Geosentetik
Donatılı İstinat ve
İksa Yapıları

HAKKIMIZDA
Geosentetik donatılı yapıların mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini verebilmek amacıyla
2001 yılında kurulan firmamız; ülkemizde ve dünyada zemin, hidrolik ve çevre mühendisliği
uygulamalarında başarılı projelere imza atmıştır.
Geosentetik donatılı istinat yapılarında sisteme adını veren Geoduvar®, akademik bilgisi,
güçlü mühendislik altyapısı ve günümüze kadar gelen deneyimiyle yer aldığı projelerde
fark yaratmıştır.
Geoduvar, konut alanları, endüstriyel yapılar, karayolları, demiryolları ve havaalanları,
kıyı liman yapıları, kanallar, göletler, altyapı ve enerji projeleri dahil olmak üzere
geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.
Müşterilerimizin ihtiyaçları ve projelerin gereksinimleri doğrultusunda çözümler üreten
firmamız, bilim alanındaki gelişmeleri yakından izlemekte ve bu yenilikleri uygulamalarına
yansıtmaktadır.

HİZMET ALANLARIMIZ
• Geosentetik Donatılı Yapılar
• Erozyon Önleme ve Peyzaj Uygulamaları
• Zemin-Asfalt Güçlendirme
• Hidrolik Yapılar
• Katı Atık Depolama
• Tünel Uygulamaları

GRUP FİRMALARIMIZ ve ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Grup firmalarımız olan, Atlasyol A.Ş., Sams Seçenekli Teknoloji Makineleri L.T.D.,
Eko Modüler Yapı Malzemeleri A.Ş . ile birlikte inşaat, çevre , altyapı ve peyzaj projelerinde
kendi bünyemizde çözümler üreterek uygulamasını yapabilen sayılı firmalar arasında
yer alıyoruz.
Çözüm ortağımız olan Huesker Synthetic GmbH ve Clariant International Ltd.
gibi uluslararası firmalar sayesinde, proje çözümlerinde fark yaratıyor ve mutlak
müşteri memnuniyetini gerçekleştiriyoruz.

Geoduvar Yapım Metodolojisi
1. PROBLEM TESBİTİ
Saha ziyareti ile arazide zemin yapısı incelenir. Zemin etüdü raporları ile birlikte bir
değerlendirme yapılır.
Arazinin mevcut kotları ve istenilen mimari proje kotlarına göre çözüm önerisi geliştirilir.
2. PROJELENDİRME AŞAMASI
Projenin ne amaçla kullanılacağı (sanayi tesisi, konut, hastane, okul, karayolu, vs.), yapı özellikleri
ve proje üzerindeki veriler dikkate alınarak proje kesitleri oluşturulur ve ön tasarım yapılır.
Bu aşamada uluslararası yapım standartlarına bağlı kalınır. Ayrıca geometrik ve görsel detaylar,
işverenin talepleri ve Geoduvar İnşaat’ın önerileri ile yoğrularak proje kapsamında kullanılacak
ön yüz sistemi belirlenir.
Duvar sistemi; yüksek çekme mukavemetli polipropilen (PP) geotekstil ve/veya polyester/
polivinilalkol (PET/PVA) geogridler vasıtasıyla donatılandırılır. Geosentetik donatıların tipleri dolayısı
ile hangi çekme mukavemetine sahip olacağı ve donatı boyları; bölgenin depremselliği, zemin
koşulları, yapıya etkiyen yükler ve projenin gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenir.
Geosentetik donatılı duvarlar tüm istinat duvarlarında olduğu gibi kaymaya ve devrilmeye karşı
koyarlar. Duvarların tasarım aşamasında, dış ve iç stabilite tahkikleri yapılır. Statik ve sismik
hesaplamalar yapılırken uluslararası yapı sektöründe kabul görmüş bilgisayar programlarından
faydalanılır. Devrilme tahkiki için geliştirilmiş Bishop metodundan faydalanılır. Bütün geometrik
veriler, zemin özellikleri ve gerekli parametreler kullanılarak, verilen aralıktaki potansiyel dairesel
kayma eğrileri analiz edilir. Kayma tahkiki için de, tüm veriler ışığında kritik 2 parçalı kayma kaması
metoduyla Spencer analizi yapılır. Son olarak imalata engel olabilecek durumlar değerlendirilerek
proje kesitleri noktasal çözümler ile tamamlanarak onaya sunulur.

Bishop Analiz Örneği

Kayma Tahkiki (Spencer Analiz) Örneği

3. UYGULAMA AŞAMASI
Kesin projesi onaylanan imalatın kazısı, belirlenen hat boyunca, yapılacak duvarın projesine uygun
donatıları serebilecek şekilde yapılır.
Geosentetik donatı, taban kotuna projede belirlenmiş geometride, tipte ve uzunlukta serilir,
ASTM D698 standartlarına göre 95% SPT değerine kadar sıkışmayı sağlayabilecek uygun dolgu
malzemesi serilir.
Bu dolgu silindir ile sıkıştırıldıktan sonra üst katmana geçilir.
Mimari kota ulaşana kadar bu işlemler devam eder. Geoduvar imalatı, firmamız teknik personeli
denetiminde ve kendi uygulama ekiplerimiz ile klasik istinat/iksa yapılarına oranla daha kısa
sürede ve daha ekonomik bir şekilde tamamlanır.

Geoslope Yeşillenebilir Yüzeyler
®

Geoslope® yaşayan duvarlar ile hayal gücünüze, yaratmak istediğiniz ortama ve bütçenize uygun seçimler
yapabilirsiniz.
Beton, demir içermeyen bu sistemde kısa zamanda yeşillenebilen duvarlar, bir süre sonra doğanın bir
parçası oluyor ve ön yüzünde yer alan özel bitki tutucu örtü sayesinde kısa bir süre içinde yeşillenmeye
başlıyor.“Hydroseeding” ile canlanan sistemde istenilen tohumlar seçilerek çeşitli bitki türlerinin duvar
yüzeyinde büyümesi sağlanabiliyor.
Geoslope® teknolojisi, herhangi bir rijid eleman içermediği için mühendislik olarak çok daha esnek bir
sistemdir. Özellikle zayıf temel zeminlerde, zeminde olabilecek oturma ve küçük hareketleri kolaylıkla tolore
edebilir. Geoslope® yaşayan duvarlar üzerinde bitki seçiminde de özgürsünüz.
UYGULAMA YÖNTEMİ
Geoslope® Yeşillenebilir İstinat Duvarı, esas prensip olarak bir donatılı toprak sistemidir. Bu sistemler özellikle kesit
yüksekliklerinin fazla olduğu dolgu ile teşkil edilecek istinat duvar uygulamalarında kullanılmaktadır.
Geogrid donatı, zemin üzerine duvar yüksekliğine bağlı olarak hesaplanan genişlik ve uzunluklarda kesilerek serilir.
Daha sonra ön cepheye hasır çelik yerleştirilir. Ön yüzeyine hasır çelik arkasına gelecek şekilde bitki tutucu grid serilir.
Geogrid donatı üzerine dolgu malzemesi serilip sıkıştırılır. Ön yüzeyde 20-30 cm genişilğinde, bitkilenmenin hızlı
olabilmesi için nebati toprak yerleştirilir.

Geoslope Duvar Kesiti

TASARIM
Geoslope® Yeşillenebilir Duvar tasarımı bu amaçla
özel modifiye edilmiş şev stabilite analizi programları
ile gerçekleştirilmektedir. Donatı mukavemeti,
donatı ile zemin arasındaki sürtünme mukavemeti,
ve zeminin mukavemet parametrelerinin göz önüne
alındığı bu hesaplamalarda, hem donatılı kısmın
iç stabilitesi hem de sistemin tümünün stabilitesi
dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu analizlere paralel
olarak kayma düzlemleri de hesap edilmekte
ve böylece olası tüm göçme mekanizmaları
incelenmektedir.
Burada görünüm açısından önemli bir tasarım kriteri
de yörenin iklim ve yağış rejimine uygun bitki cinsinin
seçilmesidir. Bu kriter duvar üzerinde gelişen bitki
örtüsünün sağlıklı olmasında önem taşımaktadır.

AVANTAJLARI
• Herhangi bir rijid eleman içermediği için zeminde
oluşabilecek oturma ve küçük hareketlere karşı
esnek bir yapıya sahiptir.
• Doğal görüntüden ödün vermeniz gerekmez.
• Geoslope® sisteminde yapı elemanları arasına
toprağı sıkıştırmak mümkündür
• Duvarınızda yetiştirmek istediğiniz bitki seçiminde
sizi özgür bırakır.
• Yeşil duvarların getirdiği ses emme özelliğine
sahiptir.
UYGULAMA ALANLARI
• Karayolları
• Siteler
• Toplu konutlar
• Parklar
• Bahçeler
• Konut villa yapıları
• Yaklaşım köprüleri
• Doğal koruma alanları
• OSB ve depo alanları

Modüler Beton Bloklu Yüzeyler
Geosentetik donatılı ön yüzü beton blok kaplamalı istinat duvarları, projesine bağlı olarak istenen yükseklik
ve eğimde tasarlanır. Mevcut zemine en uygun, doğru ve ekonomik çözüm ile projelendirilir. Modüler yapısı
sayesinde toplam metrajlarda avantaj sağlar.
Bu duvarların bir diğer faydası da yapım kolaylığı ve hızıdır. Hiçbir ıslak üretim gerektirmemesinden dolayı
bu sistem ciddi bir yapım kolaylığı ve hız sağlar.
UYGULAMA YÖNTEMİ
Düzeltilmiş doğal zemin üzerine demirsiz bir taban düzleme betonu dökülür. Böylece düzgün, yatay bir
çalışma düzlemi elde edilir. Drenaj sistemi oluşturulur.
Geosentetik donatı, zemin üzerine duvar yüksekliğine bağlı olarak hesaplanan genişlik ve uzunluklarda kesilerek
serilir. Geosentetik, beton blokların üzerini örtecek, ancak dış yüzeyden görülmeyecek şekilde yerleştirilir.
Serim esnasında donatılar, esas gerilme aldığı duvar yüzeyine dik yönde ve gergin olacak şekilde serilir.
Daha sonra beton bloklar duvar geometrisine uygun olacak şekilde duvar dış sınırına yerleştirilir. Beton bloğun
boşluklarına granül dolgu malzemesi doldurularak sıkıştırılır. Bu işlem tabakalar halinde istenen yüksekliğe
kadar devam eder.
TASARIM
Diğer istinat duvarlarında olduğu gibi tasarım dış ve iç stabilite hesaplamalarını kapsar. Tasarımda
donatı sıklığı; duvar yüksekliğine, dolgu malzemesinin içsel sürtünme açısına, donatının emniyetli çekme
mukavemetine (Tall) ve inşaat yapılacak bölgenin depremselliğine bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Dolgu içinde düşey yönde sık aralıklarla kullanılan geosentetik donatılar (geotekstil veya geogrid),
dolgu malzemesinin duvar yönünde yaptığı yatay zemin yüklerini, çekme kuvveti olarak içine almaktadır.
Dolayısı ile dolgunun kenarlarına konan beton bloklar üzerine çok düşük yatay yükler gelmektedir.

Diamond Block Geoduvar Kesiti

Sırt-Sırta Geoduvar Sistemi

Geoduvar® Modüler Beton Bloklu İstinat Duvarı Sistemi; dolgu şevine izin verilmeyen, kamulaştırma sınırı
problemi yaşanan ve dar alanlarda gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü istinat yapısı için ideal bir sistem
olup, bu tip yapılar, geoteknik ve yol mühendisliğinde sıkça rastlanan şev stabilitesi ve temel sorunlarına da
tipik betonarme istinat yapılarına oranla çok daha ekonomik çözümler getirmektedir.

Geosentetik donatılı istinat duvarlarında merdiven yapısı,
ana gövdedeki donatılı dolgu sisteminin bir uzantısı
olarak yapılabilmektedir. Böylelikle estetik ve ekonomik
avantajlar sağlanmaktadır.

Modüler Beton Bloklu Yüzeyler
Geoduvar; Türkiye’de kullanılan betonarme sistemlerin bir alternatifi olarak hem inşaat sektöründe
sağlamlık, büyük yükseklikler, kolay imalat, ekonomik kazanç gibi önemli parametreleri, hem de
peyzaj düzenleme açısından istenilen geometriye uyum, hızlılık, sağlamlık, çeşitlilik ve estetik üstünlük
gibi olmazsa olmaz ihtiyaçları karşılamak amacıyla Terra Block ön yüz kaplamalı istinat duvarlarını
uygulamaktadır. Terra Block ön yüz kaplamalı istinat sistemleri peyzaj mimarisindeki birçok kısıtı ortadan
kaldırmaktadır.

Terra Block kaplamalı istinat sistemleri, dik durumdan
sığ eğimlere kadar değişebilen duvar açılarında ve düzgün
ya da eğrisel istenilen her geometriye uyum sağlar.
Ayrıca bitki seçiminde sizi özgür bırakır.

Terra Block Geoduvar Kesiti

AVANTAJLARI
• Metal donatı yerine geosentetik donatı kullanılır.
• Korozyona karşı dayanıklıdır.
• Estetiktir.
• Esnek mimari alternatifler üretilebilir.
• Ön cephe elemanlarına çeşitli geometrik şekil,
renk ve doku verilebilir
• İç ve dış kurbları kolayca dönebilir, istenilen
eğimde inşa edilebilir, kademelendirilebilir.
• Güvenlidir. Statik ve deprem yükleri altında
betonarme duvarlara oranla çok daha sağlıklı bir
davranış gösterir.
• Özellikle zayıf temel zeminlerinde betonarme
istinat duvarlarına oranla temele çok daha az yük
aktarır, dönmeye karşı emniyet sağlar.
• Ekonomiktir.
• Bakım, boya, sıva gerektirmez.
• Teraslama yapılarak yeşillendirmek
mümkündür.
UYGULAMA ALANLARI
• Karayolları
• Siteler
• Toplu konutlar
• Parklar
• Bahçeler
• Konut villa yapıları
• Yaklaşım köprüleri
• Üst geçitler

Prekast Beton Yüzeyler
Toprakarme sisteminin esası, zemin ile donatının birlikte çalışmasına dayanmaktadır. Zemin ile özel tutunma
sağlayan çelik veya polimer donatının birlikte yerleştirilmesi, ürün ile zemin arasında temas yüzeyinde bir sürtünme
yaratmaktadır. Zemin kütlesinin içinde oluşan gerilmeler şerit donatılar tarafından karşılanır. Bu gerilmeler
şeritlere sürtünme vasıtasıyla transfer edilir. Böylece bu iki malzeme kompozit bir yapı olarak çalışır.
Dolgunun akmasını önlemek ve estetik bir görüntü sağlamak amacı ile donatılı zemin ön yüzünde prekast
cephe paneller kullanılır.
Toprakarme sisteminin esnek yapısı, imalat sırasında veya sonrasında oluşabilecek yatay ve düşey oturmalara
izin vermesi gibi özellikleri depreme karşı dayanıklı bir yapı oluşmasına olanak sağlar.
Betonarme duvar sistemlerine kıyasla hızlı yapılabilmesi ekonomik bir fayda da sağlamaktadır. Hızlı
imalat yapılabilmesi ayrıca uygulama sahası etrafındaki yerleşim yerlerine verilecek rahatsızlıkları en aza
indirilmesine yardımcı olmaktadır. Prekast cephe panellerinin üretim kalitesi sahada kolaylıkla izlenebilir.
Cephe kaplama panelleri desenli ve logolu olarak üretilebilmektedir. Bu da estetik bir görüntü elde edilmesini
sağlar.
UYGULAMA YÖNTEMİ
Öncelikle sitemin projesi hazırlanır. Projesine bağlı
olarak özel kalıplarla prekast panellerin dökümü
yapılır ve sahada stoklanır.
Projesinde öngörülen seviyede temel tesviye betonu
dökülür.
Bir sonraki adımda granüler geri dolgu serilir ve
sıkıştırılır.
İlk sıra ön yüz paneller yerleştirildikten sonra çelik
veya polimer şeritler serilir ve panellere bağlanır.
Bu süreç projede belirtilen yüksekliklere ulaşılıncaya
kadar tekrarlanır.

AVANTAJLARI
• Depreme karşı dayanımı yüksek esnek çözümler
üretilebilir.
• Hızlı üretilebilir.
• Estetik görünümlü, istenilen yüzeyde ve logolu
duvarlar elde edilebilir.
• Uygulama alanındaki yapıya uygun imal
edilebildiğinden kazı ve dolgu maliyeti düşüktür.
Böylece ekonomi sağlar.
• Şehir içinde dar alanlarda çalışmak mümkündür
• Zayıf zeminlerde uygulanabilir.
UYGULAMA ALANLARI
• Karayolları
• Demiryolları
• Köprüler
• Sanayi yapıları
• Askeri yapılar
• Su yapıları

Muralex® ve Gabion Yüzeyler
GABION VE MURALEX® ÖN YÜZ KAPLAMALI İSTINAT DUVARLARI
Bu tip duvarlar çok yaygın olmamakla birlikte ülkemizde de kullanılmaktadır. Oysa bazı durumlarda
Gabion veya Muralex® duvarlar son derece avantajlı olabilmektedir. Özellikle iri taş dolgunun yakında
bulunabileceği durumlarda son derece ekonomik ve doğal görünümlü çözümler üretmek mümkündür.
UYGULAMA YÖNTEMİ
Kutu gabionlar altıgen şeklinde çift bükümlü olarak örülmüş tel gözeneklerden (ağlardan) imal edilmiş
malzemelerdir. Dolgu malzemesinin özelliğine bağlı olarak farklı ebatta tipleri vardır. Gabion imalatında
kullanılan teller galvaniz kaplı yumuşak çelik tellerdir. Şantiyeye katlı ve paket edilmiş halde gelen gabion
kafesler, yerinde açılarak kurulur. Panoların kurulması sırasında bağlama telleri veya çelik halkalar
kullanılır. Böylece hazırlanmış Gabion sepetinin içi uygun boyuttaki taş ile doldurulur. Dolguda kullanılan
taşların az aşınır, gözeneksiz, her türlü hava koşuluna ve dona karşı dayanıklı olmasına özen gösterilmelidir.
Bu şekilde teşkil edilmiş Gabion’lardan yan yana ve arka arkaya yeteri kadar sıra yerleştirildikten sonra bir
üst sıraya geçilir ve projesine uygun olarak duvar tamamlanmış olur.
Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları yapımında ise donatılı duvar projesinde belirtilen seviyelendirme
kazısı yapılır. Duvarın eğimine uygun olarak hazırlanmış profiller yardımıyla kalıplar ön yüzeye sabitlenir.
Geogrid duvar doğrultusuna dik olacak şekilde, hat boyunca hesaplanan donatı boylarında ve tiplerinde
serilir. Geogrid donatı içine, ana dolgu malzemesinin dışarı çıkmasını önlemek amacıyla toprak tutucu örtü
yerleştirilir. Geri dolgu 2 kademe olarak serilip sıkıştırılır. Bu işlemlere donatılı duvar projesinde belirtilen
yüksekliğe erişene kadar devam edilir. Duvar dolgusunun yapımı esnasında, ön yüzde kullanılacak Muralex®
için bağlantı demirleri, projesinde belirtilen karolajda yerleştirilir ve sabitlenir. Duvar imalatı bittikten sonra
duvar ön yüzünde Muralex® uygulaması yapılır ve içine projesinde belirtilen kırmataş konularak imalat
tamamlanır.
TASARIM
Gabion duvarların ve Muralex® ön yüz kaplamalı
istinat duvarları tasarımında ağırlık tipi istinat
duvarlarında geçerli olan dış stabilite analizlerinin
yanı sıra iç stabilite hesaplamalarının da yapılması
gerekmektedir. Tasarım üzerinde etkili olan
hususlardan birisi de Gabion ünitelerinin yerleşim
şeklidir. Tabana konulan ilk sıranın eğimi birinci
etken olmaktadır. İkinci ve çok önemli bir etken de
üst sıralara çıkıldıkça daralan kesitin ne şekilde
oluşturulacağı hususudur. Doğaldır ki yapılan
mühendislik tasarımında temel taşıma gücü
değeri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle
su kenarı yapılarında kullanılması durumunda
erozyona karşı yapılacak tasarım da çok büyük
avantajlar sağlamaktadır.

Ağırlık Tipi Gabion İstinat Sistemi Kesiti

Gabion Kaplamalı Geoduvar Kesiti

Muralex Kaplamalı Geoduvar Kesiti

AVANTAJLARI
• Gabion ve Muralex® ön yüz kaplamalı istinat duvarları ile özellikle
iri taş dolgunun bulunabildiği yerlerde ekonomik ve doğal görünümlü
çözümler üretilebilir.
• Gabion duvarlar su ile temas noktalarında çok başarılı çözümler üretir.
• İçindeki iri dolgu sudan etkilenmediği ve özellikle dere yataklarında
bolca bulunabileceği için gabion duvarlar büyük avantaj sağlar.
• Hızlı üretilebilir.
• Gabion ve Muralex® elemanların içine doldurulacak taşların ön
cephede özenle dizilmesi ile estetik görünümlü duvarlar elde edilebilir.
UYGULAMA ALANLARI
• Karayolları
• Acil şev stabilitesi
• Peyzaj uygulamaları
• Su kanalları ve dere yatakları erozyon kontrolü
• Kıyı koruma

Karma Sistem Çözümler
Zemin çivisi ile geosentetik donatılı duvar sisteminin birlikte kullanıldığı karma sistem çözümleri;
• Şev eğiminin yüksek miktarda kazı hacmi oluşturacağı durumlarda,
• Geosentetik donatıları serecek yeterli alan bulunmadığı durumlarda,
• Mevcut yol trafiğinde aksama istenmediği durumlarda, önerilir.
AVANTAJLARI
• Arazinin topografyasına bağlı olarak yüksek eğimli şevlerde kazı miktarını önemli ölçüde düşürür.
• Mevcut yola, trafiği engellemeden genişletme çalışması yapılabilme olanağı verir
• Yol genişletme çalışmalarında kamulaştırma ve kazı dolgu maliyetlerini ciddi oranda düşürülmesini sağlar.

Zemin Çivili Geoduvar Kesiti

Kompozit çözümlerde de güvenle uygulanan Geoduvar sisteminden örnek kesitler:

Geosentetik Kazık Üzerinde Köprü Ayağı Taşıyan
Geoduvar Sistemi

Fore Kazık Üzerine Oturan Geoduvar Sistemi

ÖRNEK PROJELERİMİZ:
ADEL GEBZE TESİSLERİ
AEROPARK KURTKÖY
AĞAOĞLU MY CITY BAHÇELİEVLER
AĞAOĞLU MY COUNTRY ÇEKMEKÖY
AĞAOĞLU MY WORD ATAŞEHİR
AĞAOĞLU MY WORD EUROPE
AKBATI
AKKOZA BAHÇEŞEHİR
ALIŞAN FABRİKA BİNASI
ANTRİVA
ASLANTEPE STADI
AVON DEPOLAMA TESİSİ
BANT BORU
BATIŞEHİR
BAYER KİMYA
BAYRAKTEPE OPET BENZİN İSTASYONU
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
BİODER FABRİKASI
BODRUM GOLDEN SUNSET
BOGAZİÇİ EVLERİ
BOSPHORUS CITY
BRAAS FABRİKASI
BURSA GÜZEL BİR YER PROJESİ
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGESİ
ÇAMLICA KISIKLI EVLERİ
ÇAMLICADA MESA
EAE ELEKTRİK FABRİKASI
ELİTKENT
EMLAKKONUT KOŞUYOLU
ENKA SPOR TESİSLERİ
EREN HOLDİNG ÇORLU TESİSİ
ERZURUM ASTRİLLA OTELİ
ETLİK FORUM ANKARA
EVOSTAR
FİBALIFE RAHAT YAŞAM EVLERİ
İ.B.B BALTALİMANI TEM BAĞLANTI YOLU
İ.B.B GAZİOSMANPAŞA KAVŞAĞI
İ.B.B. KARLITEPE BEYKOZ BAĞLANTI YOLU
İNANLAR TERRACE
İNNOVİA 3. ETAP
İSTİNYEPARK KONUT VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İTÜ SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU
İZMİR 35. SOKAK
İZMİT PANOROMA KENT 1-2-3 ETAP
KAĞITHANE BELEDİYESİ SİLAHTAR CAD. YOL GENİŞLETME
KAĞITHANE BELEDİYESİ TAŞLIK MAH.PARK YAPIM İŞİ
KALKANCI PRES DÖKÜM
KANDİLLİ KONAKLARI
KARAYOLLARI 1. BÖLGE İZMİT D 100 KUZEY TAŞIMA YOLU
KARAYOLLARI 1. BÖLGE RİVA BAĞLANTI YOLU

KARAYOLLARI 1. BÖLGE D-100 İSTANBUL ANKARA DEVLET YOLU
KANDIRA KAVŞAĞI
KARAYOLLARI 1. BÖLGE GELİBOLU ECEABAT ABİDE DEVLET YOLU
KARAYOLLARI 1. BÖLGE KURTKÖY ŞİLE YOLU
KARAYOLLARI 2. BÖLGE DEMİRCİ SALİHLİ YOLU
KARAYOLLARI 4. BÖLGE ANKARA DELİCE AYRIMI
KARAYOLLARI 5. BÖLGE KOZAN FEKE YOLU
KARAYOLLARI 6. BÖLGE KIRŞEHİR-SARIYAHŞİ YOLU
HİRFANLI BARAJI REZERVUAR ALANI GEÇİŞİ
KARAYOLLARI 13. BÖLGE DİNAR-ÇİVRİL YOLU D.D.Y. KÖPRÜSÜ
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MANAVGAT KAVŞAĞI
KARAYOLLARI 15. BÖLGE KASTAMONU DOĞU ÇEVREYOLU
ESENTEPE KAVŞAĞI
KARAYOLLARI 15. BÖLGE KASTAMONU DOĞU ÇEVREYOLU
ÖRENCİK KAVŞAĞI
KARAYOLLARI 15. BÖLGE OYRAK GEÇİDİ HEYALAN ISLAHI
KARAYOLLARI 15. BÖLGE ZONGULDAK 2B YOLU
KARŞIYAKA BELEDİYESİ BÜLENT ECEVİT PARKI YAPIM İŞİ
KASTAMONU HAVAALANI
KAYSERİ BELEDİYESİ ERCİYES YOL GENİŞLETME
KEMERSU EVLERİ
KİPTAŞ ARNAVUTKÖY KONUTLARI
LOGİPARK
MALABADİ OTELİ
MALABO CONVENTION CENTER
MAVİ YEŞİL EVLERİ
MAYAVERA EVLERİ
MECAPLAST FABRİKASI
MESA NUROL SAZLIBAHÇE EVLERİ
NEVBAHAR KONUTLARI 1.2.3. ETAP
ORKA MOBİLYA
PEKERLER LOJİSTİK
REYSAŞ
ROSEMARİNE
SAMSUN BAUMAX
SAMSUN SHERATON OTEL İNŞAATI
SAVOY
SEBA VİSTA
SIEMENS GEBZE TESİSLERİ
SİNPAŞ AQUA VERDE
SKY TOWER HOTEL
SÖKE BELEDİYESİ ÇELTİKÇİ PARKI YAPIM İŞİ
TARABYA CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ (HUBER KÖŞKÜ)
TEMA İSTANBUL
TOKİ TURKUAZ KONUTLARI
ÜMRANİYE İKEA
ÜMRANİYE MEYDAN ALIŞVRİŞ MERKEZİ
YEŞİLIRMAK 1 REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ
ZORLU CENTER
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