
مع إخالص …
ضمانكم ..!





بيزيم ايفالر ٤بيزيم ايفالر ٣

بيزيم ايفالر ٧بيزيم ايفالر ٦

ارموتلي تاتيل كوي.

إخالص يوا ايفالري.

مرمرة ايفالري ٣

مرمرة ايفالري ١

المشاريع
المنجزة

اآلن إخالص هوليدينغ بعد أن اثبتت قوتها و احترامها في تركيا في قطاعات اإلعالم
والتسويق و الصحة و التعليم و جميع احتياجات البيت من خالل فعاليات مختلفة في
هذه القطاعات، اآلن تقدم فعاليتها في مجال اإلنشاءات شركة إخالص لإلنشاءات.

إنه ليس مجرد سقف نبنيه، و إنما هو عبارة عن محبة و صداقة نبنيها تحت هذا
السقف.

هذا السقف اسمه إخالص لإلنشاءات، مايمنحه هذه الثقة هو عشرات اآلالف من
العائالت التي تربطها عالقات دافئة و كأنها عائلة واحدة قوية و مترابطة.

الرضا و اإلعجاب الذي تلقيناه، يدفعنا إلى المزيد من الحماس و التقدم في كل مشروع
نقدم عليه.

هذا هو دافعنا للتقدم المستمر، نحن مع 2.961.193 متر مربع من مساحة االنشاء 
ارتقينا إلى شركة بناء عالمية.

تم وضع االساسات من قبل شركة إخالص  :

2.961.193 متر مربع مساحة االنشاء 15.878 . شقة

مرمرة ايفالري ٢

بيزيم ايفالر ١

بيزيم ايفالر ٢

بيزيم ايفالر ٥



عند شراء الشقة بسعر تبدأ من ٢٥٠،٠٠٠ ألف دوالر 
يتوفر حق الجنسية في الجمهورية التركية 

بإستثناء مشاريع بيزيم ايفالر
٨/٧ بنسبة ٨٪.

حق الجنسية 

اليوجد ضريبة
قيمة مضافة

ال يوجد
ضريبة
القيمة

المضافة





حديقة المدينة.

محطة قطار. مركز التسوق

مركز التسوق

مسار االتصال 
شمال مرمرة.

سد سازلي دارا. منطقة قوزارقاه
مطار اسطنبول.المخططة

مداخل إسبارتة 
كوله

تبرز كنقطة تقاطع لمشاريع الدولة الكبيرة في اسطنبول 
في اسبارتة كوله حتى اليوم سبعة مشاريع

و ٥,٥٠٠ شقة تم تسليمها للعائالت



سوف تبدأ خدماتها قريبا من تقسيم ، بيشيكتاش، محمود بيه، إلى محطة 
القطار في اسبارتة كوله على مسافة قريبة من قطار الضاحي المتصل بي 
مرمرة بيزيم ايفالر : بنفس الوقت جسر يافوز سلطان سليم مع اتصال 
بشمال مرمرة السريع، بموقع قريب جدا من مطار اسطنبول.

خط الضاحي

مطار اسطنبول

خط االتصال 
السريع شمال 

مرمرة

إمكانية
التنقل

خط المترو



مسابح مغلقة للرجال / للنساء و حمامات
تركية، ساونا، صالة الرياضة.

 تجهيزات و أدوات ذو جودة عالية. 

مركز التسوق 

اطاللة على قناة اسطنبول
بيزيم ايفالر ٧

اسطنبول
اوجيالر / اسبارتة كوله

الشقق ٢ + ١ ،  ٣ + ١ ، ٤ + ١
٥٣٢ شق

اطاللة على قناة
اسطنبول

مركز الشرطة
١ كم

مركز التسوق
١ كم

المشفى
١ كم

طابو
فوري
تسليم
فوري





بحماس كيومنا االول
و بطراز بوتيك

مدخل المجمع

السوق

وق
لس

ا

السوق

بازار

جامع

مرافق 
اجتماعية

BİZİM EVLER 6 دكاكين السوق في

مدرسة

حديقة المنطقة

اسطنبول
اوجيالر / اسبارتة كوله

مركز الشرطة
١ كم

مراكز التسوق 
١ كم

المشفى
١ كم

الشقق ٢ + ١ ،  ٣ + ١ ، ٤ + ١
٢٣٦ شقة

اطاللة على قناة
اسطنبول

تجهيزات و أدوات ذو جودة عالية.

مسابح مغلقة للرجال / للنساء،
حمامات تركية، ساونا، صالة الرياضة.

تجهيزات و أدوات ذو جودة عالية.





كن من
الساكنين والرابحين

اسطنبول
بيلي كادوس

)E5( طريق السريع
٣ كم

مراكز التسوق
٣ كم

المشفى
١ كم

الشقق ٢ + ١ ،  ٣ + ١ ، ٤ + ١
٦٣٩ شقة

مرسى
١ كم

مسابح مغلقة للرجال / للنساء، 
حمامات تركية، ساونا، صالة الرياضة

مسابح مغلقة للرجال / للنساء، 
حمامات تركية، ساونا، صالة الرياضة

تجهيزات و أدوات ذات جودة عالية.





تحلو
  الحياة مع البحر

اسطنبول
بيوك جيكماجه

)E5( طريق السريع
في الواجهة

مراكز التسوق
٣ كم

المشفى
٣ كم

الشقق ٢ + ١ ،  ٣ + ١ ، ٤ + ١
٧٠٩ شقة

مرسى
٥٠٠ متر

شرف واسعة مطلة على البحر 

مخططات الشقق عصرية 

ارتفاع السقف ٣ امتار



إخالص لإلنشاءات سياحة و صحة أ. ش
تلفون 00902124051000 ، • 00902124441827

/bizimevler

تركيا - اسطنبول




