


ZMC Yapı, insan odaklı bir anlayışla yaşam alanları üretmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için,  inşaat sektöründe 
orta ve büyük ölçekli projelerde kullanılan teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. Diğer yandan sektörün ihtiyaçlarına 
cevap vermeyi hedef edinen ZMC Yapı, ülkemizin pek çok 
şehrinde konut amaçlı yapı üretimi gerçekleştirmektedir.  
 
ZMC Yapı, kuruluşundan bu yana profesyonel, yaratıcı, inovatif 
ve yatırım yapılabilir yapılar inşa ederek istikrarlı bir büyüme 
göstermiş, inşaat sektöründeki saygın konumu korumaktadır. 

ZMC yapı, tüm projelerinde, mühendislik bilimini ve kurumsal tecrübesini 
kalite, güven ve müşteri memnuniyetini arttırmak için harcamaktadır.  

Bir yandan, kalıcı ve köklü bir işletmenin oluşması sağlanırken, 
diğer yandan geleceği inşa etmeye devam etmekteyiz.   

Saygılarımızla…



Görükle’nin Merkezi 
Şimdi Hayatın Merkezi...
Zmc Yapı tecrübesi ile Görükle’nin en merkezi 
lokasyonunda yer alan ZMC Concept ile 1+1 ve 
2+1 full eşyalı modern tasarıma sahip daireleri 
ile size merkezde olmanın ayrıcalığını sonuna 
kadar sunuyor.



Yaşam Tüm Güzelliği İle 
Bu Konseptte Buluştu!
ZMC Concept’in modern mimarisinde, temelden 
çatıya kadar her detay, size daha iyisini 
sunabilmek için titizlikle inşa ediliyor.
ZMC Concept işçilik ve malzeme kalitesi ile size 
hak ettiğiniz güzel yaşamı sunuyor.



Eviniz Huzurun
Kalesi Olmalı...
ZMC Concept, nezih lokasyonu, kapalı 
otoparkı ve 7/24 kameralı güvenliği ile siz ve 
sevdikleriniz için huzurun yeni adresi olacak.



Full Eşyalı Yaşamın
Keyfi Bir Başka!
Minik bir aile, bir iş insanı, akademisyen, doktor 
ve ya bir öğrenci olun ZMC Concept’tin full 
eşyalı dairelerinde yaşamda ihtiyaç duyacağınız 
hemen herşeyi bulacaksınız. ZMC Concept’e 
sadece şahsi eşyanızla gelerek mükkemmel bir 
yaşama başlangıç yapabilirsiniz.



Her Yere Yakın Olmak 
Belki de En Güzeli...
ZMC Concept Görükle’nin tam merkezindeki 
konumu ile büyük marketlere, Görükle 
kapalı pazar alanına, sağlık ocağına yürüyüş 
mesafesindedir. Ayrıca Minibüs ve Otobüs
güzergahındadır. Böylelikle Uludağ Üniversitesi
ve şehir merkezine dakikalar içerisinde 
ulaşabilirsiniz.



Kazandıran, Gerçek Bir 
Yatırım Fırsatı!

ZMC Concept’teki dairenize isterseniz oturum 
amaçlı, isterseniz de yatırım amaçlı sahip 
olun, kazandıran değerli bir mülk’ün sahibi 
olacaksınız. Belki de yaptığınız en kazançlı 
yatırımınız bu olacak.
















