


Yeni bir başlangıç…
AYC Danışmanlık Turizm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile 2004 yılında yazmaya başla-

dığımız başarı hikayesinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururu 

içerisindeyiz…  

Yaklaşık 15 yıldır KOBİ’ler başta olmak üzere özel sektöre, kamu kurumlarına, bele-

diyelere, üniversitelere, odalara ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık, eğitim, 

mevzuat ve teknik destek hizmetleri verilmesi konusunda yüzlerce projenin hayata 

geçirilmesine yardımcı olduk.

Çeşitli kamusal destek ve mali teşvikler ile girişimcilerimizin ve firmalarımızın yeni 

yatırımlarla büyümelerine, istihdam yaratmalarına, ihracat yaparak dışa açılmaları-

na, Ar-Ge ve inovasyon ile yeni ürünler geliştirmelerine destek olduk. Bilgi ve veriye 

dayalı, ihtiyaç ve çözüm odaklı danışmanlık hizmeti yaklaşımımızı, müşterilerimiz ile 

karşılıklı güven ve samimi iş birliği anlayışı ile daima güçlendirdik.    

Bugün ise kurucu ortaklarımızın 23 yıllık iş deneyimi ve tecrübelerinin de desteğiyle; 

geniş müşteri ve yatırımcı ağımızı, farklı sektörler hakkında güncel ve derin bilgimizi 

yatırım destek ve danışmanlık hizmetleri, proje geliştirme ve uygulama, teknik des-

tek hizmetleri, Ar-Ge ve inovasyon alanında kullanarak yeni bir sinerji oluşturmak 

üzere sizlere PAROJE Yatırım Danışmanlığı Mühendislik İnşaat Ltd. Şti.’yi takdim 

etmek istiyoruz.
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Müşterilerimiz-
le olan ilişkimiz 
tamamen kar-
şılıklı güvene, 
saygıya ve
paylaştığımız 
ortak değerlere 
dayanmaktadır.

Yerelden
küresele doğru 
gelişen,
dönüşen ve
güçlenen iş
ağı.



PAROJE, alanında
uzmanlaşmış, profesyonel,
yetenekli ve özverili ekibi ile;  
• Ülkemize doğrudan sermaye yatırımı yapmak isteyen uluslararası şirketlere; gerek 

sıfırdan projelendirecekleri yatırımlarında (greenfield investment) gerekse şirket bir-

leşme ve satın alma yöntemiyle yapacakları yatırımlarda hızlı, doğru ve etkin bir şe-

kilde karar vermelerine yardımcı olmak ve onları Türkiye’deki en iyilerle tanıştırmak,

• Yurtiçinde veya yurtdışında şirket birleşme ve satın alma yöntemi ile küresel arena-

da güçlü bir oyuncu olma hedefi olan girişimcilerimize ve şirketlerimize; teknolojik, 

stratejik, yönetsel ve finansal açıdan katkı sağlayacak doğru yol arkadaşları bulmala-

rına ve projeler geliştirmelerine yardımcı olmak,

• Yurtdışına yatırım yapmak isteyen yerli firmalara yatırım yapmayı planladıkları ül-

keler, sektörler, tehditler ve fırsatlar ile yatırım yapacakları ülkenin hukuki, idari ve 

mali düzenlemeleri hakkında danışmanlık hizmeti sunmak,

• Yerli veya yabancı yatırımcıların talepleri üzerine ön fikir aşamasında olan yatırım 

fikirlerinin olgunlaştırılması, fizibilite etütlerinin ve iş planlarının hazırlanması veya 

PAROJE’nin kendi geliştirdiği ve/veya yeni girişim risk sermayesi yatırımı olarak de-

ğerlendirdiği projeleri de yatırımcılara sunmak,

• Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere STK’lar ve özel sektörün ihtiyacı 

olan teknik destek hizmetleri ile Avrupa Birliği, UNDP, Dünya Bankası ve BM gibi 

uluslararası kuruluşların projelerine yönelik teknik destek sağlamak,

• Ar-Ge ve inovasyon ile yeni ürünler geliştirmeyi, bu ürünler ile uluslararası pazar-

lara girmeyi hedefleyen, rekabet gücünü küresel rakiplerini dikkate alarak belirleyen 

cesur ve vizyoner girişimcilere ihtiyaç duyacakları her türlü mali, hukuki, teknik, tek-

nolojik ve yönetimsel alanlarda danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunmak ve 

projeler geliştirmek,

Başlıklarında çalışmak ve güçlü bir paydaşınız olmak istiyoruz. Deneyimli kadrosu, 

güvenilir çözüm ortakları, geniş hizmet portföyü, güçlü ağ bağlantıları ile küresel 

ölçekte lider bir danışmanlık firması hedefiyle yola çıkan PAROJE’de buluşmak, en 

kısa sürede tanışmak ve iş ortağı olmak dileğiyle…
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Hızlı, doğru 
ve etkin bir 
yatırım kararı 
almanız için 
her türlü
yardıma
hazırız

Küresel
ölçekte güç-
lü bir oyuncu 
olmanız için 
bütün gücü-
müz ve kaliteli 
ekibimiz ile 
daima yanınız-
da olacağız. 
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Gelecek Hedefimiz ve
Vizyonumuz
• İş ortaklarımızın ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti bilgi ve veriye dayalı olarak 

tespit etmek ve değişimi birlikte yönetmek,

• İş ortaklarımızı küresel rekabetin acımasız koşullarına bugünden hazırlamak ve 

rakiplerinden hep bir adım önde olmalarını sağlamak,

• Hedeflerini gerçekleştirirken değerli ve teknolojik ürünler geliştirmeleri ve inovas-

yona odaklanmaları hususunda onlara ilham vermek,  

 

• Faaliyet gösterdikleri sektörün lider firması olmaları hususunda birlikte hareket 

etmek,

• Gelirlerini artıran, tasarruf etmelerini sağlayan yüksek kaliteli, sonuç odaklı ve 

profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde hem milli hem de uluslararası iş 

ortaklarımızı memnun etmek.  

Hizmet Anlayışımız
Şirketlerimizin özellikle de KOBİ’lerimizin daha fazla büyümek ve rekabet etmek için 

ihtiyacı olan en doğru çözüm seçeneklerini tespit ediyor ve bu çerçevede yeni yatırım 

fırsatlarını değerlendirmelerinde, teknolojik ve yenilikçi ürünler geliştirmelerinde, 

dünya pazarlarına açılan yeni iş ağları oluşturmalarında ve tüm bu süreçte karşıla-

şabilecekleri öngörülmeyen koşul ve zorluklara karşı yapacakları hamlelerde birlikte 

hareket ediyoruz. 

Temel Değerlerimiz
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Yenilik Profesyonellik Kararlılık Güvenilirlik



Biz Neden Farklıyız? 
Risklerin, tehditlerin, fırsatların ve kazançların iç içe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. 

Değişimin hızına ayak uydurmanın bile zor olduğu bu dünyada, değişimi yönetebi-

lenler hep bir adım önde olacaklar. Bu nedenle, PAROJE olarak küresel rekabetin 

yerel düzeydeki yansımalarını ve bu yansımaların ortaya çıkardığı fırsatları ilk gören, 

bu fırsatları projelendirerek kazanca dönüştüren lider bir danışmanlık firması olmayı 

hedefliyoruz. 

Milli şirketlerimizin, özellikle de Anadolu’nun farklı şehirlerinde farklı sektörlerde 

üretim ve ticari faaliyetlerini sürdüren KOBİ’lerimizin yaşadıkları sorunlar, yakalaya-

cakları fırsatlar ve nasıl bir büyüme modeli ile dünyaya açılabilecekleri konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Bu süreci, girişimcilerimiz ile birlikte planlayarak, en doğru 

stratejilerle yürütecek ve hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Öte yandan, geniş küresel iş ağlarımız sayesinde, milli şirketlerimizi, ülkemize yatı-

rım yapmak isteyen yabancı yatırımcılarla doğru formül ve platformlarda bir araya 

getirerek güçlü bir işbirliği yapmalarının önüne açıyoruz. Bu ortaklılar sayesinde, yer-

li firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmalarına, üretim kapasitelerini arttırmalarına ve 

daha profesyonel bir yönetim ekibine kavuşmalarına yardımcı oluyoruz.  

  

Uluslararası ekonomilerde yaşanan gelişmeler, şirketlerin finansmana erişmede ya-

şadığı sıkıntılar ve artan finansman maliyetleri, küresel rekabet ve ölçek ekonomileri 

firmaları sermaye olarak büyümeye, şirket birleşmeleri ve satın almalara yönlendir-

mektedir. Diğer yandan gelecekte, bugün finansmana erişimde ve mali yeterlilikte 

sıkıntı yaşamayan firmaları da ilgilendirecek bu süreçte bugünden firmalarımızın 

yanında olmak istiyoruz.     

Donanımlı, tecrübeli, vizyoner ekibimizin gücünü ve ufkunu, küresel iş ağımızın gücü 

ve ufkuyla birleştirerek, siz değerli yol arkadaşlarımızla uzun soluklu bir yolculuk 

yapmaya hazırız.

Başarımızın Altında Yatan
Nedenler
• Karşınızda duran fırsatları ve zorlukları sizin için tespit ediyor,

• İhtiyaçlarınıza en doğru çözüm önerileri sunan yaklaşım tarzımız ile,

• Uygulayacağınız planlara yönelik kapsamlı stratejiler geliştiriyoruz,

• Politikalarınızın ve uygulama yöntemlerinizin etkinliğini ve verimliliğini periyodik 

olarak gözden geçiriyor,

• Hedeflerinizi kararlı bir şekilde gerçekleştirme noktasında sizinle birlikte hareket

ediyoruz 
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Adres Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi
 Adalet Sokak 13 A Neorama İş Merkezi
 Yenimahalle - ANKARA/TÜRKİYE

Telefon 0090 312 220 10 04

Faks 0090 312 210 15 20

Email paroje@paroje.com.tr

Web www.paroje.com.tr


