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“Yamanlar olarak, Türkiye, Avrupa, Orta Do¤u ve Orta Asya’daki flirketlerimiz ve
40 yıla yaklaflan tecrübemiz ile petrokimya, enerji, inflaat, turizm ve

çimento alanlarında her türlü imalattan montaja kadar faaliyetlerimizi,
uluslararası standartlarda baflarıyla sürdürmekteyiz.

Prensibimiz, üstlendi¤imiz her projeyi,
kaliteden ödün vermeden, uyum içinde ve

zamanında tamamlamaktır.”
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Yamanlar

1974 yılında kurulan Yamanlar, kuruluflundan bu yana, ulusal 
ve uluslararası platformda pek çok endüstriyel tesisin kurulum, 
imalat ve inflaat projelerine imza atmıfltır.

Baflta Türkiye olmak üzere, Orta Do¤u, Orta Asya ve Avrupa’da, 
kurulu gücü 8.000 MW’ı bulan, kömür, do¤al gaz ve fuel oil bazlı 
15’i aflkın termik santral, 4 çimento fabrikası, 7 petrokimya tesisi 
ve 20’den fazla muhtelif endüstriyel tesisin kurulumu, 10.000 
tonu aflan mekanik imalat ve montaj iflleri, 5.000.000 m2’yi 
bulan endüstriyel izolasyon, boya ve kumlama ile 70.000 m2’yi 
aflan inflaat projesini bitirmifltir.

Gerek projelerimizde, gerekse flirketlerin kendi projelerine özel 
olarak, her türlü enerji santrali, rafineri, çimento fabrikası, stad-
yum, havaalanları, hangar, depolama alanları ve yaflam alanları-
na özel tüm imalatlar fabrikamızda yapılmaktadır.

Uzman ifl hazırlama, kaynakçı, imalatçı, boya ve kumlama kadro-
suyla imalatlarımız; uluslararası standartlarda, kalite kontrollü, 
EN ve ISO onaylı olarak montaja hazır (boyanmıfl ve paketlenmifl) 
halde gerçeklefltirilmektedir.

Ankara’daki fabrikamız 21.500 m2 çevrili alan içinde, 14.000 m2 
kapalı atölye, ofis alanı ve yılda 12.000 ton kapasitesiyle hizmet 
vermektedir.

Dünyadaki teknolojik geliflmeleri takip ederek kendisini sürekli 
yenileyen Yamanlar, uzman kadrosu ve gün geçtikçe artan tecrü-
besiyle, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurulufllarının, farklı 
alanlarda 50’ye yakın projesinde lokomotif çözüm orta¤ı olmufl 
ve olmaya devam etmektedir. Rusya Federasyonu, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan, Birleflik Arap 
Emirlikleri, Katar ve Almanya’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ödenmifl sermayesi 5.000.000 TL olan Yamanlar, inflaat, imalat, 
montaj gibi tüm yapım aflamalarını yaklaflık 60.000.000 adam/
saat çalıflmayla, binlerce ton malzemenin lojisti¤i dahil olarak;
• 11,500 MW kapasiteli, 15 termik santral (kömür bazlı), 
• 5,500 MW kapasiteli, 7 do¤al gaz çevrim santrali, 
• 9 petrol rafinerisi, 
• 7 petrokimya tesisi, 
• 2 gaz tesisi,
• 2 demir çelik tesisi, 
• 4 çimento fabrikası, 
• 6 konut, ifl merkezi ve turizm tesisine
ait projeyi baflarıyla tamamlamıfltır.

Yamanlar; ‹stanbul Ticaret Odası, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi faaliyet gösterdi¤i alanların mesleki ve sektörel 
kurulufllarının üyesidir.
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Yamanlar, ülkemizin elektrik açı¤ının karflılanması ve kullanıcılara ke-
sintisiz, kaliteli enerji sa¤lanmasına yönelik çözümler üreterek, enerji 
sektörünün geliflimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Termik Enerji Santralleri
Termik santraller kullanılan yakıtın türüne göre kömür, gaz, mazot - fuel 
oil ve nükleer olarak sınıflandırılabilir. Günümüzde çevresel faktörler ve 
buna ba¤lı olarak emisyon salımı ön plana çıkmıfltır. Bilinenin aksine e¤er 
“Termik Santraller” insan sa¤lı¤ı ve çevre faktörleri dikkate alınarak ulus-
lararası standartlara uygun olarak kurulursa çevreyi kirletmemektedir. 

Yamanlar olarak, uluslararası standartlara göre, özellikle yüksek sıcaklı¤a 
(1.200°C ve üzeri) ve basınca (200 bar ve üzeri) maruz kalan bölümler, 
her türlü çelik, kazan, boru imalat ve montajıyla izolasyon, boya, elektrik, 
iskele gibi termik santral kurulumundaki tüm alanlarda uzmanlaflmıfltır.

Hidroelektrik Santraller
“Hidroelektrik Santraller”in kurulum aflamasındaki ilk yatırımdan sonra, 
enerji üretiminin ana kayna¤ı su oldu¤undan üretim maliyeti çok eko-
nomik olmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde kayna¤a gelen su miktarı 
yıl içinde farklılıklar gösterdi¤inden, gerekti¤i zaman sorun yaratmadan 
devreye girip çıkması çok önemlidir. Bu da kurulumda kullanılan malze-
me ve montajının yüksek standartlarda olmasını zorunlu kılmaktadır.

Yamanlar, yüksek imalat kalitesi ve uzman montaj ekibiyle, gerekli olan tüm 
çelik konstrüksiyon ve boru hatlarının imalat ve montajını gerçeklefltirerek, 
hidroelektrik santrallerin kurulumunu baflarıyla tamamlamaktadır.

Alternatif Enerji Üretim Sistemleri
Dünyada artan enerji ihtiyacı,insan sa¤lı¤ına ve çevreye verilen önem; 
ülkelerin günefl enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, deniz ener-
jisi ve biomass gibi enerji üretim sistemlerine yatırım yapmasını ge-
rektirmektedir. Yamanlar, 70 metreye varan yükseklikteki tüm rüzgâr 
tribünlerinin imalat, montaj ve devreye alınmasını uluslararası kalite 
standartlarına göre gerçeklefltirmektedir. Ayrıca günefl enerjisi sistem-
lerinin çelik konstrüksiyon imalatıyla tüm sistemin devreye alınması 
konusunda yüksek kalitesi ve uzman ekibiyle ayrıcalıklıdır.

Hibrid Enerji Üretim Sistemleri
Özellikle do¤algaz, rüzgar, günefl enerjisi gibi birden fazla enerji 
kayna¤ının, bölgenin potansiyeli ve ihtiyacına göre bir araya getirilip, 
kurulan tesisleridir.

Yamanlar, “hibrid enerji üretim sistemlerinin” özellikle çelik konstrüksi-
yon imalatı ve tüm sistemin devreye alınması konusunda 40 yıla varan 
uzmanlı¤ı ve uluslararası standarlardaki imalat ve montaj kalitesiyle 
iddiasını ortaya koymaktadır.

Bandırma Kombine Do¤al Gaz Çevrim Santrali

fiehir : Bandırma
Ülke : Türkiye
Müflteri : ENERJ‹SA / ATECH / B&L 
Yıl : 2010 - 2011

‹fl kapsamı : 30.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Afflin - Elbistan Termik Santrali

fiehir : Afflin - Kahramanmarafl
Ülke : Türkiye
Müflteri : GAMA / TEKFEN / TOKAR
Yıl : 2002 - 2005

‹fl kapsamı : 400 ton kazan binasi özel alaflımlı çelik montaj iflleri;
  400.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Lünen Termik Santrali

fiehir : Lünen - Dortmund
Ülke : Almanya
Müflteri : ARGE / IHI / SIEMENS
Yıl : 2011 - 2012

‹fl kapsamı : 15.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Enerji
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Alia¤a Rafinerisi

fiehir : Alia¤a - ‹zmir
Ülke : Türkiye
Müflteri : GAMA
Yıl : 1986 - 1987

‹fl kapsamı : 6.500 ton ekipman, boru imalatı ve montaj iflleri

Mscc Projesi

fiehir : Türkmenbaflı
Ülke : Türkmenistan
Müflteri : GAMA / TECHNIP
Yıl : 1999 - 2000

‹fl kapsamı : Bütün sistemin elektrik ve enstrüman iflleri

Kaflagan Gelifltirme Sahası

fiehir : Kaflagan - Atirau
Ülke : Kazakistan
Müflteri : AGIP / BATEMAN / GATE
Yıl : 2008 - 2011

‹fl kapsamı : 2.000 ton çelik montaj iflleri;
  250.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri;
  75.000 m2 yangına dayanıklı sıva izolasyonu iflleri

Kaflagan Gelifltirme Sahası

fiehir : Kaflagan - Atirau
Ülke : Kazakistan
Müflteri : AGIP / BATEMAN / GATE / KAZMUNAI / KAZSTROY
Yıl : 2006 - 2011

‹fl kapsamı : 350.000 m2 malzeme ve kurulum iskele iflleri;
  1.500.000 m2 kumlama ve boyama iflleri

Rafineri ve Petrokimya tesislerinin ömrünü belirleyen öncelikle 
tesislerin kurulum aflamasıdır. Kimyevi maddelerin depolama-
sının uluslararası standartlarda olması, tesisin yapımında kul-
lanılan malzemelerin kalitesi, kullanılan teknoloji ve uzman bir 
ekiple birebir ba¤lantılıdır. 

Yamanlar olarak, dünya standartlarındaki uygulamalarımız ve 
konusunda uzman ekibimizle, rafineri ve petrokimya tesislerin-
de kolondan, ısı de¤ifltirici basınçlı ve atmosferik tanka, boru 
hatlarından buhar ünitelerine, izolasyondan boyaya kadar tüm 
aflamaların imalat ve montajını gerçeklefltirmekteyiz.

Petrokimya
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Kelete Çimento Fabrikası

fiehir : Kelete
Ülke : Türkmenistan
Müflteri : ÇALIK ENERJ‹
Yıl : 2004 - 2005

‹fl kapsamı : 10.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Riyad Çimento Fabrikası

fiehir : Riyad
Ülke : Suudi Arabistan
Müflteri : KUTLUTAfi
Yıl : 1985 - 1986

‹fl kapsamı : 22.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Aslan Çimento Fabrikası

fiehir : Darıca - ‹zmit
Ülke : Türkiye
Müflteri : ASLAN Ç‹MENTO
Yıl : 1975 - 1976

‹fl kapsamı : 9.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Çevre ve insan sa¤lı¤ına dikkat etmesi gereken üretim tesislerin-
den birisi de çimento fabrikalarıdır. Çimento fabrikalarının, ÇED 
raporu alabilmesi ve faaliyete geçmesinin en önemli flartı çevre 
ve insan sa¤lı¤ına tehdit oluflturmadan üretim yapmasından 
geçmektedir. Bunun için, uluslararası standartlarca belirlenmifl 
normlara göre fabrikanın kurulması gerekmektedir.

Yamanlar, yurtiçi ve yurtdıflında gerçeklefltirdi¤i 4 çimento fabri-
kasının konveyör hattı imalat ve montajı, bunlara ba¤lı her türlü 
izolasyon, boya, iskele gibi ifllerinde ve her bir birimin montaj ve 
de-montajındaki tecrübesiyle uluslararası ün yapmıfltır.

Çimento
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Ankara Fabrika

fiehir : Ankara
Ülke : Türkiye
Müflteri : M‹TAfi / AZENKO
Yıl : 2011 - 2012

‹fl kapsamı : 300 ton çelik imalat iflleri

Ankara Fabrika

fiehir : Ankara
Ülke : Türkiye
Müflteri : GAMA / TECHNIP
Yıl : 2006 - 2009

‹fl kapsamı : 1.500.000 m2 kumlama ve boyama iflleri

Ankara Fabrika

fiehir : Ankara
Ülke : Türkiye
Müflteri : AGIP / BATEMAN / GATE
Yıl : 2009 - 2010

‹fl kapsamı : 1.000 ton çelik imalat iflleri

Afflin - Elbistan Termik Santrali

fiehir : Afflin - Kahramanmarafl
Ülke : Türkiye
Müflteri : GAMA / TEKFEN / TOKAR
Yıl : 2002 - 2005

‹fl kapsamı : 400 ton kazan binası özel alaflımlı çelik imalat iflleri

Ankara’daki fabrikamız, her türlü endüstriyel, enerji üretim, 
yaflam alanı, otel, stadyum, havaalanı, alıflverifl merkezi gibi 
tesislerin çelik konstrüksiyon, boru, tank gibi birimlerinin ima-
latlarını uluslararası standartlarda, kalite kontrollü, EN ve ISO 
onaylı olarak montaja hazır (boyanmıfl ve paketlenmifl) halde 
imal etmektedir.

Bunun için tasarım ve montaj kalitesini sürekli güncel tutmak-
ta, gelifltirmekte, tecrübeli bir ekip ve ileri teknolojiyle üretimle-
rini sa¤lamaktadır.

21.500 m2 çevrili alan içinde, 14.000 m2 kapalı atölye ve ofis 
alanı ile yılda 12.000 ton kapasitesiyle hizmet veren fabrika-
mızda yaptı¤ımız imalatların yanı sıra uzman ekibimiz, proje 
gerektirdi¤inde sahada da imalat yapma imkân ve tecrübesi-
ne sahiptir.

‹malat

Foto¤raf: Ali Bekman
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Yamanlar Lüks Resıdence ‹nflaatı

fiehir : ‹stanbul
Ülke : Türkiye
Müflteri : YAMANLAR
Yıl : 2012 - 2014

‹fl kapsamı : 2.500 m2 kat karflılı¤ı, anahtar teslim, lüks konut inflaat iflleri

Kaflagan Gelifltirme Sahası

fiehir : Kaflagan - Atirau
Ülke : Kazakistan
Müflteri : YAMANLAR / AGIP / BATEMAN / GATE
Yıl : 2005 - 2006

‹fl kapsamı : 6.500 m2 boya atölyesi inflaat ve montaj iflleri

Yamanlar, 40 yıla varan geçmifli, teknik altyapısı, yenilikleri takip 
eden, fark yaratmayı prensip edinmifl uzman ekibi ve fabrikasıyla 
farklı alanlarda 70.000 m2’lik inflaat alanına sahiptir. Yaflam alan-
ları, otel, villa, ifl merkezi, fabrika gibi betonarme ve çelik yapı 
dahil her alanda projelendirmeden, altyapı, sosyal tesis, çevre 
düzenlemeye kadar anahtar teslim inflaat ve taahhüt ifllerinde 
yer almaktadır.

‹nflaat

fiehir Ülke Müflteri Yıl ‹fl kapsamı

Hotel Hegzagone Gebze - ‹zmit Türkiye YAMANLAR 2005 - 2006 20.000 m2 kısmi otel inflaatı

Rus Orduevleri ‹nflaatı Viladikafkas Rusya GAMA 1992 - 1993 550 bina havalandırma kanalı, tesisat imalat ve montaj iflleri

Yamanlar Residence ‹stanbul Türkiye YAMANLAR 1989 - 1990 3.000 m2 kat karflılı¤ı, apartman inflaatı

Ramada Hotel Antalya Türkiye GAMA 1988 - 1989 30.000 m2 izolasyon, imalat ve montaj iflleri

Kimyasal Tesis Daura Irak BABCOCK 1978 - 1979 Merkezi ısıtma tesisleri, 14.000 m2 izolasyon, imalat ve 
montaj iflleri

Seka Ka¤ıt Fabrikası Dinlenme 
Tesisi Olimpik Yüzme

Afyon Türkiye SEKA 1977 - 1978 2.000 ton ısıtma sistemi, devreye alma, imalat ve montaj iflleri

Anahtar Teslim Fabrika ‹nflaatı Ankara Türkiye YAMANLAR 2010 - 2011 Anahtar teslim, 21.000 m2 çelik boru imalat, boya ve kumlama 
tesisi inflaatı
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Hegsagone Otel

fiehir : Gebze - ‹zmit
Ülke : Türkiye
Müflteri : YAMANLAR
Yıl : 2005 - 2006

‹fl kapsamı : 20.000 m2 kısmi otel inflaatı;
  yatırım ortaklı¤ı

Do¤al ve tarihi güzellikleriyle uluslararası üne sahip ülkemiz için “tu-
rizm”, 4 mevsim de¤erlendirilecek flekilde, do¤ru proje ve yatırımlarla 
uzun vadeli de¤erlendirilmesi gereken en önemli gelir kaynaklarından-
dır. Bunun için misafirlerin konforunu düflünürken, do¤al ve tarihi gü-
zellikleri koruyan akılcı projelerle yatırım ve iflletme orta¤ı olarak faali-
yetlerimizi sürdürmekteyiz. 

Yamanlar, yatırım ve iflletme orta¤ı olarak, 1995 yılında hizmete giren 5 
yıldızlı Hegsagone Hotel ile turizm sektöründe yer almaya bafllamıfltır. 

Hegsagone Hotel; Bayramo¤lu Balyanos koyunda, bölgenin en büyük 
konaklama tesisi olarak, konuklarına hizmet vermektedir. 2008 yılında, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı¤ı tarafından, ‹stanbul Anadolu Yakası ve 
Kocaeli ilindeki, “Çevreye Duyarlı ve Çevre Dostu Kurulufl” ödülünü alan 
ilk ve tek turistik tesistir. 

Kuruldu¤u günden bugüne toplantı ve organizasyonlar için toplam 
550 kiflilik kapasiteye sahip çok amaçlı 4 ayrı toplantı salonunu tekno-
loji ve konforla birlefltirerek konuklarına sunmaktadır. Ve yine bölgenin 
ilk ve tek uluslararası mutfa¤ına sahiptir.

Deniz kenarında, eflsiz bir gün batımı manzarasına sahip olan Hegsago-
ne Hotel, misafirlerine günün yorgunlu¤unu atabilecekleri, bofl zaman-
larını de¤erlendirebilecekleri birbirinden farklı etkinlikler sunmaktadır.

Turizm
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Ödüller ve Sertifikalar



Genel Müdürlük
Caddebostan Mh. Ba¤dat Cd. Pamir Apt. No. 251/9
34728 Kadıköy, ‹stanbul, Türkiye

T.: +90 216 385 08 68 - 363 28 80
F.: +90 216 385 08 31
info@yamanlarcompany.com

Fabrika
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Baflkent Bulvarı
No. 40  Maliköy - Sincan, Ankara, Türkiye

T.: +90 312 640 16 68
F.: +90 312 640 16 69
fabrika@yamanlarcompany.com

Kazakistan fiubesi 
Atyrau Dossor Road, 16th km,
Atyrau, Republic of Kazakhstan

T.: +7 7122 32 94 33
F.: +7 7122 32 95 73
muharrem@yamanlarcompany.com

www.yamanlarcompany.com


