HAYÂLLERİNİZİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ TASARIM MERKEZİ
DESIGN CENTER WHERE YOUR DREAMS BECOME REALITY
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İNŞAAT

CONSTRUCTION

Hayâllerinizi şehir ve doğayla harmanlayıp,
kültürel ve tarihi değerler ile donatarak sanâta
dönüştürüyoruz. Alanında uzman ekibimizle
sizlere sadece yaşam alanları değil, her
detayında sizi anlatan eşsiz mekânlar inşâ
ediyoruz.

We transform your dreams into art by blending
them with the city and nature and by equipping
them with cultural and historical values. With
our team of experts in the field, we are building
unique spaces that tell you not only the living
areas but also every detail.

Müstakil yaşam alanları; villa, kütük, çelik,
beton, taş…

Detached living areas; Villa, log, steel, concrete,
stone…

Hayâllerinizden yola çıkarak sadece size özel
olarak projelendirip her köşesinde kendinizden bir
parça duygusu uyandıracak yapılar inşâ ediyoruz.

Based on your dreams, we are only projecting
for you and building structures that will create
a sense of yourself in every corner. This can be
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Bu göl kenarından ahşap bir yapı da olabilir,

a wooden structure from the edge of the lake,

ormanın içinde doğa ile iç içe bir yapıda olabilir.

within the forest can be a structure nested

Yapmanız gereken tek şey, hayâlinizde yapıyı

with nature. All you have to do is to describe

bize tarif etmek ve daha sonrasında sadece

the structure of your dream to us and then just

kapısından içeri girerek hayâllerinizde olduğu

walk through the door and live a life as it is in

gibi bir yaşam sürmek.

your dreams.

Toplu ve Ticâri Yaşam Alanları; Rezidans, Siteler,

Public and commercial living areas; residences,

Butik Oteller, Tatil Köyleri, Turistik ve Şehir

sites, boutique hotels, Holiday Villages, tourist

Otelleri, Kampingler, Apartlar…

and City hotels, camping, apartments…

Sosyal ve Spor Alanları; Restoranlar, Alışveriş

Social and sports areas; restaurants, shopping

Merkezleri, Eğlence Merkezleri, Kültür ve Sanât

centers, entertainment centers, culture and art

Merkezleri, Su Sporları Merkezleri, Tenis Kortları,

centers, water sports centers, tennis courts,

At Çiftlikleri,

horse farms,
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MOBİLYA

FURNITURE

Yaratıcı ve özgün çizimlerimizle içinde kendinizi
bulabileceğiniz tasarımlar üreterek, konfor ve
rahatlığın, sade ve şıklığın bir arada olduğu
farklı konseptlerimizle tarzınızı ve tarzımızı
buluşturuyoruz.

We combine your style and style with different
concepts where comfort and comfort are
combined, simplicity and elegance by producing
designs that you can find yourself in our
creative and original drawings.

Yaşam alanlarının dekorasyon ile
bütünleşmesinde ve ışığını yansıtmasında en
kuvvetli enstrümanın mobilya olduğu bilinciyle
sınırsız hayâl gücümüzü kullanarak, gelişmiş
ar-ge’mizle mobilyanın modern çizgisini
tasarımlarımızla sunmaktayız.

With the awareness that furniture is the most
powerful instrument in the integration of living
spaces with decoration and reflecting the light,
we use our unlimited imagination and offer
modern lines of furniture with our advanced R &
D designs.
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OKUL MOBİLYALARI
OFİS MOBİLYALARI
KİŞİYE ÖZEL MOBİLYALAR
YAŞAM ODASI MOBİLYALARI

T SCHOOL FURNITURE
T OFFICE FURNITURE
T CUSTOM FURNITURE
T LIVING ROOM FURNITURE
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CATERİNG

CATERING

Benimsemiş olduğumuz “Sağlıklı Beslenme
Önceliği” ilkesiyle güvenli ham madde ve
ekipman kullanarak, profesyonel ekibimizle,
sağlıklı koşullarda, doğru beslenme ilkelerine
uygun, damak zevki ile bütünleşmiş sofralar
kuruyoruz.

Using safe raw materials and equipment with
the principle of “healthy nutrition priority”,
we set up foods that are integrated with the
taste of the palate in accordance with the right
nutrition principles in healthy conditions.

Anadolu mutfağından dünya mutfağına tüm
lezzetlerin sadece damak zevkinize değil, şık
sunumlarımızla göz zevkinize de hitap etmeyi
amaçlıyoruz.
Davet ve organizasyonlarımızda müşterilerimizin
zevk, duygu ve düşüncelerini önemseyerek,
yaratıcı ve hayâl gücü zengin, estetiğe önem
veren profesyonel ekibimizle, tasarımlarımızı
görsel olarak sunan öncü bir firmayız.

We aim to appeal to your taste not only to
your taste but also to your eye with our stylish
presentations from Anatolian cuisine to world
cuisine.
We are a leading company that presents our
designs visually with our professional team
that cares about the aesthetics, creativity and
imagination by paying attention to the tastes,
feelings and thoughts of our customers in our
invitations and organizations.
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T DÜĞÜN
T KOKTEYL
T KONGRE
T SEMİNER
T MEZUNİYET

T WEDDING
T COCKTAIL
T CONGRESS
T SEMINAR
T GRADUATION

7

8

SEASON TURKEY GROUP

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
T BODROLAMA VE SGK TEŞVİKLERİ
T PERSONEL ÜCRET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI.
T PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİYLE BİRLİKTE KIYASLAMALI AYRINTILI
RAPORLARIN DÜZENLENMESİ.

T ÜCRET BORDROLARIN HESAPLANMASI VE BASIMI.
T SGK BİLDİRGELERİNİN DÜZENLENMESİ, KURUMA BİLDİRİLMESİ.
T İŞ-KUR BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE KURUMA BİLDİRİLMESİ.
T İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ,
TAZMİNATLARIN HESAPLANMASI VE İBRANÂMELERİN HAZIRLANMASI.

T SGK TARAFINDAN YAYINLANMIŞ GÜNCEL TEŞVİK VE
İSTİHDÂM SÜREÇLERİNİN TÂKİP VE UYGULAMASI.

CONSULTANCY SERVICES
T BELLOW AND SGK INCENTIVES
T PREPARATION OF THE PERSONNEL WAGE BUDGET.
T THE ARRANGEMENT OF COMPARATIVE DETAILED REPORTS ALONG WITH
PERSONNEL WAGE PAYMENTS.

T CALCULATION AND PRINTING OF PAYROLLS.
T ORGANIZATION OF SGK DECLARATIONS, REPORTING TO THE INSTITUTION.
T PREPARATION OF WORK-EXCHANGE CERTIFICATES AND
REPORTING TO THE INSTITUTION.

T EXECUTION OF ENTRY AND EXIT PROCEDURES, CALCULATION OF
COMPENSATIONS AND PREPARATION OF HEBREWS.

T FOLLOW UP AND APPLICATION OF CURRENT INCENTIVES AND
EMPLOYMENT PROCESSES PUBLISHED BY THE SGK.
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GAYRİMENKUL VE
YATIRIM DANIŞMANLIĞI

REAL ESTATE AND
INVESTMENT ADVISORY

Gayrimenkul konusunda alıcı ve satıcılara
minimum risk ve maksimum kazanç sağlamak
konusunda yardımcı olmak.

To assist buyers and sellers in providing
minimum risk and maximum gain in real estate.

Gayrimenkul finansmanı, değerlendirme
yöntemleri ve ipotek kredileri gibi farklı alanlarda
bilgi edindirmek.
İskân kânunu, belediye kânunu ve îmar kânunu
gibi gayrimenkul alanında düzenlenen yasalar
ve diğer yasal süreçlerin tâkibini yapmak ve
uygulamaya konulmasında yardımcı olmak.

To acquire information in different fields such as
real estate financing, evaluation methods and
mortgage loans.
To follow laws and other legal processes in
the field of real estate such as housing law,
municipal law and Development Law and to help
put into practice.
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STG İNŞAAT DANIŞMANLIK ORGANİZASYON
GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

hayalistan.com

a Kısıklı Mah. Yıldıran Sok. No: 2/2 Üsküdar-İstanbul/TURKEY
t 0216 321 25 79 e info@seasonturkey.com

