنيدم نإفاحلغرافي،موقعهاإيلباإلضافة
الزراعةمساحاتالقريبة،اهلنتجعاتالطبيعي،احلمالالنتفيهية،واهلناطقوالهضابالغابات

تقدمالىنالتسوقومراكزومساحات اإلفطارات في نهاية األسبوع النتفيهيةاألماكنالعضوية،
األول للمدن اجملاورة في امليارازميتجعلمن األسعار والىن تعمل جميعها على معقولةخيارات

دينة إسطنبول. نهاية األسبوع والسيما بالنسبة هل
 التعليرخصاهلساكن،أسعارتكاليفختملعلىالقدرةاهلنخفضةاإلجياركما ان أسعار 

الفئة إلقامةمفضلمكانازميتجيعل مناهلرورفي مشاكلوجودعدمواملدمات الصحيّة
العاملة في إسطنبول. 

مالتيبامعةجكوجامن،جامعةوفق والعلوم التعليممدينةايل تيمزإ ةنيدم لّوحتت ىرخأ ةيحان نم
.خرىاألاصةاملفيما خيتص باحلامعاتاحلاريةاالستثماراتو
 ةنيدم لكش يف موي دعب ًاموي اهفقوم ززعيو ةنيدهلا زاربإ رفوي ايكرت يف تاعانصلا ةداير نا امك

العمل الصناعية.
اإلستثمارات في رياضات باإلضافة إيل ذلك تتحول إزميت إيل مركز للرياضات من خالل 

رى. والسباحة واإلستثمارات في اجملاالت األخاحلليدعلىوالتزحلامليلوركوبواإلخبارغولف،ال
ةكييناميدإلحداثمكانيةاإلخيلقاألسودالبحرفيلهاهلخططيناءاهلبناءفياالستثماركما أن 

.جديدة هلدينة إزميت
لرومانيةالإلمنباطوريةالثانيةالعاصمةىفالقدميةنيقوميدىهي مركز دولةكانت مدينة إزميت

في اهلدينة.األثريةالبقاياتتدفق من جميع أركانها مع تارخييةقيمةملحيث ختاسطنبول،قبل
ن طريق عتفضيلالوجهة فيازميتجيعل منوالثقافيوالطبيعيالتارخييالثراءكل من 

اإلستثمارات األجنبية.
ستئجاراإيل اخلاجةمنتزيداهلفضلةاألعمالأصبحت منالىناخلضريةالتحولمشاريعكما ان 
.عام2-1فنتات لمساكن
اسطنبول والعمل يفاإلستقراريفضلونالذين،للموظفىي في القطاعىي العام واملاصبالنسبةخاصة

طالت نهاية أو في عةيفاضإلا لمعلا تالاح يف تيمزإ يف تقولا ءاضق نولّضفي مهنإف تيمزإ يف
جنا يوفر أسرهم،مع ازميتمنالتسوقوفرصاألسبوع لإلستفادة من فرص اإلستمتاع بالطبيعة

زيادة في اخلاجة إيل اهلساكن الصغنية واهلرحية في آن واحد.
الىن تعمل ويومكلاملاصةالصحيةاهلؤسساتتتم إضافة العديد من الطب،كليةإيلباإلضافة

السكناحتياجاتفي ّمدقتمو زراب عضو يف اهلعجوالصحيةللسياحةمركزإيلزميتختويلعلى 
.متوسطةوطويلةلفنتاتاهلستشفياتفياهلقيمىياهلرضىهلرافقي

ّرضحتلاحلديد لقعجيعل من مدينة إزميت اهلووشيكالزلزالالضداسطنبولفياالستعدادعدم
.آمنميناءإيلاهلدينةختويلوالذى يعمل على ازميتمشالفيلهاهلخطط

 في العاملىي واهلوظفىياحتياجاتلتلبيةاهلساكنإيلاخلاجةمتلقاحلديدةالصناعيةاالستثمارات
.اهلدينةالقادمىي من خارجحمال البناء والتشييد



Beauties You
Should See...

احلماليات الىن ينبغي رؤيتها ... 
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 / BREAKFAST FACILITIES OF MASUKİYE

 / FORMULA RACE TRACK OF KORFEZ

 / YAZLIK THERMAL RESORT  / OLYMPIC ICE SKATING FACILITIES منطقة كارتيبة

منطقة كارتيبة 

اهلرافق اخلرارية في يازليك إليجا   ةيبهلوألا ديلحلا ىلع جّلزتلا قفارم

مرافق وجبات اإلفطار في منطقة معشوقية 

ساباحنا  منطقة كارتيبة  مضمار الفورمال في منطقة كورفيز 
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 / ETHNOGRAPHY MUSEUM  / DARICA ZOO

SAPANCA  / CLOCK TOWER

 / ATATURK AND REDIF MUSEUM

 / HIPPODROME حديقة سيكابارك

متحف األثنوغرافيا 

مضمار سباقات كارتيبة 

حديقة اخليوانات في منطقة دارجيا 

برج الساعة 

أتاتورك ورديف متحف 



Sea, Sand And
Sun...

Kandıra Coasts
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البحر و لامرلا والشمس ...
في سواحل كانديرا 



“Gölkay park”
For Water

Sports Fans
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 ةيئاهلا تاضايرلا ّيبحمل ىاكلوج ةقيدح



Lake Of Sapanca
With It’s Unique

Nature...
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الفريدةبالطبيعةساباحناخبنية



Enjoy Winter In
Kartepe...
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اإلستمتاع بالشتاء في كارتيبة 
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Distances Will
Surprise You...

Sapanca Gölü
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 / KILOMETERSDISTANCE LIST / MINUTES
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Gölkay Park  
Tem Motorway - İzmit Junction Tolls

Bus Terminal
District Governorship

Tourist Facilities of Maşukiye 

Dubai Port
The Green Park Kartepe Resort

Sabiha Gökçen Airport

Sapanca Gölü
Menekşe Plateau

Carrefour Hypermarket

Real Hypermarket

Outlet Center Mall

Kipa Hypermarket

Dolphin Mall

Özdilek Mall

State Hospital of İzmit

Beach of Kefken
Beach of Kerpe

Beach of Hereke

Courthouse of İzmit

Arastapark Mall

Symbol Kocaeli Mall
Governorship Palace

Sarımeşe Organized Industry

University of Kocaeli

Asım Kibar Organized Industry
Air Taxi

High Speed Train Station

Cengiz Topel Airport

Gölcük Thermal Resort

Lake of Sapanca

University of Maltepe 7,1 14

10

14
15
14

19

25

29

اهلسافات اهلفاجأة لك ... 

قائمة اهلسافات 

حديقة جولكاى
مدخل الطريق األورومت السريع وإزميت 

خمطّة اخلافالت 
مركز احملافظة 

 كراب اتسارأ ّفوست زكرم
مركز تسوّق ريال 

مركز تسوّق سيمبول كوجامن 
مبين الوالية 

مركز تسوّق دولفىي 
مستفى إزميت اخلكومي 
السرايا العدلية في إزميت 

جامعة مالتيبة 
مركز تسوّق أوتليت 

جامن جامعة كو
مركز تسوّق كارفور 

اهلنطقة الصناعية عاصم كبار 
احلوىالتاكسي

السرعةفائققطارالخمطة
اوزديليكمركز تسوّق 

مركز تسوّق كيبا 
اهلنطقة الصناعية اهلنظمة سارميشا 

توبال جنكيزمطار
في معشوقية السياحيةاهلرافق

ة في قوحلوك إليجا رارياخلاتنتجعاهل
دمتميناء

 ةبيتراك كراب نيرج قدنف يف ديلحلا ىلع ّجلزتلا قفارم
ساباحنا خبنية

ساحل منطقة هنييكة 
هضبات مينيكشة 

شواطئ كنيبة 
شواطئ كيفكىي 

جوكشن الدومن صبيحةمطار

كيلومنت دقيقة



Easy Access...
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Gölkaypark

Kaymakanlık
Districkt Governorship

Tem Otoyolu İzmit Bağlantı Gişeleri
(Tem Motorway İzmit Junction Tolls)

Otogar
Bus Terminal

Valilik Binası
Governorship Palace

سهولة اهلواصالت ... 



All Transport
Options Are Within

Arm’s Reach...
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فيالنقلخياراتجميع
...اليدمتناول
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KOCAELİ

 /  The Medium Values ….. (1950-2014)   

/ The Maximum and Minimum Values  ……. (1950-2014)     

6.3 6.7 8.6 13.1 17.5 21.7 23.7 23.7 20.4 16.0 11.9 8.5

January February March April May June July August September October November December

Average Temperature ( C)

 / METEOROLOGİC VALUES

Average Highest Temperature ( C)

Average Lowest Temperature ( C)

Average Hours of Sunshine ( hour)

Average Number of Rainy Days

Average of Total Monthly Precipitation (kg/m2)

Highest Temperature

Lowest Temperature

9.7 10.7 13.2 18.5 23.2 27.5 29.5 29.6 26.2 20.8 16.2 11.9

3.3 3.5 4.9 8.9 12.9 16.8 19.1 19.2 16.1 12.5 8.6 5.6

2.3 3.0 4.6 5.3 7.2 8.6 9.3 9.6 7.1 4.5 3.4 2.3

17.6 15.6 14.1 11.9 9.9 8.3 5.8 5.3 7.1 11.8 12.7 16.4

93.2 73.3 73.4 52.3 45.4 52.8 37.6 43.6 52.0 89.9 81.5 108.0

23.7 26.0 30.8 35.0 36.6 38.7 44.1 41.6 37.8 36.2 29.1 27.4

-9.7 -8.5 -5.7 -0.9 2.8 8.5 11.3 12.4 6.0 2.4 -0.7 -5.7

احلويةاألرصادقيم

كوجامن  يناير فنباير مارس  أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمنب أكتوبر  نوفمنب ديسمنب

) 2014-1950القيم اهلتوسطة على مدار األعوام (
درجة مئوية)°(اخلرارةدرجةمتوسط

درجة مئوية)°(حرارةدرجةأقل متوسط

(ساعة) الشمسضوءساعاتمتوسط

اهلطرأيامعددمتوسط

منت مربع)  /كيلوجرام(الشهريةاألمطارهطولإجمامنمتوسط

)2014-1950على مدار األعوام (القيممناألدينواخلداألقصىاخلد
درجة مئوية)°أعلى درجة حرارة (

درجة مئوية) °أقل درجة حرارة (

متوسط أعلى درجة حرارة
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CAMPUS YAPI TURİZM YATIRIM SAN. ve TİC.A.Ş.
Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi

No: 34 / 85 İzmit / KOCAELİ

www.campusistanbul.com.tr www.campusistanbul.com.tr
info@campusistanbul.com.tr

شركة كامبوس للبناء والتشييد والسياحة واإلستثمار الصناعية التجارية اهلتحدة 
خملّة عمر آغا، طريق علمدار، مركز أعمكال صويدان، الرقم:

إزميت/كوجامن 34/85
رقم الهاتف:  عنوان النبيد اإللكنتومي: 


