


LİDER İNŞAAT 1986 yılında kurulmuş olup, kurulduğu yıllarda inşaat sektörüne genel 
müteahhitlik hizmetleri ve taahhüt işleri ile hizmet vermiştir.  1997 yılında müteahhitliğin yanı  

sıra gayrimenkul alıp satımı, projelendirmesi  ve uygulamasına yönelmiş olup, küreselleşme ile 
birlikte ihtiyacı hissedilen kurumsallaşma yolunda büyük adımlar atmıştır. 

MİSYONUMUZ;
Dürüst, güvenilirliliğin gerekliliklerini yerine getirmek. Kaliteli yaşam merkezleri üretmek 
Çağdaş yaşam kültürüne sahip olan kişileri bir araya toplamak Müşteri memnuniyetini 

ön planda tutmak. Geleneksel değerleri koruyarak sektöründe önder olmak Konutta yeni 
teknolojiler üretip kaliteyi ve konforu arttırmak Ekip ruhu olan ve vizyon sahibi çalışanlardan 

oluşmak.  Çevre bilinci geliştirmek

 VİZYONUMUZ
 LİDER İnşaat, insana, doğaya, çevreye faydalı, sağlam, dayanıklı ve işlevsel  olacağına 
inandığı projeleri kabul eder. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyerek 
buna uygun hizmeti gerçekleştirmek üzere, nitelikli ve deneyimli işgücü ile çalışır. İşin 

mükemmeliğini sağlamak için nitelikli ve standartlara uygun malzeme ekipman kullanır, 
hizmetin her aşamasında kaliteyi sağlamak, ve hizmet sonrası garanti sunabilmek için 

ulusal ve uluslararası standartlarla çalışır. Tüm bu çerçevede iş ve işçi sağlığına önem verir, 
çevreyi korur ve güzelleştirir. İşi zamanında yada zamanından önce tamamlar. İnşaatta servis 

garantisi verir, Kesintisiz müşteri memnuniyeti sağlamak üzere çalışır.



Akkent’in en iyi lokasyonu

Gaziantep Şehir Hastanesi bölgesinde yer alan LİDER YAŞAM KONUTLARI 
PROJEMİZDE 5160 M2 ALAN ÜZERİNE KURULU MODERN, KALİTELİ VE 
GÜVENLİ 210  M2 (BRÜT) 3+1 OLUP  62 DAİREDEN OLUŞMAKTADIR.



Sadece Bugünün Değil
geleceğin yatırımı
Temelden, zirveye ulaşmayı gaye 
edindiğimiz düşünce yapımız ile 
her projeye değer veriyoruz ve 
çalışmalarımızı bu doğrultuda 
gerçekleştiriyoruz.





Gelecek Sizin
Hem bugün hem de gelecek için 
tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam 
alanları inşa ediyoruz ve 35 yıldır 
projelerimizin altına imzamızı 
atmaktan gurur duyuyoruz.

Çünkü gönülden inanıyoruz ki;
en iyi yatırım geleceğe yapılan
yatırımdır.





Yaşam ve 
Konfor
Yaşamınızı konforlu bir şekilde devam 
ettirmeniz için tasarladık .
Yeşiliyle, doğasıyla, mimari yapısıyla, 
konforun buluştuğu inşa alanları 
oluşturduk...
Modern yaşamın adresi olan Lider 
Yaşam Evleri ailenizin vazgeçilmez 
tutkusu haline gelecek.





Her şeyin elinizin altında olduğu bir 
yaşam alanını yarınlarını düşünerek 
inşa ettik.
Yaşamınızı kolaylaştıran imkanlarıyla 
Yaşam Konutları hayatınıza anlam,
geleceğinize değer katacak.

Dolu Dolu Bir Hayati 
Sizler İçin Inşa Ediyoruz





√ Giriş güvenliği
√ Çift asansör
√ Jeneratör
√ Çift balkon
√ Yalıtım (dış cephe, kat aralarında ısı.
    ses ve su yalıtımı)
√ Yerden ısıtma sistemi
√ Barbekü
√ Duvar kağıdı
√ Mutfak, Vestiyer Ve Cnc Kapılar
√ Asma tava 
√ Görüntülü diafon
√ Merkezi uydu , 
   Tv ve internet alt yapısı
√ Çok Amaçlı Toplantı Salonları
√ Kamelya Ve
    Çocuk Oyun Alanları

Bina Özellikleri





Kat Planı
SalonBalkon

Balkon Mutfak

Oturma
Odası

3+1
Salon 27,90 m2

Mutfak 15,20 m2

Oturma Odası 15,90 m2

Yatak Odası 11,40 m2

Ebv. Yatak Odası 15,40 m2

Ebv. Banyo 2,30 m2

Banyo 4,90 m2

Wc 2,90 m2

Antre 16,20 m2

Kat Bahçe 34,30 m2

Kiler 2,10 m2
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0.532 131 39 06
0.342 361 00 15

DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.liderinsaat27.com

Yaşam Konutları

Primemall Karşısı Şehitkamil / Gaziantep


