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As Isra Holding, Since 2002, we are acting with the 
principles that form the basis of our business understanding 
in every field we operate in.
We are adding quality and prestige to every work we do 
in accordance with the principles of trade and within the 
framework of the determined standers.

We don›t just focus on our own success, We aim to provide 
commercial and moral contributions to our clients and 
solution partners with a synergy that make everyone earns 
as we earn and develops as we grow. 
We are among the reliable companies in every sector we 
enter, with corporate stance, trust and transparency - based 
relations.

 Today if we are moving towards the goal of becoming one of 
the leading companies in Turkey, we owe this to our working 
principles.
In all areas in which we operate We have always focused on 
sustainable quality.
In the global market, We operate in real estate, energy, 
trade, tourism and many other sectors.

İsra Holding olarak; 2002 yılından beri faaliyet 
gösterdiğimiz her alanda, iş anlayışımızın temelini oluşturan 
ilkelerimizle hareket ediyoruz.
Ticaret esaslarına uygun ve belirlenen kurallar çerçevesinde 
yaptığımız her işe kalite ve prestij katıyoruz. 

Sadece kendi başarımıza odaklanmıyor; kazandıkça 
kazandıran, büyüdükçe geliştiren bir sinerjiyle 
müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza ticari ve manevi 
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kurumsal duruş,̧ güven ve 
şeffaflık esaslı ilişkilerle girdiğimiz her sektörde güvenilir 
şirketler arasındayız.

Bugün Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olma 
hedefinde ilerliyorsak bunu çalışma ilkelerimize borçluyuz. 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda
daima sürdürülebilir kaliteye odaklandık.
Küresel pazarda; gayrimenkul, enerji, ticaret, turizm ve daha 
birçok farklı sektöre yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. 

KURUMSAL BAKIŞ
CORPORATE VIEW
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It has been 20 years since we started our journey in 2002. 
In this journey we embarked on with our never-ending 
determination to work and our goal of development, the only 
thing we trusted was our principles.

Today, the steps we take by adding quality and prestige to 
everything we do have grown. We have become one of the 
reliable brands of Turkey.
Our understanding of work that shaped by our principles of 
trust and transparency and our sincere human relations are 
the basis of our success.
We are glad to provide work opportunities and contribute 
to the development of our country with the pride and 
responsibility of the huge growth we have achieved in the 
fields of Contracting, Construction, Real Estate Development 
and Energy.
As İSRA HOLDİNG, we are moving forward by holding on to 
our values and will continue to embrace the future with our 
principles.

Yolculuğumuza başladığımız 2002 yılından bugüne 20 
yıl oldu. Hiç bitmeyen çalışma kararlılığımız ve gelişim 
hedefimizle çıktığımız bu yolculukta güvendiğimiz tek şey, 
hep ilkelerimizdi. 

Bugün, yaptığımız her işe kalite ve prestij katarak 
attığımız adımlar gittikçe büyüdü. Türkiye’nin güvenilir 
markalarından biri haline geldik.  Güven ve şeffaflık 
ilkelerimizle şekillenen çalışma anlayışımız ve samimi 
insan ilişkilerimiz başarımızın temeli. Müteahhitlik, 
İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme ve Enerji alanlarında 
yakaladığımız dev büyümenin gururu ve sorumluluğu ile 
istihdam sağlamanın ve ülkemizin kalkınmasına katkıda 
bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İSRA HOLDİNG olarak 
değerlerimize sımsıkı sarılarak ilerliyor, geleceği ilkelerimizle 
kucaklamaya devam ediyoruz.



Küresel pazarda; gayrimenkul, enerji, ticaret, turizm ve daha 
birçok farklı sektöre yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. 

In global market, we operate in real estate, energy, trade,
tourism as well as many other sectors.
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Sonuç Odaklı

Hedeflerimiz bizim için sonuç ̧değil başlangıçtır. Sonuca 
ulaştığımız nokta; beklentilerin üzerinde, bir öncekinden 
daha iyi ve yol göstericidir. Başarma azmi ile güçlenen 
çalışkanlığımız ve hiç yılmadan ilerlememizi sağlayan bitip 
tükenmez sabrımız ile hedeflediğimiz sonuca yüzde yüz 
ulaşırız.

Kaliteli Üretim, Kaliteli Hizmet

Mükemmellik hedefi ile kalitemizin sürdürülebilirliği için 
çalışırız. Üretim ve hizmet aşamalarındaki kalite çıtasını 
sürekli yükselterek standartları biz belirleriz. Koşulsuz 
müşteri memnuniyeti sağlama prensibi ile çalışırız.
Türkiye’nin geleceği için ana faaliyet alanlarımız; 
Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat, Enerji ve alt faaliyet 
alanlarımız; turizm, ticaret ve proje tasarım ve şehir 
planlama alanlarında sunduğumuz hizmetlerle aralıksız 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Result Oriented

Our goals is not a result, but rather a beginning for us. 
The point that we achieve a result, is always above the 
expectations, better than the previous, and a roadmap. 
With our hard work, which is strengthened by the 
determination to succeed, and our endless patience 
that allows us to move forward without giving up, we 
reach the result we aim %100.
 
Quality Production, Quality Service

We work for our goal of excellence by the sustainability 
of our quality.
We set the standards by constantly raising the quality 
level in the production and service stages. We work 
with the principle of providing unconditional customer 
satisfaction.
We continue to work uninterruptedly for the future of 
Turkey through the services we provide in our main 
fields of operation which are Real Estate Development, 
Contracting & Construction, Energy, as well as our 
sub-activity fields which are tourism, project design, 
city planning and trade.

Birlikte Başarmak

Bireysel yetenek ve bilgiler ile zenginleşen bir ekip ruhuna 
sahibiz. Birbirimize danışır, birlikte öğreniriz. Zorlukları 
birlikte aşar, farklılıklar ile zenginleşir ve başarıyı birlikte 
kucaklarız.

İnsan Odaklı

İnsanı her şeyden üstün tutar, ihtiyaçlarına önem ve öncelik 
veririz. Tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin mutluluğu 
için “koşulsuz memnuniyet” prensibi ile çalışırız.

Değişimin Gücüne İnanç

Değişim ve yenilikler karşısındaki cesaretimizle yeni fikirleri 
araştırır, destekler ve uygularız. Farklı yetenek ve bilgiler 
ile şekillenen inovasyon gücümüz sayesinde pazardaki yeni 
fırsatları tespit eder, bu değişime hızla uyum sağlayarak 
hareket kabiliyetimizi artırırız.

Achieving Together 

We have a team spirit that is strengthened with 
individual talents and know-how. We consult each 
other and learn together. Together we overcome the 
challenges, become enriched with differences and 
achieve success together.

People Oriented

We value People above all and give the utmost 
importance and priority to their needs. We work with 
the principle of “unconditional satisfaction” for the 
happiness of all our employees and clients.
 
Believing in the Power of Change

We seek new ideas and support and apply them by 
our brave attitude towards change and innovation. By 
virtue of our innovation strength shaped by different 
talents and know-how, we discover the opportunities in 
the market, adapt to changes rapidly, and improve our 
capability.
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Gayrimenkul Geliştirme, Taahhüt ve İnşaat ve
Enerji ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra turizm, 

proje tasarım ve şehir planlama ve ticaret gibi
alt faaliyet alanlarında da geleceğin Türkiye’si için

hiç durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

In addition to our main fields in Real Estate
Development, Contracting & Construction, and
Energy, we continue to work constantly for the
future of Turkey in sub-activity fields such as

tourism, architectural consultancy, project design,
city planning and trade.
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Our Vision

To be a leading corporation that combines our 
entrepreneurial power with institutionalism, carrying 
out business that grant satisfaction and add value to 
our stakeholders with an understanding of continuous 
development, and prioritizing reliability and respectability 
above all else.
 
Our Mission

In the light of our values, with the power of our solid and 
permanent relations with our stakeholders, we are walking 
towards the future together by implementing beneficial and 
sustainable projects for our country and humanity.

Vizyonumuz

Girişimcilik gücümüzü kurumsallıkla birleştirerek, sürekli 
gelişim anlayışıyla paydaşlarımıza memnuniyet ve değer 
katan çalışmalar yapan, güvenilirlik ve saygınlığı her şeyden 
üstün tutan lider bir kurum olmak.

Misyonumuz

Değerlerimiz ışığında, paydaşlarımızla kurduğumuz sağlam 
ve kalıcı ilişkilerimizin verdiği güçle, ülkemiz ve insanlık için 
faydalı ve sürdürülebilir projelere imza atarak, geleceğe 
birlikte yürüyoruz. 

Vizyon-Misyon
Vision-Mission
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GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

“Gelişim, yaşam kalitesiyle başlar”.
İsra Holding olarak, mimari tasarımdan anahtar teslimine 
kadar tüm inşaat projelerimizi tek elden yönetiyoruz. 
Gayrimenkullere ve arsalara değer katıyor, Türkiye’nin 
gelişimine yatırım yapıyoruz. Her projemizde yaşam 
kalitesini artıran, doğru planlamayla hayata geçirilen yaşam 
alanları üretiyoruz. Doğaya ve insan yaşamına saygı odaklı 
şehircilik modelleriyle binlerce aileye huzur ve güven dolu 
yarınlar sunuyoruz. 
Yapı sektörü, teknoloji ve mühendislik alanında son yıllarda 
ciddi gelişmeler kaydetti. Biz de değişen teknoloji ve 
alışkanlıkları takip ederek her işimizde kendimizi yenileme 
hedefindeyiz. Böylece çalıştığımız her paydaşımızın 
memnuniyetini üst seviyede tutuyor ve işlerimizi tam 
zamanında bitiriyoruz.

REAL ESTATE DEVELOPMENT 

“Evolotion starts with quality of life”.
As Isra Holding, we manage all our construction projects 
as a single source, from architectural design to turnkey 
delivery. We add value to real estate and lands and invest 
for the evolotion of Turkey. 
In each of our projects we produce living spaces that 
increase the quality of life, which were made by the right 
planning. 
We offer thousands of families a future full of serenity and 
security with urbanism models focused on the respect of 
nature and human life.
In the fields of construction industry, technology and 
engineering a significant progress has noted in the in recent 
years. 
We aim to renew ourselves in every business by following 
the changing in technology and habits. Thus, we keep the 
satisfaction of all our stakeholders at the highest level and 
complete our business exactly on time.

BOLU - TAŞKESTİ



CONTRACTING AND CONSTRUCTION 

“The important thing in the contracting business is not to make a promise, but to keep the promise”.

In the building sector; We provide construction and contracting services to infrastructure and superstructure works 
in a wide range of areas from branded residences, villas, apartments, shopping malls, hotels, offices, public and urban 
transformation projects.
In all kinds of infrastructure works, We offer all the elements to our solution partners, from road projects, waste water, 
rain water, drinking and utility water, high-low voltage electricity, energy transmission line, natural gas, communication 
and water treatment facility projects.

We are working with our solution partners in every corner of Turkey to make the right investment in the right place. We 
have taken our place among the most trusted companies in the sector by completing the projects we have undertaken 
within the time intervals we have committed.

TAAHHÜT VE İNŞAAT 

“Taahhüt işinde önemli olan söz vermek değil, sözünde 
durmaktır”.

Yapı sektöründe; markalı konut, villa, apartman, alışveriş ̧
merkezi, otel, ofis, kamu ve kentsel dönüşüm projelerinden,
alt yapı ve üst yapı çalışmalarına kadar geniş ̧bir alanda
inşaat ve müteahhitlik hizmeti veriyoruz.

Her türlü alt yapı işlerinde; yol projeleri, atık su, yağmur 
suyu, içme ve kullanma suyu, YG-AG elektrik, enerji nakil 
hattı, doğalgaz, haberleşme ve arıtma tesisi projelerine 
kadar alt yapının bütün unsurlarını çözüm ortaklarımıza 
sunuyoruz. Türkiye’nin her noktasındaki çözüm 
ortaklarımızla doğru yatırımı, doğru yere yapmak için 
çalışıyoruz. Üstlendiğimiz projeleri, taahhüt ettiğimiz zaman 
aralıklarında tamamlayarak sektördeki en güvenilen firmalar 
arasında yerimizi aldık.
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ENERGY

“All our energy is for Turkey”
We are working to offer new opportunities to our country 
in sustainable alternative energy field, which has become 
increasingly important in Turkey and the world.

Our group companies had successfully undertake seystem 
research, development, production and distribution 
activities, facility installation and commitments to provide 
green energy resources and systems that our world needs 
recently, such as GEO (Geothermal), SOL (Solar Energy 
Systems), WND (Wind Energy Systems), HYD (Hydro 
Power Plants), BWF Biological Waste Facilities and On-Site 
Electricity Production Solutions.  

ENERJİ

“Tüm enerjimiz Türkiye için…” 
Türkiye’de ve dünyada önemi giderek artan sürdürülebilir 
alternatif enerji konusunda ülkemize yeni fırsatlar sunmak 
için çalışıyoruz.

Grup firmalarımız; yurt içi ve yurt dışında Jeotermal, GES 
(Güneş ̧Enerji Sistemleri), RES (Rüzgâr Enerji Sistemleri), 
HES (Hidro Elektrik Santralleri), Biyolojik Atık Tesisleri 
ve Yerinde Elektrik Üretim Çözümleri gibi son dönemde 
dünyamızın ihtiyaç ̧duyduğu yeşil enerji kaynakları ve 
sistemlerinin araştırma, geliştirme, üretim ve dağıtım 
faaliyetlerini, tesis kurulum ve taahhütlerini başarıyla 
üstlenmektedir. 
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Bir amacımız var ve bu amaca 
ulaşmak için yapacak çok

işimiz var!

We have a goal and to achieve 
it, we have a lot of work to do!
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Proje Tasarım ve Şehir Planlama

“Planlı ve yaşanabilir şehirler için doğru projeler”. 
İsra Holding olarak medeniyetin en önemli unsuru olan 
doğru planlanmış şehirler için çalışıyoruz. İnsan hayatına 
değer katan doğru projelerle iş hacmimizi sürekli büyütüyor 
ve şehirlerimize değer katıyoruz. Hayata geçirdiğimiz işin 
tüm süreçlerini doğru organize ediyor, yönetimi çalışma 
paydaşlarımızla yürütüyoruz. Proje risklerini sürekli analiz 
ediyor, bu sayede değerini ve performansını üst seviyeye 
çıkartıyoruz. Proje geliştiriciler, yatırımcılar, mimarlar, 
uzman danışmanlar, tedarikçi ve üreticiler, yükleniciler, 
alt yükleniciler ve son kullanıcılar gibi farklı birimlerle her 
aşamada birlikte çalışıyor; entegre iş yapma alışkanlığımızla 
tarafların tamamının mutlu olacağı üstün nitelikli projeler 
ortaya koyuyoruz.
Gayrimenkul geliştirme ve inşaat alanlarında 
gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte elde ettiğimiz 
tecrübeleri; danışmanlık hizmeti çatısı altında dileyen tüm 
kurumlarla paylaşıyoruz.

Project Design and City Planning

“The right projects for planned and livable cities”.
As Isra Holding, we are working for the well-planned cities, 
which are the most important element of civilization.
We continuously increase our business volume of the right 
projects that add value to people life and we also add value 
to our cities.
We organize all the processes of the work we implement 
correctly, and we carry out the management with our 
business partners.
We constantly analyze the risks of the projects, thereby 
maximizing its value and performance.
Working together at every stage with different parties 
such as project developers, investors, architects, expert 
consultants, suppliers, manufacturers, contractors, 
subcontractors and end users, with our integrated work 
implementation habit, we reveal high-quality projects that 
will please all parties.
We share the experiences we have gained together through 
the projects we have implemented in the fields of real estate 
development and construction with all institutions that wish, 
under the umbrella of consultancy service.
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Tourism 

 “The destination with new opportunities, is the 
top of the world”.
In order for our paradise country to benefit from 
its four season tourism potentials, we continue 
to attract attention worldwide, and strengthen 
Turkey›s tourism brand by the investments 
we make in the tourism sector by developing 
projects such as hotels, resorts and holiday 
villages.
Especially with the opportunities created by 
Istanbul Airport, which is on of the largest 
airports in the world, we will implement our 
projects that are aiming towards much greater 
goals in the near future.

Turizm 

“Yeni fırsatlarla hedef, dünyanın zirvesi”. 
Cennet ülkemizin yaz ve kış turizm 
potansiyelinden yararlanabilmesi adına; otel, 
resort, tatil köyü gibi projeler geliştirerek turizm 
sektörüne yaptığımız yatırımlarla dünya çapında 
ilgi görmeye ve Türkiye’nin turizm markasına 
güç katmaya devam ediyoruz. Özellikle dünyanın 
en büyük havalimanları arasında yerini alan 
İstanbul Havalimanı’nın oluşturduğu olanaklarla 
yakın dönemde çok daha büyük hedeflere koşan 
projelerimizi hayata geçireceğiz.



KALİTE BELGELERİMİZ

Toplam kalite anlayışını bir yaşam biçimi olarak kabul eden İsra Holding,
şirkete kazandırılan ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ISO 14001
Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem gereklerini yerine getirmektedir.

QUALITY CERTIFICATES

Isra Holding, which accepts the sense of total quality as a way of life, has fulfilled the requirements of and recieved ISO 9001 for Quality Assurance 
System, ISO 14001 for Environmental Management and OHSAS 18001 for work Health and Safety Managem ent System.

ISO 2015 :9001 OHSOS 2007 :18001 ISO 2015 :14001

Trade 

Our import and export activities continue in 
different fields, such as agriculture, animal 
husbandry, technology and textile. Ticaret

Tarım, hayvancılık, teknoloji, tekstil gibi ticaretin 
farklı alanlarında ithalat ve ihracat faaliyetlerimiz 
devam etmektedir.
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“Birlikte Yürüyoruz” mottomuza her daim sadık 
kalarak müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımızla 
birlikte büyüyor, birlikte gelişiyor, birlikte 
kazanıyoruz.! 

We always remain loyal to our slogan « Moving 
Forward Together « with our clients and business 
partners, we are growing together, developing 
together and winning together.






