






Hayallerimiz ve hedeflerimiz her zaman büyük oldu.

Hedeflerimizi daha da büyütmek ve ileriye götürmek için

profesyonel ekibimiz ile birlikte büyük bir hevesle çalışarak hizmet

verdiğimiz sektörlerle müşteri memnuniyetini esas alarak

yeniliklere, gelişime ve değişime her zaman hazır bir firma olmayı

başardık.

Yönetim içerisinde, çevreyi koruma politikamızı ve iş güvenliğimizi

öncelikli tutarak hem çevremize hem de çalışanlarımıza huzurlu alanlar

sunmaya önem veriyoruz. Ekibimiz ile zamanı en doğru şekilde kullanarak

daha fazla deneyim kazanmayı hedefliyoruz. Hümayun Holding olarak,

kaliteli hizmet anlayışımız ile müşterilerimize ve yaptığımız işlere

değer katıyoruz.

Birçok farklı şirketi bünyemizde barındırarak müşterilerimize daha güvenilir

ve bilinçli hizmet sunmak için büyük bir azimle çalışmaktayız. Tedarik ve

tesis yönetimi dahil tüm bu atılımları gerçekleştirirken büyümeyi ve

değişimi daha iyi yönetebilmek adına, kurumsal yapıyı güçlendirebilmek

ve sürekli kılmak, geleceğe hazırlamak için başarılı hizmetlerimizi

sunmaya devam ediyoruz.
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ulaştırıyoruz.

donanımlı personeller 



kurulması

onarım

Peyzaj ve bahçe bakım 

Konferans ve toplantı 

Depolama ve dağıtım 

hazırlık



ederek karşılamaktayız. 



Ambalaj:

Kovaları, Aparatlar vs.





Çay Bardağı, Su Bardağı, Çaydanlık, Saklama Kapları, 

Yatak Koruyucu Alez, Yatak Bazaları, Tek Kullanımlık 



Levhaları, Ayak Koruyucular, Solunum 

Kafa Koruyucular, Yüz Koruyucular, 

Koruyucu Tulumlar



Kütüphane Masası, Sandalye, Tahta, 





İlaç Dolabı, Negatoskop, Kan Alma Koltuğu, 

Hasta Yemek Masası, Negatoskoplar, Stetoskop, 

 



müdahalede bulunmak ve kayıp önleme 

oynamatayız. 

Kontrolü 
Sabotaj, Saldırı ve 
Soygunlara Karşı 
Koruma
Hassas Bölge 

Koruma
Yaya veya Motorlu 

Taşıma



çalışmaktayız. 

Dış cephe ve Cam 

Alanlar



Taşıma Yemek 

Hastanelere Yemek 



başarılı sonuçlar 



katıyoruz.



almaktadır.

sunuyoruz. 

sınırları zorlayan en 
profesyonel 

büyük mutluluk 
duyarız.

Gala & Davet 

Konser 

Workshop

Çözümler)



Yazılım

Medya

D�j�tal dünyanın hızını ve �lg� çek�c� yen�l�kler�n� 
arkasına alarak müşter�ler�ne en üst düzeyde 
fayda sağlamak amacıyla d�j�tal medya h�zmet� 
vermektey�z.

Hüma Yazılım, kurumsal firmalarınfarklı alanlardak� 
yazılım �ht�yaçlarını, deney�ml� ek�b�yle anal�z ed�p, 

projeler�n� en güncel teknoloj�lerle gel�şt�r�r. Bünyes�ndek�
s�stem mühend�sler� ERP, CRM, BPM g�b� çözümler dışında 

müşter�ler�n�n özel yazılım �ht�yaçlarına en güncel 
teknoloj�k altyapı çözümler�yle cevap vereb�lmekted�r.

İşler�n�z� kolaylaştıracak, hızlandıracak, kullanımı kolay ve 
�ht�yacınıza cevap verecek mükemmel uygulamalar �le 

ürett�ğ�m�z yazılım programları sayes�nde 
sektörlere yönel�k çözümler sunuyoruz.





Çeş�tl� ölçek ve kategor�lerde �ç m�mar� tasarım, projelend�rme ve 
anahtar tesl�m uygulama h�zmetler� veren Hüma M�marlık tecrübel� �ç 
m�mar ve m�marlardan oluşan b�r ek�ple h�zmet vermekted�r. Otel, 
res�dence, v�lla, restoran, konut projes� g�b� b�rçok alanda faal�yet 
gösteren firma, �şveren�n �ht�yaç ve talepler�ne konfor, kal�te, süre ve 
mal�yet esaslarını göz önünde bulundurarak çözümler sunar. Dünyada 
her an değ�şmekte olan tasarım trendler�n�, yen� malzemeler� ve 
teknoloj� alanındak� gel�şmeler� tak�p eden Hüma M�marlık kurulduğu 
günden bu yana sayısız projeye �mza atmış, ülkem�z dışında Berl�n, 
Frankfurt, Tr�pol� ve Bakü’de de anahtar tesl�m uygulamalar 
gerçekleşt�rm�şt�r. Üstlend�ğ� her projede çevresel etk�ler� göz önünde 
bulundurarak çalışan Hüma M�marlık geleneksel ve yerel değerlere 
bağlı çağdaş m�marlık h�zmetler� vermekted�r.   

2 boyutlu / 3 boyutlu konsept proje tasarımı
Mob�lya ve endüstr�yel ürün tasarımı
Uygulama ve �malat projeler�
Anahtar tesl�m m�mar� ve �ç m�mar� proje uygulama
Proje uygulama kontrolörlük
Proje uygulama şant�ye şefl�ğ�
M�mar� ve İç m�mar� danışmanlık
Mob�lya ve dekorasyon konsept danışmanlığı
Ürün, malzeme anal�z ve seç�mler�
3D canlandırma görsel çalışmaları
Konsept mekan tasarımı, dekorasyonu ve danışmanlığı
Şant�ye �nce �şler uygulama denet�m� ve raporlanması
Tedar�kç�, taşeron yeterl�l�k araştırma ve anal�z�

Faal�yet Alanlarımız

İş akış plan takv�m� hazırlanması 



İnşaat Uygulamaları

alanlara dönüştürüyoruz. 

temel almaktayız. 

Kumlama ve Boyama İşler�

Epoks� Kaplama

Boru İmalat ve Montaj

İskele Kurum ve Söküm

Endüstr�yel İzolasyon

Yangın Sıvası

Yangın Yalıtım Boyası

Dem�r Çel�k Alım Satım

H�zmetler�m�z



sağlıyoruz. Hem özel, hem kamu 





amacıyla sektör farkı gözetmeden her türlü 

Bordrolama 

Uzlaşma 

Muhasebe 



arttıracak yaklaşımlarda bulunuyoruz. 

sağlamasını ve beklenmeyen durumlara 

İnovasyon

İnsan Kaynakları

Yapılandırılması



ENERJİ

Hüma Enerj� yen�leneb�l�r enerj� projeler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�m 
tes�sler�n�n kurulması ve enerj� t�caret� faal�yetler�nde bulunmak 
amacıyla Hüma Hold�ng bünyes�nde 2011 yılında kurulmuştur. 
Ülkem�z�n enerj�de dışa bağımlılığının azalması açısından kr�t�k 
önem arz eden yen�leneb�l�r enerj� projeler�n�n gel�şt�r�lmes� 
sürdürüleb�l�r kalkınmanın da en öneml� yapı taşlarından b�r�n� 
oluşturuyor. Bu anlamda Hüma Enerj� özel sektörün her geçen 
gün artan oranda rol aldığı Türk�ye enerj� p�yasasının önde gelen 
oyuncularından b�r� olmayı hedeflemekted�r. Hüma Enerj� faal�yet 
alanlarını şu şek�lde özetleyeb�l�r�z:
 

Enerj� t�caret� stratej�ler�ne uygun olarak enerj�n�n alım-satımı,

Sınır ötes� elektr�k t�caret�

Yüksek tüket�ml� tüket�c�lere Son Kaynak Tedar�ğ�    
       kapsamında müşter�ye özel enerj� tedar�ğ�

Enerj� yönet�m h�zmetler� (enerj� �zleme, p�yasalara er�ş�m vb)

Serbest tüket�c�lere enerj� satışı



Demir Cevheri Madeni



Demir Cevheri nedir?

Demir-çelik sektörünün
ana hammaddesi
Demir Cevheridir.

Demir çelik sektörünün ana hammaddesi demir cevheridir.
Çelik sanayiinde kullanılan demir cevherlerinin harman tenörünün
en az %55 Fe olması arzu edilmektedir. Demir cevherleri doğada
özel alanlarda Maden ocaklarında çıkartılmaktadır.

Geçmişte, yüksek fırında aranan özelliklere sahip demir cevheri
doğrudan maden ocaklarında yapılan üretimle karşılanmıştır.
Huma Madencilik olarak bu değerli cevheri işleyip Hızlı Lojistlik
hizmetiyle ve yaygın temas noktalarına ulaştırıyoruz.

İnşaat sektörünün her alanında kullanılır.

Bilgisarların parçası olan manyetik alanlarında kullanılır.

Otomotiv sektörü nünün her alanında kullanılır.

Saf özellikte olan demir, karbon ve diğer metallerle birleşerek
alaşım özelliğinde de birçok alanda değerlendirilmektedir.



Uluslararası 



yürütüyoruz.  

detayına kadar büyük önem ve 



ortaya koyduğu yasal çerçeveler kapsamında 
gerek uluslararası, gerekse ülke sınırları 



uyacak çözümler sunuyoruz. 





Hümayun Dış Ticaret; Türkiye’nin önde gelen

sanayi kuruluşlarından biri olan  Hümayun Grubu’na ait

Dış Ticaret Şirketidir.

Ülkemizde Dış Ticaret anlamında sektörün nabzını elinde tutan ve

A’dan Z’ye her türlü ihtiyacı karşılayan şirketimizin asıl misyonu

daha çok tüketiciye ulaşarak daha fazla tedarik hizmeti vermektir.

Maden ihracatından Yapı ve İnşaat tedarikleriyle de Sektöründe

öncü olan Hümayun Dış Ticaret Dünya çapında Hızlı Lojistlik

hizmetiyle ve yaygın temas noktaları ile  hedeflediği

sonuç odaklı müşteri memnuniyetini misyon haline getirerek

her zaman en iyiyi arayanların ilk tercihi olmuştur.

Yaygın temas noktaları ile

daha hızlı Lojistik hizmet. 



Kar�yer Fırsatı



İster tek bir tuşla bize ulaşın,

isterseniz de siz arayın,
biz size ulaşalım.. 

S�par�ş Yöntem�

0 553 663 61 34



0 553 663 61 34

0 216 504 10 61

Hümayun Hold�ng



hafta içi     : 08:30 - 18:30

hafta sonu: 10:00 - 15:00

çalışma saatlerimiz:




