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Genel Bakış
Çok çalışmak, dürüstük ve inovasyon… Bu kelimeler YONAR'ın
başarısının anahtarlarıdırlar. 1997 yılında kurulan YONAR, Türkiye'nin
en saygın ve en hızlı inşaat - mühendislik şirketlerinden birisidir. 15
yıl içinde, hemen hemen her sektörde farklı projeler için birinci sınıf
çözümler ürettik. Bizim için hiçbir proje çok zor veya benzersiz değil,
çok büyük ya da küçük değildir. Her proje için hedeﬂerimiz aynıdır;

güvenli inşa
zamanında inşa
bütçesinde inşa
Bu hedeﬂere ulaşmamızı sağlayacak ilkelerimiz şunlardır:
•

•

her zaman tehlikeleri önceden tespit etmek ve kayıp, kaza ya da
hasar risklerine karşı sağlık, güvenlik ve çevre koruma ilkeleri
çerçevesinde gerekli tedbirleri almak,
doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve ekonomik
kullanmak, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak, atık kontrolü (katı, sıvı gaz) ve
gürültü kirliliği kontrolü sağlamak, tüm müşterilerimizin,
çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın sağlık,
güvenlik ve çevre koruma konularına olan duyarlılıklarını
yükseltmek için eğitimler yoluyla onlara destek vermek,

•

müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle,
rakiplerimizle, komşu işletmelerle ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içerisinde olmak ve onları dinleyerek performansımızı
artırmak ve ayrıca onların taleplerine içtenlikle yanıt vermek,

•

iş kazaları ve olaylar ile ilgili gerçekçi raporlar hazırlamak, kaza ve
olayların tekrarlanmasını önlemek ve performansımızı
yükseltmek için verilen eğitimlerden emin olmak, sağlık, güvenlik
ve çevre koruma konularının iyileştirilmesi konularında katkıda
bulunanları ödüllendirmek.

YONAR üstün kalite ile eş anlamlıdır. Çalışanların eğitim ve gelişimine
olan yatırımlarımız, sağlam mali yapımız, yerel oﬁslerimizin özerk
yapıları, itibarımızı inşa eden özelliklerimizdir. Projelerimizdeki
başarılarımız bu ilkelere bağlılığımızdan kaynaklanmaktadır.
YONAR çalışanları birkaç temel özellikleri ile tanımlanırlar. Onlar
zorluklardan korkmazlar, sorumluluk alırlar ve yeni ﬁkirler
geliştirirler; en iyi performanslarını ortaya koymakta kararlıdırlar.
Onlar mümkün olan en güvenli şekilde çalışırlar ve sahamızda eşsiz
bir iş güvenliği siciline sahiptirler.
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YONAR çalışanları konularında uzman kişilerdir. Çalışanlarımız, işe
başladıkları ilk günden itibaren, konularında uzman olan
amirlerinden, sektörün en iyi eğitimlerini alırlar. Projelerin
tamamlanmasında, çalışanlarımızın her türlü başarısı şirketimiz için
çok önemlidir. Şirketimizin üst düzey yöneticileri, ortalama 10 yıldır
bizimle çalışmaktadırlar.
Türkiye inşaat ve mühendislik sektöründe, müşteri ihtiyaçlarını
YONAR' ın mükemmelliğinde karşılayabilecek çok az şirket vardır.
Türkiye ve çevre ülkelerde çeşitli projeleri başarı ile tamamlayan
YONAR, dünyanın her coğrafyasında iş yapabilecek kapasitededir.
Endüstriyel tesis, altyapı, otoyol, tünel, baraj, havaalanı, enerji
tesisleri ve yüksek bina - ne kadar karmaşık ve kompleks bir proje
olursa olsun, titizlikle her detayı dikkatlice planlar ve tekrar tekrar
kontol ederiz. Bu prensiplerimiz bize hayallerimizin de ötesinde
başarılar sağlamaktadır.
YONAR büyük ulusal, uluslararası ve çokuluslu şirketler için bir
mühendislik ve inşaat taahhüt ﬁrması olarak hizmet vermektedir.
Bu şirketlerden bazıları şunlardır;

ENKA
KRUPP POLYSIUS AG.
AREVA T&D
ARÇELİK
ANIXTER
MASSEY FERGUSSON
LG
ARK AŞ.
UZEL - DEUTZ MAKİNE
GAMA-NUROL
TEKFEN
KARSAN PEUGEOUT
PETROL OFİSİ
GARANTİ - KOZA
MAYA
MAKYOL
BECHTEL

KEMER COUNTRY
RMK MARINE
SETUR MARINAS
SİNOMA EC
ALSTOM
SCHNEIDER
KOÇTAŞ
SEZGİN MÜCEVHERAT
TÜPRAŞ
VATAN PLASTİK
FENİŞ
FORD OTOSAN
ENTEK A.Ş
CARNAUD METALBOX
OPET
VEHBİ KOÇ VAKFI
ONUR TAAHHÜT

Hedeﬁmiz, dünyanın önde gelen mühendislik, inşaat ve proje
yönetimi şirketlerinden birisi olmak ve ülkemizin uluslar arası inşaat
piyasasında en üst seviyelere çıkmasında pay sahibi olmaktır.
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Overview
Hard work, integrity and innovation. These are the keys to YONAR's
success. YONAR has been founded in 1997 and it is one of TURKIYE's
fastest and most respected construction and engineering company.
For over 15 years, we have delivered world-class solutions to projects
of every size, in every market. No project is too challenging or unique,
too big or small.
Our goals for every project is the same ;

build it safely
build it on time
build it on budget
Our commitments below will help us to achieve these goals:
•

to always identify dangers beforehand, and take measures
against
risks of loss, accidents or damage within the framework of the
principles regarding health, safety and environment,

•

to use natural resources and all kinds of energy resources in the
most eﬃcient and economical way, to control wastes (solid,
liquid, gas) and noise pollution, to reduce the negative eﬀects of
our activities on the environment and human health, to raise the
awareness of all our employees, dealers and customers on
health, safety and environmental protection issues and to
support them through trainings,

•

to cooperate with our customers, employees, suppliers,
competitors, neighboring businesses, and organizations that
work for the public interests, and to increase our performance by
listening to them, and responding to their demands sincerely,

•

to prepare realistic reports about happenings and accidents, and
to ensure that lessons are drawn from them in order to prevent
their repetition, and improve our performance, to reward those
that have made a contribution to the improvement of health,
safety and environmental protection issues.

YONAR is synonymous with superior quality. We've built our
reputation on the principles of autonomous local oﬃces, dedication
to employee training and development, and sound ﬁnancial
practices. Our commitment to these principles is reﬂected in the
success of our projects.
YONAR people are deﬁned by a few basic characteristics. They have a
willingness to take on challenges and explore new ideas; they have
the drive to excel and the determination to perform their best. They
carry out work in the safest manner possible, as demonstrated by a
safety record that is unmatched in the industry.

YONAR people are experts. From day one, our employees receive
some of the ﬁnest training in the industry, coupled with hands-on
mentoring. We are as dedicated to the success of the people we hire
to build our projects as we are to the people who hire us to build
them. Our senior operations managers have been with us an average
of 10 years.
In construction and engineering sector, few companies can match
YONAR's ability to meet a client's needs. We've completed projects in
TURKIYE, Russia, Libya, Iraq and we can work everywhere in the
world. The industrial plant, infrastructure, highway, the tunnel, the
dam, the airport, the energy plant and the highrise-no matter how
complex the project, we meticulously plan every detail and double
check our double checks. It's a philosophy that has not only allowed
us to reach our dreams of success, but to exceed them.
Yonar is serving as an engineering and construction contractor for
the major national, international and multinational companies.
Some of these companies are;

ENKA
KRUPP POLYSIUS AG.
AREVA T&D
ARCELIK
ANIXTER
MASSEY FERGUSSON
LG
ARK CO.
UZEL - DEUTZ ENGINE
GAMA-NUROL
TEKFEN
KARSAN PEUGEOUT
PETROL OFISI
GARANTI - KOZA
MAYA
MAKYOL
BECHTEL

KEMER COUNTRY
RMK MARINE
SETUR MARINAS
SINOMA EC
ALSTOM
SCHNEIDER
KOCTAS
SEZGIN JEWELS
TUPRAS
VATAN PLASTIC
FENIS
FORD OTOSAN
ENTEK CO.
CARNAUD METALBOX
OPET
VEHBI KOC FOUNDATION
ONUR CONTRACTING

Our aim is to be the worlds premier enginnering, construction and
project management company.
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Yonar Tarihi / History
YONAR, inşaat mühendisi Hüseyin Yonar ve oğulları yüksek mimar O.
Cenk Yonar ve mimar(M.B.A) Cihan Yonar tarafından 1997 yılında
İstanbul' da kurulmuştur.
Her biri konularında uzmandırlar ve gelişmekte olan Türkiye'nin
mühendislik yeteneklerini, ulusal ve uluslar arası inşaat sektörünün
ihtiyaçlarını karşılamak için, güçlü bir şekilde kullanmaktadırlar.
Kuruluş yıllarında işe, altyapı inşaat ve mühendislik çalışmaları ile
başlayan YONAR, hızla inşaat ve mühendislik konularında yükselen
bir trend izleyerek büyük başarılara imza atmıştır. Günümüzde
YONAR, tüm çalışmalarında, küresel mühendislik ve inşaat normlarını
uygulamaktadır.
Bir aile şirketi olan YONAR' da, göreve gelen iki nesil, kurulduğu
günden beri 500' den fazla projeyi başarı ile yönetmiştir. Büyük,
karmaşık ve zor projeleri yüklenen YONAR, bu sayede büyük bir üne
sahip olmuştur.
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YONAR was founded in Istanbul - Turkiye in 1997 by civil engineer
Huseyin Yonar and his sons architect (M.Sc.) O. Cenk Yonar &
architect(M.B.A) Cihan Yonar. All of them were strongly committed to
developing Turkiye's engineering capabilities to meet the demands of
industry.
Beginning with the civil infrastructure construction works, YONAR
rapidly took on engineering and construction assignments of
increasing sophistication. Today, the company sets global
engineering and construction benchmarks in terms of scale and
complexity.
Since its founding in 1997, two generations of YONARs have steered
the company through more than 500 projects. Along the way, we
established a reputation for undertaking heavyprojects which are
big, complex, or remote for others.
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Şirket Proﬁli / Company Proﬁle
Tescilli Şirket Adı
Registered Company Name
Kayıtlı Olduğu Ülke
Country of Registration
Tescil veya Kuruluş Tarihi
Date of Registration or Incorporation
TS/OHSAS 18001 Kayıtlı Sertiﬁka No
TS/OHSAS 18001 Regis. Certiﬁcate Nm
TS/OHSAS 14001 Kayıtlı Sertiﬁka No
TS/OHSAS 14001 Regis. Certiﬁcate Nm
ISO 9001: 2000 Kayıtlı Sertiﬁka No
ISO 9001: 2000 Regis. Certiﬁcate Nm
Ticaret Odası Sicil Numarası
Registration Nm Chamber of Commerce
Ödenmiş Sermaye
Paid-up Capital

:

YONAR Yapı San. Tic. Ltd. Şti.

YONAR International LLC.

: Istanbul / TURKIYE

Muscat / Sultanate of OMAN

: 1997

2011

: 1144249

1144249

: 1143248

1143248

: 1140247

1140247

: 384579

1105328

: 1,600,000 TL (1,120,000 USD)

150,000 OMR (600,000 USD)

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION
A : İnönü Caddesi, Mercan Sk., STFA B 2 Blok, No: 13 Daire 2,
34736 Kozyatağı / İstanbul
T : +90 216 361 14 28 - 361 14 29
F : +90 216 361 14 30
E : info@yonar.com.tr
W : www. yonar.com.tr

A
P
F
G
E
W

:
:
:
:
:
:

PO.Box 68, PC 315, Al Khuwair, Muscat, Sultanate of Oman
+968 244 87 292
+968 244 89 747
+968 993 10 923
info@yonar.com.tr
www. yonar.com.tr

BANKA REFERANS BİLGİLERİ / BANK REFERENCES
Garanti Bankası
Altıntepe Şubesi (209) İstanbul - Türkiye
Altıntepe Branch (209) İstanbul - Türkiye
T : +90 216 587 13 00
F : +90 216 366 86 76
Vakıﬂar Bankası
Bostancı Şubesi (329) İstanbul - Türkiye
Bostancı Branch (329) İstanbul - Türkiye
T : +90 216 384 80 94
F : +90 216 384 80 97
Yapı Kredi Bankası
Kozyatağı Şubesi (645) İstanbul – Türkiye
Kozyatağı Branch (645) İstanbul – Türkiye
T : +90 216 385 50 05
F : +90 216 542 06 28

Sn, Nilgün Kaderoğlu Han
Mrs. Nilgün Kaderoğlu Han

NBO - National Bank of Oman
Sn, Said Al Maamary
Musanna Branch
Musanna Branch
Mr. Said Al Maamary
T : +968 268 68 136
F : +968 268 68 885

Sn, Nilgül İkbal Bindal
Mrs. Nilgül İkbal Bindal

Sn, Ertuğrul Arpacı
Mr. Ertuğrul Arpacı

YONAR 2012 www.yonar.com.tr
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Yönetim / Executive Management
Hüseyin YONAR

Başkan / Chairman
(İnşaat Mühendisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1972)
(Civil Engineer, Yıldız Technical University, Istanbul, TURKIYE, 1972)

O. Cenk YONAR

Genel Müdür / Managing Director - CEO (Chief Executive Oﬃcer)
(Yüksek Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1996)
(Architect, M.Sc., Yıldız Technical University, Istanbul, TURKIYE, 1996)

Cihan YONAR

Genel Müdür Yardımcısı / Vice Managing Director - COO (Chief Operating Oﬃcer)
(Mimar, M.B.A., Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2002)
(Architect, M.B.A., Mimar Sinan University, Istanbul, TURKIYE, 2002)

Zaher HAIDER

İş Geliştirme Müdürü / Business Development Manager
Bilgisayar Mühendisi - MBA., Bağdat Üniversitesi, Irak, 2005
(IT Engineer - MBA., University of Baghdad, Iraq, 2005)

Aysel BATUR

Finansal Direktör / Financial Director - CFO (Chief Financial Oﬃcer)
(Mali Müşavir , CPA, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2004)
(Certiﬁed Public Accountant , CPA, Marmara University, Istanbul, TURKIYE, 2004)
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Vizyon ve Değerler / Vision & Values
YONAR' ın Vizyonu;

The Vision of YONAR

Dünyanın önde gelen mühendislik, inşaat ve proje yönetimi
şirketlerinden birisi olmak için;

To be the premier engineering, construction, and project
management company in TURKIYE, Turkic Republics, Russia, Arabian
Peninsula - Gulf Region,Africa,Middle East Region.
• Customers and partners will see us as integral to their
success. We will anticipate their needs and deliver on every
commitment we make.
• People will be proud to work at YONAR. We will create
opportunities to achieve the extraordinary, and we will
reward success.
• Communities will regard us as responsible-and responsive.
We will integrate global and local perspectives, promote
sound management of resources, and contribute to a better
quality of life.

•
•
•

Müşterilerimiz ve ortaklarımız bizi, başarılarının ayrılmaz bir
parçası olarak görecekler. Onların tüm ihtiyaçlarını tahmin
ederek her taahhüdümüzü zamanında teslim edeceğiz.
İnsanlar YONAR' da çalışmaktan gurur duyacaklar. En iyi terﬁler
ve görevler için fırsatlar yaratacağız ve tüm başarıları
ödüllendireceğiz.
Toplumlar, sorumlu ve duyarlı davranışlarımızdan dolayı bizi
ödüllendirecekler. Biz, küresel ve yerel değerleri harmanlayarak
entegre edeceğiz, kaynakların yönetiminde verimliliği arttıracağız
ve daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunacağız.

YONAR' ın Değerleri;
•
•

•
•
•
•

İş ahlakı. Dürüstlük, iyi niyet ve adalet ﬁrmamızın en karakteristik
özellikleridirler.
Mükemmellik. İnşaat, mühendislik ve yönetim bilimlerinde
yüksek standartları uygulayarak her zaman yüksek kaliteyi elde
ederiz. YONAR standartları uluslararası prosedür ve kabullere
dayanmaktadır. YONAR' ın TGA-DAR Almanya ve TÜRKAK Kurumu
tarafından onaylanmış, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. Tüm
çalışmalarımızda ileri teknoloji sistemleri kullanılmakta, sürekli
gelişim ve inovasyona büyük önem verilmektedir. Mücadele ve
başarı bizi her geçen gün güçlendirir.
Uygun karlılık. Ortaya çıkardığımız işlerin bir ödülü olarak makul
karlar elde ederiz.
Karşılıklı saygı. YONAR' ın prensipleri olan şeﬀalık, takım
çalışması ve güven ile çalışırız. Farklı kültürlere, deneyimlere ve
görüşlere değer veririz ve saygı duyarız
İş güvenliği. Sıfır kaza bizim vazgeçilmez hedeﬁmizdir.
Sürdürülebilirlik. Firmamızı n, müşterilerimizin ve dünyamızın
uzun vadede refahı için planlar yapar ve bunları uygularız.

The Values of YONAR
•
•

•
•
•
•

Ethics. Uncompromising integrity, honesty, and fairness are at
the most important characteristics of our company.
Excellence. We set high standards in engineering and
management sciences and always ensure the highest quality.
YONAR's standards are also based on internationally
acknowledged procedures. YONAR's in-house systems, pertaining
to quality, which are also endorsed by the TGA-DAR Germany
and TURKAK Institution, include Quality Management System ISO
9001:2000, Environmental Management System ISO 14001:2004
and Occupational Health and Safety System OHSAS 18001.We
apply advanced technology, and we continually innovate and
improve. We thrive on challenge and accomplishment.
Fair Return. We earn a return that fairly rewards the value we
deliver.
Mutual Respect. We work by our YONAR Covenants, which
encourage openness, teamwork, and trust. We value an inclusive
culture based on diverse backgrounds, experience, and views.
Safety. Zero accidents is our unwavering goal-people's lives
depend on it.
Sustainability. We plan and act for the future-for the long-term
good of our company, our customers, and our world.

YONAR' ın Misyonu;

The Mission of YONAR

•
•
•
•

•
•
•
•

Müşterilerimizin tercih ettiği inşaatçıları olmak,
Çalışanlarımızın tercih ettiği işverenleri olmak,
Kalite ve iş güvenliği için yüksek standartlar belirlemek,
Sorumluluklar, karlılık ve vatandaşlık görevleri açısından adaletli
bir ortam yaratmaktır.

to be the builder of choice for our customers;
the employer of choice for our people;
to set the highest standards for quality and safety;
and to achieve a fair balance of responsibility, proﬁtability and
citizenship.

YONAR 2012 www.yonar.com.tr
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Sağlık, Güvenlik, Çevre
YONAR, çalışacağı her projede ve ortamda, Sıfır Hata - Sıfır Kaza hayalini gerçekleştirmekte kararlıdır. Bu felsefemiz YONAR' ın
operasyonlarındaki tüm kademelere ulaşır ve ayrıca işverenlerimize, tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza kadar iletilir.

YONAR' ın yapacakları :
• Bu vizyona ulaşmak için gerekenlere yatırım yapacaktır,
• Bu vizyonun gerçekleşmesini sağlayacak olan çalışanlarını
daima güçlendirecektir,
• İşverenlerimiz, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve
ekiplerimizle proaktif bir şekilde çalışarak bu vizyonu
gerçekleştirecektir,
• Bu vizyonun sahibidir ve onu uygular. Sıklığı ve şiddeti ne
olursa olsun hiçbir yaralanmayı ve kazayı hoş
görmeyecektir.

YONAR' ın inandıkarı:

•
•

Sıfır Hata - Sıfır Kaza çalışanların en temel ve önemli insan hakkıdır.
Bu prensiple çalışan ﬁrmalar mutlaka alanlarında lider olacaklardır.

YONAR' ın kabulleri :
•
•

Bu vizyonun gerçekleşebilmesi, çalışanlarımızın kararlılığına bağlıdır,
Sıfır Hata - Sıfır Kaza ya ulaşmak için, çalışanlar büyük bir gayret ve sabır
göstermek zorundadırlar.

İş Güvenliği
" Sıfır Kaza "
İş güvenliği inşaat sektörünün önemli bir parçasıdır. Bir iş güvenlik programının başarılı olabilmesi, bilinçli olmaya ve şirketin iş güvenliği
programının devamlı desteklenmesine bağlıdır. Tüm kazalar önlenebilir ve iş güvenliği her YONAR çalışanın en öncelikli sorumluluğudur.
İş güvenliği her zaman YONAR' ın birinci önceliğidir - şirket kültürümüzün temel bir değeridir. YONAR gerçekleştirdiği projelerde elde ettiği % 95'
lik sıfır zaman kaybı rekoru ile kendi alanında bir liderdir.
Her kazanın ve buna bağlı olarak her yaralanmanın önlenebilir olduğuna inanıyoruz ve bu kabulümüzü, teknik saha prosedürleri ve sürekli eğitim
programları ile her projemizde öne çıkarıyoruz.
Her çalışanımız, eğer iş güvenliği yoksa, işi durdurma ve o işi yapmama yetkisine sahiptir. Ayrıca, taşeronlarımızın ve ortaklarımızın da iş güvenliği
ve sağlık prosedürleri taahüdümüzü kabullenmelerini ve benimsemelerini talep etmekteyiz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda; tehlikeli
çalışma ortamlarında, çok zor hava koşullarında bile, olağanüstü güvenlik performansımız ortaya çıkmaktadır.
İş güvenliğine verdiğimiz büyük önem sayesinde çalışanlarımız kendilerini güvende ve huzurlu hissederler. Müşterilerimiz için de büyük bir
avantaj sağlar. Kaza sonucu oluşabilecek muhtemel zaman kayıpları ortadan kalkar ve sigorta risk giderleri maliyetleri de düşer.

YONAR’ ın politikası:
•
•
•
•
•
•

İş güvenliği her zaman bize menfaat sağlayacaktır.
Kaza olasılığını azaltmak için her türlü girişim yapılacaktır.
Geçerli tüm iş güvenliği yasalarına ve yönetmeliklerine tam uyulacaktır.
Temiz, sağlıklı, modern ve insana yaraşır çalışma koşullarımız sürdürülecektir.
Tüm yönetim kadrosu, her zaman iş güvenliği çalışmaları ve çabalarının arkasında olacaktır.
Yönetim felsefemiz "iş güvenliği içinde inşa etmek" olacaktır.

Sürdürebilirlik ve Çevre
•
•
•
•
•

Toplumsal uzlaşı için uluslar arası standartları uygulamak, yerel halkı işe almak.
Yerel halkı işe alıp çalıştırabilmek için onların iş ile ilgili kapasitelerini arttırıcı eğitimler vermek.
Yerel tedarikçi ve taşeronlara işlerimizde çalışabilecek kapasiteye ulaşabilmeleri için eğitimler vermek.
Mühendislik ve inşaat çalışmalarımızın içine yeşil tasarım, işlevsel tasarım ve toplumsal tasarım kavramları yerleştirmek.
İşlerimizin bulunduğu bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalarda bulunmak.

YONAR' ın Çevre Tahhüdü
YONAR mükemmel çevreyi taahhüt etmektedir. Her projemizin, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve toprak üzerinde potansiyel etkileri bulunmaktadır.
Amacımız, bir proje esnasında her zaman çevreyi korumak ve proje tamamlandıktan sonra da aldığımız önlemler ile o çevreyi korumaya devam
etmektir.
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Hakkımızda / About YONAR

Health, Safety & Environment
YONAR will operate Incident & Injury Free and is committed to realising this wherever YONAR has a presence. This philosophy reaches every part
of the YONAR's operations and extends to clients, suppliers, subcontractors and other stakeholders.

YONAR will:

YONAR believes:

•
•

•
•

•

•

Invest in what it takes to achieve this vision.
Empower its employees to demonstrate leadership in
making this vision a reality.
Proactively work with all stakeholders including clients,
designers, subcontractors and the workforce to make this
vision a reality and remains prepared to walk away rather
than compromise YONAR's commitment to safety.
Own and act on this vision. This requires a mindset
intolerant of any injury or incident regardless of frequency
or severity.

That working Incident & Injury Free is a choice and a basic human right
Those who view Incident & Injury Free working as a given, and make this
happen, will become leaders in the property industry.

YONAR recognises:
•
•

Safety

That this vision is achievable if our employees and stakeholders are
totally committed to it.
That the commitment to being Incident & Injury Free requires individuals
to take a personal stand and in doing so, demonstrate great courage and
trust.

" Zero Accidents"
Safety is an important part of our everyday world in the construction business. Safety is critical on every jobsite and in every oﬃce. The key to a
successful safety program is awareness and a continuous reinforcement of the safety programs and philosophies of the company. All accidents
are preventable and safety is the responsibility of each and every employee of YONAR.
Safety is always YONAR's top priority-a value that is fundamental to our culture. YONAR has earned an industry-leading record of achieving zero
lost-time incidents on 95 percent of our projects. Year after year, our zero accidents policy helps put our safety performance right at the top of the
industry.
At YONAR, we believe that every accident, and therefore every injury, is preventable, and we embed that philosophy into every YONAR project
through a combination of technical ﬁeld procedures and ongoing training programs. Every employee has stop-work authority-if it's not safe,
don't do it. We also ask our subcontractors and partners to adopt our commitment to safety and health. The result is exceptional safety
performance, even in hazardous work environments, severe weather, and remote locations.
Our dedication to safety helps keep workers safe, and it also pays oﬀ for our customers. Their operating costs go down and productivity goes up
because less time is lost to accidents. They also frequently pay less for insurance.

It is the policy of YONAR :

Sustainability & Environment

•
•

•

•
•
•
•

Safety will take precedence over expediency and shortcuts.
Every attempt will be made to reduce the possibility of
accident occurrence.
The company intends to comply with all applicable safety
laws.
The company intends to maintain neat, clean, safe,
attractive and healthful working conditions.
Management at levels shall be behind the safety eﬀort.
The management concept is not production and safety; it is
production with safety.

Commitment to the Environment

•
•
•
•

Addressing international standards for public consultation and
disclosure; working with indigenous peoples; and hiring and work place
practices.
Designing programs that deliver training and skills that enable local
workers to meet project needs and prepare for employment
opportunities beyond construction.
Designing programs that help local suppliers and contractors qualify for
involvement in our project and future opportunities.
Integrating "green," functional, and community design concepts into
engineering and construction.
Engaging local communities in partnerships that represent both project
and public interests

YONAR is committed to environmental excellence. Each of our projects, whether a power plant, a reﬁnery, a new road, or a telecommunications
facility, has the potential to aﬀect people, animals, plants, and the land. Our goal always is to protect the environment during a project, and to
build in safeguards that will keep protecting it long after the project is complete.

YONAR 2012 www.yonar.com.tr
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Hakkımızda / About YONAR

Yeşil Bina / Green Construction
Binalar, altyapı ve çevre ayrılmaz bir şekilde birbirleri ile bağlıdırlar.
İnşaat eylemi sürecinde, enerji, malzeme, su ve toprak tüketilir. İnşa
edilen bu yapılar bizim yeni yaşam ortamımız haline dönüşürler ve
yaşam koşullarımızı, sosyal yaşantımızı ve sağlığımızı etkilerler. Bu
nedenle sürdürülebilir, sağlıklı, ekonomik, çevre dostu binalar ve
altyapı sistemleri yapmalı, inşaatta ve altyapı sistemlerinde
inovasyonu sürekli kılmalıyız.
YONAR, yaptığı çalışmalarda, yeryüzü doğal kaynaklarını korumak
için, sürdürülebilir inşaat uygulamalarını başarı ile arttırmakta
kararlıdır. Çevre dostu inşaat uygulamalarında lider olmak için çok
çalışacağız. Şirket merkezimiz, tüm şantiyelerimiz ve tüm
çalışanlarımız bu süreçte başarılı olmak için kararlıdırlar.
Bu konudaki çabalarımızın başarıya ulaşabilmesi için aşağıdaki
uygulamaları hayata geçirdik;

•
•

•

•

•
•

Mevzuata Uyumluluk. Çalıştığımız bölgelerde tüm uluslar arası,
genel ve yerel çevre koruma mevzuatını anlayıp uygulamaya
çalışmaktayız.
Sürekli İyileştirme. Bugünün uygulamalarının, gelecekte
kullanılamayacağını biliyoruz. Doğal kaynakların ve çevrenin
korunması için önemli ilerlemeler kaydedilmiş olabilir ama
önemli olan inovatif çözümler ile çevresel sorumluluklarımızı
sürekli iyileştirmeye ve daha iyi yollar bulmaya devam edeceğiz.
İletişim ve Eğitim. Ekip üyelerimizi ve iş ortaklarımızı, çevre
uygulamalarımız ve programımız konusunda eğitmeye devam
edeceğiz. Çevresel bir felaket olması durumunda, derhal ilgili
tüm kurum ve kuruluşlar ile bilgileri paylaşacağız.
Atıklar ve Doğal Kaynaklar. Geri dönüşüm uygulamaları ve
inşaattaki hatalar sebebiyle yıkıp yeniden yapım eylemlerini
minimuma indirerek uygulamalarımızdan kaynaklanacak kayıpları
en aza indirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar geri
dönüştürülmüş ürünleri kullanarak, suyu ve enerjiyi etkin
kullanarak doğal kaynakların korunmasına çalışıyoruz.
Yaban hayatı ve Habitat. Yaban hayatı, onların habitatlarını ve
hassas ekolojik dengeleri, yerel yönetmeliklere uyarak ve
alternatif koruma yöntemleri geliştirerek korumaya çalışıyoruz.
Emisyonlar. Çalışmalarımızı sürekli geliştirerek, emisyonlarımızı
azaltacağız ve bunun için alternatif teknikler üretip, daha verimli
teknolojiler kullanacağız.

Buildings, infrastructure and the environment are inextricably linked.
Energy, materials, water and land are all consumed in the
construction and operation of buildings and infrastructure. These
built structures in turn become part of our living environment,
aﬀecting our living conditions, social well-being and health. It is
therefore important to explore environmentally and economically
sound design and development techniques in order to design
buildings and infrastructure that are sustainable, healthy and
aﬀordable, and encourage innovation in buildings and infrastructure
systems and designs.
YONAR is committed to the success and increased adoption of
sustainable construction practices throughout the industry for
protecting and preserving the earth’s natural resources. Reducing
our human footprint is a shared responsibility and we will continue
to be a leader of eco-friendly business practices. Our commitment
extends from our company headquarters and regional oﬃces to our
jobsites and to the personal practices of our team members.
As proponents of environmental sustainability and green living, we
will continue to pioneer a path for others to follow. To ensure the
integrity and success of our eﬀorts, we have established the
following practices:
•

•

•

•

•

•
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Regulatory Compliance. We understand and comply with all
applicable international, federal, state and local environmental
statutes in the locales in which we work. We seek to patronize
partner businesses with similar environmental business practices.
Continuous Improvement. We know that today’s practices may
be outdated by tomorrow. Signiﬁcant progress has already been
made in the conservation of our resources and the preservation
of our environment, however, we'll continue to be innovators of
change and seek better ways of proactively managing
environmental responsiveness.
Communication and Education. Our team members and
business partners will continue to be trained in our
environmental practices and beliefs. In the event of an
environmental incident, we'll immediately share the appropriate
information with all required parties.
Waste and Resources. We seek to reduce waste from our
operations by use of recycling and technological advancements
to eliminate rework. We conserve natural resources by using
recycled and reused products as well as implementing energy
and water eﬃcient measures.
Wildlife and Habitat. We will protect wildlife, their habitats and
other sensitive ecology by complying with regulations and local
ordinances. In addition, we will seek alternatives to preserve and
restore natural habitats whenever possible.
Emissions. We will reduce our emissions by improving our
operations. In addition, we'll seek alternatives for oﬀsetting the
emissions we create. As more eﬃcient technology evolves, we
will continuously improve our baseline emissions.

YONAR

Hakkımızda / About YONAR

Kalite Yönetimi / Quality Management
YONAR'ın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya
geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon
prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda
belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımlari kullanılarak
kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:
•

YONAR's Quality Management System which based on the principles
of minimal bureaucracy and documentation, allows quick decision
making and implementation. These features are achieved and
successfully integrated into the quality management system by
utilizing the site-based management and process approach which
includes:
• Understanding current and future customer needs, meeting with
customer requirements and striving to exceed customer
expectations,
• Leadership to establish unity of purpose and direction to create
and maintain the internal environment in which YONAR
employees can become fully involved in achieving the company's
objectives,
• YONAR members, at all levels, are the essence of YONAR
organization and their full involvement enables the usage of their
abilities for YONAR's quality achievement,
• Management of activities and related resources as a whole
process to achieve the desired results more eﬃciently,
• Identifying, understanding and managing interrelated processes
as a system which contributes to the YONAR's eﬀectiveness and
eﬃciency in achieving YONAR's quality objectives,
• Continuous improvement of YONAR's overall performance as a
permanent objective of YONAR organization,
• Eﬀective decisions based on the analysis of data and
information,

Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri
gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde
hizmet sunmaya gayret etmek,
• Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeﬂerini
gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri
ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
• YONAR üyelerinin, tüm seviyelerde, YONAR organizasyonun
esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı
ile yeteneklerinin YONAR'ın kalite başarısı için kullanılmasını
sağlamak,
• Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için
faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
• Birbiri ile ilişkili süreçleri, YONAR'ın kalite hedeﬂerini başarmada
etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak
tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
• YONAR'ın genel performansının, YONAR organizasyonun daimi
bir hedeﬁ olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
• Tedarikçiler ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan
ilişkiler kurmak.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, YONAR Kalite Yönetim
Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç
olarak kullanılır.

ISO 9001:2000 Quality Management System is used as an important
tool for the continuous assurance and improvement of YONAR's
Quality Management System.

Temel Prensiplerimiz:

Our Core Principles:

Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık
ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı
kalacağız.

We have adhered to the below stated principles since our foundation,
and we will adhere to these in the future in order to fulﬁll our
mission.

•
•

•
•

•
•
•

•

Genel ve mesleki ahlak prensiplerinden ödün vermemek,
Müşterilerimize karşı, yalnızca sözleşmeden doğan
yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı
bir tutum sergilemek,
Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her
zaman daha iyiyi aramak,
İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli
olmak,
Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma
kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen,
iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve
sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya
özen göstermek,
Rekabet avantajımızı ve kârımızı; kendi yönetimsel ve teknik
becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde aramak.

•
•
•

•

Not to compromise general and professional ethics,
Always to adopt a constructive attitude towards our clients and
customers, beyond the mere fulﬁllment of our contractual duties,
To be receptive to innovations, to implement state of the art
technologies and always to seek the better,
To be sensitive and cautious in matters of work safety and
environmental protection,
To train our young employees in accordance with our culture to
be creative, industrious and honest and to take care that our
employees work as individuals who are self conﬁdent,
communicative, ready to exercise powers vested in them and to
assume responsibility,
To seek our competitive advantage and proﬁt in perfection of our
own management and technical skills.
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YONAR

Hizmetlerimiz / Services

İnşaat / Construction
İnşaat , 15 yıldan beri YONAR' ın esas işidir. Yüksek inşaat tecrübemiz
ve gücümüzle , dünyanın her yerinde, her türlü inşaat işini,
beklentilerin ötesinde bir performansla tamamlayabiliriz. Dünyadaki
farklı inşaat yönetmelikleri ve iş yasaları konusunda bilgiliyiz. Yıllar
boyunca birçok inovatif inşaat teknikleri geliştirdik.
YONAR yüksek performanslı inşaat yönetimi hizmeti de
verebilmektedir. Büyük inşaat projeleri, yüzlerce taşeron, tedarikçi,
personel, işçi, ekipman, malzeme, makina ve hizmetleri kapsayan,
büyük paraların harcandığı, karmaşık ve kompleks taahhüt
girişimleridirler. Bu tür organizasyonlar , ancak YONAR' ın 15 yıldan
beri uyguladığı birinci sınıf inşaat yönetimi gibi bir sistemle
yürütülebilir.

For more than 15 years, construction has been the essence of
YONAR's business. We have the resources and knowledge to
undertake any job, anywhere, with unmatched expertise. We're
familiar with construction regulations and labor laws around the
world. Over the years, we've created many innovative construction
techniques.
YONAR also oﬀers world-class construction management. Large
construction projects are complex undertakings, often involving
dozens of subcontractors and suppliers, thousands of workers, and
millions of dollars in material, equipment, and services.
Orchestrating such operations demands ﬁrst-rate construction
management something YONAR has provided for 15 years on
projects big and small around the world.

İnşaat Hizmetlerimiz

Elements of Construction Works

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müteahhitlik
İnşaat Yönetimi
Ön Hazırlık
Yapılabilirlik/Güvenilebilirlik Etüdleri
Design & Build (Proje + İnşaat)
Tedarik
Çelik Konstrüksiyon İnşaatı
Betonarme İnşaatı
Deprem Güçlendirme (Çelik ve Betonarme Yapılar)
Planlama ve Program Yönetimi
İnsan/İşgücü Yönetimi
Tesis Yönetimi
Yeşil Bina
Kalite Yönetimi
İş Güvenliği ve Çevre Programı
Ekipman ve Makine Yönetimi
Kişisel Performans - Gelişim
İşletme ve Bakım/Onarım
Tamamlama/Devreye alma
Geçici ve Kesin Kabuller

General Contracting
Construction Management
Preconstruction
Reliability/operability
Design & Build
Procurement
Structural Steel Costruction
Reinforced Concrete Costruction
Structurel Steel and Reinforced Concrete Strengthening
Program Management
Facilities Management
Green Building
Quality
Safety
Equipment
Self Perform
Operations and maintenance
Turnarounds
Validation
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Hizmetlerimiz / Services

Mühendislik / Engineering
YONAR, kurulduğu günden beri, mühendislik çalışmaları açısından
mükemmel bir ﬁrma olarak tanınmaktadır. YONAR' ın mühendislik
çalışmalarının merkezinde inovasyon (değer yaratan yenilik) vardır.
Tipik bir mühendislik projesinde, yeni ihtiyaçlar ve çözümler sürekli
birbiriyle yarışırlar. Bu konulara yaratıcı bir şekilde cevap ararken,
başarılı yada başarısız olmamız, inovatif çözümlere bağlıdır.

From the foundation, YONAR has been synonymous with engineering
excellence. Innovation is perhaps the central feature of YONAR’s
engineering work. On a typical engineering project, novel and
puzzling situations have a way of cropping up constantly. And the
ability to respond creatively to these challenges—to innovate—can
spell the diﬀerence between success and failure.

Mühendislik Hizmetlerimiz

Elements of Engineering

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Mühendisliği
Strüktür Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Altyapı Mühendislik Hizmetleri
Boru Hatları Dizaynı, Hidrolojik ve Hidrolik Modellemeler ve
Analizler
Su/Atıksu İsale Hatları ve Arıtma Sistemleri
Sıhhi Tesisat ve Yağmur Suyu Kanalizasyonları
Taşkın Kontrol Mühendisliği
Karayolu Mühendisliği
Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği
Gaz ve Petrol Boru Hatları Dizaynı
Deprem Güçlendirme Hesap ve Projeleri (Çelik ve
Betonarme)
Ekipman-process seçimi
Malzeme seçimi
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•
•
•
•

Civil Engineering
Structural Engineering
Mechanical Engineering
Electrical/I&E Engineering
Surveying Engineering
Municipal Infrastructure Engineering Services
Pipeline Design, Hydrologic & Hydraulic Models - Analysis
Water/Wastewater Conveyance & Treatment
Sanitary Sewer and Storm Sewer Design
Flood Control Engineering
Highway Engineering
Railway Engineering
Gas & Petroleum Pipeline Services
Structurel Steel and Reinforced Concrete Strengthening
Design and Projects
Fire Protection/Life Safety
Building Code Compliance
Equipment Selection/Speciﬁcations
Material Handling

YONAR

Hizmetlerimiz / Services

Tasarım ve İnşaat / Desing & Build
Design-Build yöntemi, doğru planlandığında, müşteri için büyük
avantajlar sağlayabilmektedir. YONAR Türkiye’ nin önde gelen
Design-Build müteahhitlerinden birisidir. Bu yöntemin başarılı
olması, ekibi oluşturan mimar ve mühendislerin uzmanlıklarına
bağlıdır. Firmamız, geliştirme, tasarım, mühendislik ve inşaat
konularında, en iyilerin oluşturduğu bir ekip ile her projenin spesiﬁk
ihtiyaçlarına cevap verebilecek tasarımlar ve uygulamalar
yapabilmektedir. İnşaat ekibimiz, bu tasarımların yapılabilirliği,
ﬁzibilite etüdleri, maliyet analizleri ve lojistik etüdlerini yaparak bu
çalışmaları desteklemektedirler. İnşaat başladığı anda, D&B ekibimiz,
proje ile ilgili bütün bilgileri, teknik detayları ve proje kritiklerini
sahaya aktarırlar ve bu sayede tasarım aşamasında ortaya konan
vizyon, kusursuz bir şekilde uygulamaya yansır.

The design-build process is one that can potentially bring great value
to an owner – so long as it is done right. Fortunately, YONAR is one of
the TURKIYE’s premier design-build contractors.So much of a
design-build project hinges on the expertise of the team members.
Our relationships with the country’s best talent in development,
design, and construction enable us to assemble a design-build team
that has the right mix of skills and meets the speciﬁc requirements of
each project. Our construction professionals add value to the design
process by providing input on constructability, budgeting, cost
control, and logistics.When we begin construction, our team
transfers their understanding of the project to the ﬁeld, operating
with a full knowledge of goals, technical details, and key issues, so
that the vision for the project reﬂected in the design is executed
ﬂawlessly during construction.

Design & Build Yönteminin Faydaları

Beneﬁts of Design & Build

•

•

•
•
•
•

Hem tasarım ve projelendirmeden, hem de inşaattan tek bir
ﬁrma sorumludur ve muhataptır.
D&B Yöntemi, hizmeti veren ekip ile müşteri arasındaki
iletişimi arttırır.
D&B Yöntemi, hizmeti veren ekibin, hesap verme
yükümlülüğünü arttırır.
D&B Yönteminde, projeler, hesaplar, detaylar vb.tümü tek
kaynaktan çıkar.
D&B Yönteminde değer tabanlı bir proje geribildirim süreci
oluşur,

•
•
•
•

enhanced communication between the service provider and
the client,
increased accountability by the service provider,
single source project delivery
a value based project feedback system
one organization is responsible for both design and
construction of the project
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Hizmetlerimiz / Services

Tedarik / Procurement
YONAR Tedarik Politikası: İşverenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayabilmek için, sağlam, ﬁnansal açıdan güçlü, hızlı taşeronlar ve
tedarikçiler kullanarak, yerel imkan ve hizmetler öncelikli olmak
üzere, dünya çapında, en ekonomik, en kaliteli, en güvenilir, doğru ve
zamanında, ekipman, malzeme ve hizmet satın almaktır.

Yonar's Procurement Policy is to purchase equipment, materials and
services on a world-wide basis that aﬀords the most economical cost,
taking into consideration quality, price, delivery, reliability, local
availability and support services, using ﬁnancially sound, reputable
suppliers and subcontractors capable of satisfying the speciﬁc
projects and clients requirements.

Tedarik Hizmetlerimiz

Elements of

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tedarikçiler ile gizlilik anlaşmaları yapmak
Tedarikçilerden ﬁyat teklif talebinde bulunmak
Fiyat tekliﬂeri alınması
Siparişlerin ve değişiklik talimatlarının tedarikçiye iletilmesi
Güncel teslimat bilgilerinin sorgulanması
Evrak ve dökümanların elektronik ortamda ilgililere
iletilmesi
Ana Satınalma Sözleşme Bilgilerine erişim
2.500 e yakın kayıttan oluşan Tedarikçi Veritabanına erişim
On-Line kayıt sistemi ile yeni tedarikçilerin sisteme
eklenmesi
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Issue secrecy agreements to suppliers
Issue quotation requests to suppliers
View quotation status
Receive bids
Issue purchase and change orders to suppliers
Receive updated delivery information
Distribute documents electronically
Access Master Purchase Agreement information.
Access a supplier database of 2,500 + records
Gather data on new supplier capabilities through on-line
regis

YONAR

Hizmetlerimiz / Services

Proje Yönetimi / Project Management
YONAR Proje Yönetimi, toplam maliyeti düşürmek için, yönetim
süreçlerini disiplin içinde uygulayarak, kaliteli inşaat ve müdahele
hizmetleri vermektedir. Tecrübemizden, uzmanlığımızdan,
teknolojimizden ve altyapımızdan faydalanmak isteyen
müşterilerimiz için, benzerlerinden farklı, iyi planlama, yönetim,
inşaat, müdahale ve çözüm hizmetleri sunarız.

YONAR Project Management delivers quality integrated well
construction and intervention services to lower total cost through
application of disciplined processes.
We provide diﬀerentiated well planning, construction and
intervention services for our clients that utilize YONAR’s experience,
expertise, technology and infrastructure.

Yerel sorunlara global bir perspektiften bakabilmek, projelerin,
öngörülen bütçeler içinde bitirilebilmesine olanak vermektedir.
YONAR Proje Yönetim Ekibi, planlamadan uygulamaya kadar, her
türlü tedarik ve lojistik hizmetlerini sağlayabilmektedir. A’ dan Z’ ye
hizmet anlayışımız sayesinde, zaman kayıpları en aza inebilmekte,
verimlilik artmakta ve maliyetler düşmektedir.

Global perspective on local problems helps ensure on-budget
projects. Yonar Project Management teams provide services from
project planning through execution, including coordination of
procurement and logistics on location. This end-to-end approach can
mitigate Non Productive Time (NPT), increase eﬃciency, and reduce
costs. We can supplement your existing crew or manage the entire
project. We work according to industry best practices in a scalable
fashion that can encompass one rig or entire assets.

Proje Yönetimi Hizmetlerimiz

Elements of PM Service

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizibilite ve Bütçe Oluşturma
Danışmanlık
Maliyet Analizi/Yönetimi
Tahmini Maliyet Hesapları
EPC (Mühendislik-Tedarik-İnşaat)
Malzeme Yönetimi
Proje Finans Yönetimi
Proje Yönetimi
Kalite Güvence/Kalite Kontrol Yönetimi
İş Programı/Zaman Planlama

Budgeting
Consulting
Cost estimating/management
Estimating
EPC (engineer-procure-construct)
Materials management
Project ﬁnance
Project management
Quality assurance/quality control
Scheduling
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Hizmetlerimiz / Services

Endüstriyel Tesis Hizmetleri / Industrial Plant Services
YONAR ulusal ve uluslar arası endüstriyel müşterileri için, kaliteli ve
uygun ﬁyatlı ürün ve hizmetlerle, tasarım, projelendirme,
fabrikasyon, inşaat, bakım-onarım vb. hizmetler sunmaktadır.

YONAR can provide design, fabrication and ﬁeld services for most of
the industries with engineering excellence and quality products at
competitive prices for both domestic and international clients.

Sertiﬁkalı uzman elemanlardan oluşan saha hizmetleri birimimiz,
mekanik-elektrik tesisat, montaj, tamir, tesis bakım-onarımı
konularında haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verebilmektedir.

Our ﬁeld services division has qualiﬁed personnel ready to meet your
needs for installation, erection, repairs and plant turnarounds 24
hours a day.

Endüstriyel Tesis Hizmetlerimiz

Elements of Industrial Plant Service

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve İnşaat
Design & Build
Turnkey (Anahtar Teslimi) İnşaat
Endüstriyel Projeler ile ilgili Detay Mühendisliği
Çelik Konstrüksiyon İmalat ve Montajları
Fabrika Tevsii (Büyütme) İnşaatları ve Renovasyon
Çalışmaları
Endüstriyel Tesislerin demontajı ve başka yere yeniden
kurulması
Test Yapıları ve Laboratuar Projelendirme ve İnşaatları
Endüstriyel Tesis Altyapı İnşaatları
Bakım Onarım Hizmetleri
Elektrik ve Mekanik Enstrumantasyon
Makine ve ekipman taşınması ve montajı
Makine söküm ve tekrar birleştirme işlemleri
Mekanik Borulama ve Boru İzolasyonları
HVAC (Isıtma-Soğutma-Havalandırma-İklimlendirme)
Ankraj Sistemleri Projelendirme, İmalat ve Montajları
Endüstriyel Zemin Kaplamaları
Betonarme Zemin Döşemeleri İnşaatları
Asfalt Zemin Kaplamaları
Harita Mühendisliği - Hassas Ölçümler
(Kot/Koordinat/Aplikasyon)
Endüstriyel Çatı ve Cephe Kaplamaları
Endüstriyel Boya İşleri (Çelik, Boru, Makine, Ekipmanboya
işleri)
Çelik Yapı Güçlendirme Proje ve İnşaatları
Betonarme Güçlendirme Proje ve İnşaatları
Profesyonel Kaynak ve Isıl İşlemler
Faraday Kafesi Dizayn ve Uygulamaları
Tesis Yıkımları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design and Build
Turnkey Construction
Detail Engineering of all disciplines involved in an industrial
project
Structural Steel and Metal Building Erection
Industrial Buildings Expansion and Renovation
Relocation of Industrial Plant and Machinery
Plant Infrastructure
Maintenance Services
Electrical and Mechanical Woks and Instrumentation
Machinery Moving and Installation
Equipment erection
Machinery Decoupling and Coupling
Mechanical Piping and Pipe Insulations
HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning)
Indsutrial Floor Coatings
Reinforced Concrete Floor Construction
Asphalt Floor Construction
Surveying
Industrial Rooﬁng
Painting (Structural Steel, Piping, and Equipment touch-up)
Strengthening with Steel
Strengthening with Reinforced Concrete
Welding & Machining
Faraday Cages for Test Buildings
Demolition

YONAR

Sektörler / Markets
Endüstriyel Tesisler - Fabrikalar / Industrial Plants
Alışveriş Merkezleri / Malls, Shopping Centers & DIY stores
Altyapı / Civil Infrastructure
Otoyollar, Köprüler ve Tüneller / Motorways, Bridges & Tunnels
Kentsel Gelişim Projeleri / Urban Development
Enerji Yapıları / Power & Energy
Petrokimya Tesisleri / Petrochemical
İş Merkezleri ve Çok Katlı Binalar / Business Centers & High Rises
Kamu Binaları / Public Buildings
Okullar / Schools
Hastaneler / Hospitals
Banka Binaları / Bank Buildings
Hükümet ve Belediye Yapıları / Government
Üniversiteler / University
Müzeler / Museums
Kütüphaneler / Libraries

Tersane ve Deniz Yapıları / Shipyards
Turizm Yapıları / Hotels
Konut / Housing & Residences
Su - Atıksu Yapıları / Water-Wastwater
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

PROJE ADI
NAME OF THE PROJECT

MÜŞTERİ ADI
CLIENT

YERİ
LOCATION

SİNOMA ENERJİ, NUH ÇİMENTO AŞ. WHR (ATIK ISI GERİ
KAZANIM) PROJESİ
SINOMA ENERGY, WHR (WASTE HEAT RECOVERY) PROJECT
FOR NUH CEMENT INDUSTRY CO.

SINOMA ENERGY
CONSERVATION LTD.
SINOMA ENERGY
CONSERVATION CO.

SCHNEIDER ELEKTRİK FABRİKASI TEVSİİ VE BAKIM
ONARIM İNŞAATLARI
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIAL PLANT EXPANSION WORKS

B.TARİHİ
COMPL.

S
P

TÜRKİYE, KOCAELİ
TURKIYE, KOCAELI

2012

26

SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC

TÜRKİYE, KOCAELİ
TURKIYE, KOCAELI

2012

27

TÜPRAŞ A ve B BÖLGESİ ARASINDA DEMİR YOLLARI GEÇİŞ
KÖPRÜSÜ İNŞAATI
THE HIGHWAY BRIDGE CONSTRUCTION OVER THE RAILWAYS
IN TUPRAS

BURAK İNŞAAT
BURAK CO.

TÜRKİYE, KOCAELİ
TURKIYE, KOCAELI

2011

28

SETUR MARİNAS YALOVA YAT LİMANI İNŞAATI
SETUR YALOVA YACHT MARINA

ARK İNŞAAT SETUR MARINAS
ARK CO. - SETUR MARINAS

TÜRKİYE, YALOVA
TURKIYE, YALOVA

2010

29

AREVA T&D ENERJİ, FABRİKA ÇELİK GÜÇLENDİRME İNŞAATI
AREVA T&D PLANT STRUCTUREL STEEL STRENGTHENING
DESIGNS AND CONSTRUCTION

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2009

30

DERBENT PARK KENTSEL KONUT YERLEŞİMİ PROJESİ
DERBENT PARK HOUSING COMPLEX

VELIMURADOV
VELIMURADOV

RUSYA, DAĞISTAN
RUSSIA, DAGHESTAN

2009

31

RMK MARİNE GEMİ BLOK HANGARI İNŞAATI
SHIPYARD SHIP SHED CONSTRUCTION PHASE 1

RMK MARINE ARK İNŞAAT
RMK MARINE - ARK CO.

TÜRKİYE, İSTANBUL-TUZLA
TURKIYE, ISTANBUL-TUZLA

2009

32

RMK MARİNE GEMİ ÖN İMALAT ATÖLYESİ İNŞAATI
SHIPYARD SHIP SHED CONSTRUCTION PHASE 2

RMK MARINE ARK İNŞAAT
RMK MARINE - ARK CO.

TÜRKİYE, İSTANBUL-TUZLA
TURKIYE, ISTANBUL-TUZLA

2009

33

TRAFO TEST MERKEZİ İNŞAATI
TESTING LABORATORY FOR HIGH - VOLTAGE TRANFORMERS

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2009

34

ROYAL CITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VE KONUT PROJESİ
ROYAL CITY SHOPPING MALL, HOTEL AND HOUSING COMPLEX

SALAAD
SALAAD

RUSYA, DAĞISTAN
RUSSIA, DAGHESTAN

2009

35

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ MUHTELİF TESİS İNŞAATLARI
AREVA T&D INDUSTRIAL PLANT EXPANSION

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2009

36

HAZAR PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ, İŞ MERKEZİ,
OTEL VE KONUT PROJESİ
HAZAR PARK SHOPPING MALL, BUSINESS CENTER,
HOUSING AND HOTEL COMPLEX

LEVILIC
LEVILIC

RUSYA, DAĞISTAN
RUSSIA, DAGHESTAN

2009

37

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ KAPALI SPOR VE
FITNESS SALONU VE FITNESS MAKİNELERİ
AREVA T&D SOCIAL CLUB FITNESS CENTRE DESIGN - BUILD
TURNKEY CONSTRUCTION

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

SEZGİN MÜCEVHERAT YÖNETİM BİNASI VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SEZGIN JEWELS BUSINESS CENTER, OFFICES AND SHOPPING MALL

SEZGİN JEWELS
SEZGIN JEWELS

TÜRKİYE, İSTANBUL YENİBOSNA
TURKIYE, ISTANBUL YENIBOSNA

2008

TÜPRAŞ TRAFO BİNALARI İNŞAATI
TUPRAS REFINERIES TRANSFORMER STATIONS

TÜPRAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş.
TUPRAS - ARK CO.

TÜRKİYE, KOCAELİ-DERİNCE
TURKIYE, KOCAELI-DERINCE

2008

TÜPRAŞ SOSYAL TESİS BİNALARI , MİSAFİRHANE, KREŞ, KAT
OTOPARKI,REKREASYON ALANLARI,ALTYAPILAR VE YOL İNŞAATLARI
TUPRAS REFINERIES SOCIAL CLUB COMPLEX,
CIVIL INFRASTRUCTURES,ACCOMMODATION BLDG., MOTORWAYS

TÜPRAŞ - ARK İNŞAAT
TUPRAS - ARK CO.

TÜRKİYE, KOCAELİ-DERİNCE
TURKIYE, KOCAELI-DERINCE

2008

38

39
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PROJE ADI
NAME OF THE PROJECT

MÜŞTERİ ADI
CLIENT

YERİ
LOCATION

KOÇTAŞ DEPOFİX ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI
DEPOFIX KOCTAS DIY (Do It Yourself) STORE

KOÇTAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş.
KOCTAS - ARK CO.

SN. RAHMİ KOÇ, GÖKSU YALISI İNŞAATI
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF BOSPHORUS
GOKSU MANSION FOR MR.RAHMI KOC

B.TARİHİ
COMPL.

S
P

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

40

KOÇ HOLDİNG SN.RAHMİ KOÇ
KOC HOLDING MR. RAHMI KOC

TÜRKİYE, İSTANBUL-GÖKSU
TURKIYE, ISTANBUL-GÖKSU

2008

41

15 MWA JENERATÖR MONTAJI, DEVREYE ALINMASI VE
BİNA İNŞAATI
15 MWA GENERATOR RENOVATION AND ERECTION

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

42

YONAR MERKEZ OFİS İNŞAATI
YONAR HEADQUARTERS

YONAR
YONAR

TÜRKİYE, İSTANBULKOZYATAĞI
TURKIYE, ISTANBULKOZYATAGI

2008

VATAN PLASTİK İLAVE FABRİKA İNŞAATI
OMERLI PLASTIC FILM PLANT EXPANSION DESIGN - BUILD
CONSTRUCTION

VATAN PLASTİK
VATAN PLASTIC

TÜRKİYE, İSTANBUL-ÖMERLİ
TURKIYE, ISTANBUL-OMERLI

2008

VATAN PLASTİK ÇELİK ÜRETİM KULESİ İNŞAATI H=30 metre
KARTAL PLASTIC FILM PLANT EXPANSION DESIGN - BUILD
CONSTRUCTION

VATAN PLASTİK
VATAN PLASTIC

TÜRKİYE, İSTANBUL-KARTAL
TURKIYE, ISTANBUL-KARTAL

2008

FENİŞ TEKNİK SOLARTEK ARGE VE TEST BİNASI İNŞAATI
SOLARTEK R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT) BUILDING
DESIGN - BUILD CONSTRUCTION

FENİŞ TEKNİK
FENIS TECHNICS

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ OFİS BİNASI İNŞAATI
AREVA T&D OFFICE BUILDINGS DESIGN - BUILD CONSTRUCTION

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

FENİŞ ALÜMİNYUM TERME METAL FABRİKA İNŞAATI
TERME ALUMINIUM PLANT EXPANSION

FENİŞ ALÜMİNYUM
FENIS ALUMINIUM

TÜRKİYE, SAMSUN-TERME
TURKIYE, SAMSUN-TERME

2008

FENİŞ ALÜMİNYUM GEBZE FABRİKASI YÜKSEK FIRIN İNŞAATLARI
GEBZE ALUMINIUM PLANT EXPANSION

FENİŞ ALÜMİNYUM
FENIS ALUMINIUM

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2008

HILL RESIDENCES KONUTLARI
HILL RESIDENCES

YONAR GAYRİMENKUL
YONAR REAL ESTATE

TÜRKİYE, TEKİRDAĞ
TURKIYE, TEKIRDAG

2008

45

MEDITERRA LAVANTA KONUT ALTYAPI PROJELERİ
MEDITERRA LAVANTA RESIDENTIAL HOUSING COMPLEX

MEDİTERRA
MEDITERRA

TÜRKİYE, ANTALYA-KALKAN
TURKIYE, ANTALYA-KALKAN

2008

46

CASTLE PARK KONUT PROJESİ
CASTLE PARK RESIDENCES

YONAR GAYRİMENKUL
YONAR REAL ESTATE

TÜRKİYE, ÇANAKKALE
TURKIYE, CANAKKALE

2007

47

ARÇELİK FIRIN FABRİKASI İLAVE FABRİKA BİNASI İNŞAATI
COKE OVEN PLANT CONSTRUCTION

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, BOLU
TURKIYE, BOLU

2007

48

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN
BETONLARI VE YOL İNŞAATLARI
AREVA T&D PLANT INDUSTRIAL FLOORS AND MOTORWAYS

AREVA T&D
AREVA T&D

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2007

49

FORD OTOSAN İSMET İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI
FORD OTOSAN ISMET INONU HIGH SCHOOL

FORD OTOSAN OTOMOTİV TÜRKİYE, KOCAELİ
FORD OTOSAN AUTOMOTIVE TURKIYE, KOCAELI

2007

50
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

PROJE ADI
NAME OF THE PROJECT

MÜŞTERİ ADI
CLIENT

YERİ
LOCATION

İKEA MEGA FAMILY ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTYAPI PROJELERİ
IKEA MEGA FAMILY SHOPPING CENTER INFRASTRUCTURE

AMAÇ
AMAC

KOÇTAŞ YAPI MARKET İNŞAATI
KOCTAS DIY (Do It Yourself) STORE

B.TARİHİ
COMPL.

S
P

RUSYA, SAMARA
RUSSIA, SAMARA

2007

51

KOÇTAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş.
KOCTAS - ARK CO.

TÜRKİYE, KOCAELİ
TURKIYE, KOCAELI

2007

52

MASSEY FERGUSSON TRAKTÖR FABRİKASI BOYAHANE
BİNASI İNŞAATI
MASSEY FERGUSSON AGRICULTURAL TRACTORS PAINTING
AND COATING PLANT DESIGN BUILD CONSTRUCTION

UZEL
UZEL

TÜRKİYE, İSTANBULEDİRNEKAPI
TURKIYE, ISTANBULEDIRNEKAPI

2006

ARÇELİK - LG KLİMA FABRİKASI İNŞAATI
LG - ARCELIK AIR CONDITIONER PLANT CONSTRUCTION

ARÇEL İK / LG - ARK İNŞAAT TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
ARCELIK / LG - ARK CO.
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2006

53

ARÇELİK - LG OFİS BİNASI İNŞAATI
LG - ARCELIK OFFICE BUILDING

ARÇEL İK / LG - ARK İNŞAAT TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
ARCELIK / LG - ARK CO.
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2006

54

ARÇELİK HELİKOPTER BAKIM HANGARI VE İNİŞ PİSTİ İNŞAATI
HELICOPTER HANGARS CONSTRUCTION

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, İSTANBULÇAYIROVA
TURKIYE, ISTANBULCAYIROVA

2006

55

TAKSİM' DE APARTMAN BLOĞU İNŞAATI
TAKSIM CITY APARTMENT

ULCAY
ULCAY

TÜRKİYE, İSTANBUL-TAKSİM
TURKIYE, ISTANBUL-TAKSIM

2006

56

GÖCEK HILLS AND VINEYARD VİLLALARI - ALTYAPI PROJELERİ
GOCEK HILLS AND VINEYARD VILLA’ S INFRASTRUCTURE

KEMER
KEMER

TÜRKİYE, MUĞLA-GÖÇEK
TURKIYE, MUGLA-GOCEK

2006

57

KEMER SU EVLERİ PROJESİ
KEMER SU RESIDENCES INFRASTRUCTURE

KEMER
KEMER

TÜRKİYE, İSTANBULKEMERBURGAZ
TURKIYE, ISTANBULKEMERBURGAZ

2006

58

ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ FABRİKASI İNŞAATI
WASHING MACHINE PLANT CONSTRUCTION ARCELIK

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, İSTANBULÇAYIROVA
TURKIYE, ISTANBULCAYIROVA

2006

59

ANIXTER DEPO VE OFİS YAPILARI PROJELERİ VE İNŞAATLARI
ANIXTER FASTENERS WAREHOUSE AND OFFICES
DESIGN - BUILD CONSTRUCTION

ANIXTER
ANIXTER

TÜRKİYE, İSTANBULEDİRNEKAPI
TURKIYE, ISTANBULEDIRNEKAPI

2005

FENERBAHÇE BAĞDAT CADDESİ KONUT İNŞAATI
BAGHDAD STREET CITY APARTMENT

CİN
CIN

TÜRKİYE, İSTANBULFENERBAHÇE
TURKIYE, ISTANBULFENERBAHCE

2005

60

MARMARAY TÜP GEÇİT PROJESİ ALTYAPI PROJE ÇALIŞMALARI
MARMARAY - BOSPHORUS TUBE TUNNEL CROSSING FOR
RAILWAY (METRO) INFRASTRUCTURE

GAMA - NUROL
GAMA - NUROL

TÜRKİYE, İSTANBULÜSKÜDAR
TURKIYE, ISTANBULUSKUDAR

2005

61

ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI DEPO İNŞAATLARI
REFRIGERATOR PLANT WAREHOUSE

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, ESKİŞEHİR
TURKIYE, ESKISEHIR

2005

62

ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI İLAVE FABRİKA İNŞAATLARI
REFRIGERATOR PLANT CONSTRUCTION - ARCELIK

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, ESKİŞEHİR
TURKIYE, ESKISEHIR

2005

63

UZEL YAY AŞ. TEST VE LABORATUAR BİNASI VE OFİSLERİ İNŞAATI
AUTOMOTIVE WHEEL AND SPRING TEST BUILDINGS

UZEL
UZEL

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2005

64
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PROJE ADI
NAME OF THE PROJECT

MÜŞTERİ ADI
CLIENT

YERİ
LOCATION

UZEL YAY AŞ. OTOMOTİV YAY FABRİKASI İNŞAATI
AUTOMOTIVE WHEEL AND SPRING PLANT

UZEL
UZEL

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

MASSEY FERGUSSON TRAKTÖR ROLLER TEST BİNASI İNŞAATI
MASSEY FERGUSSON AGRICULTURAL TRACTORS ROLLER
TEST BUILDING

B.TARİHİ
COMPL.

S
P

2005

65

UZEL - MASSEY FERGUSSON TÜRKİYE, İSTANBULUZEL - MASSEY FERGUSSON EDİRNEKAPI
TURKIYE, ISTANBULEDIRNEKAPI

2005

66

MASSEY FERGUSSON TRAKTÖR BUMP TRACK TEST YAPISI İNŞAATI
MASSEY FERGUSSON AGRICULTURAL BUMP TRACK TEST RING

UZEL - MASSEY FERGUSSON TÜRKİYE, İSTANBULUZEL - MASSEY FERGUSSON EDİRNEKAPI
TURKIYE, ISTANBULEDIRNEKAPI

2005

SWİSSOTEL İZMİR - GRAND OTEL EFES ALTYAPI PROJELERİ
SWISSOTEL IZMIR - THE GRAND HOTEL EFES INFRASTRUCTURE

TEKFEN
TEKFEN

2005

MASSEY FERGUSSON TRAKTÖR FABRİKASI İLAVE FABRİKA
İNŞAATLARI
MASSEY FERGUSSON AGRICULTURAL TRACTORS PLANT
CONSTRUCTION

UZEL - MASSEY FERGUSSON TÜRKİYE, İSTANBULUZEL -MASSEY FERGUSSON EDİRNEKAPI
TURKIYE, ISTANBULEDIRNEKAPI

2004

MAYAVERA SHOWROOM İNŞAATI
MAYAVERA RESIDENTIAL COMPLEX

MAYA HOLDİNG A.Ş
MAYA HOLDING CO.

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2004

ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ FABRİKASI TEVSİİ İNŞAATI
WASHING MACHINE PLANT WAREHOUSE
DESIGN - BUILD CONSTRUCTION

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş.
ARCELIK - ARK CO.

TÜRKİYE, İSTANBULÇAYIROVA
TURKIYE, ISTANBULCAYIROVA

2004

68

MAYA ETİLER RESIDENCES KONUT İNŞAATLARI
MAYA ETILER RESIDENTIAL COMPLEX

MAYA HOLDİNG A.Ş
MAYA HOLDING CO.

TÜRKİYE, İSTANBUL-ETİLER
TURKIYE, ISTANBUL-ETILER

2004

69

JOHN HOPKINS MEDICINE ANADOLU SAĞLIK VAKFI HASTANESİ
ALTYAPI PROJELERİ
JOHN HOPKINS MEDICINE ANADOLU MEDICAL CENTER
INFRASTRUCTURE

TEKFEN
TEKFEN

TÜRKİYE, KOCAELİ-GEBZE
TURKIYE, KOCAELI-GEBZE

2004

70

TARABYA' DA YALI RESTORASYONU
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF TARABYA MANSION

MAYA HOLDİNG A.Ş
MAYA HOLDING CO.

TÜRKİYE, İSTANBULTARABYA
TURKIYE, ISTANBULTARABYA

2003

71

ENTEK ENERJİ SANTRALİ 30 MW KOJENERASYON TEVSİİ İNŞAATI
ENTEK 30 MWA COGENERATION PLANT CONSTRUCTION

ENTEK - KOÇ HOLDING CO.
ENTEK - KOC HOLDING CO.

TÜRKİYE, BURSA
TURKIYE, BURSA

2003

72

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ. SOĞUTMA KULESİ İNŞAATI
ISKENDERUN IRON AND STEEL PLANT COOLING TOWER
CONSTRUCTION

İSDEMİR
ISDEMIR INC.

TÜRKİYE, HATAYİSKENDERUN
TURKIYE, HATAYISKENDERUN

2003

73

PETROL OFİSİ AŞ.BEYKOZ DOLUM TESİSİ BETONARME İNŞAAT,SINIR
KAMERALI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİ PROJELERİ VE UYG.
POAS FUEL DISTRIBUTION AND LUBRICANT PLANT AUTOMATION
SAFETY SYSTEMS ERECTION

PETROL OFİSİ
PETROL OFISI

TÜRKİYE, İSTANBUL-BEYKOZ
TURKIYE, ISTANBUL-BEYKOZ

2002

MAYA DROM ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAAT İŞLERİ
MAYA-DROM SHOPPING MALL

MAYA HOLDİNG A.Ş
MAYA HOLDING CO.

TÜRKİYE, İSTANBUL-ETİLER
TURKIYE, ISTANBUL-ETİLER

2002

UZEL - DEUTZ MOTOR TRAKTÖR FABRİKASI ŞALT SAHASI VE TRAFO
TESİSLERİ İNŞAATI
DISTRIBUTION SUBSTATION AND SWITCHYARD CONSTRUCTION

UZEL - DEUTZ MOTOR A.Ş
UZEL-DEUTZ MOTOR CO.

TÜRKİYE, DÜZCE
TURKIYE, DUZCE

2001

74

KEMER COUNTRY YERLEŞİMİ 20 KM YOL İNŞAATI
KEMER COUNTRY HIGHWAY CONSTRUCTION

KEMER COUNTRY
KEMER COUNTRY

TÜRKİYE,
İSTANBUL-KEMERBURGAZ
TURKIYE, ISTANBULKEMERBURGAZ

2001

75
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TURKIYE, IZMIR
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ENKA A.Ş. LİBYA 5.500 KONUT İNŞAATI
HOUSING CONSTRUCTION OF 5.500 RESIDENTIAL UNITS

ENKA
ENKA

UZEL DEUTZ MOTOR SOSYAL TESİS ve MİSAFİRHANE YAPILARI
İNŞAATI
UZEL - DEUTZ ENGINE CLUB COMPLEX

B.TARİHİ
COMPL.

S
P

LİBYA, BİNGAZİ
LIBYA, BENGHAZI

2001

76

UZEL - DEUTZ MOTOR A.Ş
UZEL -DEUTZ MOTOR CO.

TÜRKİYE, DÜZCE
TURKIYE, DUZCE

2001

77

UZEL - DEUTZ MOTOR TRAKTÖR FABRİKASI İNŞAATI
UZEL DEUTZ ENGINE AND AGRICULTURAL TRACTORS PLANT

UZEL-DEUTZ MOTOR A.Ş
UZEL - DEUTZ MOTOR CO.

TÜRKİYE, DÜZCE
TURKIYE, DUZCE

2001

78

ENKA A.Ş. KÖPRÜ VE MENFEZ İNŞAATI
ENKA CONTRY BRIDGE AND CULVERT DESIGN - BUILD
CONSTRUCTION

ENKA
ENKA

TÜRKİYE, KOCAELİ-HEREKE
TURKIYE, KOCAELI-HEREKE

2000

79

KARSAN PEUGEOUT OTOMOTİV FABRİKASI YARDIMCI TESİSLER,
TRAFO BİNALARI VE ŞALT SAHASI İNŞAATI
TRANSFORMER STATIONS AND DISTRIBUTION SUBSTATION
CONSTRUCTION

KARSAN
KARSAN

TÜRKİYE, BURSA-AKÇALAR
TURKIYE, BURSA-AKCALAR

2000

80

KARSAN - PEUGEOUT OTOMOTİV FABRİKASI İNŞAATI
PEUGEOUT KARSAN AUTOMOTIVE PLANT

KARSAN
KARSAN

TÜRKİYE, BURSA-AKÇALAR
TURKIYE, BURSA-AKCALAR

2000

81

PARKMAYA KONUT İNŞAATLARI
PARKMAYA RESIDENTIAL COMPLEX

MAYA HOLDİNG A.Ş
MAYA HOLDING CO.

TÜRKİYE, İSTANBUL-ETİLER
TURKIYE, ISTANBUL-ETİLER

2000

82

3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
PERMANENT CAMP CONSTRUCTION FOR 3.000 WORKERS

ENKA
ENKA

LİBYA, BİNGAZİ
LIBYA, BENGHAZI

1999

83

GOLF VE ATLISPOR SOSYAL TESİSLER, AÇIK KAPALI YÜZME
HAVUZLARI,ATLISPOR YAPILARI İNŞAATLARI
GOLF & EQUESTRIAN CLUB COMPLEX

KEMER GOLF & COUNTRY
CLUB
KEMER GOLF & COUNTRY
CLUB

TÜRKİYE, İSTANBULKEMERBURGAZ
TURKIYE, ISTANBULKEMERBURGAZ

1999

84

KEMER COUNTRY VİLLALARI, KONUT BLOKLARI İNŞAATLARI
KEMER COUNTRY HOUSING COMPLEX

KEMER COUNTRY
KEMER COUNTRY

TÜRKİYE, İSTANBULKEMERBURGAZ
TURKIYE, ISTANBULKEMERBURGAZ

1998

85

GARANTİ KOZA AŞ. 420 DAİRE MİMARİ İŞLERİNİN YAPILMASI
EMLAK BANK HOUSING COMPLEX

GARANTİ KOZA
GARANTI KOZA

TÜRKİYE, İSTANBULBEYLİKDÜZÜ
TURKIYE, ISTANBULBEYLIKDUZU

1997

86

CARNAUD METALBOX FABRİKASI ALTYAPI SİSTEMLERİNİN
YENİLENMESİ
CARNAUD METALBOX PLANT INFRASTRUCTURE

ENKA - TİTAŞ
ENKA - TITAS

TÜRKİYE, ADAPAZARISUADİYE
TURKIYE, ADAPAZARISUADIYE

1996

87
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SİNOMA ENERJİ, NUH ÇİMENTO AŞ. WHR (ATIK ISI GERİ KAZANIM) PROJESİ
SINOMA ENERGY, WHR (WASTE HEAT RECOVERY) PROJECT FOR NUH CEMENT INDUSTRY CO.
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ / TURKIYE, KOCAELI

İşveren / Client

SINOMA ENERGY CONSERVATION LTD. / SINOMA ENERGY CONSERVATION CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2012
Açıklama / Scope
Kocaeli – Hereke’ de, Nuh Çimento Fabrikası, WHR (Atık Isı Geri
Kazanım) Projesi inşaatını kapsayan sözleşme 2011 yılında
imzalanmıştır.
Proje kapsamında; Türbin ve Jeneratör Binası, Kontrol Binası, AQC
Boiler Yapıları, SP Boiler Yapıları, Soğutma Kulesi ve Havuzu,
Kimyasal Arıtma yapıları inşaatları devam etmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Yönetimi
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Fore kazık hesap, proje ve uygulamaları
Betonarme inşaatı
Ağır çelik yapı inşaatları
Çelik boru köprüsü inşaatı
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Saha betonları ve kaplamaları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
İstinad duvarı inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2011, consists of
construction of the WHR Project (Waste Heat Recovery) for the
biggest cement factory in Turkey, Nuh Cement Industry Co.
Turbine and Generator Building, Central Control Building, AQC
Boilers, SP Boilers, Circulating Water Pond, Chemical Water
Treatment are the main buildings for this project.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Management
Engineering and detail projects
Piling designs and construction
Reinforced concrete construction
Heavy steel construction
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Retaining walls
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SCHNEIDER ELEKTRİK FABRİKASI TEVSİİ VE BAKIM ONARIM İNŞAATLARI
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIAL PLANT EXPANSION WORKS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELI / TURKIYE, KOCAELI

İşveren / Client

SCHNEIDER ELECTRIC / SCHNEIDER ELECTRIC

Bitirme Tarihi / Complation 2012
Açıklama / Scope

Teknolojik elektrik ürünler üreten SCHNEIDER’ ın, Gebze
tesislerinde, fabrika tevsii inşaatlarını kapsayan sözleşme 2011
yılında imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 2011, consists of
expansion construction and maintenance works of the SCHNEIDER
electric that produce high tech electrical equipments.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme zemin döşemeleri ve otoyol inşaatları
Endüstriyel yüzey sertleştirme ve koruma kimyasalları
uygulamaları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Kimyasal dolum tankları statik hesaplamaları, tasarımları ve
inşaatları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Kantar yapısı statik hesaplamaları ve inşaatı
Yardımcı Tesislerin inşaatı
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel reinforced concrete static analysis and designs
Engineering and detail projects
Reinforced concrete ﬂooring construction
Reinforced concrete motorway construction
Application of protective coating solutions and surface
hardeners on concrete for high chemical and statical resistance
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
External lighting works
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Earthworks and excavations
Retaining wall and security fence design and construction
As-built drawings
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TÜPRAŞ A ve B BÖLGESİ ARASINDA DEMİR YOLLARI GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAATI
THE HIGHWAY BRIDGE CONSTRUCTION OVER THE RAILWAYS IN TUPRAS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ / TURKIYE, KOCAELI

İşveren / Client

BURAK İNŞAAT / BURAK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2011
Açıklama / Scope
Kocaeli – Derince’ de, Tüpraş – Petkim sahaları arasında (A Ve B
Bölgesi), Demir Yolları üzerinden traﬁk geçişi için, pipe track’ li
karayolu köprüsü inşaatını kapsayan sözleşme 2010 yılında
imzalanmıştır. L= 160 m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Yönetimi
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Betonarme inşaatı
Çelik boru köprüsü inşaatı
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Saha betonları ve kaplamaları
Araç yolu inşaatı
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2010, consists of
construction of the railway crossing highway bridge with pipe track
between Tupras and Petkim zones (Zone A and Zone B). L= 160 m.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Management
Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Steel Pipe Bridge construction
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Retaining wall and security fence design and construction
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SETUR MARİNAS YALOVA YAT LİMANI İNŞAATI
YALOVA YACHT MARINA
Yeri / Location

TÜRKİYE, YALOVA / TURKIYE, YALOVA

İşveren / Client

ARK İNŞAAT A.Ş. - SETUR MARINAS / ARK CO. - SETUR MARINAS

Bitirme Tarihi / Complation 2010
Açıklama / Scope

Yalova'da Setur Yat Liman ve Marina tesislerinin inşaatlarını
kapsayan sözleşme 2009 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Yönetimi
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Betonarme inşaatı
Mimari ince işler
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Saha betonları ve kaplamaları
Araç yolu inşaatı
Araç otopark alanları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2009, consists of
construction of the Yacht Marina in Yalova.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Architectural works
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
As-built drawings
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AREVA T&D ENERJİ, FABRİKA ÇELİK GÜÇLENDİRME İNŞAATI
AREVA T&D PLANT STRUCTUREL STEEL STRENGTHENING DESIGNS AND CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope
300 - 500 MWA yüksek gerilim trafoları (750 ton) üreten, Areva T&D
Enerji Gebze Tesislerindeki fabrika yapılarının, çelik güçlendirme
inşaatlarını kapsayan sözleşme 2009 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Yapısal çelik güçlendirme hesap ve analizleri
Yapısal çelik güçlendirme projeleri
Mühendislik detay projeleri
Çelik yapı güçlendirme inşaatları
Kren vinç taşıma kapasiteleri, 120 tondan 350 tona çıkarılmıştır.
İş güvenliği çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2009, consists of
structurel steel strengthening of Areva T&D Plant that produce 300
- 500 MWA Hıgh-voltage Tranformers (750 ton).
•
•
•
•
•
•

Structurel steel strengthening static analysis
Structurel steel designs
Engineering and detail projects
Construction of the structurel steel strengthening of the plant
Crain loads are increased from 120 ton to 350 ton.
Safety
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DERBENT PARK KENTSEL KONUT YERLEŞİMİ PROJESİ
DERBENT PARK HOUSING COMPLEX
Yeri / Location

RUSYA, DAĞISTAN / RUSSIA, DAGHESTAN

İşveren / Client

VELIMURADOV / VELIMURADOV

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope

Rusya Dağıstan Bölgesi Derbent kentinde, Derbent Park Kentsel
Konut Kompleksinin, mimari tasarımını, uygulama projelerinin
hazırlanmasını, mühendislik hesaplarının ve mühendislik projelerinin
yapılmasını kapsayan sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari konsept ve avan projeler
Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Mimari detay projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
architectural and engineering designs and projects of the Derbent
Park Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectural consept designs
Architectural projects
Architectural detail projects
Structurel consept designs
Electrical and mechanical consept designs
Lighting consept designs
Structurel reinforced concrete static analysis
Structurel reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Mechanical and electrical designs and projects
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

RMK MARİNE GEMİ BLOK HANGARI İNŞAATI
SHIPYARD SHIP SHED CONSTRUCTION PHASE 1
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - TUZLA / TURKIYE, ISTANBUL - TUZLA

İşveren / Client

RMK MARINE - ARK İNŞAAT A.Ş. / RMK MARINE - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope
İstanbul Tuzla’ da Koç Holding RMK Marine Tersanesi’nde, eski
tersane yapılarının yıkılarak, ölçüleri 100,00 m x 35,00 m., yüksekliği
19,00 m. olan, yeni gemi blok hangarı inşaatını kapsayan sözleşme
2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Yönetimi
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Betonarme inşaatı
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Araç yolu inşaatı
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
demolishing the old buildings and the construction of shipyard ship
shed which has the dimensions 100,00 m x 35,00 m., height 19,00 m.
and all the civil infrastructural works.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Management
Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Retaining wall and security fence design and construction
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RMK MARİNE GEMİ ÖN İMALAT ATÖLYESİ İNŞAATI
SHIPYARD SHIP SHED CONSTRUCTION PHASE 2
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - TUZLA / TURKIYE, ISTANBUL - TUZLA

İşveren / Client

RMK MARINE - ARK İNŞAAT A.Ş. / RMK MARINE - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope

İstanbul Tuzla’ da Koç Holding RMK Marine Tersanesi’nde, eski
tersane yapılarının yıkılarak, ölçüleri 80,00 m x 30,00 m., yüksekliği
25,00 m. olan, yeni gemi ön imalat atölyesi inşaatını kapsayan
sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnşaat Yönetimi
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Betonarme inşaatı
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Araç yolu inşaatı
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2009, consists of
demolishing the old buildings and the construction of shipyard ship
shed which has the dimensions 80,00 m x 30,00 m., height 25,00 m.
and all the civil infrastructural works.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Management
Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates
Retaining wall and security fence design and construction
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TRAFO TEST MERKEZİ İNŞAATI
TESTING LABORATORY FOR HIGH-VOLTAGE TRANFORMERS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope
Areva T&D Enerji Endüstrisi A.Ş.’ nin ürettiği 300 - 500 MWA yüksek
gerilim trafolarının (750 ton), testleri için Areva T&D Gebze
Tesislerinde, anahtar teslimi yeni test merkezi inşaatını kapsayan
sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme inşaatlar
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Borulama ve boru izolasyonları
Basınçlı hava hatları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
İç aydınlatma sistemleri kurulması
Faraday kafesi dizaynı ve montajı
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Kantar yapısı statik hesaplamaları ve inşaatı
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
turn-key construction of the new Testing Laboratory for 500 MWA
Hıgh-voltage Tranformers (750 ton), produced by Areva T&D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Faraday's cage design and erection
External and internal lighting works
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Machine and equipment demontage / montage works
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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ROYAL CITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ, OTEL VE KONUT PROJESİ
ROYAL CITY SHOPPING MALL, HOTEL AND HOUSING COMPLEX
Yeri / Location

RUSYA, DAĞISTAN / RUSSIA, DAGHESTAN

İşveren / Client

SALAAD / SALAAD

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope

Rusya Dağıstan Bölgesi Derbent kentinde, Royal City Alışveriş
Merkezi, Otel ve Konut Komplekslerinin, mimari tasarımını,
uygulama projelerinin hazırlanmasını, mühendislik hesaplarının ve
mühendislik projelerinin yapılmasını kapsayan sözleşme 2008 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari konsept ve avan projeler
Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Mimari detay projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
architectural and engineering designs and projects of the Royal City
Shopping Mall, Hotel And Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectural consept designs
Architectural projects
Architectural detail projects
Structurel consept designs
Electrical and mechanical consept designs
Lighting consept designs
Structurel reinforced concrete static analysis
Structurel reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Mechanical and electrical designs and projects
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AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ MUHTELİF TESİS İNŞAATLARI
AREVA T&D INDUSTRIAL PLANT EXPANSION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope
300 - 500 MWA yüksek gerilim trafoları (750 ton) üreten Areva T&D
Enerji Gebze tesislerinde, fabrika tevsii inşaatlarını kapsayan
sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
expansion construction of the Areva T&D Plant that produce 300 500 MWA Hıgh-voltage Tranformers (750 ton).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme zemin döşemeleri ve otoyol inşaatları
Endüstriyel yüzey sertleştirme ve koruma kimyasalları
uygulamaları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Oﬁs binaları, toplantı salonları ve showroom inşaatları
Yemekhane ve mutfak renovasyon çalışmaları
İşçi soyunma, duş ve WC yapıları inşaatları
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Kimyasal dolum tankları statik hesaplamaları, tasarımları ve
inşaatları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
Çelik ve betonarme boru köprüsü inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms designs and
constructions
Dining hall and kitchen design and construction for 3.000
workers
Dressing rooms, showers and lavatory design and construction
for 3.000 workers
External and internal lighting works
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Petrochemical tanks, static analysis, designs and constructions
Industrial Plant dismantling, industrial transporting and erection
Machine and equipment demontage / montage works
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
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HAZAR PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ, İŞ MERKEZİ, OTEL VE KONUT PROJESİ
HAZAR PARK SHOPPING MALL, BUSINESS CENTER, HOUSING AND HOTEL COMPLEX
Yeri / Location

RUSYA, DAĞISTAN / RUSSIA, DAGHESTAN

İşveren / Client

LEVILIC / LEVILIC

Bitirme Tarihi / Complation 2009
Açıklama / Scope

Rusya Dağıstan Bölgesi Derbent kentinde, Hazar Park Alışveriş
Merkezi, İş Merkezi, Otel ve Konut Komplekslerinin, mimari
tasarımını, uygulama projelerinin hazırlanmasını, mühendislik
hesaplarının ve mühendislik projelerinin yapılmasını kapsayan
sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari konsept ve avan projeler
Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Mimari detay projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
architectural and engineering designs and projects of the Hazar Park
Shopping Mall, Business Center, Housing And Hotel Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectural consept designs
Architectural projects
Architectural detail projects
Structurel consept designs
Electrical and mechanical consept designs
Lighting consept designs
Structurel reinforced concrete static analysis
Structurel reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Mechanical and electrical designs and projects
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SEZGİN MÜCEVHERAT YÖNETİM BİNASI VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SEZGIN JEWELS BUSINESS CENTER, OFFICES AND SHOPPING MALL
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - YENİBOSNA / TUTKIYE- ISTANBUL - YENIBOSNA

İşveren / Client

SEZGİN MÜCEVHERAT / SEZGIN JEWELS

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope
İstanbul Yenibosna’ da Sezgin Mücevherat Yönetim Binası ve
Alışveriş Merkezi mimari tasarımını, uygulama projelerini ve
mühendislik projelerini kapsayan sözleşme 2007 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•

Mimari konsept ve avan proje
Mimari uygulama projeleri
Statik, elektrik ve mekanik projelerin kontrolleri
Metraj ve keşif hazırlanması
İhale dosyası hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
architectural design and detail drawings of the Business Center,
Oﬃces And Shopping Mall.
•
•
•
•
•
•

Architectural consept designs
Architectural projects
Architectural detail projects
Structurel consept designs
Electrical and mechanical consept designs
Lighting consept designs
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TÜPRAŞ SOSYAL TESİS BİNALARI, MİSAFİRHANE, KREŞ, KAT OTOPARKI, REKREASYON ALANLARI, ALTYAPILAR VE YOL İNŞAATLARI
TUPRAS REFINERIES SOCIAL CLUB COMPLEX, CIVIL INFRASTRUCTURES, ACCOMMODATION BLDG., MOTORWAYS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - DERİNCE / TURKIYE, KOCAELI - DERINCE

İşveren / Client

TÜPRAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş. / TUPRAS - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope

Kocaeli Derince’ de yer alan, Tüpraş Raﬁnerisine ait, Sosyal Tesis
Binaları, Misaﬁrhane, Kreş, Kat Otoparkı, Rekreasyon Alanları,
Altyapılar ve Yol İnşaatlarını kapsayan sözleşme 2007 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme inşaatı
Mimari ince işler
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Yol inşaatları
Trafo ve şalt sahaları
Çevre güvenlik duvarı ve fence
Saha betonları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
construction of the Social Facilities Club Comlex, Accommodation
Buildings, Nursery School, Multi-storey Car Park, Civil Infrastructures
and Motorways for TUPRAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Motorway Construction
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms construction
Dining hall and kitchen construction
Dressing rooms, showers and lavatory construction
Piping works and pipe insulations
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Retaining wall and security fence design and construction
As-built drawings
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KOÇTAŞ DEPOFİX ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI
DEPOFIX KOCTAS DIY (Do It Yourself) STORE
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

KOÇTAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş. / KOCTAS - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope
Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan, Koçtaş
Depoﬁx Yapı Market - DIY (Do it yourself) inşaatını kapsayan
sözleşme 2007 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme inşaatı
İnşaat Yönetimi
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Araç yolu inşaatı
Otopark alanları
Açık ve kapalı depo yapıları inşaatları
Oﬁs binası, toplantı salonları, showroom tasarım ve inşaatları
Soyunma odaları, duş ve wc yapıları inşaatları
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
construction of the Koctas Depoﬁx DIY (Do it yourself) Store.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Civil infrastructural works
Motorway Construction
Warehouse and open storage area constructions
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms constructions
Dressing rooms, showers and lavatory construction
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Retaining wall and security fence design and construction
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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SN. RAHMİ KOÇ GÖKSU YALISI İNŞAATI
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF BOSPHORUS GOKSU MANSION FOR MR.RAHMI KOC
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - GÖKSU / TURKIYE, ISTANBUL - GOKSU

İşveren / Client

KOÇ HOLDİNG - SN.RAHMİ KOÇ - ARK İNŞAAT A.Ş. / KOC HOLDING - MR. RAHMI KOC - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope

İstanbul Boğazı Göksu’ da yer alan, Sn. Rahmi Koç’ a ait eski yalının,
yeniden inşaatını restorasyon ve renovasyonlarını kapsayan
sözleşme 2008 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
reconstruction and restoration of the old Goksu Mansion on the
Bosphorus.
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations

41 www.yonar.com.tr YONAR 2012

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

15 MWA JENERATÖR MONTAJI, DEVREYE ALINMASI VE BİNA İNŞAATI
15 MWA GENERATOR RENOVATION AND ERECTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE/ TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope
300 - 500 MWA yükek gerilim trafoları (750 ton) üreten Areva T&D
Enerji Gebze Tesislerinde, 15 MWA jeneratör montajını, devreye
alınmasını ve jeneratör binasının inşaatını kapsayan sözleşme 2007
yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çelik ve betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Çelik ve betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Çelik ve betonarme yapıların inşaatları
Epoksi yüzey sertleştirme ve koruma kimyasalları uygulamaları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Borulama ve boru izolasyonları
Basınçlı hava hatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
Design & Build Turnkey construction of the generator building and
assembling the 15 MWA Generator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
External and internal lighting works
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
Welding- mig and arc welding
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

VATAN PLASTİK ÇELİK ÜRETİM KULESİ İNŞAATI H=30 metre
KARTAL PLASTIC FILM PLANT EXPANSION DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - KARTAL / TURKIYE, ISTANBUL - KARTAL

İşveren / Client

VATAN PLASTİK / VATAN PLASTIC

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope

İstanbul Kartal’da Vatan Plastik Fabrikasına ait, 30 metre
yüksekliğinde, çelik üretim kulesi mimari tasarımını, mühendislik
hesaplarını – projelerinin hazırlanmasını ve anahtar teslimi inşaatını
kapsayan sözleşme 2007 yılında imzalanmıştır..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapısal çelik ve betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Yapısal çelik ve betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
Mimari ince işler
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

43 www.yonar.com.tr YONAR 2012

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
design & construction of the plastic ﬁlm plant in Kartal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Machine and equipment demontage / montage works
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
Welding- mig and arc welding

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ OFİS BİNASI İNŞAATI
AREVA T&D OFFICE BUILDINGS DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope
Kocaeli Gebze’de, 300 - 500 MWA yüksek gerilim trafoları (750 ton)
üreten Areva T&D Enerji Gebze tesislerinde, oﬁs yapıları mimari
tasarımlarını ve mühendislik hesaplarını kapsayan sözleşme 2007
yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapısal çelik statik analiz ve hesaplarının yapılması
Yapısal çelik statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Çelik oﬁs binası inşaatları
Mimari ince işler
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
İç aydınlatma sistemleri kurulması

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
design & build oﬃce buildings of the Areva T&D Plant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Construction Management
Safety
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
Architectural and Interior designs
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms designs and
constructions
Internal lighting works

YONAR 2012 www.yonar.com.tr 44

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

HILL RESIDENCES KONUTLARI
HILL RESIDENCES
Yeri / Location

TÜRKİYE, TEKİRDAĞ / TURKIYE, TEKIRDAG

İşveren / Client

YONAR GAYRİMENKUL / YONAR REAL ESTATE

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope

Tekirdağ’da YONAR Gayrimenkul’ un yatırım çalışmaları kapsamında,
Hill Residences Konut Yerleşimi mimari tasarım ve mühendislik
projelerini kapsayan sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
Architectural and Engineering Designs of the Hill Residences in
Tekirdag.
•
•
•
•

Architectural Designs and Projects
Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

MEDITERRA LAVANTA KONUT ALTYAPI PROJELERİ
MEDITERRA LAVANTA RESIDENTIAL HOUSING COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, ANTALYA - KALKAN / TURKIYE, ANTALYA - KALKAN

İşveren / Client

MEDİTERRA / MEDITERRA

Bitirme Tarihi / Complation 2008
Açıklama / Scope
Antalya – Kalkan’ da, Mediterra Lavanta konutlarına ait altyapı
mühendislik hesaplarının ve projelerinin hazırlanmasını kapsayan
sözleşme 2007 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmursuyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
İçme suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Yangın suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of Mediterra Lavanta Residential Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

CASTLE PARK KONUT PROJESİ
CASTLE PARK RESIDENCES
Yeri / Location

TÜRKİYE, ÇANAKKALE / TURKIYE, CANAKKALE

İşveren / Client

YONAR GAYRİMENKUL / YONAR REAL ESTATE

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope

Çanakkale’ de, YONAR Gayrimenkul’ un yatırım çalışmaları
kapsamında, Castle Park Konut Yerleşimi mimari tasarım,
mühendislik projeleri ve inşaatlarını kapsayan sözleşme 2006 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme yapı inşaatı
Mimari ince işlerin yapılması
Elektrik ve mekanik işlerin yapılması
Malzeme seçimi
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
architectural and engineering design and construction of the Castle
Park Residences Housing Complex in Canakkale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectural design and detail projects
Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
External and internal lighting works
Earthworks and excavations
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ARÇELİK FIRIN FABRİKASI İLAVE FABRİKA BİNASI İNŞAATI
COKE OVEN PLANT EXPANSION
Yeri / Location

TÜRKİYE, BOLU / TURKIYE, BOLU

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope
Bolu’da Koç Holding Arçelik Fırın Üretin Tesisleri, ilave fabrika yapısı
inşaatını kapsayan sözleşme 2007 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme yapı inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Oﬁs binaları, toplantı salonları ve showroom inşaatları
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Endüstriyel yüzey sertleştirme ve koruma kimyasalları
uygulamaları
Betonarme zemin döşemeleri inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
expansion construction of the Arcelık Coke Oven Plant in Bolu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms designs and constructions
External and internal lighting works
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

AREVA T&D ENERJİ GEBZE TESİSLERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN BETONLARI VE YOL İNŞAATLARI
AREVA T&D PLANT INDUSTRIAL FLOORS AND MOTORWAYS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE/ TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

AREVA T&D / AREVA T&D

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope

300 - 500 MWA yüksek gerilim trafoları (750 ton) üreten Areva T&D
Enerji Gebze tesislerinde, 40.000m² endüstriyel saha zemin
betonları inşaatını ve yol inşaatlarını kapsayan sözleşme 2007 yılında
imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
construction of 40.000m² Reinforced Concrete Industrial Flooring
and motorways for heavy loads of Areva T&D Plant that produce
300 - 500 MWA High-voltage Tranformers (750 ton).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme zemin döşemeleri ve otoyol inşaatları
Endüstriyel yüzey sertleştirme ve koruma kimyasalları
uygulamaları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Kimyasal dolum tankları statik hesaplamaları, tasarımları ve
inşaatları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Kantar yapısı statik hesaplamaları ve inşaatı
Yardımcı Tesislerin inşaatı
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel reinforced concrete static analysis and designs
Engineering and detail projects
Reinforced concrete ﬂooring construction
Reinforced concrete motorway construction
Application of protective coating solutions and surface
hardeners on concrete for high chemical and statical resistance
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
External lighting works
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Earthworks and excavations
Retaining wall and security fence design and construction
As-built drawings

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

FORD OTOSAN İSMET İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI
FORD OTOSAN ISMET INONU HIGH SCHOOL
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ / TURKIYE, KOCAELI

İşveren / Client

FORD OTOSAN OTOMOTİV - ARK İNŞAAT A.Ş. / FORD OTOSAN AUTOMOTIVE - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope
Kocaeli’ de, Koç Holding Ford Otosan adına, İsmet İnönü İlköğretim
Okulu İnşaatını kapsayan sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme inşaatı
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
construction of the 20.000 m² Ismet Inonu High School in Kocaeli.
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
As-built drawings
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

İKEA MEGA FAMILY ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTYAPI PROJELERİ
IKEA MEGA FAMILY SHOPPING CENTER INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

RUSYA, SAMARA / RUSSIA - SAMARA

İşveren / Client

AMAÇ / AMAC

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope

Rusya Samara’ da yapılan İkea Mega Family Alışveriş Merkezi’ ne ait,
altyapı mühendislik hesaplarını ve projelerin hazırlanmasını
kapsayan sözleşme 2007 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmursuyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
İçme suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Yangın suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
engineering designs and projects of the civil infrastructure works of
Ikea Mega Family Shopping Center.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

KOÇTAŞ YAPI MARKET İNŞAATI
KOCTAS DIY (Do It Yourself) STORE
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ / TURKIYE, KOCAELI

İşveren / Client

KOÇTAŞ - ARK İNŞAAT A.Ş. / KOCTAS - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2007
Açıklama / Scope
Kocaeli’ de Koçtaş Yapı Market - DIY (Do it yourself) İnşaatını
kapsayan sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme inşaatı
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Araç yolu inşaatı
Otopark alanları
Açık ve kapalı depo yapıları inşaatları
Oﬁs binası, toplantı salonları, showroom tasarım ve inşaatları
Mutfak ve yemekhane yapıları inşaatları
Soyunma odaları, duş ve wc yapıları inşaatları
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
Kimyasal ürün depoları statik hesapları, projeleri ve inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2007, consists of
construction of the Koctas DIY (Do it yourself) Store.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Motorway Construction
Warehouse and open storage area constructions
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms constructions
Dressing rooms, showers and lavatory construction
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Retaining wall and security fence design and construction
As-built drawings
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ARÇELİK - LG KLİMA FABRİKASI İNŞAATI
LG - ARCELIK AIR CONDITIONER PLANT EXPANSION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope

Kocaeli – Gebze’ de, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yer alan,
Arçelik – LG klima üretim tesisinde, yeni fabrika yapısı inşaatını
kapsayan sözleşme 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
expansion construction of The LG - Arcelik Air Conditioner Plant in
Gebze Industrial Zone.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ARÇELİK - LG OFİS BİNASI İNŞAATI
LG - ARCELIK OFFICE BUILDING
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

ARÇELİK - LG / ARCELIK - LG

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope
Kocaeli – Gebze’ de, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yer alan,
Arçelik – LG klima fabrikası için yeni oﬁs binası inşaatını kapsayan
sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
Mimari ince işlerin yapılması
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
construction of The LG - Arcelik Air Conditioner Plant new Oﬃce
Buildings in Gebze Industrial Zone.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Architectural and interior design works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ARÇELİK HELİKOPTER BAKIM HANGARI VE İNİŞ PİSTİ İNŞAATI
HELICOPTER HANGARS CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ÇAYIROVA / TURKIYE, ISTANBUL - CAYIROVA

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope

Koç Holding - Arçelik için İstanbul – Çayırova’ da, Helikopter Bakım
Hangarı ve İniş Pisti inşaatlarını kapsayan sözleşme 2006 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Oﬁs binası, toplantı salonları, showroom tasarım ve inşaatları
Mutfak ve yemekhane yapıları inşaatları
Soyunma odaları, duş ve wc yapıları inşaatları
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
construction of the Helicopter Hangars and Landing Area for KOC
Holding in Istanbul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms designs and constructions
Dining hall and kitchen design and construction
Dressing rooms, showers and lavatory design and construction
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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TAKSİM' DE APARTMAN BLOĞU İNŞAATI
TAKSIM CITY APARTMENT
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - TAKSİM / TURKIYE, ISTANBUL - TAKSIM

İşveren / Client

ULCAY / ULCAY

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope
İstanbul, Taksim' de apartman konut bloğu mimari tasarımı,
mühendislik hesapları ve projeleri ve anahtar teslimi inşaatını
kapsayan sözleşme 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mimari tasarım ve uygulama projeleri
Betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Betonarme statik projelerin hazırlanması
Elektrik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mekanik hesapların yapılması ve projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme yapı inşaatı
Mimari ince işlerin yapılması
Elektrik ve mekanik işlerin yapılması
Malzeme seçimi
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of Gocek Hills And Vineyard Villas Residential
Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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GÖCEK HILLS AND VINEYARD VİLLALARI ALTYAPI PROJELERİ
GOCEK HILLS AND VINEYARD VILLAS INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

TÜRKİYE, MUĞLA - GÖÇEK / TURKIYE, MUGLA - GOCEK

İşveren / Client

KEMER / KEMER

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope

Muğla, Göcek’te planlanan, Göcek Hills & Vineyard Villalarına ait
altyapı mühendislik hesaplarının ve projelerinin hazırlanmasını
kapsayan sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmursuyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
İçme suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Yangın suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of Gocek Hills And Vineyard Villas Residential
Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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KEMER SU EVLERİ PROJESİ
KEMER SU RESIDENCES INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - KEMERBURGAZ / TURKIYE, ISTANBUL - KEMERBURGAZ

İşveren / Client

KEMER / KEMER

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope
İstanbul, Kemerburgaz’da Kemer Su Evleri konut yerleşimine ait,
altyapı mühendislik hesapları ve projelerinin yapılması işlerini
kapsayan sözleşme 2006 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmursuyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
İçme suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Yangın suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları ve projelendirilmesi
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması

The project, the contract for which was signed in 2006, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of Kemer Su Residential Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ FABRİKASI İNŞAATI
WASHING MACHINE PLANT EXPANSION - ARCELIK
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ÇAYIROVA / TURKIYE, ISTANBUL - CAYIROVA

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2006
Açıklama / Scope

İstanbul, Çayırova’ da Arçelik Çamaşır Makinesi Tesisleri yeni fabrika
inşaatını kapsayan sözleşme 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Otoyol inşaatı
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
Kantar yapısı inşaatı

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
expansion construction of the Arcelik Washing Machine Plant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Weigh-bridge design and construction
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
Welding- mig and arc welding
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FENERBAHÇE BAĞDAT CADDESİ KONUT İNŞAATI
BAGHDAD STREET CITY APARTMENT
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - FENERBAHÇE / TURKIYE, ISTANBUL - FENERBAHCE

İşveren / Client

CİN / CIN

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope
İstanbul, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe’ de konut fonksiyonlu
apartman bloğu inşaatını kapsayan sözleşme, 2004 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Betonarme yapı inşaatları
Mimari ince işler
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2004, consists of
construction of the Residential City Apartment in Baghdad Street –
Istanbul.
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural Works
Architectural and interior works
Procurement
Earthworks and excavations
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MARMARAY TÜP GEÇİT PROJESİ ALTYAPI PROJE ÇALIŞMALARI
MARMARAY - BOSPHORUS TUBE TUNNEL CROSSING FOR RAILWAY (METRO) INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ÜSKÜDAR / TURKIYE, ISTANBUL - USKUDAR

İşveren / Client

GAMA - NUROL / GAMA - NUROL

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope

İstanbul, Üsküdar’ da Marmaray Tüp Geçit Projesi şantiyesi, altyapı
mühendislik hesapları, dizayn ve proje çalışmalarını kapsayan
sözleşme, 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of Marmaray - Bosphorus Tube Tunnel Crossing
For Railway (Metro) Project.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Portable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI DEPO İNŞAATLARI
AUTOMOTIVE WHEEL AND SPRING TEST BUILDINGS
Yeri / Location

TÜRKİYE, ESKİŞEHİR / TURKIYE, ESKISEHIR

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope
Eskişehir Arçelik Buzdolabı Fabrikası Depo İnşaatlarını kapsayan
sözleşme 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
construction of the Refrigerator Plant Warehouse of Arcelik in
Eskisehir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI İLAVE FABRİKA İNŞAATLARI
REFRIGERATOR PLANT EXPANSION - ARCELIK
Yeri / Location

TÜRKİYE, ESKİŞEHİR / TURKIYE, ESKISEHIR

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope

Eskişehir’ de Arçelik Buzdolabı Fabrikası İlave Fabrika İnşaatlarını
kapsayan sözleşme 2005 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
expansion construction of the Refrigerator Plant of Arcelik in
Eskisehir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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UZEL YAY AŞ. TEST VE LABORATUAR BİNASI VE OFİSLERİ İNŞAATI
AUTOMOTIVE WHEEL AND SPRING TEST BUILDINGS
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE/ TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

UZEL / UZEL-MASSEY FERGUSSON

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope
Kocaeli – Gebze’de Uzel Yay A.Ş.’nin Test - Laboratuar Binası ve
Oﬁslerin anahtar teslimi inşaatını kapsayan sözleşme 2004 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
Oﬁs binası, toplantı salonları, showroom tasarım ve inşaatları
İnşaat Yönetimi
Altyapı İnşaatları
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2004, consists of
construction of the Automotive Wheel And Spring Test Building.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Civil infrastructural works
Mechanical, electrical and instrumentation
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms designs and
constructions
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
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UZEL YAY AŞ. OTOMOTİV YAY FABRİKASI İNŞAATI
AUTOMOTIVE WHEEL AND SPRING PLANT
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE / TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

UZEL / UZEL

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope

Kocaeli – Gebze’de Uzel Yay A.Ş. Otomotiv Yay Fabrikası İnşaatını
kapsayan sözleşme 2004 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
Altyapı İnşaatları
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2004, consists of
construction of the Automotive Wheel And Spring Plant for Uzel
Corporation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Civil infrastructural works
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
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MASSEY FERGUSSON TRAKTÖR ROLLER TEST BİNASI İNŞAATI
MASSEY FERGUSSON AGRICULTURAL TRACTORS ROLLER TEST BUILDING
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - EDİRNEKAPI / TURKIYE, ISTANBUL - EDIRNEKAPI

İşveren / Client

UZEL-MASSEY FERGUSSON / UZEL-MASSEY FERGUSSON

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope
Massey Fergusson Traktör Roller Test Binasının Design & Build
Turnkey (Anahtar Teslimi) inşaatını kapsayan sözleşme 2005 yılında
imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
design and turnkey construction of the Massey Fergusson
Agricultural Tractors Roller Test Building.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Yapısal çelik ve betonarme statik analiz ve hesaplarının yapılması
Yapısal çelik ve betonarme statik projelerin hazırlanması
Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik ve elektrik hesapları ve projelerinin hazırlanması
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri ve hafriyat çalışmaları
Borulama ve boru izolasyonları
Basınçlı hava hatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Otoyol inşaatı
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
External and internal lighting works
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Petrochemical tanks, static analysis, designs and constructions
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Welding- mig and arc welding
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SWİSSOTEL İZMİR - GRAND OTEL EFES ALTYAPI PROJELERİ
SWISSOTEL IZMIR - THE GRAND HOTEL EFES INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

TÜRKİYE, İZMİR / TURKIYE, IZMIR

İşveren / Client

TEKFEN / TEKFEN

Bitirme Tarihi / Complation 2005
Açıklama / Scope

Swissotel İzmir - Grand Otel Efes Altyapı Mühendislik Hesaplarının
yapılması ve projelerinin hazırlanmasını kapsayan sözleşme 2005
yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları
Arıtma yapısı mühendislik hesapları ve projeleri
Hidrofor yapısı mühendislik hesapları ve projeleri

The project, the contract for which was signed in 2005, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructural works of Swissotel Izmir - The Grand Hotel Efes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ FABRİKASI TEVSİİ İNŞAATI
WASHING MACHINE PLANT WAREHOUSE DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ÇAYIROVA / TURKIYE, ISTANBUL - CAYIROVA

İşveren / Client

ARÇELİK - ARK İNŞAAT A.Ş. / ARCELIK - ARK CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2004
Açıklama / Scope
Arçelik Çamaşır Makinesi Fabrikası Tevsii İnşaatını kapsayan
sözleşme 2003 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çelik yapı statik hesap ve analizleri
Çelik yapı statik projeleri hazırlanması
Mühendislik detay projeleri hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon çalışmaları
Borulama ve boru izolasyonları
Basınçlı hava hatları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Çelik ve betonarme boru köprüsü inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2003, consists of
design and build turnkey construction of the Arcelik Washing
Machine Plant Warehouse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel and reinforced concrete static analysis
Structurel steel and reinforced concrete designs
Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Piping works and pipe insulations
Compressed air lines
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

MAYA ETİLER RESIDENCES KONUT İNŞAATLARI
MAYA ETILER RESIDENTIAL COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ETİLER / TURKIYE, ISTANBUL - ETILER

İşveren / Client

MAYA HOLDİNG A.Ş / MAYA HOLDING CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2004
Açıklama / Scope

Maya Etiler Residences Konut inşaatlarını kapsayan sözleşme 2002
yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
Mimari ince işlerin yapılması
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 2002, consists of
construction and architectural works of the Maya Etiler Residential
Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Architectural and interior works
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations

69 www.yonar.com.tr YONAR 2012

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

JOHN HOPKINS MEDICINE ANADOLU SAĞLIK VAKFI HASTANESİ ALTYAPI PROJELERİ
JOHN HOPKINS MEDICINE ANADOLU MEDICAL CENTER INFRASTRUCTURE
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - GEBZE/ TURKIYE, KOCAELI - GEBZE

İşveren / Client

TEKFEN / TEKFEN

Bitirme Tarihi / Complation 2004
Açıklama / Scope
Kocaeli Gebze’de yapılan John Hopkins Medicine - Anadolu Sağlık
Vakfı Hastanesi’ ne ait, altyapı mühendislik hesaplarının ve
projelerinin hazırlanması işlerini kapsayan sözleşme 2004 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2004, consists of
infrastructural engineering designs and projects of the civil
infrastructure works of John Hopkins Medicine Anadolu Medical
Center.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastewater pipelines network design
Rainwater pipelines network design
Potable water pipelines network design
Fire water pipelines network design
Irrigation water pipelines network design
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs
Wastewater treatment buildings engineering designs
Hydrophore buildings engineering designs

YONAR 2012 www.yonar.com.tr 70

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

TARABYA' DA YALI RESTORASYONU
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF TARABYA MANSION
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - TARABYA / TURKIYE, ISTANBUL - TARABYA

İşveren / Client

MAYA HOLDİNG A.Ş / MAYA HOLDING CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2003
Açıklama / Scope

İstanbul Boğazı – Tarabya mevkiinde yer alan, Maya Holding’in
sahibi ve CEO’ su Sn. Nuri Özsüer’ e ait tarihi yalının, restorasyon ve
renovasyon inşaatlarını kapsayan sözleşme 2002 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 2002, consists of
restoration and reconstruction of old Tarabya Mansion on the
Bosphorus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Architectural and interior works
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ENTEK ENERJİ SANTRALİ 30 MW KOJENERASYON TEVSİİ İNŞAATI
ENTEK 30 MWA COGENERATION PLANT EXPANSION
Yeri / Location

TÜRKİYE,BURSA / TURKIYE, BURSA

İşveren / Client

ENTEK - KOÇ HOLDING A.Ş./ ENTEK - KOÇ HOLDING CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2003
Açıklama / Scope
Entek Enerji Santrali 30 MW Kojenerasyon Tevsii inşaatını ve altyapı
işlerini kapsayan sözleşme 2002 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Çelik ve betonarme boru köprüsü inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
Trafo şalt sahası inşaatı

The project, the contract for which was signed in 2002, consists of
expansion construction of the Koc Holding, Entek 30 MWA
Cogeneration Plant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations
As-built drawings
Machine and equipment montage works
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
Welding- mig and arc welding
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ. SOĞUTMA KULESİ İNŞAATI
ISKENDERUN IRON AND STEEL PLANT COOLING TOWER CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, HATAY - İSKENDERUN / TURKIYE, HATAY - ISKENDERUN

İşveren / Client

ISDEMIR INC. / ISDEMIR INC.

Bitirme Tarihi / Complation 2003
Açıklama / Scope

İskenderun Demir ve Çelik AŞ. Soğutma Kulesi inşaatı ve altyapı
işlerini kapsayan sözleşme 2003 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları
Çelik ankraj elemanları imalatı ve montajı
Profesyonel sertiﬁkalı kaynak uygulamaları

The project, the contract for which was signed in 2003, consists of
construction of the Iskenderun Iron And Steel Plant Cooling Tower.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
Drill and thread tapping
Welding- mig and arc welding
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

UZEL - DEUTZ MOTOR TRAKTÖR FABRİKASI ŞALT SAHASI VE TRAFO TESİSLERİ İNŞAATI
DISTRIBUTION SUBSTATION AND SWITCHYARD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, DÜZCE / TURKIYE, DUZCE

İşveren / Client

UZEL - DEUTZ MOTOR A.Ş./ UZEL - DEUTZ MOTOR CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2001
Açıklama / Scope
Uzel - Deutz Motor Traktör Fabrikası Şalt Sahası ve Trafo Tesisleri
inşaatlarını kapsayan sözleşme 2000 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 2000, consists of
construction of the Distribution Substation and Switchyard of the
Uzel – Deutz Motor and Tractors Plant (100.000 m²)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Plate shearing, welded plate and pipe bolt assemblies
Concrete embeds, leveling plates, base plates, beam bearing
plates and joist bearing plates
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

KEMER COUNTRY YERLEŞİMİ 20 KM YOL İNŞAATI
KEMER COUNTRY HIGHWAY CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - KEMERBURGAZ / TURKIYE, ISTANBUL - KEMERBURGAZ

İşveren / Client

KEMER COUNTRY / KEMER COUNTRY

Bitirme Tarihi / Complation 2001
Açıklama / Scope

Kemer Country yerleşimi 20 km otoyol inşaatı ve sanat yapıları
inşaatlarını kapsayan sözleşme 2000 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otoyol ve sanat yapılarının mühendislik hesapları ve projelerinin
hazırlanması
Betonarme – asfalt otoyol inşaatı
Betonarme sanat yapıları inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 2000, consists of
designing and construction of the Kemer Country Highway (20 km).
•
•
•
•
•
•
•
•

Highway engineering and design projects
Reinforced concrete highway construction
Culvert constructions
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ENKA A.Ş. LİBYA 5.500 KONUT İNŞAATI
HOUSING CONSTRUCTION OF 5.500 RESIDENTIAL UNITS
Yeri / Location

LİBYA, BİNGAZİ / LIBYA, BENGHAZI

İşveren / Client

ENKA / ENKA

Bitirme Tarihi / Complation 2001
Açıklama / Scope
Enka A.Ş. için Libya – Bingazi’ de 5.500 adet konut inşaatını
kapsayan sözleşme 1999 yılında imzalanmıştır. Proje bir kentsel
gelişim projesi olacak şekilde 4 ayrı bölgede planlanmıştır. Konut
alanları dışında, sosyal alanlar, alışveriş merkezleri, eğlence
merkezleri, spor alanları ve rekreasyon alanlarını da kapsamaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
Tünel kalıp tekniği uygulamaları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the 5.500 Residential Housing Unıts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Tunnel Formworks
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works
Earthworks and excavations
As-built drawings
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

UZEL - DEUTZ MOTOR SOSYAL TESİSİ, MİSAFİRHANE VE REKREASYON YAPILARI İNŞAATI
UZEL - DEUTZ ENGINE CLUB COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, DÜZCE / TURKIYE, DUZCE

İşveren / Client

UZEL - DEUTZ MOTOR A.Ş / UZEL - DEUTZ MOTOR CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2001
Açıklama / Scope

Uzel - Deutz Motor sosyal tesisi, misaﬁrhane, yüzme havuzları ve
rekreasyon alanları inşaatlarını kapsayan sözleşme, 1999 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Borulama ve boru izolasyonları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the Uzel-Deutz Social Club Complex.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations
As-built drawings
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

UZEL - DEUTZ MOTOR TRAKTÖR FABRİKASI İNŞAATI
UZEL - DEUTZ ENGINE AND AGRICULTURAL TRACTORS PLANT
Yeri / Location

TÜRKİYE, DÜZCE / TURKIYE, DUZCE

İşveren / Client

UZEL - DEUTZ MOTOR A.Ş / UZEL - DEUTZ MOTOR CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2001
Açıklama / Scope
Uzel - Deutz Motor ve Traktör Fabrikası (100.000 m²) ve Yardımcı
Tesislerinin inşaatını kapsayan sözleşme 1991 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Oﬁs binaları, toplantı salonları ve showroom inşaatları
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması
Epoksi zemin kaplamaları ve epoksi boya işleri
Endüstriyel zemin inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
As-built çizimleri
Kimyasal dolum tankları statik hesaplamaları, tasarımları ve
inşaatları
Makine ve ekipman temelleri statik analizleri, hesaplamaları,
tasarımları ve inşaatları
Kantar yapısı statik hesaplamaları ve inşaatı
Yardımcı Tesislerin inşaatı
Otoyol inşaatı
Trafo şalt sahası inşaatı
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
Çelik ve betonarme boru köprüsü inşaatları
Gömülü elemanlar, çelik ankrajlar, ayar ve taban plakaları, kiriş
bağlantı noktaları vb çelik konstrüksiyon inşaatları

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the Uzel-Deutz Engine and Agricultural Tractors Plant
(40.000 m²).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Oﬃce buildings, meeting rooms, showrooms designs and
constructions
External and internal lighting works
Epoxy coating and painting works
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
As-built drawings
Petrochemical tanks, static analysis, designs and constructions
Machine and equipment foundations static analysis, designs and
constructions
Weigh-bridge design and construction
Utility Buildings construction
Reinforced concrete water storage tank and hydrophore
building construction
Reinforced concrete cooling tower construction
Motorway construction
Distribution substation and switchyard construction
Retaining wall and security fence design and construction
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

ENKA A.Ş. KÖPRÜ VE MENFEZ İNŞAATI
ENKA CENTRY BRIDGE AND CULVERT DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, KOCAELİ - HEREKE / TURKIYE, KOCAELI - HEREKE

İşveren / Client

ENKA / ENKA

Bitirme Tarihi / Complation 2000
Açıklama / Scope

Hereke – Kirazlıyalı bölgesinde yer alan, Enka Country 150 adet villa
konut yerleşimi projesinin, ana bağlantı yolu üzerinde yer alan nehir
geçişi için, köprü ve menfez tasarımı, mühendislik projelerinin
hazırlanması ve inşaatlarının yapılması işlerini kapsayan sözleşme,
1999 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme köprü – menfez statik analiz ve hesaplarının
yapılması
Betonarme köprü – menfez statik projelerinin hazırlanması
Mühendislik detay projelerinin hazırlanması
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
designing and construction of the bridge and culvert for Enka
Country Housing Complex of 150 villas on the mountain of
Kirazlıyalı-Hereke.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structurel reinforced concrete static analysis for bridge and
culvert
Structurel reinforced concrete designs for bridge and culvert
Engineering and detail projects
Reinforced concrete bridge and culvert construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

KARSAN PEUGEOUT OTOMOTİV FABRİKASI BETONARME İSTİNAT PERDELERİ TRAFO BİNALARI VE ŞALT SAHASI İNŞAATI
TRANSFORMER STATIONS AND DISTRIBUTION SUBSTATION CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, BURSA - AKÇALAR / TURKIYE, BURSA - AKCALAR

İşveren / Client

KARSAN / KARSAN

Bitirme Tarihi / Complation 2000
Açıklama / Scope
Karsan Peugeout Otomotiv Fabrikası Trafo Binaları Ve Şalt Sahası
İnşaatlarını kapsayan sözleşme, 1999 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the Karsan Peugeout Automotive Plant, Transformer
Stations and Distribution Substation
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects.
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

KARSAN - PEUGEOUT OTOMOTİV FABRİKASI İNŞAATI
PEUGEOUT- KARSAN AUTOMOTIVE PLANT
Yeri / Location

TÜRKİYE, BURSA - AKÇALAR / TURKIYE, BURSA - AKCALAR

İşveren / Client

KARSAN / KARSAN

Bitirme Tarihi / Complation 2000
Açıklama / Scope

Karsan - Peugeout Otomotiv Fabrikası İnşaatı sözleşmesi, 1999
yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Endüstriyel Zeminler

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the Karsan Peugeout Automotive Plant
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Industrial Flooring
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

PARKMAYA KONUT İNŞAATLARI
PARKMAYA RESIDENTIAL COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - ETİLER / TURKIYE, ISTANBUL - ETİLER

İşveren / Client

MAYA HOLDİNG A.Ş / MAYA HOLDING CO.

Bitirme Tarihi / Complation 2000
Açıklama / Scope
Park Maya Konutları projesi, konut inşaatlarını kapsayan sözleşme
2000 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Betonarme yapıların inşaatları
Mimari ince işlerin yapılması
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları

The project, the contract for which was signed in 1998, consists of
construction of the Parkmaya Residential Housing Complex.
•
•
•
•
•
•
•

Reinforced concrete construction
Architectural and interior design works
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Procurement
Earthworks and excavations
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

3.000 KİŞİLİK KALICI PERSONEL KAMPI İNŞAATI
ENKA CENTRY BRIDGE AND CULVERT DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

LİBYA, BİNGAZİ / LIBYA, BENGHAZI

İşveren / Client

ENKA / ENKA

Bitirme Tarihi / Complation 1999
Açıklama / Scope

5.500 konut inşaatı kapsamında çalışacak 3.000 kişilik personel ve işçi
için, daha sonra da lojman amacıyla kullanılmak üzere kalıcı personel
kampı inşaatlarını kapsayan sözleşme 1999 yılında imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 1999, consists of
construction of the permanent camp construction for 3.000
workers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mimarlık ve mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Mekanik ve elektrik mühendislik projeleri
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları,
Hidrofor tesisleri mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları,
Betonarme sınır istinad duvarı ve güvenlik tel örgü sistemi
projeleri ve inşaatları
İç ve dış aydınlatma sistemleri kurulması

83 www.yonar.com.tr YONAR 2012

Architectural and engineering designs and projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Procurement
Retaining wall and security fence design and construction
External and internal lighting works
Piping works and pipe insulations
Earthworks and excavations

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

GOLF VE ATLISPOR SOSYAL TESİSLER, AÇIK KAPALI YÜZME HAVUZLARI, ATLISPOR YAPILARI İNŞAATLARI
GOLF & EQUESTRIAN CLUB COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - KEMERBURGAZ / TURKIYE, ISTANBUL - KEMERBURGAZ

İşveren / Client

KEMER GOLF & COUNTRY CLUB / KEMER GOLF & COUNTRY CLUB

Bitirme Tarihi / Complation 1999
Açıklama / Scope
Golf ve Atlıspor sosyal tesisleri, açık kapalı yüzme havuzları, atlıspor
yapıları inşaatlarını kapsayan sözleşme 1997 yılında imzalanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Mekanik ve elektrik mühendislik projeleri
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri
Tedarik
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve
inşaatları,
Hidrofor tesisleri mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları

The project, the contract for which was signed in 1998, consists of
construction of the Golf & Equestrian Club Complex of Kemer
Country.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Earthworks and excavations
Wastewater pipelines network design and construction
Rainwater pipelines network design and construction
Potable water pipelines network design and construction
Fire water pipelines network design and construction
Irrigation water pipelines network design and construction
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs and construction
Wastewater treatment buildings engineering designs and
construction
Hydrophore buildings engineering designs and construction
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

KEMER COUNTRY VİLLALARI, KONUT BLOKLARI İNŞAATLARI
KEMER COUNTRY HOUSING COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - KEMERBURGAZ / TURKIYE, ISTANBUL - KEMERBURGAZ

İşveren / Client

KEMER COUNTRY / KEMER COUNTRY

Bitirme Tarihi / Complation 1998
Açıklama / Scope

Kemer Country Projesi, villa, blok tipi konut, bungalow (ahşap ev)
konut inşaatlarını kapsayan sözleşme, 1997 yılında imzalanmıştır.

The project, the contract for which was signed in 1997, consists of
construction of the Kemer Country Housing Complex.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühendislik ve detay projelerinin hazırlanması
Yapısal çelik inşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş Güvenliği Çalışmaları
Altyapı İnşaatları
Mekanik ve elektrik mühendislik projeleri
Mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri
Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Tedarik
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Engineering and detail projects
Structurel steel construction
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Civil infrastructural works
Mechanical and electrical designs - projects
Mechanical, electrical and instrumentation
Procurement
Earthworks and excavations
Wastewater pipelines network design and construction
Rainwater pipelines network design and construction
Potable water pipelines network design and construction
Fire water pipelines network design and construction
Irrigation water pipelines network design and construction
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks

YONAR

Tamamlanan Projeler / Completed Projects

GARANTİ KOZA AŞ. 420 DAİRE MİMARİ İŞLERİNİN YAPILMASI
EMLAK BANK HOUSING COMPLEX
Yeri / Location

TÜRKİYE, İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ / TURKIYE, ISTANBUL - BEYLIKDUZU

İşveren / Client

GARANTİ KOZA / GARANTI KOZA

Bitirme Tarihi / Complation 1997
Açıklama / Scope
Emlak Bankası Beylikdüzü Toplu Konut Projesi, 420 dairenin mimari
(ince) inşaat işlerinin yapımını kapsayan sözleşme, 1995 yılında
imzalanmıştır.
•
•
•
•

Mimari ince işler
İnşaat Yönetimi
İş güvenliği
Tedarik

The project, the contract for which was signed in 1996, consists of
construction of 420 housing units of Emlak Bank Housing Complex.
•
•
•
•

Arcitectural and interior construction works
Construction Management
Safety
Procurement
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Tamamlanan Projeler / Completed Projects

CARNAUD METALBOX FABRİKASI ALTYAPI SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ
ENKA CENTRY BRIDGE AND CULVERT DESIGN - BUILD CONSTRUCTION
Yeri / Location

TÜRKİYE, ADAPAZARI - SUADİYE / TURKIYE, ADAPAZARI - SUADIYE

İşveren / Client

ENKA - TİTAŞ / ENKA - TITAS

Bitirme Tarihi / Complation 1996
Açıklama / Scope

Carnaud Metalbox fabrikasının, tüm altyapı sistemlerinin
projelendirilmesi ve yenilenmesi işlerini kapsayan sözleşme, 1996
yılında imzalanmış ve 3 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmursuyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
İçme suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Yangın suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve inşaatları
Pissu/Atıksu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Bahçe sulama suyu boru hatları hesapları, projelendirilmesi ve
inşaatları
Kombinasyon projeleri hazırlanması
Hidrolik hesaplamalar
Boru hatları planlarının, proﬁllerinin, kesitlerinin ve detay
noktalarının projelerinin hazırlanması
Pompa istasyonları mühendislik hesapları, projeleri ve inşaatları
Altyapı İnşaatları
Betonarme yapıların inşaatları
İnşaat Yönetimi
İş güvenliği çalışmaları
Toprak işleri, hafriyat çalışmaları
Tedarik

The project, the contract for which was signed in 2008, consists of
expansion construction of the Areva T&D Plant that produce 300 500 MWA Hıgh-voltage Tranformers (750 ton).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rainwater pipelines network design and construction
Potable water pipelines network design and construction
Fire water pipelines network design and construction
Wastewater pipelines network design and construction
Irrigation water pipelines network design and construction
Combination network design
Hydraulic calculations
Plans, proﬁle sections and the detail drawings of the line
networks
Pumping stations engineering designs and construction
Civil infrastructural works
Reinforced concrete construction
Construction Management
Safety
Earthworks and excavations
Procurement
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Kariyer Olanakları / Careers
YONAR çalışanları birkaç temel özellikleri ile tanımlanırlar. Onlar
zorluklardan korkmazlar, sorumluluk alırlar ve yeni ﬁkirler
geliştirirler; en iyi performanslarını ortaya koymakta kararlıdırlar.
Onlar mümkün olan en güvenli şekilde çalışırlar ve sahamızda eşsiz
bir iş güvenliği siciline sahiptirler.
YONAR çalışanları konularında uzman kişilerdir. Çalışanlarımız, işe
başladıkları ilk günden itibaren, konularında uzman olan
amirlerinden, sektörün en iyi eğitimlerini alırlar. Projelerin
tamamlanmasında, çalışanlarımızın her türlü başarısı şirketimiz için
çok önemlidir.

YONAR people are deﬁned by a few basic characteristics. They have a
willingness to take on challenges and explore new ideas; they have
the drive to excel and the determination to perform their best. They
carry out work in the safest manner possible, as demonstrated by a
safety record that is unmatched in the industry.
YONAR people are experts. From day one, our employees receive
some of the ﬁnest training in the industry, coupled with hands–on
mentoring. We are as dedicated to the success of the people we hire
to build our projects as we are to the people who hire us to build
them.

Yüksek kalite hedeﬂerimizi, iş güvenliği içerisinde, zamanında ve
bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmek için, yetenekli, hırslı ve
çalışkan insanların ekibimizin üyesi olması çok önemlidir. YONAR’da,
yüksek performanslı iş arkadaşlarımızı, tatmin edici koşullar altında
tutmayı hedeﬂeriz. Bu nedenle, YONAR’ın vizyon ve değerlerini,
kendilerine ait gibi sahiplenen ve kültürümüzü kendi davranışları ile
birleştirebilen ve zorlu durumları iyi iş fırsatlarına dönüştürebilen
insanlara odaklanırız.

In order to achieve our high quality objectives, safely, on time and on
budget, it is very important to have talented people as members of
our team. In YONAR, we aim to retain our high performing
colleagues, under well satisﬁed conditions. Therefore we focus on
people who take our vision and values as theirs and combine our
culture with their behavior, by converting challenging situations into
good business opportunities.

İş Fırsatları
Şu anda YONAR’ da ki mevcut iş fırsatlarına başvurmak ve
özgeçmişinizin veritabanımızdan ulaşılabilir olması için web sitemizin
Kariyer sayfasındaki adımları izlemenizi rica ederiz.
Tüm başvurular İnsan Kaynakları Departmanı' mız tarafından dikkatle
incelenerek değerlendirilir ve uygun olanlar, başvuru sahiplerinin
tercihlerine göre, uygun departman ve/veya projelere gönderilirler.

Job Opportunities
To apply for the currently available employment positions in YONAR,
please follow the requirments in our web site. The application will
also ensure that your information will take part within our database.
All applications are carefully examined and evaluated by our Human
Resources Department and then the potential ones, according to the
applicants' preferences, are sent to the appropriate departments
and/or projects.
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Tedarikçi İlişkileri / Suppliers
YONAR tedarik-satınalma yönetimi, tüm tedarik zinciri faaliyetlerinin,
tek bir merkezden yönetilmesini gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler;
•
•
•
•
•

alternatif tedarikçi ve taşeron ﬁrma bulunması,
ihale ve satınlama süreçlerinin adil bir şekilde yönetimi,
uygun tedarikçi ve taşeron ﬁrmaların seçimi,
malzeme ve taşeronluk hizmetleri satınalma sözleşmelerinin
yapılması,
lojistik ve envanter yönetimidir.

YONAR tedarik-satınalma yönetimi, kıymetli müşterileri için, ulusal ve
uluslararası tedarik portföyü ile, en uygun maliyetlerde ve üstün
kalitede malzeme ve taşeronluk hizmetleri alabilmektedir. Yerli ve
yabancı müşterilerimize uzun vadede değer katan, küresel ölçekte
mal ve hizmet temin etmek için, stratejik tedarikçi ilişkilerimizi
geliştirip sürdürmeye devam edeceğiz.
Misyonumuzu başarı ile gerçekleştirmek, şirket genelinde, en düşük
maliyetlerle malzeme, ekipman ve hizmet alma amacımızı
güçlendirecektir.
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YONAR's procurement and materials organization provides a
single-point contact for all of its supply chain activities - from ﬁnding
and qualifying suppliers, subcontractors and consultants, to
awarding procurement contracts and managing logistics and
inventory.
The procurement and materials organization is committed to deliver
a cost-eﬀective, value-added service, which leverages its global
network, policies, common work practices, and systems while
delivering world-class regional services.
We will develop and maintain strategic supplier relationships that
bring long-term value to our internal and external customers and
eﬀectively manage the commodities we purchase on a global basis.
Successfully achieving our mission will strengthen our goal to deliver
the lowest total cost of acquisition of materials, equipment, and
service across the company.

Since 1996…
7.250.000 saat Adam-saat
Man-hours
1.600.000 m² Kalıp
Formwork
60.000 ton Demir
Rebar
450.000 m³ Beton
Reinforced Concrete
35.000 ton Çelik
Steelwork
350 km Altyapı
Civil Infrastructure
650.000 m² Yol + Sanat Yapıları
Motorway Construction

YONAR’ da güvenli çalışma sadece bir
değer değildir.
O bizim en önemli değerimizdir.
At YONAR, safety is not just a value,
it is our most important value.

P r o j e Yö n e ti m i
Mühendislik
İnşaat

YONAR

TURKIYE OMAN IRAQ

TÜRKİYE
YONAR YAPI VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
A : İnönü C. STFA Blokları
B2 Blok No:13/2 - Kozyatağı
İstanbul / TÜRKİYE
P : +90 216 361 14 28 - 29
F : +90 216 361 14 30

OMAN

info@yonar.com.tr
www.yonar.com.tr

YONAR INTERNATIONAL LLC.
A : PO.Box 68, PC 315
Al Khuwair , Muscat
Sultanate of Oman
P : +968 244 87 292
F : +968 244 89 747
G : +968 993 10 923

