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GossoG

2009 Yılında Ankara 
Ticaret Odasına bağlı olarak 
kurulmuş bir aile şirketi olan GossoG; 

Ulusal/Uluslararası alanlarda özgün, estetik ve modern 
endüstriyel yapılar, sanayi yapıları, ürün işleme, ürün paketleme ve 
depolama tesisleri, hayvancılık tesisleri, fabrika binaları vb. yapıları inşa etmek ve 
bu tesislerde kullanılan bilgi ve teknolojinin yerinde kullanıldığı birçok dünya ülkesinde çalışma 
yapmış, sektöründe uzman bir ekibin, çağdaş ve profesyonel bir yönetim modeli ile yönettiği bir şirketidir.

Elektromekanik ve Sinyalizasyon projeleri konusunda da çalışmalarını sürdürmekte olan firmamız bu alanda gelişen 
yeni mühendislik çözümlerini sahada başarılı bir şekilde uygulayarak faaliyet gösterdiği her sektörde olduğu gibi bu 
sektörde de üstlenmiş olduğu tüm projeleri başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak hedefiyle çalışan  GossoG, çalışmalarını ulusal ve uluslararası kalite, çevre 
ve güvenlik sistemlerine göre sürdürmektedir.



Kalite Politikası

GossoG; Türkiye yapı sektörünün, hizmet kalitesini yükseltmek ve uluslararası 
standartlara kavuşturmak temel politikası ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ekonomik büyümenin temel kaynağı olan Sanayi, Endüstri ve Tarım gibi sektörlerin ve 
dolaysı ile bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde başarının temel parametresi, 
fiziki altyapının ihtiyaca doğru bir şekilde cevap vermesidir. Tasarım ve mühendislik 

politikalarımızın temelini bu temel parametre oluşturmaktadır.

Türkiye’nin kalkınma stratejisinin temel dinamiği olan bu üretim sektörlerinde tasarım 
ve mühendislik hizmetlerinin dışında yapının yüklenici firması, tedarikçi firmaların 
yapısı ve yapı elemanlarının kalitesi gibi unsurlar, yapılacak yapını kalitesini, teslim 

zamanını ve ekonomik ömrünü doğrudan belirlemektedir. 

GossoG, faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti odaklı hareket tarzı ile aynı zamanda İş 
güvenliği, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, gelecek 

hedeflerine adım adım ulaşmak için ulusal ve uluslararası alanda prensiplerinden 
ödün vermeden çalışmalarını sürdürmektedir.

GosssoG çalışanları, içinde bulundukları sektör çalışanlarına, ilgili tüm kamu kurum 
ve kuruluş çalışanlarına, yatırımcı firma ve girişimcilere, aynı zamanda katma değer 

yaratan tüm yerli / yabancı menşeli tedarikçi firma çalışanlarına ve sosyal çevrelerine 
saygı ve güveni esas alan bir iletişim modeli ile iletişim kurarak, GossoG  kurumsal 

menfaatleri için çalışırlar.

GossoG / CEO
Nursevdin Öztürk
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Eşit Mesafe

Bilgiyi Paylaşmak

Sosyal Sorumluluk

Şeffaf İletişim

Yapı sektöründe, uluslararası bir 
yönetim modeli geliştirmek.

Davranış ve uygulamalarda; Dil, din, 
siyasi düşünce, ırk, bedensel engelli, 
yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan 
tarafsız davranmak.

Gelişmiş toplum olmanın esası olan 
bilgiyi; doğru, eksiksiz ve cömert bir 
şekilde paylaşmak.

Sosyal sorumluluk bilinci ile çevreye, 
ülke ekonomisine değer katmak için 
çalışmak.

Saygı kuralları çerçevesinde, kalite ve 
güven esasına bağlı şeffaf bir iletişim 
modeli ile hareket etmek

Kurumsal İlkeler

Uluslararası
Yönetim Modeli
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“Gelişmiş toplum 
olmanın esası olan 

bilgiyi; doğru, eksiksiz 
ve cömert bir şekilde 

paylaşmak.”

7“güçlü çözüm ortağınız”



Faaliyet Alanları

TASARIM VE 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

MODERN HAYVANCILIK
TESİSLERİ

ANAHTAR TESLİM
FABRİKA BİNALARI

ENDÜSTRİYEL
YAPILAR

ANTREPO VE
HANGARLAR

PREFABRİK YAPILAR ÇELİK YAPILAR SOĞUK HAVA DEPOLARI
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Tasarım
ve

Mühendislik
Hizmetleri

GOSSOG YAPI olarak, kullanıcılar için doğru çözümler üretmek 
adına; fonksiyonel, yapısal ve estetik ölçütlere en uygun şekilde 
tasarlamayı ilke haline getirerek, bu sektörde ilkler arasında yer 
almayı hedeflerken, bu süreçte konfor, kalite, süre ve maliyet 
esaslarını göz önünde bulundurarak, ihtiyaçları en iyi şekilde 
karşılamayı prensip edinmiştir.
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Modern
Hayvancılık Tesisleri
Hayvancılık sektöründe, işletme tipine göre optimum işletmeler inşa etmek, GossoG’un 
hizmet konuları arasında yer almaktadır.
 
Hayvancılık yatırımlarında başarılı bir işletme olmanın ilk koşulu, Hayvanlar için iyi 
tasarlanmış ve inşa edilmiş bir yaşam alanı oluşturmaktır. İşletmenizdeki hayvanların günlük 
metabolik faaliyetlerini sürdürürken ihtiyaç duydukları, optimum koşulları sağlamanız 
gerekmektedir. Hayvanlar gün içinde trafik oluşturmadan, yem, su, oksijen, gün ışığı gibi 
gereksinim duydukları besin ve diğer kaynaklara ulaşabilmeleri, barınak ortamında biriken, 
amonyak, üre gibi gazların barınak ortamından kısa bir sürede uzaklaştırılması, yine barınak 
ortamında olası cereyan, sıcak ve aşırı soğuktan kaynaklı stres faktörlerini bertaraf etmek 
için her yönü ile iyi tasarlanmış  ve inşa edilmiş bir fiziki yaşam alanı içerisinde bulunan 
hayvanlarınız size genetik şifrelerinde bulunan eti veya sütü sizden esirgemeyeceklerdir.

GossoG Tasarladığı projelerin inşaat uygulamalarını yapan inşaat tedarikçisi bir firmadır.
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Endüstriyel
Yapılar

Endüstriyel yapılar üzerine uzmanlaşan firmamız, müşterinin talepleri 
doğrultusunda dizayn, projelendirme, imalat ve uygulama çalışmalarını 
bir bütün olarak yürütebilmektedir. Üstlendiği işlerde yapmış olduğu 
detaylı ve ergonomik proje çalışmaları ile hızlı bir şekilde sonuca 
ulaşarak geçiş sürecindeki zaman kaybını minimuma indirmekte ve 
firmaların olabildiğince çabuk faaliyete geçmelerini sağlamaktadır.

Sanayi tesislerinin çelik imalatları ve betonarme kısımları ile birlikte 
tüm projelerini komple üstlenerek  anahtar  teslim hizmet vermekteyiz.
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Prefabrik
Yapılar

“Süreklilik” prensibini ilke edinen GOSSOG YAPI, Prefabrik yapılarının 
tamamlanma süreçlerinin tümünde “Kalite Yönetim Sistemleri”ni başarıyla 
uygulanmaktadır.  “Ar-Ge” çalışmaları ile sektöründeki lokomotif kimliğini 
harmanlayarak önemli değerler oluşturmaktadır. 

Prefabrik yapı üretiminde, müşterilerine daima yüksek kalite de ürün ve 
hizmet sunarak sektörel çıtayı devamlı yükseltmektedir.
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Antrepo ve
Hangarlar

GOSSOG YAPI olarak firmamız müşterilerinin talepleri 
doğrultusunda, ürünlerinizin  her türlü dış etken ve iklim 
şartlarından korunmasını sağlayacak şekilde yapılarak, 
Antrepo ve Hangarların  anahtar teslimi  yapılmaktadır. 
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Çelik
Yapılar

GOSSOG YAPI deneyimli, araştırmacı ve yenilikçi yapısı, 
değerlerine bağlılığı, müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun 
teknik çözümler getirme yaklaşımı, ekonomik ve optimum 
çözüm üretme titizliği ile çelik yapı yatırımlarınız için 
anahtar teslimi yapım hizmeti vermektedir.
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Soğuk Hava
Depoları

Soğuk Hava Depoları ürünlerin depo ömrünü uzatmak ve de ürünün 
doğal özelliğini bozmadan muhafaza etmek için önemli bir yere sahiptir. 
Hayvansal ürünler, Tarımsal ürünler, Su ürünleri, Unlu Mamüller, Tıbbi 
ve Medikal ürünler vb. gibi erken bozulma riski olan tüm ürünlerin 
ilk aşamasından son aşamasına kadar yani üretiminden başlanılarak 
tüketimine kadar Soğuk Hava Deposunda muhafazası gerekmektedir. 
GOSSOG YAPI tüm projelerini komple üstlenerek  anahtar  teslim 
hizmet vermektedir.
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