Kurumsal
Herkesin bir hayali var. Kimi bu hayalin peşinde koşarken mucizeler gerçekleştirir,
kimi hep erteleyerek zamanı tüketir. Şenkaya, başladığı yolda, her zaman mucizelere dokundu.
Yaşamanın verdiği o muazzam tadı fark edenlere, kendileri gibi olmanın mutluluğunu yaşattı.
Ruhu olmayan mekânların, hiçbir zaman insana uyum sağlayamayacağını bilerek inşa ettiği
her proje, doğasına da uyum sağladı.
Güçlü analiz yönüyle, insana iyi gelecek noktaları belirleyerek, proje skalasını anbean
güçlendirdi. İnsana, çevreye, dünyaya ve ﬁkirlere saygılı bir yapıyla yenilikler tasarlayıp üretirken,
doğayı koruyan evrensel ﬁkirlere de sahip çıkarak geleceği de korudu.
Şenkaya, iyi gelecek lokasyonlarla, iyilik ve kusursuzluk inşa etmeye devam edecek.
Çünkü her şey, mutlu olmak için…

Geçmişten bugüne
Şenkaya, 1995 yılında kaliteli, kusursuz ve mutlu yaşam alanları yaratmak üzere
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun olan
Ferruh Şenkaya tarafından kuruldu. 1995-2000 yılları arasında yoğun olarak
Ege bölgesinde ticari yapı ve konut üretimleri gerçekleştiren şirket, 2000 yılından itibaren
Ege bölgesinden sonra Portföyüne İstanbul’u da ekleyerek yerli ve yabancı yatırımcılara
kendi öz sermayesi yle konut projeleri ve taahhüt işlerine imza attı.
Bugüne kadar iş merkezleri, fabrikalar, otomotiv plazaları, kültür merkezleri,
konut ve villa projelerinin inşaatlarını büyük bir özenle gerçekleştirdi.
2011 yılında merkezini İstanbul'a taşıyarak “Planet” temalı projeleriyle kalite ve
çevre bilincinden ödün vermeden İstanbul'da faaliyet göstermeye başladı.
500.000 metrekareden fazla inşaat alanında ismi olan Şenkaya,
hâlâ yüksek kalitede, sıra dışı projelere imza atmaya devam ediyor.
Bugün, “iyi yaşam” konseptiyle hayalleri olanlara iyi gelecek bir lokasyonda,
İstanbul Kemer’de, yepyeni bir projeye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.
Privé ile her zaman hak ettiklerini yaşamak isteyenlerin buluştuğu nokta olmaya hazır.

Dünyaya ve sektöre bakışı
Şenkaya, kendi sektöründe kaliteli, istikrarlı ve doğru büyüme stratejileriyle
herkes için doğru yaşam alanları oluşturuyor. Tüm projelerinde iyi yaşamayı
odağa alırken hayatı hak edilen şekilde yaşatıyor.
En son teknolojik gelişmeler ışığında
hayata geçen zamansız projeler, insan ve çevre konforu
gözetilerek tasarlanıyor.

Çevre politikası
Şenkaya, her projesiyle çevre standartlarında dünyayı yakalamayı hedeﬂiyor.
Fark yaratan projeleriyle her zaman en yeniyi ve iyiyi sunarken, doğaya,
çevreye, insana saygı duyuyor ve bunu bir sorumluluk olarak benimsiyor.
Proje süreçlerinde çevreyle dost uygulamalarla gerekli önlemleri alan ve
ayrıntılara dikkat eden Şenkaya, sürdürülebilir
bir gelecek kurmanın öneminin farkında.

