KURUMSAL
ÇÖZÜMLER ÜRETİR
Yapı kalitesi, kesin planlama ve profesyonel yürütmeye dayalıdır. Yapı planlaması
ve yapı izin belgesi ediniminden, proje uygulamasına kadar yapı projelerinizde bizim
geniș teknik bilgimizden faydalanmanız sizin yararınıza olacaktır.
Uzmanlarımız, inșaat mühendislerimiz ve mimarlarımız, güvenlik, ekonomi, dayanıklılık ve ekoloji açısından yapısal gereklilikleri karșılamanızda sizelere yardımcı olacaktır.
Hizmetlerinizi tek bir kaynaktan – ACA’dan seçiniz.

ACA, çalıșan ve ișverenlerinin kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iș süreçlerinde kurumsal
değerleri doğrultusunda hareket eder. ACA yarım asırlık
deneyimini ve bilgi birikimini müșterilerinin faydası için
değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir
görev olarak görür.
1960 yılında dedemizin yaptığı ilk bina ile sektöre resmi
olarak adımını atan firmamız , kurulușundan bu güne birçok projeyi eksiksiz tamamlamıștır.
1980 yılından 2000 yılının bașlarına kadar taahhüt ișlerine
ağırlık veren firmamız kamu kurumlarının taahhüt ișlerinin
yanı sıra birçok fabrika , sanayi projesi , konut projesi ve
özel projeyi de bașarı ile bitirmiștir.
2009 yılında kurumsal çözümler üretmek adına adım atan
firmamız güncel bilgiyi , en yeni yapı teknolojilerini , dinamizmi , ailenin 3. neslini temsil eden genç enerjiyi ve
yılların tecrübesini birleștirerek ;
ACA Teknik İnșaat Mimarlık Ticaret Anonim Șirketi ne dönüștü.
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CÖZÜMLER

FABRİKA İNŞAATI VE
ENDÜSTRİYEL YAPI
Doğru mühendislik ile tasarımı yapılmıș, kaliteli malzeme kullanılmıș ve tekniğine uygun șekilde inșa edilmiș fabrika inșaatı
güvenlidir.
ACA için güvenli hız, güvenli kalite ve ekonomiklik
çok önemlidir, fabrika inșaatı gibi sanayi yapılarında
gerçek farkları bu etkenler olușturur.
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FABRİKA İNȘAATI VE ENDÜSTRİYEL YAPI

Betonarme karkas fabrİka ve depo İnşaatı

Betonarme, eğilme ve çekme kuvvetlerine
dayanması için içine uygun șekilde çelik
donatı yerleștirilmiș betonu ifade ediyor.
Betonarme ile birbirine iyice bağlanan bu iki
malzemenin dıș kuvvetlere karșı ortak çalıșmaları sağlanmıș oluyor.
Karkas ise ; demirli beton ile yapılmıș yapıya
deniyor.Günümüzde sağlamlığını kanıtlamıș
ve geçerli tekniklerden biri olan bu yapım
sistemlerini ; konvansiyonel kalıplarımız ile
hızlı, güvenli ve esnek ölçülere uyumlu
șekilde çözümler sunmaktayız.

Betonarme prefabRİk taşıyıcı sİstemlİ fabrİka bİnaları İnşaatı
Betonarme șekilde fabrikasyon olarak imal
edilen prefabrik elemanlar, yerinde döküm
betonarme yapılara göre daha hızlı yapım
sistemleridir.
Sanayi tesislerinin %50 si prefabrik olarak
inșa edilmektedir. Soket sistemlerinden taban beton uygulamalarına kadar kendi
bünyesinde hizmet veren firmamız prefabrik
yapıların hız kalitesini arttırarak müșterileri
için en efektif çözümleri sunmaktadır.

Çelİk konstrüksİyon taşıyıcı sİstemlİ sanayİ tesİslerİ İnşaatı
Hafif olması nedeniyle çelik konstrüksiyon
yapılar daha az deprem yüklerine maruz
kalır, sağlamdır, imalat ve montajda ișçilik ve
zamandan tasarruf sağlar.
Çelik konstrüksiyon yapılarda farklı
konstrüksiyon sistemleri uygulanabilir.

www.acainsaat.com.tr

PATLAYICI DEPOLARI VE ÜRETİM TESİSLERİ

ALTYAPI HİZMETLERİ

Patlayıcı depoları 8712028 sayılı Tüzük ve 14
Mayıs 1999 tarih ve 23695 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değișikliklerine
uygun olarak inșa edilmiș olmalıdır.
Patlayıcı depoları ve üretim tesislerinin birbirleri
arasındaki mesafeler, meskun sahalara, karayollarına, demiryollarına olan uzaklıklar, ilgi tüzükte
belirtilen uzaklıklara uygun olmalı, depo sınırlarına, patlayıcı madde ikaz ve uyarı levhaları görülür
yerlere yerleștirilmelidir. Tüzükte belirtilen diğer
kurallarada haiz olan firmamız projeden uygulamaya kadar sizler için güvenli ve
hızlı hizmet sunmaktadır.

Tesisinizin yapılacağı alanın analizini yaparız
ardından fiberoptik, kamera, data, telefon
ve elektrik hatlarının saha veya tesis içindeki
dağılımının senaryosunu çıkarırız. Arazinin kot
planı ile doğal su akıșının hesaplarını yapıp,
gerekli olan alanlara mazgal, açık ve kapalı
kanallar, menfez ve köprü gibi imalatları uygularız.

LEED SERTİFİKASI NEDİR ?

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu

FABRİKA İNȘAATI VE ENDÜSTRİYEL YAPI

Planlı ve kontrollü geçișler ile hem sürdürülebilir hem de çevreye ve doğaya uyumlu
bir tesis için gerekli șartları
yerine getiririz.

Binalar, dünyada enerjinin yaklașık üçte birinin kullanmaktadır. Yeșil bina
uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu bir yașam
ortamı hedeflenmektedir.
Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı
sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirmiștir. Çevre dostu bina
yapımına ilgi giderek artarken yeșil bina olarak tabir edilen yapılar ortaya çıkmıștır.
Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeșil binalar yapı sektöründe daha
değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak
yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıștır. Binaya “yeșil bina” ünvanını; yer
seçimi, tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri,
yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki
seçici yaklașımlar vermektedir.
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FABRİKA İNȘAATI VE ENDÜSTRİYEL YAPI

PROJE YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK
İnșaat Ruhsatı Nasıl Alınır?
• Mevcut arsa veya arazinizin imar durumunu alırız.
• Zemin etüdleri ve plankote çalıșmalarını yaparız.
• İsteklerinizi dinler ve bu doğrultuda mimari projelerinizi hazırlarız.
• Aplikasyon krokileri, zemin etüdü, tapu fotokopisi ve mimari projeleri, ön onay için ilgili kuruma teslim ederiz.
• Ön onay alınan mimari projenin ardından statik, elektrik, tesisat, yangın ve varsa asansör projelerini hazırlarız.
• Elektrik projesi onayları alınır.
• Hazırlanan projelerin tamamını ilgili kuruma iletiliriz.
• Kontrollerin arkasından ruhsat așamasına geçilir.
• Ruhsat harçları, kanalizasyon ve atık harçlarını hesaplanarak ilgili kuruma yatırılır.
• Yapılan bu ișlemlerin ardından yapı ruhsatı alınır.
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PROJE YÖNETİM VE DANIȘMANLIK HİZMETLERİ

1
Ruhsat ve uygulama
projelerinin
hazırlanması.

2
Gerekli inșaat
izinlerinin alınması.

3
Keșif ve maliyet
hesapları.

5
Planlama ve
kalite kontrol.

www.acainsaat.com.tr

4
İhale dokümanlarının
hazırlanması.

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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PROJE YÖNETİM VE DANIȘMANLIK HİZMETLERİ

HAYVANCILIK
İŞLETMELERİ
İnșa edilecek tarımsal yapılara yönelik, taleplere, ihtiyaçlara ve
mevzuata uygun șekilde mimari projelerin ( Vaziyet Planı, Statik,
Sıhhi, Betonarme ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi
hibelerin, ișletme çözümlerinin ve sahadaki yapım
uygulamalarının kapsamlı ve günümüz koșullarına
uygun olarak yapılması hizmetidir.
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HAYVANCILIK İȘLETMELERİ
Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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konut
İNŞAATLARI
İnșaat alanındaki uzmanlığımız ile yașam standartlarını üst seviyelere tașımak, toplum, çevre ve ekonomiye somut ve sürdürülebilir katma değerler sağlayan konut projeleri geliștirmekteyiz.

www.acainsaat.com.tr

KONUT İNȘAATLARI
Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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BİNA İNŞAATLARI
Metrekarelerle değil, santimetrekarelerle
çalıșarak, ince düșünülmüș, yașam alanları
üretiyoruz.
Her projenin en ufak köșesi bile özel olarak
tasarlanıp hem binaların estetiği ve çevreye
uyumu hem de kapınızın kolundan, asansör
tușuna kadar birçok detayı sizler için düșünüp hayata geçiriyoruz.
Günümüz koșullarına uygun isteklerinizin
tam karșılığını verebilecek ve sosyal yașamı
sürdürebileceğiniz konut projelerini hayata
geçirmekteyiz.

VİLLA İNŞAATLARI
Villa inșaatlarında eksiksiz olarak düșünülüp
her türlü ince ayrıntının hesaba katılması gerekir. Daha sonrasında evde yașayan kișiler
için sorun ișgal eden hiçbir pürüz olmamalıdır. Bunun için en bașında fikirlerinizi dinler
ve bu doğrultuda en efektif projeleri oluștururuz.
Tesisatından bahçe alanına ya da garaja
kadar bütün ayrıntıları düșünüp kullanımınız açısından en kolay, tasarım olarak ta en
farklı projeleri gerçekleștirmekteyiz. İsteğiniz doğrultusunda otomasyon sistemleri ile
senkronize çalıșan villalar yapıp hem hayatınızı kolaylaștırıp hem de sizler için güvenli
alanlar inșa edebiliriz.
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TADİLAT VE DEKORASYON İŞLERİ
Öncelikle değiștirmeyi düșündüğünüz mekan da mekanın fiziki ölçülerini belirleyip tüm
değișiklikleri bu ölçüler içerisinde yapmak
üzere ortamın analizini yaparız.
Dekorasyon kimin veya kimler için yapılacaksa o kișilerle neler istedikleri ve neler
hayal ettikleri ile ilgili ön görüșme yapıp,
İstediğiniz dekorasyon tarzı ve yapmak istediğiniz değișiklikler hakkında ön bilgi alırız.
İsteklerinizin olabilirliğini değerlendirip bir
dekoplan oluștururuz.
Dekorasyonun en kritik noktası bu așamadır.
İstenilen her șeyi 3d olarak hazırlayıp size
sunarız. Kabul edilen planları, uzman
ekiplerimiz ile hızlı ve güvenli
bir șekilde hayata geçiririz.

SOSYAL TESİS VE İDARİ BİNA

KONUT İNȘAATLARI

Üretim ve yapım ișlerinin yönetimi amacıyla
içerisinde çalıșılan ve içlerinde üretim yapılmayan yapılardır. ACA olarak șirketinizin
ihtiyaçları doğrultusunda altyapıdan - bilișim
alanlarına kadar geniș kapsamlı çözümler ile
donanımlı, güvenli ve kaliteli yönetim binaları
inșa etmekteyiz.

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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GÜÇLENDİRME VE
KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ

www.acainsaat.com.tr

GÜÇLENDİRME VE KENTSEL DÖNÜȘÜM HİZMETLERİ

ACA İnșaat;
kentsel dönüșüm uygulamalarını müșterileri için bașlangıcından yapının kat maliklerine teslim edilmesine kadar
olan süreçte takip edip, eksiksiz bir șekilde tamamlar.

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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BİNA GÜÇLENDİRME
Depreme karșı binaların güçlendirilmesi uzmanlık ve titizlik gerektiren bir çalıșmadır. ACA İnșaat yapınızın depreme dayanıklı
hale gelmesi için son yönetmeliklere göre projelendirilmesi ve
uygulamasının yapılması konusunda deneyimli kadrosu ile komple
hizmet vermektedir.
Bina güçlendirme projeleri firmamız tarafından hazırlanır. ACA
İnșaat , mevcut yapının tașıyıcı sistemi bilgisayar ortamında statik
açıdan çözer ve güvenli değerlere ulașması için gerekli çalıșmaları
yapar.
Bu çalıșmalar sonucunda ortaya çıkan proje uygulanır bunun adı
güçlendirme projesidir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel gelișmenin toplumsal ekonomik ve
mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yașanabilir hale
getirilmesi için yıkıp yeniden yapma canlandırma sağlıklaștırma veya yeniden yapılandırma
için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
Özetle kentsel dönüșüm bir kentin dokusunu
bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor.

GÜÇLENDİRME VE KENTSEL DÖNÜȘÜM HİZMETLERİ

Yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunla birlikte
bilgisizlik, maddi yetersizlikler veya yürürlükte
olan kat malikleri kanunu gibi kanunlar nedeniyle tahliye, yıkım ve yenileme veya güçlendirme çalıșmaları yapılamayan yapılara uygulama
kolaylığı sağlanmıștır.

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu
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YALITIM
YAPI KİMYASALLARI
Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dıșarı olan
enerji akıșının indirgenmesidir. Yapı kimyasalları; inșaat ve bina yapımında
kullanılan yardımcı malzemeler olarak bilinmektedir. Yapı kimyasalları inșaat
sektöründe kullanılan ve en yeni teknoloji ile üretilen; geleneksel yapıștırıcıların ve klasikleșmiș güçlendirme tamir malzemelerinin yerine kullanılmaktadır.
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YALITIM VE YAPI KİMYASALLARI

ISI YALITIMI

Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma iși için
oldukça büyük miktarda enerji yani para
harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve
doğru bir șekilde yalıtıldığında:
• Enerji verimi artacak ve parasal olarak
tasarruf sağlanacaktır.
• Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve
maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde
bakım gerektirmez.
• Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık
dağılımı daha homojen olur.
• Yalıtım, dıșardan gelen gürültüyü emdiği
için, ses yalıtımı da sağlar.
• Genel bir kazanç olarak da, yalıtım saye
sinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan
çevreye zararlı olan atık gaz geçiși
azalmıș olur.

SU YALITIMI
Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin
yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik
ve görsel olarak bozmasına engel olmak
amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en
sık karșılașılanı özellikle bodrum katlarda
zemin içerisinde mevcut olan suyun temel
duvarlarından veya zemin plağından sızarak
bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su
yalıtımı hizmetlerimizi kabaca șu gruplara
ayırmak mümkündür:
• Bitüm esaslı su yalıtım ürünleri
• Poliüretan esaslı su yalıtım ürünleri
• Elastomerik reçine esaslı su yalıtım ürünleri
• Çimento esaslı su yalıtım ürünleri
• Emprenye ürünleri
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YANGIN YALITIMI

19.12.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(27.11.2007 - 2007/12937) ile bu ürünlerinin
kullanılması kanuni olarak zorunlu hale getirilmiștir. Ayrıca sigorta firmaları tarafından,
bu ürünlerin kullanılması halinde ciddi oranda prim indirimleri uygulanmaktadır. Uzman
teknik ekibimizin de desteği ile size bu
konuda mümkün olan en iyi hizmeti vermek
arzusundayız.
• Genleșme esaslı yangın durdurucu
köpükler
• Çoklu intümesan sargı
• Yangın durdurucu derz dolgu spreyi
• Taș yünü panel boyası ve mastiği
• Yangın durdurucu esnek
tuğla ve yastık

TEKNİK UYGULAMALAR
Çimento, agrega ve suyun dıșında, betonun taze veya sertleșmiș haldeki özeliklerin istenen șekilde değiștirmek
üzere, karıștırma ișleminden hemen önce veya karıștırma ișlemi sırasında betona katılan malzemelerin genel adıdır.

Aca İnșaat Çözüm Kataloğu

YALITIM VE YAPI KİMYASALLARI

• Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz yapısal ince ve kalın tamir harçları.
• Yüksek mukavemetli, polimer modifiyeli,korozyon önleyici, bağlayıcı kaplama ve astar malzemeleri
• Epoksi akrilat esaslı iki bileșenli, çok hızlı priz alan, tiksotropik ankraj ve montaj malzemeleri
• İki bileșenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, tamir, ankraj ve montaj harçları
• Çift bileșenli, solvent içermeyen, șap ve demir üzerine mükemmel yapıșabilen ve yüksek oranda basınç, eğilme ve
aderans değerlerine sahip, șeffaf epoksi reçine.
• Soğuk ve don riskine karșı, harç ve beton yapımında kullanılan, klorür içermeyen özel katkı malzemeleri
• Aderans köprüsü olușturmak, su geçirimsizliği ve elastikiyeti arttırmak amacıyla kullanılan özel katkı malzemeleri
• Mineral yağ esaslı, kullanıma hazır kalıp ayırıcılar
• Hibrit polimer esaslı, UV dayanımlı, solvent içermeyen, yüksek elastikiyete sahip, tek komponentli, kokusuz,
çevre dostu derz dolgu mastikleri
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ZEMİN
SİSTEMLERİ
Fabrikalar, endüstriyel yapılar, saha betonları, daire ișleri, șap ișleri, otopark, benzinlik
veya dekoratif zemin istenen AVM, mağaza, restaurant gibi yerlerin inșaatlarında zemin
sistemleri yapmaktayız. Bünyemizde bulunan perdah makinaları ve yardımcı ekipmanlar
ile hem hızlı hem de güvenilir hizmetler sunmaktayız.
• Çimento esaslı kendiliğinden yayılan șaplar
• Dekoratif zemin kaplamaları
• Epoksi zemin sistemleri
• Mekanik dayanım istenen özel zemin sistemleri
• Anti bakteriyel ve anti statik zemin sistemleri
• Makro fiber donatılı taban betonları
• Yüzey sertleștiriciler ve taban betonu katkıları
• Yüzey parlatma ișlemleri
• Endüstriyel zeminlerde yüzey mukavemetini ve așınma direncini yükselten çimento, özel
seçilmiș agrega, korunt, silisyum karbür, pigment ve özel katkı esaslı yüzey sertleștirme harçları
• Çimento esaslı zemin kaplamaları öncesinde uygulanan stiren /akrilat esaslı, alkali dayanımı
yüksek zemin astarları

www.acainsaat.com.tr
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İÇ VE DIŞ MEKANLARDA ZEMİN SİSTEMLERİ
• Depolar,
• Atölyeler,
• Tersaneler,
• Uçak hangarları,
• Otopark alanları,
• Helikopter pistleri,
• Servis istasyonları,
• Endüstriyel bina zeminleri,
• Konutlar,
• İșyerleri.
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danıșınız.

www.acainsaat.com.tr

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NEDİR ?

ZEMİN SİSTEMLERİ

Epoksi zemin kaplama çağımızın en kullanıșlı zemin kaplama türüdür. Avantajları beklentilerin üzerinde olup, hemen,hemen tüm yașam alanlarında kullanılan zemin kaplama malzemesidir. Epoksi zemin kaplama her șeyden
önemlisi uzun ömürlü kaplamadır. hayal ettiğiniz tüm tasarımları epoksi zemin kaplama uygulaması ile zeminde
gerçekleștirmeniz mümkündür. Renk yelpazesi geniș bir zemin kaplama malzemesidir.
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REFERANSLARIMIZ
İlk bakıșta Faydalanabileceğiniz Hizmetler
Yapı projeleriniz için ACA’nın hizmetleri ile;
Planlama sürecinizin güvenilirliğini detaylı ön analizler yoluyla
arttırabilirsiniz,
Projenizin teknik, mühendislik ve ekolojik açıdan tüm uygulanabilir düzenleme ve yönergelere uyumunu sağlayabilirsiniz,
İnșaa așamasında, inșaat alanının koordinasyonunu bizlere vererek güvenliği arttırabilir ve inșaa alanı düzenlemeleri ile birlikte
hak sahibi olarak yükümlülüklerinizi yönetebilirsiniz.
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1980-1990

1990-2000

2000-2015

1988 - Orman Bölge Müdürlüğü Eski
Eser Resterasyon İnșaatı

2000 - Balıkesir Polis Evi İnșaatı

2015 - Yavex Fabrika İnșaatı (Aydın)

2000 - Balıkesir Üniversitesi M.Y.O.
İnșaatı

2015 - E. Yavașca Villa

1988 - Akçay Orman Kampı
Yemekhane Ve Lojman İnșaatı
1988 - Bigadiç Belediyesi Hiz. Binası
Ve Düğün Salonu İnșaatı
1987 - Bigadiç Hisarköy Kaplıca Tesis
İnșaatı

2015 - Uçarlar A.Ș. (Proje-Yapım)
1999 - Bigadiç Yağcılar Sağlık Ocağı
İnșaatı
1995 - Dursunbey SYD Vakfı 400 Kișilik Öğrenci Yurdu İnșaatı

2015 - Sedyapı (Proje)
2015 - Sepla Ambalaj (Proje)
2014 - S.Yavuz Villa

1987 - İvrindi Telefon Ve Hizmet Binası

1995 - Bigadiç Yağcılar İlöğretim
Okulu İnșaatı

1986 - İl Genel Meclis Salonu
Resterasyon İși

1994 - Balıkesir T.e.k. Binası Dönüșüm
İși (Salih Tozan Kültür Merkezi)

1986 - Susurluk Göbel Mezbaha
İnșaatı

1991 - Sındırgı Öğretmen Evi İnșaatı

2014 - Ș. Yavașca Villa
2013 - Aslanlar Enerji A.Ș.
2014 - Yavașçalar A.Ș. – Fabrika

1986 - Hükümet Konağı Onarım
İnșaatı
1986 - 52 Daireli Maliye Lojmanları
Onarım İnșaatı
1985 - Manyas Belediye Hizmet Binası
İnșaatı
1985 - Savaștepe Özel İdare Lojman
İnșaatı

2014 - Y Süt Ürünleri - Çiftlik
1991 - Tekirdağ Anadolu Lisesi Yurt
İnșaatı
1990 - Balıkesir Adnan Menderes
Lisesi
1990 - Bigadiç 300 Yataklı Öğrenci
Yurdu İnșaatı

2013 - Turgaygil Tavukçuluk - Ofis
2013 - Albayrak Holding -Renovasyon
2012 - Varaka Kağıt A.ș. - Su Yalıtım
Ve Restarasyon İșleri
2011 - Asil Tarım A.ș. – Merkez Ofis
Binası Ve Depo İnșaatları
2009 - Dhmi Balıkesir Hava Alanı
Yapım İși

1983 - Sındırgı Polis Lojmanı İnșaatı
REFERANSLARIMIZ

2008 - Gömeç Afet Konutları Yapım İși
1982 - Manyas Polis Lojmanı İnșaatı
1982 - Manyas Yeniköy Drenaj İnșaatı

2007 - İvrindi Panayır Alanı İlköğretim
Okulu Yapım İși
2005 - Peker Tavukçuluk - Çiftlik
2004 - Balıkesir Ayvalık Altınova
Devlet Hastanesi İnșaatı
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NOTLARNOTES
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