
İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL



Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına
göre esneklik gösteren ve kendini sürekli yenileyerek müşterilerini daima memnun

kılan kurumsal bir İNŞAAT ve YAPI hizmetleri kuruluşudur.

Şahin Group, 2004 yılında inşaat ve villa projelerini anahtar teslim yaparak
faaliyetine başlamıştır. Bu faaliyet alanlarına kurmuş olduğu firmaları da dahil

ederek İnşaat bünyesine 2012 yılında Hafriyat firmasını da dahil etmiştir. Müşteri
memnuniyetini temel alan bir anlayışı önüne koyan Şahin Group, faaliyete geçtiği

andan itibaren kurumsallaşmayı temel ilke edinmiştir. İlk yıllarında kurulan
organizasyon yapısı, sunulan kurumsal hizmet ile inşaat, yapı, mimarlık,
mühendislik ve müteahhitlik firmalarına da hizmet vermeye başlamıştır.

HAKKIMIZDA



KALİTE GÜVENCE DETAYLARA ÖNEM

Vizyonumuz

Misyonumuz

Sektörde, Türkiye’nin en önde gelen firmaları arasında olmak, hizmet ve ürün kalitesiyle
tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi

değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki
ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak Şahin Group iştirak ve çalışanları olarak en

üst seviyede karşılamak.

ŞAHİN GROUP



FAALİYET ALANLARIMIZ

ANAHTAR TESLİM KOMPLE  İNŞAAT  YAPIMI

MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT 

İNŞAAT KABA - İNCE İŞLERİ YAPIMI

ANAHTAR TESLİM BİNA VİLLA YAPIMI

KOMPLE DEKORASYON VE TADİLAT HİZMETLERİ

HER TÜRLÜ HAFRİYAT HİZMETLERİ

GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK

TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ

BELEDİYE İMAR DURUMLARI İŞLEMLERİ

PLAN VE PROJE HİZMETLERİ

HARİTA ETÜT HİZMETLERİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI



İNŞAAT YAPIM SÜRECİ



İNŞAAT VE VİLLA YAPIMI



İNŞAAT YAPIMI SÜREÇLERİ

Firmamızda ön başvuru ve işin süreci
Tapu sahibinin bağlı bulunulan belediyeden ön bilgi alması,

Ön bilgiler alındıktan sonra yapılması planlanan inşaatın ön değerlemelerinin belirlenmesi,
Ön değerlendirme yapıldıktan sonra mimari uygulama taslağının hazırlanması,
Sonrasında inşaatta kullanılacak ve inşaat ile alakalı tüm bilgileri içeren proje

sözleşmesi hazırlanması,
Hazırlanmış olan proje sözleşmesinin karşılıklı olarak uzlaşılması halinde noter onayı ve noter sözleşmesi

yapılması,

Firmamızda proje sözleşmesi imzalandıktan sonra işin süreci ve süreleri
Resmi evrakların alınması

Taslak projelerin hazırlanması
Harita ve zemin etüdü çalışmaları
Ruhsat projelerinin hazırlanması

İnşaat ruhsatının alınması
İnşaata başlama
İnşaatı bitirme



Telefon : 0216 392 05 04 / 0541 691 26 77
Adres : Ankara Cad. No : 54 İçmeler / Tuzla / İstanbul

 Email :
Web   :

 info@groupsahin.com 
 www.groupsahin.com 

^^GELECEĞİNİZİ GÜVEN İLE İNŞAA ETMEK İÇİN^^ 
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