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ATILIM CONSTRUCTION HAKKINDA

ATILIM CONSTRUCTION İnşaat Taahhüt, Proje ve Mühendislik Ltd. Şti. kurucuları 
inşaat ve gayrimenkul sektöründe 1998 yılından bu yana hizmet vermektedirler.

Şirket kurucuları yurtiçinde Ankara, Bodrum, İstanbul, İzmir ve Kırklareli’nde, 
yurtdışında Avusturalya, Romanya, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar ve Nijer 
gibi birçok ülkede hayata geçirilen projelerde bulunarak önemli tecrübeler edinmişlerdir.

Temel faaliyet alanı inşaat olan Atılım Construction, inşaat taahhüt, arsa payı karşılığı 
projeler, doğal taş bina kaplamaları, doğal taş sert peyzaj işleri, çelik projeler, doğal taş bina kaplamaları, doğal taş sert peyzaj işleri, çelik yapılar, proje 
yönetimi ve danışmanlık ile projesel hizmetleri yerine getirmektedir.

Misyonumuz;
Atılım Construction olarak, kaliteli bir yaşamın sürdürülebildiği yaşam alanlarının 
her bireyin hakkı olduğunu inanıyoruz. Tüm ekibimiz ve iş ortaklarımız ile bunun 
sağlanması için çalışmaktayız.

Vizyonumuz;
YYenilikçi, akılcı ve doğru yaklaşımlar ve çözümlemeler ile Türkiye’nin köklü ve güvenilir 
inşaat kuruluşlarından biri olmak.

Hizmet vermiş olduğumuz konut sektöründe müşteri memnuniyetinin, başarıyı ve 
başarının devamlılığını getiren en büyük etken olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden 
müşteri memnuniyeti firmamızın öncelikli konularının başında gelmektedir.
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ABOUT ATILIM CONSTRUCTION

The Atılım Construction founders are involving construction and real estate sector 
since 1998.The founders of the company have significant experiences at some 
domestic Projects  in Ankara, Bodrum, Istanbul, İzmir and Kırklareli, and abroad 
in many countries such as Australia, Romania, Iraq, Azerbaijan, Turkmenistan, 
Qatar and Niger.

Atılım Construction’s main field activities are construction managment, construction 
contracting, natural stone buildings, natural stone hard landscaping, steel constructions, contracting, natural stone buildings, natural stone hard landscaping, steel constructions, 
project management and consultancy.

Our mission;
At Atilim Construction, we believe that each person has the right to have a quality 
and comfortable life.We work with all our team and business partners to ensure this.

Our vision;
To be one of the well-established and reliable construction companies of Turkey with 
innoinnovative, rational and correct approaches and solutions.

We believe that customer satisfaction will bring success and continuty in our 
bussiness. So our priority is about our customer satisfaction.

ŞİRKET ADRESİ :
Müskebi Mh. Müskebi Cd. No:B/6 
Bodrum – Muğla  / TÜRKİYE

İLETİŞİM DETAYLARI : 

E-mail : info@atilimconstruction.com.tr
Web Adresi : www.atilimconstruction.com.tr
TTelefon : +90 ( 252 ) 358 55 11
GSM      :+90 ( 532 ) 159 70 51 

COMPANY ADRESS : 
Muskebi Mh. Muskebi Sk. No:B/6 

Bodrum – Mugla  / TURKEY

CONTACT DETAILS : 

E-mail : info@atilimconstruction.com.tr
Web Page : www.atilimconstruction.com.tr

Phone : +90 ( 252 ) 358 55 11Phone : +90 ( 252 ) 358 55 11
Mobile Phone  :+90 ( 532 ) 159 70 51 
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