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ANKA MIMARLIK - KONFERANS SALONU PORTFOLYO
İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

HAKKIMIZDA
Anka Mimarlık ‘ Her zaman güven unsurunu ön

OKÇULAR TEKKESI
RESTORATÖR YÜKSEK MİMAR

ALİ KAHRAMAN;

planda tutmayı ve sonucu ne olursa olsun hiç

1974 yılında Isparta’da doğdu. 2000 yılında

Okçular Tekkesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan salon 200 kişilik olup, yaklaşık 300 m2’dir.

bir şekilde güveni sarsmamayı, bilimsel metot-

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü

2012 yılında tüm inşaat işi, ses-ışık sistemleri tarafımızdan Gür-Yapı adına gerçekleştirilmiştir.

larla işini en iyi şekilde yapmayı amaç ve ilke

bitirdi. Özel Şirketlerde uygulamadan sorumlu

edinmiştir’.

şantiye şefi yardımcısı ve şantiye şefi olarak

Vizyonumuz;

görev aldı. 2006 yılında Mimar Sinan Üniversi-

Kullanıcılarımızın kendilerini güvende hissede-

tesi, Restorasyon Tarihi Çevre Değerlendirmesi

cekleri, rahatlık ve huzur içerisinde yaşayacakları

programında

mekanları tasarlamak ve hayata geçirmektir.

tamamladı. 2004 yılında sahibi olduğu ANKA

Misyonumuz

Mimarlık İnşaat Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şirketini

Bölgesel değerleri objektif olarak değerlendirip,

her türlü Mimarlık ve İnşaat Uygulama hizmeti

çevreye sürekli değer katarak sürdürülebilir

vermek üzere kurdu.

yüksek

lisans

eğitimini

modern dokunuşlara imza atmaktır.

KALİTE,İSG&ÇEVRE POLİTİKASI;
Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz alt yapı, üst yapı, inşaat taahhüt ve eski eser restorasyon işleri , mimarlık proje ve
mühendislik, peyzaj işleri (çevre düzenleme bakım onarım) zamanında ve projelerine uygun
olarak gerçekleştirmek Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp,
projelerimize katılımlarını sağlamak İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak. Tüm çalışanlarımıza
gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri
dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak,
çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek,
çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak Kalite, İSG Kalite Yönetim Sistemleri ve Çevre
Boyutları ile ilgili tüm yasal şartlara uyarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak. Müşteri memnuniyetini
her şartta gözetmek.
Firmamızın Kalite,İSG&Çevre Politikasıdır.
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ATATURK KULTUR MERKEZI

BAGDAT ÇOCUK
KULTUR MERKEZI

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu tüm iç dekorasyon, ses-ışık, akustik projeleri

Bağdat Çocuk Kültür merkezi için yaklaşık 600 ve

inşaatı işidir.

yaklaşık 950 kişilik iki adet tiyatro salonu ve yine 2
farklı yerleşim şemasında olmak üzere 2 adet sinema salonu tasarlanmıştır.
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ATASEHIR CAMII
KONFERANS SALONU,
VIP ODA, KULIS, MUTFAK TASARIMI

Kompleks kapsamında, Konferans salonu, özel olarak
tasarlanmış VIP Oda, Tiyatro için bir arka oda(Kulis) ve
Mutfak tasarımı projesidir.
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KADIR HAS ÜNIVERSITESI

BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan eski kütüphane biriminin Konferans Salonu olarak yeniden kullanımı için öneri projeleridir.

Bahçeşehir Üniversitesi sahnesi, 300 kişilik yaklaşık 400 m2 dir.
Komple inşaat işleri yapılmıştır.

03

10

11

İstanbul
Türkiye
Cihannuma Mah. İsmailiye Sok.
Güvercin Apt. No: 1 D:4
Beşiktaş
tel: (212) 236 23 24 - 25
fax: (212) 259 37 24
info@ankamimarlik.com.tr
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN :

www.ankamimarlik.com.tr

