


Uzun yıllar gerek kamu gerekse özel sektörde farklı alanlarda tecrübe sahibi olan ve 2016 yılında kuruları 
firmamız, üst yapı odaklı olarak faaliyet göstermektedir. 

İnşaat sektörünün İmar Planlama, Proje, Uygulama ve Onay süreci olmak üzere temelde 4 farklı sac ayağına 
oturması ve bu sac ayaklarının ülkemizde farklı kişi ve kuruluşlarca yapılıyor olması zamanlama açısından 
olumsuz neticeler ortaya çıkarmakla birlikte genellikle doğru ve efektif yapıların da ortaya çıkmamasına 
neden olmaktadır. Bu durum ise orta ve uzun vadede yetersiz ve niteliksiz yapıları oluşturmaktadır. 

Firmamızın faaliyet alanları ve iş yapabilme kapasitesi, zamanlama, doğru yer seçimi ve planlama, efektif 
proje, amaca ve bütçeye uygun yapıların oluşturulması çerçevesinde zamanla oluşmustur.

Bu doğrultuda hizmet veren firmamız güveni ve kaliteyi, talebe göre en optimum çözüm ve zamanlama ile 
müşterilerine sunar.



Sektördeki gelişmeleri çok iyi takip ederek, oluşturduğumuz tecrübeyi, güveni pozitif yaklaşım ve profesyonellikle 
birleştirerek katma değer üreten, ulusal ve uluslararası piyasalarda saygınlığa erişmiş bir kurum olmak 
vizyonumuzdur. 

Ulusal ve uluslararası piyasalarda kontrollü riskler alarak ilerlerken, müşterilerimize profesyonel hizmetler ve 
entegre çözümler sunmak misyonu muzdur. 

Dengeli ve sağlam adımlarla faaliyet alanı içinde yer alan sektörlerde ilerlemek hedefimizdir. 



Tanımlanan bütçe kapsamında optimum projeyi üretir, nihai kullanıcıya kadar süreç tanımlaması yapar ve bu 
süreçleri zaman-maliyet-fayda denklemi ile kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütürüz.

Uyum-disiplin-iletişim faktörleri doğrultusunda etik kurallarımıza bağlı olarak tam müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışırız.

Profesyonel bakışa sahip nitelikli kadromuzla tam eşgüdüm ve koordinasyon çerçevesinde İşveren ve İş arasındaki 
bilgi akışını SÜREKLİ sağlayarak, İşverenin talepleri doğrultusunda projeyi yürütürüz.

Öngörülen risklerin minimize edilmesi amacıyla raporlar hazırlar İşvereni bilgilendiririz.

Ortaya çıkan sorunlarla yerinde ve zamanında baş ederken, dürüstlük-şeffaflık çerçevesinde analiz ve 
raporlamalar ile İşveren’e bilgilendirme yapa rak birlikte müdahale ortamını oluştururuz.

Rekabet edilebilir ortam oluşturarak fırsat eşitliği sağlarız.

Sorumluluk bilinci çerçevesinde yürüttüğümüz projelerde kamu yararı faktörünü göz önünde bulundururuz.

Etkin bilgi güvenliği politikası içerisinde tüm paydaşların veri güvenliği sağlarız.

Kurumsal hedefler doğrultusunda sürekli gelişime açık etik kurallara bağlı ve profesyonel takım 
arkadaşlarıyla çalışırız.





ZİNİ
İNŞAAT

NEVİ
OTELCİLİK

HÜDA
VAKFI






























