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ستاره درخشان شهر ممتازها

Kartepe ستاره درخشان Kocaeli است که در سال های اخیر 
 به عنوان مهمرتین شهر صنعتی، تجاری و تولیدی که آناتولی را به
 استانبول و در نتیجه به اروپا متصل می کند، مورد توجه رسمایه
 شهری رسشار از زیبایی های Kartepe .گذاران قرار گرفته است
را در شاخص کیفیت زندگی در اول  رتبه  آبی است که   سبز و 
-Zeray Mahal Karte .کشور ما به خود اختصاص داده است
pe که 2 دقیقه از بزرگراه آنکارا - استانبول، 5 دقیقه از فرودگاه 
Cengiz Topel ،و 30 دقیقه از بزرگراه بورسا - ازمیر فاصله دارد 
 دارای ارزشی روز افزون است که می تواند رسمایه گذارانش را

.به سوددهی برساند



جنگل را احساس کنید

صدای جنگل، بوی گیاهان، نور خورشید که از میان برگ
 ها می تابد، هوای تازه و محیط آرام به شام کمک می 
 کند تا روحتان را تازه کنید. در کارتپه منطقه ای وجود
 دارد که در آن می توانید گل ها را بو کنید، هوای تازه را
 استشامم کنید، تغییر رنگ جنگل در چهار فصل را متاشا
 کنید، آواز پرندگان را گوش دهید و نسیم را روی پوست
 خود حس کنید. در مسیر رسیدن به رویاهایتان، خانه

خود یعنی پروژه زرای محل کارتپه را پیدا کنید
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متام انتظارات شام در یکجا



,

 همه ما می دانیم که زندگی سامل در خانه، به سالمت جسمی و روحی ما کمک می کند. به همین دلیل، کسانی که
 تصمیم به خرید خانه دارند، پروژه هایی را ترجیح می دهند که در آن ها خانه ها طبقات کمی داشته باشند، باغ یا
 تراس داشته باشند و دور از شلوغی شهر و نزدیک به مناطق جنگلی و نواحی رسسبز وسیع باشند.پروژه زرای محل

کارتپه با حیاط های خصوصی و فضاهای سبز مشرتک وسیع، توجه ها را به خود جلب می کند

پروژه خانه سالمت



www.zerayinsaat.com.tr

 در پروژه زرای محل کارتپه، که در آن مجموعا ۴۷۰۰ مرت مربع فضای سبز و ۵۵۰۰ مرت مربع فضای
 آبی وجود دارد، از زندگی آزادانه در مرکز شهر اما به دور از شلوغی در فضاهایی که به زندگی شام

انرژی می بخشند و در عین حال به شام آرامش می دهند، لذت خواهید برد

آزادی را تجربه کنید
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بهشتی در طبیعت

 کجاالی که از یک سو به دریای مرمره و از سوی دیگر
اقلیم ها و  به دریای سیاه می رسد، بهشتی است که 
 تنوع گیاهی متفاوتی را در خود جای داده است. این
 شهر که امکاناتی غنی شامل سواحل زیبا، دریاچه ها،
آب های  چشمه  تفریحی،  مناطق  طبیعی،  های   پارک 
 گرم، جنگل ها و باغ وحش را در خود جای داده است،
نوید یک زندگی منحرص به فرد را به ساکنینش می دهد



www.zerayinsaat.com.tr



Ormanya پارک حیات وحش

پارک حیات بزرگرتین  که  اورمانیا  حیات وحش   پارک 
 وحش اروپاست و ۴۶۷ حیوان از ۵۳ گونه مختلف را در
 خود جای داده است، ساالنه پذیرای بیش از ۵ میلیون
دارایی عزیزترین  که  فرزندامنان  است.  کننده   بازدید 
 ما هستند، در مدرسه حیات وحش با گیاهان و نحوه
مسیرهای دارای  شوند.اورمانیا  می  آشنا  ها  آن   رشد 
 طبیعت گردی مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری
 و محوطه پرنده نگری است و فعالیت های بسیاری
قبیل اسب سواری، ماهیگیری ورزشی و کمپینگ  از 
 در آن انجام می شود. همچنین خانه های هابیتی نیز
را ها  آن  و  بازدیدکنندگان هستند  از  پذیرایی   آماده 
 مجذوب خود می کنند. پارک حیات وحش اورمانیا که
 در مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰۰ مرت مربع واقع شده است
 و مهمرتین مقصد طبیعتگردی در ترکیه است، تنها ۵

دقیقه با خانه شام در زرای محل کارتپه فاصله دارد
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DOĞAL YAŞAM PARKI

HOBBIT EVLERİ
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Yuvacık دریاچه سد

 بسیاری از مردم محلی و توریست های خارجی که مایلند
یوواجیک سد  دریاچه  به  رفنت  باشند،  تنها  طبیعت   با 
که آرام  محیط  این  در  همچنین  کنند.  می  انتخاب   را 
 رسسبزی و آبی دریاچه در آن در هم تنیده است، انجام
امکان پذیر است. می توانید یک  فعالیت های زیادی 
 صبحانه یا پیک نیک عالی با عزیزان خود در کنار منظره
 دریاچه داشته باشید، می توانید با آرامش در چهار مسیر
 پیاده روی مختلف ورزش کنید یا می توانید در فعالیت
کنید. بال رشکت  تور و زیپ الین وپینت  مانند   هایی 
 دریاچه سد یواجیک با خانه شام در زرای محل کارتپه

تنها ۱۰ دقیقه فاصله دارد
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ATV TURU

SERİNDERE KANYONU
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Kartepe مرکز اسکی

 کارتپه اولین جایی است که حین فکر کردن در مورد
 تعطیالت زمستانی به ذهن اهالی استانبولی می رسد
 و تنها ۴۵ دقیقه با استانبول فاصله دارد. مرکز اسکی
 کارتپه با پیست های مختلف خود با سطوح مختلف

 دشواری، با فراهم آوردن فرصت یک تعطیالت گرم در
 میان برف ها، در انتظار دوستداران اسکی و اسنوبورد

 است. در کارتپه می توانید از هر چهار فصل لذت
 بربید و به فعالیت های متعددی مانند پیاده روی در
 طبیعت، اسب سواری، پرنده نگری، دوچرخه سواری
 کوهستان و پاراگالیدر بپردازید. در ضمن، این مرکز

 تنها ۲۰ دقیقه با خانه شام در زرای محل کارتپه فاصله
دارد



www.zerayinsaat.com.tr





www.zerayinsaat.com.tr



Sapanca دریاچه

 دریاچه ساپانجا که از استانبول و آنکارا به سادگی قابل
 دسرتسی است و طبیعتی خیره کننده دارد، محل زندگی

 نزدیک به ۸۰ گونه پرنده است. می توانید حین قایق
 رانی همراه با صدای پرندگان در دریاچه گردش کنید.

 در جنگل عاریفیه که در بخش های مرتفع دریاچه
 قرار دارد، امکان یک کمپینگ و پیک نیک عالی برای
 دوستداران طبیعت وجود دارد. در این منطقه که به
 خاطر مراکز آبگرم مجلل خود نیز مشهور است، می
 توانید همراه با عزیزان خود به اسرتاحت بپردازید.

 دریاچه ساپانجا تنها ۱۰ دقیقه با خانه شام یعنی زرای
محل کارتپه فاصله دارد
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KANO

KAMPING
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Kavusun
دریا را در آغوش بگیرید

 خلیج ایزمیت که آمیزه ای از رسسبزی و آبی دریاست،
به برای ساکنین خود  را   با سواحل زیبای خود شادی 
 ارمغان می آورد.ایزمیت کجاالی،ایزمیت مارینا،ساحل
هاریکاالر،کارامورسل،باشی کجاالی،ساحل   منایشگاه 
این از  تعدادی  تنها  اسکیشهیر  دیرمندرهو   اسکله، 
 سواحل هستند. به ویژه در سکا پارک که در منطقه
 ای به مساحت ۵۸۰ هزار مرت مربع ساخته شده است،
 فعالیت ها و مناطق تفریحی مختلفی وجود دارد که
 متامی سنین را به خود جلب می کند. در این منطقه
 موزه کنت، کاییت ایشیک کولسی، موزه، محوطه های
 پیاده روی و اسرتاحت رسسبز، کارگاه های هرنی، سالن
بازی و  های منایشگاهی، زمین های ورزشی و مراکز 
 همچنین ۶ هزار درخت وجود دارد. منایشگاه کجاالی،
ترکیه است و در بزرگرتین منایشگاه های  از   که یکی 
شده ساخته  مربع  مرت  هزار   ۴۰۰ بر  بالغ   مساحتی 
با محوطه های کنرست، مناطق منایشگاهی و  است، 
 شهربازی عظیم خود در متام ساعات روز گردشگران را

 .به خود جذب می کند



www.zerayinsaat.com.tr





www.zerayinsaat.com.tr



 برای کسانی که سبک زندگی آن ها با
...خرید پیوند خورده است

Zeray Mahal Kartepe با موقعیت ممتاز خود، تنها 
 Kocaeli 5 دقیقه با منحرص به فردترین مراکز خرید
 Outlet فاصله دارد. اولین مرکز اوت لت ترکیه یعنی
Center، 41Burda، Symbol و Forum Anatolia 
 تاسیس شد، با ارائه  Zeray که در سال 2020 توسط
در بخشند.  می  رنگ  زندگی شام  به  معترب   برندهای 
 این منطقه ممتاز شام می توانید حین خرید ساعت

 .های دلپذیری را با عزیزان خود سپری کنید
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اینجا حیاط خانه شامست

کودکان، بازی  های  زمین  کوچک،  های  دریاچه  سبز،   فضاهای 

 مسیرهای پیاده روی و محوطه های اسرتاحت که ما برای یک

 زندگی بهرت آن ها را ترجیح می دهیم، باعث می شود احساس

کنید که در حیاط خانه خودتان هستید
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انتظارات شام در یکجا

2+1  ،  1+1( واحدها  از  مختلفی  انواع  ما   پروژه 
به توجه  با  که  دهد  ارائه می  را   )4+1 و   3+1 ، 
 کاربرد خود به همراه تراس، بالکن و یا به شکل
 دوبلکس طراحی شده اند. امکانات اجتامعی این
 پروژه نیز با استخر رسپوشیده، حامم ترکی، سونا،
انتظارات متام  ها،  اسرتاحتگاه  و  بدنسازی   سالن 

شام را برآورده می کند
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starts from

آسایش از اینجا رشوع میشود

و راحتی  از  درجه  باالترین  بتوانیم  که  آن   برای 
 آسایش را در اختیار شام قرار دهیم، در طراحی خانه
 های ارگونومیک و محوطه های مشرتک با تجهیزات
 مدرن، متام جزئیات را مورد توجه قرار داده ایم. زیرا
 خوشبختی از جایی که در آن زندگی می کنید، یعنی

خانه شام آغاز می شود
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پالن های طبقات



1  SALON + MUTFAK
2  YATAK ODASI
3  GENEL BANYO
4  ANTRE + HOL
5  VERANDA

26.90m2

13.40m2

4.70m2

3.35m2
24.50m2

Toplam Brüt Alan: 97.60m2

Living room + kitchen

Bedroom

Bathroom

Entree + hall

Patio



1  SALON + MUTFAK  + ANTRE

2  YATAK ODASI

3  GENEL BANYO

4  BALKON

31.25m2

14.80m2

4.75m2

7.10m2

Toplam Brüt Alan: 85.82m2

Living room + kitchen + entree

Bedroom

Bathroom

Balcony



1  SALON + MUTFAK

2  WC

3  ANTRE + HOL

4  BALKON

5  EBV. YATAK ODASI

6  EBV. BANYO

7  TERAS

19.35m2

1.85m2

4.30m2

6.10m2

23.15m2

6.95m2

7.50m2

Toplam Brüt Alan: 102.29m2

Living room + kitchen

Wc

Entree + hall

Balcony

Parent bedroom

Parent bathroom

Terrace
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1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI

4  EBV. YATAK ODASI 

5  GENEL BANYO

6  ANTRE + HOL

7  VERANDA 

26.90m2

11.10m2

10.75m2

15.90m2

5.45m2

10.10m2

31.80m2

Toplam Brüt Alan: 143.50m2

Living room

Kitchen

Bedroom

Parent Bedroom

Bathroom

Entree + hall

Patio



7

1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI

4  EBV. YATAK ODASI

5  GENEL BANYO

6  BALKON

7  ANTRE + HOL

29.15m2

12.45m2

10.75m2

18.00m2

5.45m2

8.25m2

10.10m2

Toplam Brüt Alan: 125.97m2

Living room

Kitchen

Bedroom

Parent Bedroom

Bathroom

Balcony

Entree + hall



1  SALON

2  MUTFAK

3  WC

4  ANTRE

5  BALKON

6  EBV. YATAK ODASI

7  EBV. BANYOSU

8  YATAK ODASI

9  GENEL BANYO

10  HOL

11  TERAS

25.05m2

12.10m2

1.75m2

2.40m2

7.10 m2

20.05m2

4.90m2

14.35m2

5.25m2

5.40m2

9.90m2

Toplam Brüt Alan: 147.54m2

Living room

Kitchen

Wc

Entree

 Balcony

Parent Bedroom

Parent Bathroom

Bedroom

Bathroom

   Hall

   Terrace
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1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  YATAK ODASI II

5  EBV. YATAK ODASI

6  EBV. BANYO

7  KİLER

8  GENEL BANYO

9  ANTRE + HOL

10  VERANDA I

11  VERANDA II

38.75m2

11.50m2

11.80m2

12.30m2

22.60m2

2.80m2

2.05m2

4.95m2

16.70m2

14.00m2

17.60m2

Toplam Brüt Alan: 190.20m2

Living room

Kitchen

Bedroom I

Bedroom I

Parent bedroom

Parent bathroom

Cellar

Bathroom

Entree + hall

   Patio I

   Patio II
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38.75m2

11.30m2

11.25m2

11.25m2

20.95m2

2.95m2

2.05m2

4.95m2

16.05m2

31.80m2

Toplam Brüt Alan: 187.15m2

1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  YATAK ODASI II

5  EBV. YATAK ODASI

6  EBV. BANYO

7  KİLER

8  GENEL BANYO

9  ANTRE + HOL

10  VERANDA

Living room

Kitchen

Bedroom I

Bedroom I

Parent bedroom

Parent bathroom

Cellar

Bathroom

Entree + hall

   Patio



1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  YATAK ODASI II

5  EBV. YATAK ODASI

6  EBV. BANYO

7  KİLER

8  GENEL BANYO

9  ANTRE + HOL

10  BALKON I

11  BALKON II

42.50m2

11.50m2

14.20m2

11.80m2

22.60m2

2.80m2

2.05m2

4.95m2

16.70m2

8.20m2

7.10m2

Toplam Brüt Alan: 183.87m2

Living room

Kitchen

Bedroom I

Bedroom II

Parent bedroom

Parent bathroom

Cellar

Bathroom

Entree + hall

   Balcony I

   Balcony II
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28.05m2

14.40m2

1.75m2

5.25m2 

7.10m2

14.35m2

28.05m2

5.10m2

5.40m2

5.25m2

9.90m2

Toplam Brüt Alan: 165.24m2

1  SALON + MUTFAK

2  YATAK ODASI I

3  WC

4  ANTRE 

5  BALKON

6  YATAK ODASI II

7  EBV. YATAK ODASI

8  EBV. BANYO

9  GENEL BANYO

10  HOL

11  TERAS

Living room + kitchen

Bedroom I

Wc

Entree

Balcony

Bedroom II

Parent Bedroom

Parent bathroom

Bathroom

   Hall

   Terrace
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1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  YATAK ODASI II

5  YATAK ODASI III

6  EBV. YATAK ODASI

7  EBV. BANYO

8  KİLER

9  GENEL BANYO 

10  WC

11  ANTRE + HOL

12  BALKON I

13  BALKON II

38.75m2

12.75m2

13.00m2

13.00m2

11.15m2

23.90m2

4.30m2

2.55m2

4.95m2 

2.55m2

20.15m2

7.40m2

8.75m2

Toplam Brüt Alan: 204.87m2

Living room

Kitchen

Bedroom I

Bedroom II

Bedroom III

Parent Bedroom

Parent bathroom

Cellar

Balcony

   Wc

   Entree + hall

   Balcony

   Balcony II
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4+1

42.50m2

12.75m2

13.00m2

13.00m2

11.15m2

23.90m2

4.30m2

2.55m2

4.95m2

2.55m2

20.15m2 

8.15m2

7.40m2

Toplam Brüt Alan: 207.77m2

1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  YATAK ODASI II

5  YATAK ODASI III

6  EBV. YATAK ODASI

7  EBV. BANYO

8  KİLER

9   GENEL BANYO

10  WC

11  ANTRE + HOL 

12  BALKON I

13  BALKON II

Living room

Kitchen

Bedroom I

Bedroom II

Bedroom III

Parent Bedroom

Parent bathroom

Cellar

Balcony

   Wc

   Entree + hall

   Balcony

   Balcony II



1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  WC

5  ANTRE

6  BALKON

7  YATAK ODASI II

8  YATAK ODASI III

9  EBV. YATAK ODASI

10  EBV. BANYO

11  GENEL BANYO 

12  HOL

13  TERAS

34.75m2

16.60m2

15.25m2

1.60m2

11.70m2

8.15m2

12.10m2

13.80m2

20.80m2

4.05m2

6.75m2 

4.60m2

17.30m2

Toplam Brüt Alan: 218.39m2

Living room

Kitchen

Bedroom I

Wc

Entree

Balcony

Bedroom II

Bedroom III

Parent Bedroom

   Parent bathroom

   Bathroom

   Hall

   Terrace
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38.75m2

13.70m2

11.65m2

1.60m2

11.15m2 

8.75m2

14.35m2

9.90m2

31.10m2

5.45m2

2.30m2

6.75m2

7.95m2 

11.95m2

Toplam Brüt Alan: 223.54m2

1  SALON

2  MUTFAK

3  YATAK ODASI I

4  WC

5  ANTRE 

6  BALKON

7  YATAK ODASI II

8  YATAK ODASI III

9  EBV. YATAK ODASI

10  EBV. BANYO

11  KİLER

12  GENEL BANYO

13  HOL 

14  TERAS

Living room

Kitchen

Bedroom I

Wc

Entree

Balcony

Bedroom II

Bedroom III

Parent Bedroom

   Parent bathroom

   Cellar   

   Bathroom

   Hall

   Terrace
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Zeray...
 رشکت زرای با تجربه و درک خود از پروژه ها که استانداردها را جابجا می کند، پروژه های مسکونی را در زمینه

 های مختلف با دیدگاه نوآورانه اجرا می کند. اصول کیفیت، احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست و زندگی

 انسانی و درک ارزش، از اصول تغییر ناپذیر زرای به شامر می رود زرای با روش های مدیریت آینده نگر، کارکنان

 متخصص در زمینه ساخت و ساز و نیروی کار مجرب در آینده ترکیه رسمایه گذاری می کند و در عین حال به

 زندگی ارزش می بخشد. با پروژه های خارق العاده خود، سعی در ایجاد مراکز مختلف مسکونی با ارزش های

 جدید در داخل و خارج از شهر و زنده کردن فضاهای جدید مسکونی دارد. رویکرد زرای مبنی بر حفظ تعادل

 طبیعی، دارای چشم اندازی است که به فضاهای منحرص به فرد رسمایه گذاری شده توسط آن ارزش می بخشد

 و هدف آن باال بردن استانداردها در هر رسمایه گذاری است. زیرا زندگی های زیادی در انتظار فردایی بهرت

 هستند.زرای با افزایش کیفیت زندگی و تسهیل خرید مسکن، دارای رویکردی متفاوت در این حوزه است و با

 اعتبار سازمانی و ساختار مالی قوی خود، در هر زمینه پروژه ای که در آن رسمایه گذاری می کند، مناسب ترین

 ارزش را به دست می آورد.زرای با هدف به حداقل رساندن هزینه مسکن و ارائه راه حل های مختلف ساختامنی

 که فقط در کشورهای توسعه یافته یافت می شود، برای اولین بار در ترکیه فرصت های تکنولوژیک پیرشفته ای

 را به پروژه های مسکن ارائه می دهد. با این ماموریت ویژه، زرای نه تنها کیفیت زندگی را بهبود می بخشد،

بلکه صاحب خانه شدن را نیز بیش از پیش آسان می کند
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