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ESTETİK, HUZURLU VE 
GÜVENİLİR MEKANLAR İÇİN...

FOR EASTHETICS, 
PEACEFUL AND SAFE PLACES...

| 2 | SAYGIN CONSTRUCTION GROUP



1972 yılından beri inşaat sektöründe 3 nesildir faaliyet gösteren, 
büyük bir ailenin kuruluşlarından biri olan Saygın Yapı, gelişen ve 
değişen günümüz şartlarını göz önüne alarak, 45 yıllık bilgi,birikim 
ve tecrübesi ile çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen, konfor ve 
teknolojiyi daha verimli kullanan yapılar inşa etmektedir.

İnşaat sektöründe, Ege’nin prestijli bölgelerinde, değerine değer 
katan projeler  üreten Saygın Yapı, estetik, kalite ve güven unsurla-
rını merkezde tutarak, insan hayatına verdiği değeri gerçekleştirdi-
ği tüm projelerinde göstermektedir.

Stresli ve yorucu geçen günlük yaşantınızda huzuru ve konforu evi-
nize getirmek, kalite ve teknolojiyi yaşamak istiyorsanız; sizleri de 
Saygın Yapı’ya bekliyoruz.

Saygın Construction is one of a large family and is active in 
the construction sector for 3 generations since 1972. It builds 
structures by using comfort and technology considering the 
evolving and changing present conditions with 45 years of know-
ledge and experience to meet the needs of our times.

In the construction sector Saygın Construction shows in all pro-
jects that it gives respect to human life with the constructs that 
have been built in the prestigious locations of Aegean region 
centering aesthetics, quality and confidence  factors.

If you want to bring peace and comfort to your home in your daily 
stressful and tiring life  and experience the quality and techno-
logy ,it will be pleasure us to see you 
Saygın Contruction group offices.
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Marka Değerleri
SAYGIN YAPI Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız 

geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.
Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerine uygun 

yaşam alanları üretmek.
Toplumsal  yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, modern mimarlık ve mühendislik hizmetlerini  aynı potada 
eriterek, tüm projelerimize uygulamak

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘ Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.

Gerek doğal afetler, gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

İlkeleri
Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

Vizyonumuz
Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde 

faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Yaşam Mimarlığı felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan 
saygın yapılar inşa ediyoruz.

Misyonumuz
İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle 
bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı gele-

ceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek.
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Brand Values
In the sector where we are now, Saygın Construction brand values is a set of values that the customers we work together and the things we add to our busi-

ness partners, we develop and with the help of the values that we created again to our community.
To use all the resources we have, in line with needs, expectations and satisfaction for our customers.

To adapt  the city environmental, historical and cultural fabric in our projects.
To produce suitable habitats by appealing to the values of society, with fulfilling the necessary architecture of the era by our 

management team, technical and administrative staff.
Serve to improve the living standards and development of communal living.

To implement all our projects by using the advanced technology, the right solution partners, usage of quality materials, modern architectural and enginee-
ring services by melting in the same pot.

Contribute to the economy by creating new jobs with our policy of continuous productivity.
Support the urban renewal projects in order to prevent unplanned and illegal construction.

Build secure living space in terms of natural disasters and public security.

Principals
Produce fast and high-class, add value to life.

Protect the natural tissue, respect to life.
Ensure continuity of service, support life.

Do not be the architect of a building, be the architect of life.

Our Vision 
Without breaking the bonds of the individual’s nature, to ensure modernity, architectural and high-level technology and by this 
means without losing sight of life architecture philosophy  we set an example to the world  to build prestigious constructions 

which are based on  respect for human and nature.

Our Mission
To offer the ongoing need for housing to human coming from the first age   surrounded by natural and modern amenities.

Primarily by establishing a complete social, sporting and cultural activities to fit a durable ground of natural housing need.
Then to move human to future by using modernity, architectural excellence and intelligent usage of technology and thus to glorify.
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HUZURLU VE GÜVENLİ BİR YAŞAM SAYGIN 
YAPI’DA HAYAT BULUYOR...
PEACEFUL AND SAFE EXISTENCE FINDS
LIFE AT SAYGIN CONSTRUCTION 
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HAYATI SEVDİKLERİNİZLE PAYLAŞACAĞINIZ
HUZURLU VE KONFORLU MEKANLAR

FOR PEACEFUL AND CONFORT PLACES WHERE 
YOU CAN SHARE LIFE WITH YOUR BELOVEDS

Ayrıcalıklı yaşam alanları inşa eden Saygın Yapı, çocukların ve ebeveynlerin 
faydalanabileceği spor alanları, oyun parkları konusundada titiz davranmakta, 

sağlıklı ve huzurlu bir nesil yetiştirilmesi adına çözümler üretmektedir.

Building privileged living spaces Saygın Construction provides solutions by 
making sport fields for the benefit of children and parents and makes tiny 

distinctions in the name of raising healthy and peaceful generations.
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SAYGIN SİTELERİ 2 | 2017 / ALTINKUM DİDİM 
SAYGIN COMPLEX 2 
Evinizin her metrekaresinin birinci sınıf malzemelerle tasarlandığı Saygın 
Siteleri 2’ de, örnek bir site mimarisi ile tanışacaksınız. 2+1 daire, 3+1 kat 
ve bahçe dubleksi seçenekleriyle 3 ayrı bloklardan oluşan sitemiz, ihtiyaç-
lara uygun bir mimari tasarımına sahip. Rahat ve aydınlık bir gelecek için 
tasarlanan projede, planlı yapılaşma ve ferah konut dağılımı sayesinde gü-
neş her zaman evinizde olacak. Çevresindeki doğal güzelliği dairelerine de 
yansıtan Saygın Sitelerinde, herkese ve her ihtiyaca uygun bir daire var.

Each square meter of your home is designed with premium materials and 
you will meet with an example of site architecture. Our complex consists 
of 3 separate blocks and has any appropriate  architectural design for any 
need of any option as 2 + 1 apartment, 3 + 1 floor duplex and garden duplex. 
This project has been designed for a comfortable an d bright future ,thanks 
to its planned construction and refreshing housing sun will always be in 
your home. Saygın Complexes reflect the surrounding natural beauty to the 
apartment and they have apartment for everyone and every need.

• 2+1 Daire / 2+1 Apartment

• 3+1 Kat Dubleksi / 3+1 Floor Duplex

• 3+1 Bahçe Dubleksi / 3+1 Garden Duplex

• Yüzme Havuzu / Swimming Pool

• Hamam / Turkish Bath

• Sauna / Sauna

• Spor Salonu / Sport Facility

• Çocuk Oyun Parkı / Playground for Children

• 24 Saat Kameralı Güvenlik  / 24 Hours Camera Security

• 10 Yıl Malzeme ve İşcilik  Garantisi / 10 Year Materials and Workmanship Warranty
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ESTETİK, FONKSİYONEL,
ÇEVREYE VE DOĞAYA SAYGILI...

AESTHETIC, FUNCTIONAL, RESPECTFUL
FOR ENVIRONMENT AND NATURE...

Kalite anlayışından taviz vermeden, modern mimarisi ve özgün çözümleri 
ile Saygın Yapı, sadece konut değil; sanata dönüşen yaşam merkezleri 

üretmektedir.

Without giving any compromising on quality Saygın Construction not only 
builds modern architecture and original solutions but also produces life 

centers which turns into art.
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SAYGIN SİTELERİ 3 | 2017 / ALTINKUM DİDİM 
Evinizde güvenin ve kalitenin ayrıcalıklarını dolu dolu yaşayacağınız, havu-
zu, denizi,  doğası ve planlı yapılaşmaya uygun mimari tasarımıyla sizlere 
çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz konforlu bir gelecek sunuyor. 3 ayrı 
bloklardan oluşan sitemizde, huzurlu, güvenilir, keyifli ve modern yaşam 
sizleri bekliyor.

You will have the fullest confidence and the quality of privileges as pool, 
sea, nature and the planned construction fitted the architectural design of-
fers a comfortable future with you will spend with your children. Consisting 
of 3 separate blocks Saygın Residence 3 is waiting  you for peaceful, reli-
able and modern life.

• 2+1 Daire / 2+1 Apartment

• 3+1 Kat Dubleksi /  3+1 Floor Duplex

• Yüzme Havuzu / Swimming Pool

• Hamam / Turkish Bath

• Sauna / Sauna

• Spor Salonu / Sport Facility

• Çocuk Oyun Parkı / Playground for Children

• 24 Saat Kameralı Güvenlik / 24 Hours Camera Security

• 10 Yıl Malzeme ve İşcilik  Garantisi / 10 Year Materials and Workmanship Warranty

SAYGIN COMPLEX 3 
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SAYGIN YAPI, YAŞAMIN TÜM GÜZELLİKLERİNİ
YAŞAMAYA DAVET EDİYOR...

SAYGIN CONSTRUCTION INVITES YOU TO
LIVE ALL THE BEAUTIES OF LIFE

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Ekonomistlerden oluşan güçlü kadro 
ve danışmanlarımızla, her bölgede doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ver-

mek bizlerin en büyük hedeflerindendir.

 Consisting of a strong team of architects, engineers,city planners and 
economists one of our biggest target is to give you right, quality and reliable 

service at every location.
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SAYGIN SİTELERİ 4 | 2017 / ALTINKUM DİDİM 
İster havuz keyfi yapın, ister spor yapın, ister doğa ile baş başa kalın, yani 
her günü tatil keyfinde yaşayın. Modern mimarinin teknoloji ve kaliteyle 
buluşarak tasarlanan Saygın Siteleri – 4,  4 ayrı bloklardan oluşmaktadır. 
Günlük yaşamın stresinden arınmanıza yardımcı olacak sitemiz, huzurlu ve 
ferah bir yaşam alanı sağlıyor.

• 2+1 Daire / 2+1 Apartment

• 3+1 Kat Dubleksi  / 3+1 Floor Duplex

• Yüzme Havuzu  / Swimming Pool

• Hamam / Turkish Bath

• Sauna / Sauna

• Spor Salonu / Sport Facility

• Havuz Başı Kafetarya  / Poolside Cafe

• Çocuk Oyun Parkı / Playground for Children

• 24 Saat Kameralı Güvenlik / 24 Hours Camera Security

• 10 Yıl Malzeme ve İşcilik  Garantisi / 10 Year Materials and Workmanship Warranty

Whether enjoying the pool ,do sports or stay alone with nature ,so enjoy 
every day of the holiday experience. Saygın Residence 4 consists of 4 se-
parate blocks of modern architectural technology and quality. Our complex 
will help you to purify the daily life stress and provides a peaceful and spa-
cious living area for you .

SAYGIN COMPLEX 4 
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CONSTANTLY VALUE INCREASING INVESTMENTS IN 
CITY CENTER LANDMARK, BANKS, SHOPPING MALLS 

AND AT ANY POPULAR LOCATIONS

ŞEHRİN MERKEZİ NOKTALARINDA, 
BANKA, AVM VE POPÜLER YERLERDE, DEĞERİ

SÜREKLİ ARTAN YATIRIMLAR
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DOĞAYLA BARIŞIK AYDINLIK, FERAH ,
SON DERECE ŞIK , ELİT , PRESTİJLİ

YAŞAM VE SOSYAL ORTAM SEÇENEKLERİ

ENVIRONMENTALLY AWARE BRIGHT, SPACIOUS,
EXTREMELY ELEGANT , ELITE, PRESTIGIOUS

LIFE AND SOCIAL MEDIA OPTIONS

Size huzurlu, güvenilir, keyifli ve modern bir yaşam sunuyoruz.
Saygın Yapı olarak, temel gayemiz, deneyimli, birikimli,nitelikli insan 
kaynağımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile kente kimlik katan projeler 

üretmek. İnsanımızın yaşam standartlarını yükselterek, içinde huzur ve 
keyifle yaşayacakları yaşam alanları oluşturmaktır.

We offer you a peaceful, reliable, pleasant and a modern life. As Say-
gın Construction  our main aim is to construct objective, experienced, 

qualified human resource and to add a new innovative identity approach 
to the city. Raising the qualities of the living standards of our people we 

create living places where people live in peace and joy.
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SAYGIN VİLLALARI | 2017 / ALTINKUM DİDİM 
Hayal ettiklerinizi duymuş ya da aklınızı okumuş olabilir miyiz? 
Yılların vermiş olduğu tecrübemizle, size mutlu yeni bir hayat sunabilmek 
için her şeyi düşündük. Havuzu, spor salonu ve çocuk oyun parkı gibi sosyal 
alanları, son derece estetik peyzaja sahip ortak yaşam sahaları, kapsamlı 
güvenlik sistemi ve rahat otopark alanıyla Saygın Villaları sizlere sakin, hu-
zur dolu yeni bir yaşam imkanı sunuyor.

• 3+1 Tripleks / 3+1 Triplex

• 4+1 Tripleks / 4+1 Triplex

• 5+1 Tripleks / 5+1 Triplex

• Isı ve Ses Yalıtımlı Duvar ve Camlar / Heat and Sound Insulated Walls and Windows.

• Özel Üretim PVC Raylı Sistemler / Special Production of PVC Rail Systems.

• İhtiyaç ve İsteklere Bağlı Akıllı Ev Sistemleri / 
   Smart home systems connected on need and demand.

• Dünyanın Her Yerinden Uzaktan Ev Yönetimi ve İzleme İmkanı / 
   To reach, control and be able to watch the property for 24 hours online 
   wherever you are on the world

• Özel Yüzme Havuzu / Private Swimming Pool

• Hamam / Turkish Bath

• Sauna / Sauna

• Spor Salonu / Sport Facility

• Çocuk Oyun Parkı / Playground for Children

• Otopark / Car Park

• 24 Saat Kameralı Güvenlik / 24 Hours Camera Security

• 10 Yıl Malzeme ve İşcilik  Garantisi / 10 Year Materials and Workmanship Warranty

We might read or hear what you have imagined in your mind?
We thought of everything to offer you a happy new life with our experien-
ce of many years. Saygın Villa offers the possibility to live in a new calm, 
full of peaceful life with social facility of its swimming pool, sport facility 
and children playground. In addition to this they have the highly aesthetic 
landscape of common living area, a comprehensive security system and a 
comfortable parking place for its residences.

SAYGIN VILLAS
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KOŞULSUZ MEMNUNİYET...

UNCONDITIONAL SATISFACTION ...
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DİĞER PROJELER

OTHER PROJECTS

Çağdaş bir yaşam için
her zaman daha fazlası...

Tüm faliyetlerinin merkezinde koşulsuz müşteri memnuniyetinin yer 
aldığı Saygın Yapı, yapılarını vaad edilen zamanda, eksiksiz, kaliteli bir 

şekilde teslim eden, müşteri odaklı çözümler üretmektedir.

For a modern life always
more and more...

Saygın Construction produces customer-oriented solutions and delivers the 
properties at the promised time full completed and with high quality that in 

the center of all activities where the customer satisfaction stands.
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SAYGIN REZİDANS

ALTINKUM PLAJI ALTINKUM LİMAN

ÇAMLIK



DİDİM, ALTINKUM VE EGE BÖLGESİNDE DEVAM EDEN REZİDANS PROJELERMİZ 
DAİRELER - DUBLEKSLER - İŞYERLERİ

ONGOING RESIDENCE PROJECTS IN DIDIM, ALTINKUM AND EAGEAN REGION
PROPERTIES, DUPLEXES, OFFICES

ALTINKUM PLAJI ŞUBEMİZ VE MERKEZ OFİSİMİZDE HİZMETİNİZDEYİZ
WE HOPE TO SEE YOU AT OUR ALTINKUM BEACH BRANCH OFFICE AND CENTRAL OFFICE




