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HAKKIMIZDA:

Tüm yapılarda proje, uygulama ve danışmanlık hizme� 

yürüten ZENKAR YAPI, faaliyetlerine 2017 yılında başladı. 

Farklı mühendislik organizasyonlarından oluşan ve her  

departmanları bünyesinde barındıran ZENKAR YAPI, 

kurulduğundan bu yana bir çok tasarıma sadık uygulamaya 

imza a�..

2017 yılından beri merkezi İstanbul da bulunan Zenkar 

Yapı, halen Türkiye'nin çeşitli illerinde anahtar teslim 

uygulamalarıyla hizmet vermektedir..

MİSYONUMUZ:

Güvenli ve kaliteli inşaat projeleri tasarlamak, uygulamak 

ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaş�ğımız iş 

programına uymak; tüm bunları gerçekleş�rirken, ZENKAR 

YAPI Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.   

VİZYONUMUZ:

Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat 

firmaları arasında en iyi firmalardan biri olmak.

DEĞERLERİMİZ:

Üstlendiğimiz projelerde, değerlerimize bağlı olarak 

çalışırız. Değerlerimize bağlı çalış�ğımızda, hizmet 

sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı 

biliriz.

• Önce müşteri

Daima ve öncelikle müşterimizin ih�yaçlarına ve talebine 

odaklanırız. Müşterimizin zihnindeki  “büyük resme” 

odaklanarak hizmet veririz.

• Dürüstlük, Çalışkanlık, Sorumluluk Sahibi 

 İlk günden bu yana, müşterilerimiz ile dürüst bir ilişki 

kurarız, hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz demeden 

bıkmadan yorulmadan çalışırız. İmzasını a�ğımız tüm 

işlerde sorumluk bilinciyle hareket ederiz.

• Takım çalışması

  Çözüm odaklı bakış açımızla müşterimize aynı gemide 

olduğumuzu hisse�ririz ve aynı takımın üyesi gibi kol kola 

çalışırız. 

• Mükemmellik

İşimizi doğru yapar, verdiğimiz sözleri tutarız. Çünkü 

Mühendislik becerilerimize ve Proje teslim hızımıza 

güveniriz.

ABOUT US: 

ZENKAR YAPI, which carries out project, applica�on and 

consultancy services for all kind of buildings, started its 

ac�vites in 2017. ZENKAR YAPI, which consists of diverse 

engineering organiza�ıns and its departments, has  

accomplished many project with applying approved designs 

since its establishment. Since 2017, ZENKAR YAPI located in 

Istanbul however completed many turnkey projects in 

various provinces of Turkey. 

OUR MISSION:

 Our mission is to design safe and high quality construc�on 

project designing, building and comple�on, adhering to the 

work schedule that we agree with our customers.

While focusing on all these, we help to develop Zenkar Yapı 

employees' career.

OUR VISION: 

To be one of the best in engineering and construc�on 

companies serving around the world.

OUR VALUES:

 We work depending on our values in the projects we 

undertake. When we work on our values, we know that we 

will achieve more success in the sector we serve.

 

• Customer first 

We always focus on the priori�es and demands of our 

customers. We serve by focusing on the "big picture" that our 

customer has in mind.

•  Honesty, Diligence, Responsibility 

Since our first day, we have established an honest relaonship 

with our customers, and work �relessly day and night to 

achieve our goals. We act with a sense of responsibility in all 

works.

•  Team work 

With our solu�on-oriented perspec�ve, we make our 

customers feel that we are on the same ship, and we work 

with arm in arm just like a member of the same team. 

•  Excellence 

We do our job right, we keep our promises. Because we rely 

on our Engineering skills and Project delivery speed.
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FAALİYET ALANLARIMIZ OUR ACTIVITY AREAS

ANAHTAR TESLİM MİMARİ / ELEKTRİK / MEKANİK VE 

DEKORASYON İŞLERİ:

Ofis, Mağaza, Konut, Villa, Klinik, Restaurant, Cafe , Avm 

gibi tüm yapılarda renovasyon ve tadilat işleri için gerekli 

her türlü projelendirme, keşif çıkarma ve iş programı 

yapmaktayız.

Tüm inşaat ak�vitelerinin koordinasyon ve uygulamasını 

işinin ehli ekipler ile yapmaktayız..

Uygulamalarımızda projelere sadık kalarak tüm 

disiplinleri bir arada veya ayrı ayrı olarak ta hizmet 

vermekteyiz..

Konut, villa gibi ayrıcalıklı tasarım isteyen mekanları en 

güncel dekorasyon tarzları ve inşaat malzemeleri 

kullanarak planlı ve disiplinli çalışmayla en kısa sürede 

hayata geçiriyoruz..

PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK:

Projelerin takibi ve kontrolünde, mühendislik yöne�mi, 

bütçe çıkarma, keşif/metraj çalışmaları ve maliyet 

yöne�mi konularında temel prensipleri ışığında 

müşavirlik (danışmanlık) hizmetleri vermekteyiz. 

Projelerin konsept aşamasından hayata geçirilmesine 

kadar geçen süre zar�nda tüm tasarım ve uygulama 

sa�alarında işveren adına temsilcilik yapmaktayız. 

BAKIM HİZMETLERİ:

• Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Bakım Hizmetleri

• Alçak Gerilim Tesisleri Bakım Hizmetleri

• Zayıf Akım Tesisleri Bakım Hizmetleri

• Kompanzasyon Sistemi Bakım ve Takip Hizmetleri

TEST VE RAPORLAMA:

• Elektrik İç tesisat uygunluk Raporu

• Topraklama Tesisa� Uygunluk Raporu

• Paratoner Tesisa� Uygunluk Raporu

• Termal Çekim ve uygunluk Raporu

• Kaçak akım rölesi Tes� ve Raporlama

TURN-KEY ARCHITECTURE / ELECTRIC / MECHANICAL 

AND DECORATION WORKS: 

We make all kinds of projects, explora�on and work 

schedules required for renova�on works in all buildings 

such as ofices, stores, residences, villas, clinics, 

restaurants, cafes and shopping malls. We do the 

coordina�on and implementa�on of all construc�on 

ac�vies with competent teams. We build all disciplines 

together or separately by remaining loyal to the projects 

in our applica�ons. We realize the spaces that require 

exclusive design such as residences and villas, using the 

most up-to date decora�on styles and construc�on 

materials, with planned and disciplined work as soon as 

possible.

PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTANCY:

We provide consultancy services based on the basic 

principles of engineering management, budge�ng, 

explora�on / quan�ty studies and cost management in 

the follow-up and control of projects. We represent on 

behalf of the employer in all design and implementa�on 

phases from the concept phase to the implementa�on of 

the projects. 

MAINTENANCE SERVICES: 

• High Voltage Substa�on Maintenance Services

• Low Voltage Facili�es Maintenance Services

• Weak Current Facili�es Maintenance Services

• Compensa�on System Maintenance and

Tracking Services

TEST AND REPORTING:

• Electrical Internal Installa�on Compliance Report

• Grounding Installa�on Compliance Report

• Lightning Rod Installa�on Compliance Report

• Thermal Shoo�ng and Compliance Report

• Residual current relay Test and Repor�ng
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FAALİYET ALANLARIMIZ OUR ACTIVITY AREAS

BİNA OTOMASYONU, GÜVENLİK, YANGIN ve 

KONTROL SİSTEMLERİ:

İşletmenizin veya evinizin ısıtma, soğutma, 

havalandırma, aydınlatma, enerji, yangın algılama ve 

güvenlik sistemlerinin hem kurulumunda hem de 

işletmesinde hızlı, efek�f, tasarruflu ve kaliteli çözümler 

sunuyoruz..

TÜM YAPILARDAKİ MEKANİK TESİSATLARA AİT:

• Isıtma sistemleri

• Soğutma sistemleri

• Havalandırma sistemleri

• Değişken gaz debili klima sistemleri

• Yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri

• Basınçlı hava sistemleri

• Su arıtma sistemleri

• Güneş enerjisi sistemleri

• Havuz tesisa�

• Doğalgaz tesisa�

• Buhar tesisa�

• Sıhhi tesisat

• Mekanik otomasyon sistemleri

ile ilgili proje, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini

eksiksiz olarak sunmaktayız.

BUILDING AUTOMATION, SECURITY, FIRE and CONTROL 

SYSTEMS:

We offer fast, effec�ve, economical and quality soluo�ns 

both in the installa�on and opera�on of the hea�ng, 

cooling, ven�la�on, ligh�ng, energy, fire detec�on and 

security systems of your business or home.

 BELONG TO MECHANICAL INSTALLATIONS IN ALL 

STRUCTURES: 

• Hea ng systems

• Cooling systems

• Ven la on systems

• Variable gas flow air condi oning systems

• Fire protec on and fire ex nguishing systems

• Compressed air systems

• Water purifica on systems

• Solar energy systems

• Pool installa on

• Natural gas installa on

• Steam installa on

• Plumbing

• Mechanical automa on systems
We provide complete project, applictiaon and 

consultancy services related to the project. 
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Adres              : 1.İkitelli cad.No:2 Meydan Halkalı Rezidans A/blok D:26 
                           Küçükçekmece / Istanbul | Türkiye
E-Posta           :  info@zenkaryapi.com

www.zenkaryapi.comWeb site         :  
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