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SGC İNŞAAT olarak, 
üstlendiğimiz projelerde, tüm 
adımlardan önce işgüvenliği 
gelir. Bizim için hiçbir şey bir 
çalışanımızın canından daha 
önemli değildir.  

As SGC CONSTRUCTION,
in our all projects, safety is 
first. Nothing is more 
important than our any 
employers life.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
SAFETY FIRST
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SGC İnşaat
SGC Construction 



           ŞİRKET PROFİLİ
SGC İnşaat güçlü mali yapısı, köklü deneyimi, 
uzman kadrosu ve saygın kurumsal kimliğiyle, 
öncü ve yenilikçi bir şirkettir.
Projenin fizibilite ve temel mühendislik 
çalışmalarından anahtar teslimi 
tamamlanmasına kadar her aşamada, 
uluslararası standartlarda hizmet sunan 
SGC İnşaat, yurt içi ve yurt dışında, başta 
Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere 
diğer ülkelerde de imzasını taşıyan projelerle 
seçkin ve önemli bir marka değeri yaratmak 
konusunda başarıya ulaşmıştır. Merkez ofisi 
Kocaeli’nde bulunmaktadır.

           COMPANY PROFILE
SGC is a leading and innovative company 
with its strong financial potentiality, rooted 
experience, expert staff and respected 
corporate identification.
SGC Construction that gives service in 
international standards in every step of project 
from feasibility and main engineering studies 
to completion turn-key basis has reached 
success in and out of country, primarily 
in Turkey and North African countries, by 
creating an important brand value with the 
projects with its own signature. The registered 
office of the company is in Kocaeli.
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Sorunların çözümünde sistematik yaklaşımlar ve metodlar uygulanırken problemler 
oluşmadan tedbir alma alışkanlığını devam ettirmektedir.

In SGC practice, solution of problems, systematic approaches and methods are 
applied and precautions are taken before problems arise. 

ORGANİZASYON ŞEMASI //  ORGANIZATION CHART
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SGC İNŞAAT 2008 yılında kurulmuş;
İş Merkezleri, bina, endüstriyel tesisler, yol 
inşaatları ve hafriyat, temel kazısı, altyapı, 
çevre düzenleme işleri üzerine faaliyet  
göstermektedir.

Şirket bünyesinde; Yüsek İnşaat Mühendisi, 
İnşaat Teknikeri ve Saha Formenleri ile 
iş hacmi ve istihdam alanı her geçen gün 
genişleyerek devam etmektedir.

Kurulduğu tarihten günümüze Kocaeli ve 
Türkiye’nin önemli bir çok projesinde yaptığı 
tüm işleri başarıyla tamamlayıp teslim etmiştir.

Hedefimiz inşaat ve altyapı sektöründe 
profesyonel anlamda hizmet verebilmek için, 
güçlü makine parkı ve tecrübeli personeli 
ile sektöründe önde gelen firmalar arasında 
yerimizi daha da sağlamlaştırmaktır.

SGC CONSTRUCTION was founded in 
2008. Business centers, buildings, industrial 
facilities, road constructions, excavations, 
foundation constructions, infrastructure and 
environmental planning are the main activities 
of the Company.

The business volume and employment 
potentially has been increasing day by day 
with civil engineers (m.sc), construction 
technicians and field foremen in the body of 
the Company. 

SGC CONSTRUCTION has completed 
successfully many important projects in 
Turkey from the date of its foundation to our 
day and delivered them in time. 

Our target is to be placed among the leading 
companies in the sector with our powerful 
equipment pool and experienced staff in order 
to give service professionally in construction 
and infrastructure sector.

            HAKKIMIZDA             ABOUT US



Qualified service
Economic solutions
Usage of advanced technology
Positive contribution to our partners
Mutual trust
Long-termed good relations
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Başta altyapı, kazı, dolgu hafriyat taahhüt, 
bina inşaatları, iş merkezleri,  endüstriyel tesis 
kurulumu ve  mühendislik ve müteahhitlik 
uygulamalarında;

Gelişen teknoloji ve dünya standartlarını
takip eden
Kalitesi ile tanınan
Güvenilir ve dinamik
Yüksek verimliliği hedef alan
Sosyal sorumluluk sahibi
Partnerlerine en üst seviyede hizmet veren
Yurtiçi ve yurtdışında lider firma olmak

FParticularly in infrastructure, digging, filling, 
excavation, contraction, building constructions, 
business centers, installation of industrial facili-
ties as well as in engineering and contraction 
applications, 

To follow up advanced technology and world 
standards,
To be recognized with its own quality,
To be dependable and dynamic,
To aim at higher efficiency,
To be social responsible,
To give service to its partners at the most level,
To be a leading company in and out of the 
country.

MİSYON MISSION



                      Sosyal Sorumluluklarımız

Çalışanlara dürüst, adil, ayrımcı olmayan, güvenli, eşit olanaklara sahip ve 
sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak
Toplum ve çevre için en iyi ve doğru olanı önceliğimiz olarak belirlemek
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek
İş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmeye özen göstermek
İnsanlar arasında ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez görmek, tüm 
insanların haklarına saygılı davranmak
Eğitime destek ve ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlamak
Yapılan işlerde çevre dostu çözümler üretmek



                      Our Social Responsibilities

To supply the employees with fair, nondiscriminatory, dependable, equal and hygienic 
work environment. 
To determine priority for the best and honest for society and environment.
To be sensitive to traditions and culture of the countries where we are in active.
To give efforts for the individual development of the employee.
To give attention for the balance between work life and private life.
To reject making discrimination as an unacceptable and to respect the rights of humans. 
To award scholarship to the students who are in need.
To create environmental friendly solutions in the works. 
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               Kalite Politikamız

Çalışma prensiplerini Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde oluşturmak
Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak
Yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek
Kalite politikamıza uygun tedarikçi ve alt yükleniciler ile çalışmak
Partnerlerimizin gereksinimlerine en uygun çözümleri üretmek
Ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uymak
Verilen hizmetleri taahhüt edilen zaman ve kalitede tamamlamak

              Our Quality Policy

To form working principles on the basis of Quality Management Systems.
To supply the employees with and environment in which they can improve their own knowledge, 
skills and talents.
To be open to innovations and adopt the philosophy that supports improvement all along.
To work with suppliers and subcontractors in compliance with our quality policy.
To create adequate solutions to the needs of our partners.
To comply with national and international legislations and standards.
To finish the services in contracted time. 

              Çevre Politikamız

Güncel çevre standartlar ve mevzuatlara uygun çözümler üretmek
Karbon salınımı düşük tesisler tasarlamak
Zararlı atıkların üretimini minimize eden tesisler tasarlamak
Gaz ve toz emisyonları düşük tesisler tasarlamak
Sağlığa zararlı malzemeleri projelerde kullanmamak
Su kaynaklarını kirletmeyen ve verimli kullanan tesisler tasarlamak

             Our Environmental Policy

To create solutions pursuant to update environmental standards and legislations. 
To design facilities with low carbon emissions.
To design facilities which minimize productions of hazardous wastes.
To design facilities with lower gas and dust emissions.
To dispense with the unhygienic materials in projects.
To design facilities which not pollute water resources and use them efficiently.



Toprak, taş veya kayalık zeminleri 
kazma, taşıma, yumuşatma gibi 
ameliyelerle şekillendirme işi. Karayolu, 
baraj, demiryolu, madencilik ve bina 
inşaatı gibi projelerin önemli bir kısmı 
hafriyattır. Zamanımızda büyük hafriyatlar 
genellikle modern makina ve taşıtlarla 
yapılmaktadır. Hafriyatta değişik maksat 
ve şartlarda çalışan çeşitli iş makinaları 
kullanılmaktadır.

Yükleyiciler Önlerinde geniş bir kova 

bulunan paletli yahut lastik tekerlekli 
hafriyat makinalarıdır. Hidrolik kumandalı 
ön kovaları aşağı yukarı eğilip kalkabilir. 
Yükleyicinin öne hareketi ile toprak, moloz 
vs. dolan kova kaldırılıp kamyon veya 
uygun yer üzerine aşağı eğilerek boşaltılır. 
Umumiyetle kayalık, beton, moloz gibi 
engebeli arazilerde paletli yükleyiciler, 
düzgün zeminlerde ise tekerlekli 
yükleyiciler kullanılır. Lastik tekerlekli 
yükleyicilerin arkasına bazan bir hidrolik 
kepçe takılır.

HAFRiYAT



To dig the soil, stone and rocky grounds 
and to shape them with practices such as 
softening. The substantial part of the works 
such as highways, dams, railway and 
building constructions is excavation. In our 
time excavations are generally performed 
by big equipments and tools. In excavations 
various tools and machines are used. 

Loaders are excavation machines with 
pallets and rubber wheels having a large 
bucket in front side. The front buckets work 

with hydraulic commands and moves up 
and down. By the go-forward movement 
of loader the bucket is filled with debris 
and discharged at a convenient place such 
as truck. Generally loaders with pallets 
are used in rough lands filled with rocks, 
concretes and debris and loaders with 
wheels are used in flat lands. Sometimes a 
hydraulic bucket is attached to the rear side 
of loaders with rubber wheels.
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EXCAVATION



           VİZYONUMUZ
Standartların, şartnamelerin ötesine taşımak; 
taahhütlerin şartnamelere ve standartlara 
uygun şekilde ve zamanında tamamlanmasını 
sağlamaktır.

           MİSYONUMUZ
Bize işveren bütün kuruluşlara, 
çalışanlarımıza, mal ve hizmet veren 
tedarikçilerimize karşı önce sorumluluk 
bilinci içerisinde, mümkün olan en iyi 
plânlama ve hesabı yaparak, gerçekçi 
olmayan, iyi düşünülmemiş eylem ve 
faaliyetlerden kaçınarak, iş sağlığı, güvenliği 
ve çevre risklerini göz önünde bulundurarak, 
tedarikçilerimizle uzun vadeli iyi ilişkiler 
kurarak rekabet gücünü arttırmaktır.

Ne yapmaya
çalışıyoruz?



            OUR VISION
To perform within the standards and 
specifications and to complete the works in 
time pursuant to the provisions of contracts, 
specifications and standards.

           OUR MISION
To enhance our competitive capacity in the 
responsibility awareness for our all employers, 
employees, suppliers, by making plans and 
calculations as good as possible, avoiding 
unrealistic and not well-thought activities, 
taking professional health, security and 
environmental risks into consideration by 
establishing long-termed relations with our 
suppliers.
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What do we 
try to do?



            İŞ GÜCÜMÜZ
SGC İNŞAAT bir organizasyondur. Teknolojik gelişmeleri izler. Çalışanların bilgi seviyesini 
artirmayi, faaliyet alanlarinda ihtisaslaşmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedefler. 
Mühendislik ve proje altyapısını geliştirir ve bu yapıyı nühendislik sistemleri ile destekler. 
Toplam Kalite Yönetimini şirket yaşamına egemen kılar. Çevreye, insana ve hukuka saygılı 
olmayı gerektirir. Hissedarlarına ve çalışanlarına değer yaratır. Yeniliklere açıktır. Bizim 
gücümüz budur.

ALTYAPI YOL
Altyapı devamlı olarak makina ekip-
man parkını, kullandığı teknolojileri, 
isçilik ve yapım kalitesini geliştirmiş ve 
geliştirmeye devam etmektedir. Firma 
bünyesinde destek amacıyla kurulan 
Atolye, bakım hizmetlerini yapmakta 
ve değişik zemin şartlarında daha 
etkili ve randımanlı çalışabilmek için 
delme takımları, aparatları, uçları vb. 
konularda araştırma geliştirme çalış-
malarını yürütmektedir.

ALTYAPI günümüzde yaklaşık 30 
kişiden oluşan Genel Merkez, Şanti-
ye, Atolye, Merkez Depo elemanları, 
dizayn ve teknik ekibi oluşturan Mü-
hendisleri, Tekniker, Formen, Operatör 
ve Kalifiye işçileri ile hızlı ve kaliteli iş 
yapmak üzere örgütlenmiştir. Şirket 
personeli tecrübeli, eski, yaptığı işi 
önemseyen, benimseyen, motivasyo-
nu yüksek elemanlardan oluşmakta-
dır.

Kuruluştan beri hedeflenen yüksek iş 
kalitesi ile söz ve taahhütleri ödünsüz 
yerine getirmek, şirketi bugünkü konu-
muna getirmiştir.



            OUR WORK FORCE
SGC CONSTRUCTION is an organization. It follows up the advanced technologies. It 
targets to increase knowledge level of the employees, specialization in activity fields and 
information sharing. It promotes engineering and project infrastructure and supports them 
with engineering systems. It adopts Total Quality Management and applies it at whole 
company. Y respects humans, environment and law. It creates value for its employees and 
shareholders. It is open to improvements and innovations. 
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INFRASTRUCTURE ROAD
Infrastructure has always improved 
machine equipment park, 
technologies used, workmanship and 
production quality. The workshop, 
established within the company for 
supporting has been in active for 
maintenance services and conducted 
research and development studies in 
the subject of drill sets, tools, edges 
etc. in order to work with efficiency. 

INFRASTRUCTURE is organized 
by General Center, Site, Workshop, 
Central Store personnel, engineers, 
technicians, foremen, operators and 
qualified workers forming design and 
technical equipment. The personnel 
of the Company is comprised of the 
experienced and high-motivated 
persons who give well attention to 
their works.

The efforts for higher work quality 
and fulfill the contracts completely 
have placed the company in today’s 
respected position.
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