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EVİNİZ
YENİLENSİN
UZMAN ELLERDE
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ULUSLARARASI
İNŞAAT DENEYİMİMİZLE

ŞİMDİ DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 
FARK YARATIYORUZ.
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Kentler değişiyor. Yaşam biçimleri değişiyor. Uzun yıllardır yaşadığımız 
sokaklar değişiyor. Çevredeki apartmanlar birer birer değişiyor.

Siz de çok daha güzel, çok daha modern, çok daha sağlam ve çok daha 
keyifli bir apartmanda yaşamaya başlamak için bir an önce bu değişimin 
bir parçası olun.

Kentler değişiyor,
yaşam değişiyor...
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Aynı apartmanda eskisinden
çok daha değerli bir
gayrimenkulünüz olsun

Yaşlanmış ve yıpranmış binaların değeri hızla düşüyor. Etrafta 
yeni binalar hızla çoğalırken eski görünen, sağlamlığından 
şüphe duyulan binalar aynı sokaktaki yeni yapılara göre çok 
daha düşük fiyatlara alıcı bulabiliyor ya da hiç alıcısı olmuyor. 
Gökşin İnşaat, apartmanınızı yeniden inşa ederek onun 
değerini günümüzün gayrimenkul standartlarına yükseltiyor.

İNŞAAT ALANINDA

ULUSLARARASI
UZMANLIK
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Aynı apartmanda
eskisinden çok daha
sağlıklı yaşayın

Bu size şaşırtıcı gelmiş olabilir ama doğru. Binaların 
yaşlanması ve tabii yıllar içinde gerekli müdahalelerin 
yapılmamış olması, rutubet başta olmak üzere daha pek çok 
nedenle o binaları içinde yaşayanlar için sağlıksız hale getirir. 
Gökşin İnşaat, apartmanınızı yeniden inşa ederek onu sizin 
için çok daha sağlıklı bir binaya dönüştürüyor.

PLANLANAN SÜREDE

PROJE TAMAMLAMA
GÜVENCESİ
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Aynı apartmanda
eskisinden çok daha
konforlu yaşayın

Gökşin İnşaat, apartmanınızı yeniden inşa ederken, günümüz 
mimarisinin yanı sıra günümüz yaşamının beklentilerini ve 
alışkanlıklarını da göz önünde bulunduruyor. Sizin eskisinden 
çok daha konforlu bir eve sahip olabilmeniz için bütün 
detaylar yeniden planlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

YÜKSEK
STANDARTLAR
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Aynı apartmanda
eskisinden çok daha
güvenli yaşayın

Deprem yönetmelikleri, inşaat teknikleri, malzeme kalitesi 
eskiye göre çok değişti. Gökşin İnşaat, apartmanınızı inşa 
edildiği zamanların çok üstünde bir teknik ve teknoloji ile 
inşa ediyor. Aynı apartmanda yaşayacak ama bundan sonra 
depreme karşı güvende olacaksınız.

YAPIYA DEĞER KATAN

MALZEME
KALİTESİ
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Aynı apartmanda
eskisinden çok daha
mutlu yaşayın

Elbette apartmanınızda çok mutlu günler yaşadınız. Apartmanın kapısını 
kim bilir kaç defa çok mutlu eden bir haberle açtınız. Apartmana kim bilir 
kaç defa müjdeyle, mutlulukla koştunuz. Yine de eskiyen ve artık ihtiyar bir 
çabayla zar zor açılan kapı, eski Türk filmlerinden kalmış gibi duran modası 
geçmiş posta kutuları, sık sık arızalanan emektar asansör... Onlar rolü artık 
gençlere bıraksa ve siz apartmana her girdiğinizde zamanın kapısı pırıl pırıl 
bir dünyaya açılsa daha mutlu olmaz mısınız?

Gökşin İnşaat, yeni apartmanınızda yepyeni mutluluklar yaşayacağınız pırıl 
pırıl hayat inşa ediyor.

ÇEVREYE

PROJELER
SAYGILI
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Kentsel dönüşümde 
bize güvenin
Kentsel dönüşüm büyük bir değişim. Her anlamda güven üzerine 
kurulması gereken ilişkiler bu değişimin temelini oluşturuyor.

Gökşin İnşaat, 1993 yılından bu yana edindiği tecrübeleri ve 
gücü ile sürecin en başından sonuna dek verdiği tüm sözleri 
tutuyor. Gayrimenkul sahiplerinin haklarını, her şeyin önünde 
tutup, evlerini teslim edene dek her konuda onlara kulak veriyor.

Siz de bize güvenin; eviniz yenilensin, 
eski güzel günleriniz aynı kalsın.
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Biz kimiz?
Gökşin İnşaat’ı 1993 yılında Bursa’da kurduk. 

10 yıl Bursa ve Güney Marmara’da Devlet Su İşleri (DSİ)’nin  
dere ıslahı, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere 

bir çok projeyi başarı ile tamamladık.

2003 yılından sonra, katı atık yönetimi alanında 
altyapı ve çevre teknolojilerine odaklandık.

Katı atık düzenli depolama tesisleri, kompost tesisleri, 
geri dönüşüm ve ayrıştırma tesisleri, gaz yakma ve 

gazdan enerji üretim tesisleri, eski atık sahalarının 
rehabilitasyonları, evsel ve endüstriyel atıksu arıtma 

tesisleri, içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri, isale 
hatları, atık su şebekeleri konularında projelendirme, 

müşavirlik, anahtar teslim inşaat ve taahhüt hizmetleri 
vermeye devam ediyoruz.

‘Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi’ alanında yurtiçi ve 
yurtdışında bir çok başarılı projeye imza attık.

Ar-Ge ve İş Geliştirme yatırımlarımız sayesinde dünya 
standartlarında daha ekonomik ve çevreye duyarlı yenilikçi 
çözümler üretiyoruz.
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Azerbaycan 
Bakü-Balakhani
Katı Atık Yönetimi Projesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanlığı’nın talebi ile Balakhani Vahşi 
Depolama Sahası Rehabilitasyonu ve Düzenli 
Depolama Sahası İnşaatı.

REFERANSLARIMIZDAN

Balıkesir
Katı Atık Yönetimi Projesi

AB’den hibe alınarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı IPA Daire 
Başkanlığı tarafından ihale edilen 
Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi.
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Arnavutluk
Katı Atık Yönetimi Projesi

Gürcistan 
Rustavi
Katı Atık Yönetimi Projesi

Düzce
Katı Atık Yönetimi Projesi

Eskişehir
Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi

Bodrum Gölköy
Atık Su Arıtma Tesisi

Azerbaycan 
Karadağ ve 
Surakhani
Atık Depolama Saha Rehabilitasyonu

REFERANSLARIMIZDAN
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Asmin Hotel
Bodrum

?????

REFERANSLARIMIZDAN

Gökşin Sitesi
Bursa

????
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Özel Konutlar
Bodrum

?????

40
proje

‘a yakın

24
Yılda

250
kişilik uzman

kadro
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Gökşin = Kalite
Gökşin İnşaat, kaliteye vermiş olduğu önemi, yılların kazandırdığı bilinçle 
2006 yılında aldığı ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite yönetimi 
sistem belgeleriyle kanıtlamış ve “Entegre Yönetim Sistemi” ile perçinleyerek 
dünyada kabul edilen standartlara taşımıştır.
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GÖKŞİN İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Çalı Mah. Ahıska Cad. No: 219A Nilüfer / BURSA
T: +90 224 482 50 63   F: +90 224 482 50 64 

info@goksin.com.tr 

www.goksin.com.tr


