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VİZYONUMUZ
En büyük olmak istemiyoruz; 
Sadece en iyisi olmak istiyoruz!

Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedeni-
miz olan müşterilerimize kusursuz ve eşi benzeri olma-
yan dünya standartlarında hizmet sunuyoruz.

Kaliteyi tutkumuz ile, tutkumuzu mühendislik ve yalın 
stratejimiz ile şekillendirip Türkiye’ye yeni bir hizmet an-
layışı getiriyoruz. 

Sektöründe lider, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olma 
hedefini taşımaktayız.

MİSYONUMUZ
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji 
kullanılarak daima en yüksek kaliteyi yakalayan Nika 
Proje Yönetimi’nin standartları uluslararası kabul gör-
müş standartlara dayanır.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve kusursuz 
hizmet anlayışını esas alarak yalın stratejisini, mükem-
mel mühendislik sistemleri ile birleştirme hedefini ta-
şımaktayız.

Benzersiz bir kurum kültürü ile en iyi niteliklere sahip 
insan gücünü istihdam etmeyi amaç edinmiştir. Uzun 
vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek, müşteri ve 
çalışanlarımızın ilk tercihi olmayı amaç edinmiştir.

OUR MISSION
The standards of  Nika Project Management always 
achieving the highest quality by using the most recent 
technologies in engineering and administrative scienc-
es are based upon internationally approved standards.

We have the target of  giving particular importance 
to customer satisfaction and incorporating our lean 
strategy with excellent engineering systems in the light 
of  perfect service approach.

We aim to employ manpower with unique organi-
zational culture and best qualifications.  In order to 
achieve long term sustainable growth, it is our goal to 
be the first choice of  our clients and employees. 

OUR VISION
We do not want to be the greatest; 
We just want to be the best!

Today, we build our future. We render perfect and un-
precedented world quality services for our clients who 
are our reason of  existence. 

We merge quality with our passion and incorporate our 
passion with engineering and our lean strategy and bring 
a new understanding of  service to Turkey. 

Our target is to become a sector leading, strong and 
eminent world company. 

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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NİKA PROJE YÖNETİMİ 
& DANIŞMANLIK
Uluslararası vizyona sahip deneyimli ve farklı uzmanlık 
alanlarına sahip zengin kadromuz ile müşterilerimize 
değer üretme felsefesiyle hareket etmekteyiz. 

Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm projelerimizde uzman-
lık ve mükemmeliyetçilik konusunda taviz vermeden, 
müşteri memnuniyetinin artırılması için müşteri bek-
lentilerinin hep bir adım ötesinde olmaya dikkat ede-
riz. 

Ülkemizin yarınlarına güçlü bir organizasyon olarak 
fayda sağlamak, bilgiyi faydalı ürün ve hizmetler şek-
linde işlemek ve insanlığın hizmetine sunmak ana he-
defimizdir.

NİKA PROJECT MANAGEMENT 
& CONSULTANCY
We move forward with the philosophy of  producing 
assets for our clients with our superb team having in-
ternational vision, experience and expertise in differ-
ent fields.  

We are mindful of  being always one step ahead of  
the client expectations in order to increase customer 
satisfaction without making concessions to the issues 
of  expertise and perfectionism in our entire projects 
at home and abroad.  

Our main objective is to make contributions to the 
future of  our country as a powerful organization, pro-
cess the information in the form of  useful products 
and services and submit those for the benefit of  man-
kind. 

PERFECT SERVICE
Nika Project Management has been 
structured for the purpose of  rending 
best services without compromising 
on the quality which was guaranteed 
to their clients. 

KUSURSUZ HİZMET
Nika Proje Yönetim, 

müşterilerine söz verdiği kaliteden 
ödün vermeden en iyi hizmeti 
verme amacı ile yapılanmıştır.

INNOVATIVE PHILOSOPHY
We operate with an approach which is 
critical, research oriented, and keeping 
track of  improvements in technology 
and the changes in the world. 

YENİLİKÇİ FELSEFE
Eleştirel, araştırmacı, 

teknolojideki ilerlemeyi ve dünya-
daki değişimi takip eden yaklaşım ile 

çalışmaktadır.

LEAN MANAGEMENT
We offer a modest and a lean approach 
by determining special management 
strategies specific to the relevant orga-
nization in our entire service items. 

YALIN YÖNETİM
Tüm hizmet kalemlerinde ilgili 

kuruma özel yönetim stratejileri 
belirleyerek sade ve yalın 

bir anlayış sunar.

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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Nika Proje Yönetimi Türkiye ve Dünya’daki birçok 
Mega Projede kurumsal proje yönetimi sistemleri ve 
işletilmesi konusunda uzun dönemli planlama ve fiili 
durumu takip etme konusunda kendini geliştirmiştir. 
Mega Projelere nitelikli teknik personel ihtiyacı duyul-
duğunda en uygun sistem ve personel ile hizmet veri-
yoruz.

Nika Project Management demonstrated improve-
ment on the issue of  long term planning and keep-
ing track of  the actual status pertaining to corporate 
project management systems and their operations in 
many Mega Projects in Turkey and throughout the 
world.  When qualified technical employees are re-
quired in Mega Projects, we render services with the 
best system and personnel.

MEGA PROJELERDE 
KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ 

CORPORATE PROJECT MANAGEMENT 
IN MEGA PROJECTS

w w w. n i k a p r o j e . c o m

8 9



10 11

PROJE TASARIM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

PROJECT DESIGN
ENGINEERING SERVICES

Proje Hizmetleri İki Temel Bölümde Ele Alınmaktadır

1. Tasarım, avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması
2. Tasarım kararları verilmiş, avan projeleri hazır olan projelere ait 

uygulama projelerinin hazırlanması

Genel başlıklar ile Mimari Proje Hizmetleri

• Ön tasarım
• Avan proje
• Uygulama projeleri
• Teknik şartname, keşif  özeti ve metrajlar
• As-built projeleri şeklinde sıralanabilir.

Mühendislik proje hizmetleri, proje hizmetleri kapsamının bir bölümü-
nü oluşturmakta olup çözüm ortaklarımız ile birlikte hizmet verdiğimiz 
statik, mekanik ve elektrik mühendisliği disiplinlerinde ki projeleri ifade 
etmektedir.

Project Services Are Handled Under Two Basic Sections

1. Preparation of  design, preliminary project and application projects 
2. Preparation of  application projects pertaining to projects design de-

cisions whereof  have been given and preliminary projects whereof  
are ready 

General headings and Architectural Project Services 
Could Be Listed As Follows

• Preliminary design
• Preliminary Project
• Application projects
• Technical specifications, bill of  quantity and quantity surveys
• As-built Projects

Engineering Project Services comprise a part of  the scope of  project 
services and they express the projects within the disciplines of  statics, 
mechanics and electricity engineering where we render services together 
with our solution partners. 

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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Nika Proje Yönetimi; küresel çaptaki tecrübesi ve ge-
lişen yönetim sistemlerini işletmenize aktararak proje 
süreçlerinizi kusursuz bir şekilde yönetmek, karlılığınızı 
maksimum seviyelere yükseltmek için 7/24 hazır.

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ & BIM 
KUSURSUZ BİR PARTNER!

A PERFECT PARTNER IN 
CONSTRUCTION PROJECT 
MANAGEMENT & BIM!
Nika Project Management is 7/24 ready in or-
der to increase your profitability to maximum 
levels and perfectly manage your project pro-
cesses by transferring to your organization their 
global expertise and developing management 
systems.

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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KÜRESEL 
PARTNERLERLE 
SANAL GERÇEKLİK 
UYGULAMALARI
Sektörel ihtiyaçlarla sanal gerçeklik teknolojilerini bir 
araya getirerek firmanızı rakipleriniz önüne taşıyor; 
küresel çapta eşsiz bir proje yönetimi ve geliştirilmesi 
süreci oluşturuyoruz.

Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Hizmetleri 21. Yüzyılın en 
yenilikçi teknolojisini keşfetmek için geç kalmayın. Nika Proje 
Yönetimi; yapı sektöründe ihtiyaç duyduğunuz mühendislik ve 
pazarlama çözümlerine yönelik sanal gerçeklik uygulamaları ve 
hizmetleriyle marka değerinizi ve karlılığınızı doruklara taşıyor.

Yetkin teknik ekibi ve 7/24 destek imkanlarıyla Nika Proje Yö-
netimi kontrolünde standart kalıp çözümleri değil firmanız için 
özelleştirilmiş sanal gerçeklik çözümlerini deneyimleyerek proje 
süreçlerinizin işlevselliğini katlamak artık mümkün. Yapı sektö-
rünün temelde ihtiyaç duyduğu teknolojik yenilik ihtiyacını tek 
kalemde giderirken; fiyat/maliyet avantajını milyon liralara vara-
na dek hissettirecek sanal gerçeklikle projelerinizin henüz yapım 
aşamasındayken maksimum satışını ve anlık düzenleme imkanını 
yakalayın. 

VIRTUAL REALITY APPLICATIONS 
WITH GLOBAL PARTNERS
We carry your company ahead of  your competitors by merging sectoral needs with virtual 
reality technologies and create an unprecedented project management and development 
process at global level. 

Virtual Reality Applications and Services Do not be late to discover the most innovative technology of  
21st Century. Nika Project Management carries your brand value and profitability up to the summits 
with their virtual reality applications and services aimed at engineering and marketing solutions which 
you need in the construction sector. 

It is now possible to double the functionality of  your project processes by experiencing virtual reality 
solutions customized for your company, not the standard template solutions, under the control of  Nika 
Project Management with their competent technical staff  and 7/24 support means. While your projects 
are still in construction phase catch the opportunity of  maximum sales and instant regulation with virtual 
reality which shall meet the technological innovation need of  the construction sector once and for all 
and which shall bring a price/cost advantage up to million liras.

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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BIM AVANTAJLARI
• Bir ortak model veya birden fazla model üzerinden tasarım, renderlama  

ve simülasyon çalışmalarına olanak sağlar

• Modelin geliştirilmesi ve proje hayat döngüsü içinde bilgi açısından sürekli zenginleştirilebilir

• Verimliliği arttırır ve süreçlerin hazırlık sürelerini kısaltır

• İşin başında yapılacak analizlerle daha iyi bir karar mekanizmasına olanak tanır

• Gelecek projeler için bir bilgi havuzu olur

• Mevcut durumunuzun takip edilebilmesini sağlar

• Lojistik ve malzeme talep-takibinin daha verimli yönetilmesini sağlar

NİKA BIM SERVICES
• PREPARATION of  BIM EXECUTION PLAN

• 2D to 3D CONVERSION

• CONSTRUCTION SEQUENCE SIMULATION 

• VISUALIZATION SERVICE 

• QUANTITY TAKE-OFF & COST ANALYSIS 

• COORDINATION & CLASH DETECTION

• SHOP DRAWING

• FACILITY MANAGEMENT SERVICES

• It allows for design, rendering and simulation works over a common model  
or a numerous models

• It could be consistently enriched from the aspect of  knowledge within the  
development of  the model and project life cycle

• It improves efficiency and shortens preparation periods of  the processes

• It allows for a better decision mechanism by means of  the analysis that shall be  
conducted at the beginning of  the work

• It shall become an information repository for future projects

• It allows for keeping track of  your current status

• It allows for more efficient managing of  logistics and material demand - tracking

BIM ADVANTAGES

BIM NEDİR ?
BUILDING INFORMATION MODELING

Bina enformasyon/bilgi modellemesi (BIM); dijital 
teknolojiler kullanılarak işbirliği odaklı, disiplinler ara-
sı takım çalışmasını mümkün kılan bir yöntem, metod, 
proses ve teknolojik araçlar bütünüdür. Türkiye’deki 
mimarlık ve inşaat şirketleri kentsel dönüşüm gibi prog-
ramlar kapsamında dayanıklı ve sürdürülebilir konut ya-
pımı için BIM kullanarak modern ve insan odaklı dizayn 
çözümleri ortaya koyabilmek, kapasite geliştirmeli ve 
21. yüzyılda rekabet gücünü artırarak, işçi tabanlı bir 
sektör olmaktan çıkıp, bilgi tabanlı bir sektör anlayışına 
doğru mesafe katetmelidir. Bu nedenle, gelişmiş ekono-
mi ve devletlerin seviyesine ulaşmayı hedef  alan Türkiye 
için, Türk inşaat sektörü bilgi tabanlı çalışma prensiple-
rine göre kapasite geliştirmek zorundadır.

Prof. Dr. Yusuf Arayıcı - NIKA BIM Director

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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w w w. n i k a p m . c o m

BIM UYGULAMA PLANI
BIM Uygulama Planı, uluslararası kabul görmüş şab-
lonlar üzerinden; BIM’in amacı, proje taraflarını ve 
sorumluluklarını tanımlamayı, toplantı zaman çizel-
geleri, hedef  tarihler, dosya ve klasör sistemleri, 
dosya transfer ve paylaşma prosedürlerini belirle-
meyi ve ortak bir BIM dili üretmeyi hedefler.

BIM EXECUTION PLAN 
Guidance and giving support for preparation of  
BIM Execution Plan to describe the purpose of  BIM 
system, describe the responsibilities of  all parties 
in the project, meeting schedules, target dates, file 
and folder systems, file transfer and sharing systems 
and to set a common BIM language, based on the 
internationally accepted templates.

MODELLEME (3D)
Nika 3 boyutlu modelleme hizmetleri, konsept modelleme 
ile başlayarak, çok çeşitli ayrıntı ve geliştirme düzeylerini 
kapsar. Nika BIM Ekibi, konsept tasarım aşamasında tasa-
rımcılara, ilk tasarım fikirlerini 3D ortamda görselleştirme-
ye yardımcı olur.

VISUALIZATION SERVICE (3D)
Nika 3 dimensional modeling services encompasses vari-
ous details and development levels starting from concept 
modeling. Nika BIM Team supports the designers at the 
phase of  concept design in visualizing their initial design 
ideas in 3D media.

2D TO 3D CONVERSION 
Nika provides customized 2D achitectural  drafting services. 
We have a team of  highly qualified architects, engineers, 
and draftsmen who understand the country wise codes and 
specifications of  every continent and generate appropriate 
2D architectural drawings.

2D TO 3D CONVERSION 
Nika, talebe uygun 2D çizimleri yapabilecek dünya genelin-
de, yönetmeliklere ve şartnamelere hakim yetenekli mimar, 
mühendis ve çizim elemanlarıyla 2D mimari çizim hizmeti 
sunar.

MODELLEME VE SİMULASYON (4D)
NİKA Proje Yönetimi 4D modelleme konusunda uzman kadrosuy-
la, 2 boyutta takibi zor iş programlarını 3 boyutlu model ile iş prog-
ramı aktivitelerinin entegre edilerek, bir animasyon programı yardı-
mıyla ( Naviswork) projelere zaman boyutunu ekleyerek projeleri 4 
boyutta takip ve kontrol etme imkanı kazandırmaktadır.

CONSTRUCTION SEQUENCE SIMULATION (4D)
NIKA Project Management with their staff  who are experts in the 
field of  4D modeling, integrating work program activities with 3 
dimensional model which are difficult to be tracked in 2 dimensions 
gives the opportunity of  tracking and supervising the projects in 4 
dimensions by adding the time dimension to the projects by means 
of  an animation program (Naviswork).

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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İŞLETME YÖNETİMİ HİZMET 7D
5D modeller genellikle projenin kapanış fazında proje sahibine teslim edilir. “As-Built” BIM Modeli ise; üretim bilgisi, 
bakım ve kullanım klavuzu, teknik özellikleri, fotografları, garanti bilgileri, üretici ve üreticinin kontak/web bilgileri gibi 
modelle ilişkili tüm dataları içinde barındırır.

7D FACILITY MANAGEMENT SERVICES
The 5D model is usually delivered to the owner, when a cons-
turction project is ready to be closed-out. The “As-Built” BIM 
model is populated with all relevant building component infor-
mation such as product data and details, maintenance/opera-
tion manuals, cut sheet specifications, photos, warranty data, 
web links to product online sources, manufacturer information 
and contacts, etc.

KOORDİNASYON 
& ÇAKIŞMA TESPİTİ 
Nika’ nın BIM Himeti, yüksek kaliteli görseller ile 
birlikte müşterilerine “Çakışma Analizi” hizmeti 
de sağlar. Navisworks’de Müşterilerinin ihtiyaç-
larına özel “Çakışma Analizleri” geliştirmek için 
yenilikçi teknolojiyi takip eden elemanlar ile çalışır.

w w w. n i k a p m . c o m

SHOP DRAWING
Nika’ nın BIM ekibi konusunda uzman ve tecrübeli mi-
mar ve mühendislerden oluşur. Bu ekip BIM Modellerini 
kullanarak en yüksek doğruluk oranında shop drawing 
çizmeyi tecrübelerine dayanarak garanti eder. BIM ta-
banlı shop drawing ler doğruluk oranı yüksek olduğu 
için maliyeti, kontrol için harcanan zamanı (RFI) ve yap/
yık/yap problemlerini azaltırken verimliliği arttırır.

SHOP DRAWING
Nika BIM team is made up of  multi-disciplinary archi-
tectural and engineering experts. The team is experien-
ced in developing shopdrawings using BIM with high 
levels of  accuracy and consistency. Creating BIM-based 
shopdrawings reduces cost, RFIs and change orders, 
while increasing efficiency.

COORDINATION 
& CLASH DETECTION
Nika is BIM service provider which helps clients 
with the competitive benefits of  this revit clash-
detection services by offering high-end visual 
solutions. We employ innovative technological 
resources to develop Navisworks Clash Detec-
tion that are tailor-made for our patrons.

METRAJ & 
TAHMİNİ BÜTÇE (5D)
Beşinci boyut (5D) maliyettir; 5D tahmini, model 
içindeki verilerden otomatik olarak oluşturulan 
malzeme miktarları aracılığıyla bir inşaat maliyeti 
tahmini sağlar. 5D proje hizmetlerinde amacımız 
tüm operasyonel ve yönetsel iş süreçlerinde kali-
te, zaman, sözleşme, risk, maliyet gibi inşaat proje 
yönetim bilgi alanlarının tamamını kapsayan ve pro-
jede yer alan yatırımcı, finansör, tasarımcı, müteah-
hit, yüklenici gibi tarafları entegre ederek tarafların 
ihtiyacını karşılayacak bir sistem kurmaktır.

QUANTITY SURVEY & ESTIMATED BUDGET (5D)
The fifth dimension (5D) is costly, the 5D estimation allows for an estimation of  construction cost by means of  the mate-
rial amounts which are automatically created from the data within the model. Our goal in 5D project services is to estab-
lish a system which shall meet the demands of  the parties by integrating the parties taking part in the project such as in-
vestor, financier, designer, entrepreneur and contractor and which covers the whole of  construction project management 
information fields in entire operational and managerial business processes such as quality, time, contract, risk and cost. 

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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PROJE YÖNETİMİ 
HİZMETLERİ
İnşaat işleri taşıdığı riskler, tamamlandığındaki getirileri 
değerlendirildiği noktada, dikkatle izlenmesi ve kont-
rol edilmesi gereken süreçler içerir. İnşaat projeleri, 
gerekli bilgi birikimine sahip personel ve başarısı ka-
nıtlanmış yönetim sistemleri ile yönetildiği zaman, is-
tenen tarihte, belirlenmiş kalite ve maliyet kapsamında 
tamamlanma imkanına sahiptir.

Nika Proje Yönetimi, inşaat projelerinin fizibilite, tasa-
rım, mühendislik, ihale ve uygulama süreçlerinde finans 
kurumları, yatırımcı ve taahhüt firmalarına proje yöne-
timi ve teknik müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. 

PROJECT MANAGEMENT 
SERVICES
Construction works involves processes requiring 
careful observation and inspection when the risks in-
herent therein and the income earned after fulfillment 
thereof  are considered. When construction projects 
are masterminded by a staff  having required level of  
knowledge accumulation and by management systems 
which proved their success, they could be completed 
on the required date, within the scope of  determined 
quality and cost. 

Nika Project Management renders project manage-
ment and technical consultancy services to finance 
institutions, investment and undertaking companies in 
feasibility, design, engineering, tender and application 
processes of  construction projects. 

PLANLAMA & İŞ 
PROGRAMI YÖNETİMİ
İnşaat projelerinde iyi bir planlama, belirsizlikleri azal-
tır, hedeflerin daha net bir şekilde ortaya konulmasını 
sağlar, verimliliği artırır. Doğası gereği kompleks inşaat 
projelerinin planlama çalışmaları, iş kalemlerinin za-
mansal ve iş gücü tahminlerini barındırır. İş programı 
bütçe çalışmaları ile bir bütündür. NİKA Proje Yöne-
timi, bünyesindeki inşaat profesyonelleri ile kaynak 
planlaması, kaynak dengelemesi, network diagram-
larının oluşturulması, iş kırılımlarının yapılması ve ara 
bağlantılarının kurularak kritik hattın oluşturulması ya-
par. Proje boyunca oluşturulan kaynakları yüklenmiş iş 
programları güncellenip, işin zamanında ve bütçesinde 
tamamlanması için öneriler işverene sunulur.

PLANNING & WORK 
PROGRAM MANAGEMENT
In construction projects a good planning shall reduce 
uncertainties, allow for revealing the goals more ex-
plicitly and increase efficiency. Planning works of  
complex construction projects inherently involve es-
timations of  time span and manpower of  work items.  
Work program constitutes a whole together with 
budget studies. NIKA Project Management by the 
construction professional in its structure establishes 
the critical line by means of  resource planning, re-
source balancing, creating network diagrams, making 
task break-downs and building inter-relations.  Work 
programs whereon the sources created throughout 
the project have been loaded are updated and the rec-
ommendations for the purpose of  timely completion 
of  the work within its budgetary limits are submitted 
to the employer. 

w w w. n i k a p r o j e . c o m
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İHALE YÖNETİMİ
Yatırımın özellikleri ve süreçleri doğrultusunda bütçe ve zaman odaklı olarak gerçekleştirilir.

• En uygun İhale metodunun belirlenmesi

• İhale dokümantasyonunun hazırlanması

• Yüklenici Firma değerlendirmeleri

• İhale süreçlerinin gerçekleştirilmesi

• Yüklenici adaylarının risk analizlerinin yapılması ve teknik yeterliliklerinin sunumu

TENDER MANAGEMENT
It is realized as budget and time oriented in line with the characteristics and processes of  the investment. 

• Determining the most convenient tender method

• Preparation of  tender documents

• Assessments of  undertaking companies

• Realization of  tender processes       

• Conducting risk analysis of  contractor candidates and presentation of  their technical competencies

SÖZLEŞME YÖNETİMİ 
• Sözleşmelerin hazırlanması

• Sözleşmelerin idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması

• İmalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü

• Hukuki süreçlerin takibi ve koordinasyonu

CONTRACT MANAGEMENT 
• Preparation of  the contracts

• Ensuring conformity of  administrative and technical specifications of  the contracts with investment goals

• Supervision of  contractual terms from the aspects of  time, finance and techniques  
in the course of  manufacturing period

• Keeping track of  and coordination of  legal processes
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RAPORLAMA SİSTEMİ
Proje süresi boyunca oluşturulan raporlama sisteminin eksiksiz bir şekilde 
işletilmesi, günlük, haftalık, aylık raporlamaların İşveren’e sunulmasıdır. Proje 
ile ilgili Tüm raporlar ve dokümantasyonlar devreye alma sürecinde Log-bo-
ok olarak İşveren’e teslim edilmektedir. Hazırlanan Log-book’ lar ileride ge-
liştirilmesi düşünülen projeler için eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır.

REPORTING SYSTEM
It is the precise management of  reporting system whi-
ch was created throughout the project period and 
submittal of  daily, weekly and monthly reports to the 
Employer.  Entire reports and documents pertaining 
to the project are submitted to the Employer as a Log-
book in the activation process. The log-books pre-
pared create a unique source for the projects which 
are planned to be realized in the future.

SERVICES OF WORK SECURITY & HEALTH
Work security is the priority of  every project. The 
success of  a project is measured  in terms of  the val-
ue it attaches on its personnel and the environment, 
rather than that of  its quality. NIKA Project Manage-
ment with their expert personnel establishes required 
work security coordination from the project develop-
ment phase to delivery stage and plays an active role 
in avoiding losses of  health, time and cost by means of  
routine training and perpetual controls.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Her projenin önceliği İş Güvenliğidir. Bir projenin başarısı kalitesinden önce 
personeline ve çevresine değer ile ölçülmektedir. NİKA Proje Yönetimi uz-
man personeli ile proje gelişme aşamasından teslim aşamasına kadar gerekli 
iş güvenliği koordinasyonunu oluşturup, rutin eğitimler ve sürekli kontroller 
ile sağlık, zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmesinde faal bir rol oynar. 

BUDGET AND COST MANAGEMENT
In the construction projects, the budget shall come to 
mean allocation of  resources for the project.  Investment 
decisions for the projects are given with the budgets pre-
pared.  The budgets of  the construction projects are pre-
pared by NIKA team as a result of  creating work programs 
of  the projects, making resource allocations, quantity sur-
veys and pricing out. NIKA Project Management renders 
services not only in the preparation of  the budgets but 
also pertaining to issues of  monitoring the budgets during 
the project process, creating acquired value and deviation 
analysis reports and cost control. 

BÜTÇE VE MALİYET YÖNETİMİ
İnşaat projelerinde bütçe, kaynakların proje için tahsisi anlamına gelir. Projeler için ya-
tırım kararları hazırlanan bütçeler ile verilir. Projelerin iş programlarının oluşturularak, 
kaynak tahsislerinin yapılması, metraj çalışmaları ve fiyat araştırmaları sonucuda NİKA 
ekibi tarafından inşaat projeleri bütçeleri hazırlanır. NİKA Proje Yönetimi sadece büt-
çelerin hazırlanması konusunda değil, bütçelerin proje sürecinde izlenmesi, kazanılmış 
değer ve sapma analiz raporlarının oluşturulması ve maliyet kontrolü konularında da 
hizmet vermektedir.
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KAYNAK & SATINALMA YÖNETİMİ
Efektif  bir satınalma yönetimi, talep, tedarikçi değerlendirmesi, seçimi, tedarikçi ile sözleşme yapılması 
ve tedarikçinin yönetimi hususlarını kapsamalıdır. Servis sağlayanın, proje yönetimi tarafından yöne-
tilmesi, performansının değerlendirilmesi bir sonraki projede bu servis sağlayıcı ile çalışma imkanının 
değerlendirilmesini sağlar. NİKA, proje yönetim hizmeti kapsamında, proje ihtiyacı olan malzeme ve 
hizmetlerin doğru zamanda, doğru fiyat ve sözleşmeler ile tedarik edilmesi hizmetini verir.

RESOURCE & PURCHASING MANAGEMENT
It must involve the issues of  an effective purchasing method, assessment of  demand and supplier, se-
lection of  the supplier and concluding a contract therewith and the management of  the supplier.  Man-
agement of  the service supplier by the project management and assessment of  their performance shall 
allow for evaluation of  cooperation opportunities with such service supplier in the subsequent project.  
NIKA within the scope of  the project management renders the supply services of  the materials and 
services required by the project at the right time and with right price and contracts.

KALİTE YÖNETİM HİZMETLERİ
Kalite yönetim hizmetleri, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü unsurlarından oluşmak-
tadır. Proje sonucunda inşa edilecek tesislerin kalitesi, proje boyunca yapılacak testler ve kontroller 
ile belirlenmiş düzeye ulaşacaktır. Kalite yönetim sistemi, işverenin gerekliliklerini sağlamayı, kullanıma 
uygunluğunu, zamanında, bütçesinde ve belirlenmiş teknik şartnamelere göre tesisin teslimini amaçlar.

QUALITY MANAGEMENT SERVICES
Quality management services are comprised of  the elements of  quality planning, quality assurance and 
quality control.  The quality of  the facilities to be constructed as a result of  the project shall reach the 
designated level by means of  the tests and controls that shall be conducted throughout the project.  
The quality management system aims to ensure the requirements of  the employer, convenience for uti-
lization and timely delivery of  the facility within the budget in accordance with technical specifications. 
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Nika Proje Yönetimi tarafından sağlanan kusursuz hizmet 
ve çözümlerin arkasında yer alan gücü keşfetmek ister misiniz?

Küresel çapta lider konumda bulunan firma  
ve ürünlerle maksimum verimlilikte işlere imza atıyoruz.

Discover the power behind perfect solutions and services of Nika.

We are carrying out maximum efficient works 
with top solution partners and products throughout the world.

PROJELERİMİZ OUR PROJECTS

OUR REFERENCESTAMAMLANAN PROJELER 

DEVAM EDEN PROJELER

REFERANSLARIMIZTAMAMLANAN PROJELER

DEVAM EDEN PROJELER

• Gebze Silvan Sanayi Demir Döküm Fabrika Projesi  
Proje Planlama ve Kontrol Danışmanlığı / Project Planning & Controlling Consultant

• Katar Konsolosluk Binası Projesi  
İhale Öncesi Maliyet & İş Programı Danışmanlığı / Pre-bid Cost  & Work Schedule Consultant

• Pakistan King Abdullah University Projesi 
İhale Öncesi Maliyet & İş Programı Danışmanlığı / Pre-bid Cost  & Work Schedule Consultant

• İstanbul Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı Projesi 
Tilos & Primavera Danışmanlık Hizmeti / Tilos & Primavera Consultancy Service

• İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastane Projesi 
Teknik Danışmanlık / Technical Consultant

• İsviçre Birleşmiş Milletler Cenevre Parlamento Binası Projesi 
İhale Öncesi BIM Uygulama Planı Danışmanlığı / Pre-bid BIM Execution Plan Consultant

• İstanbul Metro İstanbul Raylı Sistem Projesi 
Proje Yönetimi Hizmeti / Project Management Service

• Bahreyn Muharraq Hastane Projesi 
İhale Öncesi Maliyet & İş Programı Danışmanlığı / Pre-bid Cost  & Work Schedule Consultant
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