


Değerli İş Ortaklarımız,  

Doruk Group olarak 2003 yılından bugüne farklı sektörlerdeki firmalara, kurum ve kuruluşlara hizmet vermekteyiz. 
Misyonumuz, tüm çalışanlarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve katma değer sağlayacak çözümler sunmaktır.

2013 yılında Doruk Group Şirketleri bünyesine kattığımız United Services markasının sahip olduğu uluslararası çalışma 
standartları ve know-how ile daha da güçlenerek, hizmet sunumundaki kalite anlayışımızla iş ve çözüm ortaklığı ağımızı 
genişlettik.

Şirketimiz, Türkiye genelinde eğitim, finans, sağlık, lojistik, inşaat, tekstil, telekomünikasyon, turizm, konut, perakende 
sektörleri başta olmak üzere 10’dan fazla sektöre ve 500’den fazla hizmet noktasına profesyonel ve uzman kadrolarla hizmet 
vermeye devam etmektedir. Sunduğumuz tesis yönetimi, özel güvenlik, elektronik güvenlik danışmalığı, temizlik, teknik 
bakım, peyzaj, haşere kontrol ve personel temini hizmetleri birbirine entegre bir çalışma anlayışı içinde yürütülmektedir. 
 
Doruk Group bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz, kurumsal yapımızın içinde edindikleri misyon 
ve aldıkları eğitimlerle, sürdürülebilir ve ölçülebilir hedeflere ulaşmada tüm iş ortaklarımızın ihtiyacı olan hizmeti verecek 
deneyim, performans ve uzmanlığa sahiptirler.

Kalite yönetim anlayışı içeresinde sunacağımız hizmetler, müşteri odaklı tutumu benimseyen sistemimizle, tüm iş 
ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak,  müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 
Takip edeceğimiz teknolojik yatırımlar ve bu doğrultuda geliştireceğimiz yeni stratejiler ile önümüzdeki dönemlerde de Doruk 
Group olarak hizmet verdiğimiz tüm kurumların yalnızca kendi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlamaya, istikrarlı hizmet 
anlayışımız ile devam edeceğiz.  

Saygılarımla,

Mert Doruk
CEO



2003 yılında faaliyetlerine başlayan Doruk Group, kurumsal firmaların outsource 
edebilecekleri tüm servisler ile bütün hizmetleri entegre bir çözüm altında birleştirmektedir. 
Sunduğu hizmet ve servisler ile kurumsal firmalar için yönetimi kolaylaştırır, giderleri 
azaltır ve kaynakların en etkin şekilde kullanımını tesis eder. Doruk Group, özel güvenlik 
hizmetinin yanı sıra; tesis yönetimi, danışmanlık, temizlik, iş sağlığı ve güvenliği, 
sigortacılık alanlarında da uzman kadrolarıyla hizmet vermektedir. 

Doruk Group bünyesindeki üç farklı şirketle 250’den fazla lokasyona yaklaşık 2500 kişi 
ile hizmet vermektedir. Esnek, şeffaf ve ihtiyaca yönelik çözümler yaratmak, kurumların 
değişen ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunmak Doruk Group’un temel misyonudur.

ŞİRKET PROFİLİ

Doruk Group’un hizmetleri entegre edebilme yeteneği, maliyet bazlı, etkin iş 
akışlarının ve yüksek kalitedeki hizmetin anahtarıdır. Bu, müşteri için kurum 
içerisinde maliyet verimliliği yaratır ve müşterinin taleplerine dayanan Hizmet 
Sözleşmeleri (SLA) ile de uyumludur.

Doruk Group; operasyonlarını, hizmetlerin, kesintisiz bir şekilde çalışanlarla, 
süreçlerle ve sistemlerle 
bütünleştirilerek sunulduğu entegre bir model aracılığıyla gerçekleştirir.

HİZMET POLİTİKASI



Misyonumuz, hizmet verdiğimiz kurum-kuruluşların ihtiyaç ve gereksinimlerini 
yüzde yüz memnuniyet karşılığı sağlamak ve sunmuş olduğumuz hizmetin kalite 
standartlarını en üst seviyede tutmaktır.

MİSYONUMUZ

Vizyonumuz, kısa-orta vadede Türkiye’nin yedi bölgesinde de hizmet verebilmek, 
uzun vadede ise yurt dışına açılmak ve hizmet vermiş olduğu alanlarda bir dünya 
markası olabilmektir.

VİZYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ
• Hizmet vermiş olduğumuz alanda kusursuza en yakın hizmeti sunabilmek.
• Müşteri memnuniyeti sağlamak. 
• Kullanılan teçhizatlarda, teknolojik yeniliklerde dünya standartlarını sağlamak.
• Müşterilerimiz ile şeffaf, açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmak.
• Çalışanlarımıza değer katmak ve yeni kariyer olanakları sağlayarak aidiyet           
   yaratmak.



FARKIMIZ

Firma ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde entegre edilebilen özel olarak hazırlanmış 
modüller ile
işletmenizin tüm süreçlerinin takip edilmesini sağlayan güvenlik yazılımlarımız: 

• Personel Yönetim Sistemi (SFM)
• Raporlama Sistemi (Mobil Denetim Sistemi)

Teknolojinin her yerde olduğu gibi güvenlik alanında da işleri çok daha kolay ve kusursuz 
bir hâle getirdiğini biliyoruz. Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor 
ve hizmetlerimize başarılı bir şekilde entegre ediyoruz. Teknolojinin insanları anlamak 
ve ihtiyaçlarına en uygun cevabı vermek konusunda yetersiz kalabileceği noktalarda 
gerekli uzman personellerimizi görevlendiriyoruz. Kamera, alarm, x-ray cihazları gibi 
farklı güvenlik araçlarıyla tam kontrol sağlarken özel eğitime ve deneyime sahip güvenlik 
personellerimizle gerekli durumlara müdahale ediyoruz.

HİZMETLER VE 
TEKNOLOJİK HİZMETLER

• Müşterilerimizle, uzun süreli işbirliği ve ortaklık kurarız.
• Müşteri tatmininin fark edildiği ve ödüllendirilen bir çalışma ortamı yaratırız.
• Uluslararası ve/veya kurumsal yapılara sahip müşterilerle çalışma alışkanlığına ve 
buna uygun iş disiplinine sahibiz.
• Herhangi bir acil durumda müdahale konusunda deneyimliyiz.
• Personel seçimi ve sürekliliği konusunda çok dikkatliyiz. 
• Tüm kanuni gereklilikleri zamanında ve eksiksiz yerine getiririz.
• Sunduğumuz hizmetlerin kesintisiz ve sorunsuz sürmesini sık kontrol ve denetimler 
ile sağlarız.
• İş ortağımızın taleplerine ivedi reaksiyon göstermekteyiz.
• Yüksek seviyede eğitilmiş ve motive olmuş hizmet ekibimiz bulunmaktadır.
• Gerektiği zamanlar ve ek görevler için yeterli sayıda eğitimli hizmet personeli 
sağlarız.
• Müşteri ile olumlu, planlı bir yönetim ilişkisi kurulması ile hizmetin ölçülebilir 
faktörlerle değerlendirilmesi 
  için aylık hizmet raporları sunar ve müşteri memnuniyet ziyaretleri düzenleriz.



Verdiğimiz tüm hizmetlerde;
• Profesyonel ekip ile hizmet vermeyi,
• Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
• Verimliliği sağlamayı,
• Müşteriye en iyi hizmetİ verebilecek personeli seçmeyi,
prensiplerimiz olarak belirledik. Bu sayede talep edilen her hizmette kaliteyi 
hedefliyoruz.

PRENSİPLERİMİZ

Konusunda uzman, kendini sürekli geliştirmeyi bilen, yeniliklere açık, zamana 
uyum sağlamış bir ekipten alınacak hizmetler ve hizmet danışmanlığının yararı 
her zaman görülecektir. Tesis yönetimi hizmetleri, temizlik hizmetleri, güvenlik 
hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, haşere kontrol hizmetleri, 
catering hizmetleri, sigortacılık aracılık hizmeti ve danışmanlık hizmetleri 
gibi teknik bilgiler isteyen konularda uzman görüşüne ve desteğine ihtiyaç duyan 
her müşterimiz, geniş yelpazede sunduğumuz hizmetimiz ile aradığı tüm desteğe ve 
bilgilere ulaşma imkanına sahip olur.

HİZMETLERİMİZ



GÜVENLİK HİZMETLERİ
Fiziki Güvenlik

Fiziki güvenlik; işyerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve bilgi varlıklarının 
hırsızlığa veya tehlikeye karşı korunmasıdır. Kalifiye güvenlik personeli ile verilen 
hizmet, güvenlik teknolojisi ile birleştirildiğinde önleyici, caydırıcı, ve faili tespit 
etmekte büyük bir olanak sağlayan bir sistem oluşturur. Yüksek standartlar ile 
birleştirildiğinde de güvenlikte sıfır hata ilkesi gerçekleştirilmiş olur. İhtiyaçlarınızı 
yerinde tespit etmek için uzman personelimizle şirketinizi ziyaret ediyoruz. Fiziki 
güvenliği oluşturan bu unsurlardan hangilerine ihtiyaç duyduğunuzu tespit ediyor 
ve raporluyoruz.

Fiziki güvenlik ile ilgili  güvenlik hizmetlerimiz;

• AVM Güvenliği
• Mağaza Güvenliği
• Üniversite Güvenliği
• Otel Güvenliği
• Endüstriyel Tesis Güvenliği
• Site Güvenliği

• Kurum Güvenliği
• Şantiye Güvenliği
• Hastane Güvenliği
• İşyeri Güvenliği
• Okul Güvenliği
• Konut Güvenliği



VIP güvenlik ile ilgili güvenlik hizmetlerimiz;
• Yakın Koruma Hizmetleri
• Müstakil Villa Güvenliği
• İkamet Güvenliği

VIP KORUMA

Organizasyonlar ile ilgili güvenlik hizmetlerimiz;
• Spor Organizasyonları Güvenliği
• Tesis Güvenliği
• Toplantı Organizasyonları Güvenliği
• Konser Güvenliği
• Fuar Güvenliği
• Kongre Güvenliği

ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ



Doruk Group olarak ihtiyaç duyduğunuz güvenlik hizmetleri ile ilgili her türlü 
danışmanlık hizmetini tek bir çatı altında yürütüyoruz. İsterseniz ihtiyaçlarınızı 
yerinde tespit ediyor, isterseniz talepleriniz uzman personelimiz tarafından 
değerlendirilerek size en uygun sistem konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

İhtiyacınız olan personel bir telefon kadar yakın. Hazır güvenlik sistemlerinize 
personel sağlıyoruz. Bu sayede hizmetlerinizin aksamasını engelliyor ve 
güvenliğinizi üst düzeyde tutuyoruz.

GÜVENLİK PERSONELİ SAĞLAMA



Teknoloji hızla ilerlerken ve dünya gün geçtikçe daha güvenilmez bir hal almaya 
başlamışken, teknolojinin her türlü desteğinden faydalanılmalıdır. Güvenlik sistemleri, 
basit alarm sistemlerinden, karışık sistemlere kadar süregelen çeşitlilikler gösterir. 
İhtiyaca göre oluşturulması gereken güvenlik sistemi belirlenerek eksiksiz şekilde 
hizmet alan kişiye teslim edilir.

Güvenlik sistemlerinin bazı önemli parçalarını hareket algılama sensörleri, kapı ve 
pencere sensörleri, sirenler, dedektörler, kamera sistemleri ve tuş takımı ile kontrol 
paneli olarak sıralayabiliriz. Güvenlik sistemlerini kablolu ve kablosuz olarak ayırmak 
mümkündür. Kablolu sistemler genellikle yeni yapılan yapılarda tercih edilmektedir. 
Çünkü yapılmış olan yapılarda kablo çekmek oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Kablosuz 
güvenlik sistemleri, kurulumunda herhangi bir zorluk olmayan, hatta çoğunlukla 
müşterilerin kendilerinin kurduğu sistemlerdir. Kurulan güvenlik sistemlerinin garantisi 
mevcuttur.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Güvenlik Sistemi Faaliyet Alanlarımız:    

• Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV)
• Giriş / Çıkış Kontrol Sistemleri (ACCESS)
• Otomatik Araç Geçiş Kontrol Sistemleri
• Çevre Güvenlik Sistemleri
• Patlayıcı ve Silah Tespit Dedektörleri
• Yangın İhbar Alarm ve Söndürme Sistemleri
• Görüntülü Kapı Telefonları



Temizlik, her şekilde farklı insanlara ve farklı ihtiyaçlara hitap etmekle birlikte 
ortak düşünce, sağlıklı ve etkili bir çalışma ortamı sağlamak için temiz bir 
ortam yaratma ihtiyacıdır. Bizim yöntemimiz, süreçlere, metotlara ve becerikli 
çalışanlara dayanmaktadır. Böylece, müşterilerimizin detaylı, profesyonel ve 
sürdürülebilir standartlarda kaliteli hizmet almasını sağlarız.

TEMİZLİK HİZMETLERİ



Günlük Temizlik
• Açık – kapalı ofis temizliği
• Tuvalet temizliği
• Günlük toz kontrol
• Kapı paspası temizliği

Sektörel Temizlik
• Ofis temizliği
• Sağlık kuruluşlarının temizliği
• Endüstriyel alanların temizliği
• Gıda hijyen temizliği
• Steril laboratuvar temizliği
• Perakende mağaza / market temizliği
• Spor tesisi / eğitim kurumu temizliği

Özel Temizlik
• Yüksek alan temizliği
• Çamaşırhane temizliği
• Dış cephe temizliği
• İnşaat sonrası temizlik
• Gemi ve yat temizliği

Periyodik Temizlik
• Halı temizliği
• Cila uygulama temizliği
• Cam temizliği
• Dış alan temizliği
• Zemin temizliği

Doruk Group Tesis Yönetim Sistemi, ihtiyaçlara göre modellenebilen ve 
birçok sürecin aynı anda yönetilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Tesis 
yönetim hizmetleri; çoklu iş akışları ve yönetim süreçlerinin koordinasyonu 
ile devamlılığı ve kaliteyi sağlar. Bu sayede müşterilerimize kalıcı ve sürekliliği 
olan kaliteli hizmeti sağlıyoruz. Uzun yıllara dayanan hizmet tecrübemiz 
ve birçok sektöre birden farklı hizmetleri entegre bir şekilde sunabilme 
yeteneğimizle, sektöründe lider bir tesis yönetim şirketiyiz.

TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ



Doruk Group ve bağlı kuruluşları olarak iş sağlığı ve güvenliği sektöründeki rekabetçi 
konumumuzu, İSG alanındaki güven odaklı yaklaşımlarımız ve kaliteli iş yapış şeklimiz ile 
korumaktayız. İstenen şekilde hizmet verebilmek için temel gerekliliklerimizi ve ekbimizi 
kurguluyoruz. Yatırımlarımız ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği sektöründe çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz.

KALİTE POLİTİKASI 
• Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı ve kaliteli çözümleri 
geliştirmek.
• Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, sektöründe lider bir şirket olmak.
• Süreçlerimizi ulusal mevzuat ve uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda 
yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet 
vermek.
• Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye çalışmak.
• Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim 
yaklaşımı sergilemek.
• İş ortaklarımızla karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Çalışanlarına başarı odaklı kariyer olanakları sunan bir dünya markasıyız. 
Çalışanlarımızın performanslarını değerlendirerek ödüllendiririz. Bu sayede 
çalışanlarımızın işe bağlıklarını artırarak hizmet anlayışına her geçen gün 
aşama kaydettiriyoruz. Çalışanlarımızı, işe alım sürecinde yeteneklerinin yanı 
sıra, manevi bağlarının kuvvetliliği ve yaptıkları işe yüreğini koyan, yaptıkları işi 
sahiplenen bireyler olarak sınıflandırıyoruz. Şirket içi rotasyon uygulamaları ile 
personel-işyeri uyumluluğunu kontrol altında tutuyoruz.

İK POLİTİKASI



PERSONEL SEÇİMİ
Doruk Group olarak başarımızın, en kötü zamanda, en başarısız olacak hizmet 
elemanına bağlı olduğunun bilincideyiz. Bu sebeple müşterilerimizin hizmet 
ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi adayları seçiyoruz. Karmaşık kişisel güvenlik 
araştırması ve seçim prosedürlerimiz ile eğitim sürecini göz önüne alarak 
personel seçimini, projenin erken safhalarında tamamlamayı hedefliyoruz.  İK 
Departmanımız ile yapılan görüşmelerin ardından, adayların fiziksel olarak 
verilecek görevinin gereklerini yerine getirebilecek durumda oldukları doktor 
raporuyla belirlenmektedir.

Güvenli̇k Araştırması 

• Hiçbir kişisel güvenlik araştırması sistemi %100 güvenli olmamakla birlikte, 
personelimizin güvenilirliğini onaylatacağımız her sistemi kullanarak geniş bir geçmiş 
araştırması yapmaktayız. Araştırmada kullandığımız bazı temel yöntemler şunlardır:
 
• Eski işyerlerinden sözlü ve yazılı referans alınmaktadır,
• Yaşadığı çevre araştırması ile sosyal durumu incelenmektedir,
• İş hayatındaki “çalışılmayan” dönemler araştırılmaktadır.
• 5188 sayılı yasa gereği kimlik kartı sahibi kişilerin devlet tarafından arşiv 
araştırmaları yapılmakla birlikte, kimlik      kartı tarihini 6 ay geçen tüm 
adaylardan savcılıktan sabıka kaydı istenmektedir.

EĞİTİM
Profesyonel düzeyin korunması için sürekli eğitim operasyonumuzun bir parçasıdır. 
Tüm personelimizin, hizmet ekibi sorumluluğundaki her görevi yapabilmesini 
sağlıyoruz. Geçici veya sürekli olarak işe alınan her elemanımızın görev içinde 
eğitim denetlemelerini yapıyoruz ve kayıtları tutuyoruz. Bu bağlamda projede 
görev alan personelimiz yıl içinde Temel Eğitim 2 ve İhtisas Eğitimlerini almaktadır. 
Bunların yanı sıra proje başladıktan sonra sahada yangın ve ilk yardım eğitimleri 
planlıyor ve her yıl periyodik olarak tekrarlıyoruz. Denetimler sırasında belirlenen 
eksiklikler konusunda gerekli gördüğümüz eğitimleri gecikmeksizin veriyor ve 
eksikleri tamamlıyoruz.



• 7/24 gerçek zamanlı kontrol ve denetleme imkanı
• Gerçek zamanlı bildirim
• Anlık fotoğraf ve ses gönderimi
• GPS takip özelliği
• Mandown özelliği
• Kontrol edilmeyen noktalar için Yönetici’ye anlık bildirim
• Acil Kolluk Kuvvetleri hızlı arama tuşu
• Baskonuş ile hızlı iletişim

Akıllı Devriye Takip Sistemleri

ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZATLAR
Rutin güvenlik işleyişi ile acil durumlarda izlenecek esasları belirtecek olan koruma 
ve güvenlik planının hazırlanması; güvenlikle alakalı mevcut risklerin efektif şekilde 
belirlenerek bunların güvenlik risk analizinde belirtilmesi.

Koruma ve Güvenli̇k Planı ile Güvenli̇k Ri̇sk Anali̇zleri̇ni̇n Oluşturulması

• Güvenlik tehditlerine ve acil durumlara hızla yanıt verilmesini sağlar ve güvenlikle 
alakalı mevcut risklerin efektif şekilde belirlenmesine olanak tanır.
• Bireysel kumanda kullanmadan, sadece yazılım kontrollü güvenlik uçuşları 
yapılmasına imkan tanır.
• Gerçek zamanlı görsel ve kızılötesi verileri otomatik olarak yakalar.
• Hızlı ve kesin kararlar almak için gerekli değerli verilere hemen ulaşılmasını sağlar.

Drone Devriye Hizmetleri



BAZI REFERANSLARIMIZ

GİZ 2000
PLAZA

AYAZAĞA 
TİCARET MERKEZİ

ETİLER ALKENT
SİTESİ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

ADRSOFT Yazılım



Hi̇zmet Vermeye Devam Etti̇ği̇mi̇z Bazı Si̇te Projeler

• Etiler Alkent Sitesi
• Etiler Uçaksavar Sitesi
• Ulus Panorama Sitesi
• Ulus Konakları Sitesi
• TRT Basın Sitesi Yeni Levent
• Etiler Garanti Blokları
• Ulus Kardelen Sitesi
• Ağaoğlu My World Sitesi
• Ağaoğlu Equinox
• Ağaoğlu Southside
• Ağaoğlu Starland
• Göksu Evleri  
• Altunizade Sitesi 
• Zirve Konakları
• Göktürk Kemer Rose Sitesi
• Göktürk Gökyüzü Residence Sitesi
• Florya Ekşinar Konakları

• Regnum Elitkent Sitesi
• Tarabya Vadi Konakları
• Talatpaşa 34 Residence
• Terrace Hayat Sitesi
• Terrace Vadi Sitesi
• Terrace Plus
• Koza Park Sitesi
• Spradon Kuleleri Sitesi
• Ispartakule Olimpos Evleri Sitesi
• UniKonut Sitesi
• İstanbul Park City Evleri Sitesi
• Kayaşehir İnci 3 Sitesi
• İskelepark Residence
• Erenköy Hürriyet Kutlutaş Sitesi
• Bodrum Adres Yalıkavak
• 1stanbul Sitesi

Hizmet Vermeye Devam Ettiğimiz Bazı Eğitim Kurumları Projelerimiz

• Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Merkez  • Işık Okulları Erenköy Eğitim Kampüsü
• Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Ek Bina  • Işık Okulları Ispartakule Eğitim Kampüsü
• Biltes Koleji        • Işık Okulları Nişantaşı Eğitim Kampüsü
• Cervantes Enstitüsü       • FMV Işık Ünivesitesi Maslak Eğitim Kampüsü
• Özel Erkan Ulu Okulları      • FMV Işık Ünivesitesi Şile Eğitim Kampüsü
• Fenerbahçe Koleji       • Koç Üniversitesi
• Irmak Okulları        • Nişantaşı Üniversitesi
• Işık Okulları Ayazağa Eğitim Kampüsü   • Özel NDS Fransız Okulları

Hizmet Vermeye Devam Ettiğimiz Bazı Plaza ve Kurum Projelerimiz

Hi̇zmet Vermeye Devam Etti̇ği̇mi̇z Bazı AVM Projeleri
• Oasi̇s Cadde AVM   
• Etiler MKM AVM

Hi̇zmet Vermeye Devam Etti̇ği̇mi̇z Bazı Konsolosluk Projeleri
• İspanya İstanbul Başkonsolosluğu • 
Polonya Başkonsolosluğu

Hi̇zmet Vermeye Devam Etti̇ği̇mi̇z Bazı Fabrika / Tesis Projelerimiz
• Asbant A.Ş.    •  Kan-Er Teksti̇l A.Ş.
• Atlas Uluslararası Kumanyacılık Ti̇caret A.Ş.  •  İz Baskı A.Ş.
• Rella Gıda A.Ş.

Hi̇zmet Vermeye Devam Etti̇ği̇mi̇z Bazı Hastane Projeleri
İstanbul Huzur Hastanesi̇

• Ayazağa Ticaret Merkezi
• Birollar Mercedes-Benz A.Ş.
• Eramita
• Giz 2000 Plaza
• Hamamcıoğlu A.Ş.
• İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş.

• Karaca A.Ş.
• Koza Plaza
• Maslak No 1 Plaza
• Carglass
• Sermaye Piyasasi Lisanslama Sicil ve
   Eğitim Kuruluşu
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