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Innovative Application Methods

  22 Yapı Tasarım ürettiği mimari çözümleri ve yüksek mühendislik ile sunduğu uygulama tecrübesini 

36 yıllık sanayicilik deneyimi ile birleştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası birçok projeyi zamanında ve başarıyla 

tamamlamıştır.

 İnnovasyona ve öğrenmenin sonsuzluğuna olan inancı ile malzeme sistemlerini, iç dinamiklerini ve uygulama 

metotlarını sürekli geliştiren, geliştirdiği bu sistemleri piyasanın ve teknolojinin gereklilikleri ile uygulayan 

22 Yapı Tasarım, bu sayede üstlendiği işlerde sunduğu ekonomik ve hızlı çözümler ile işveren memnuniyetinin 

sürekli  artmasını  ilke  olarak  belirlemiş  ve  hedef  edinmiştir.

 Çalışan memnuniyeti ve ülkesine kazandıracağı katma değerlere verdiği önemi birinci önceliği kabul eden

22 Yapı Tasarım, yurtiçi ve yurtdışında sağladığı istihdamı yüksek iş güvenliği kültürü ve çevre yönetimindeki 

hassasiyetiyle  birleştirerek  dünya  standartlarında  bir  yapılanma  yolunda  emin  adımlarla  ilerlemektedir.

Mimarlık ve Planlama

İnşaat-Saha Yönetimi

Mühendislik Prosedür ve Yapım & Yapı Tasarımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Saha ve Alt Yapı Planlama

Stratejik Danışmanlık

Sürdürülebilir Çözümler

13.000.000 Adam-Saat İş Kazasız İmalat

NDIA Projesi 2011

Yılın En Büyük Altyüklenici Firması

NDIA Projesi 2011

NDIA Projesi 2012

Yılın En İyi Teknik Emniyet Yöneticisi

NDIA Projesi 2011 - 2012



Architecture and Planing 

Construction Management

Engineer-Procedure-Construct (EPC) & Design Built 

HSE Management 

Site / Infrastructure Planning

Strategic Consulting

Sustainable Solutions

 22 Yapı Tasarım has been completed various projects both national and international in time and 

with success by merging industrial experience for  36 years and the application experience that have been provided 

with  higher  engineering  and  architectural  solutions  that  have  been  produced.

 With the eternal belief of innovation and learning and constant development of the material systems, internal 

dynamics and application methods and with such developed systems executing the applications of the market

and the requirements of the technology 22 Yapı Tasarım, by this means adopted the economic and fast

solutions  on  the  undertaken  tasks  and  costant  increase  of  the  employer  happiness  as  policy  and  goals.

 22 Yapı Tasarım considers happiness of the personel and the added value to the country as a first priority

and all employment both local and abroad and high occupational safety culture and the sensitivity on the

environmental  management  are merged  to  take  firm  steps  forward  for  a  structuring  in  world  standarts.

Innovative Application Methods

13.000.000 Man Hours Worked Without a Lost Time Accident

NDIA Project 2011

The Best Big Subcontractor of  The Year

NDIA Project 2011

NDIA Project 2012

Best People Based Safety Board

NDIA Project 2011 - 2012



Riyad, Suudi Arabistan
King Khalid Uluslararası Havalimanı 
Terminal-5
2015-2016

GACA
SAUD CONSULT

TAV-ACC JV
TAV-ACC JV

GMW
15.150.000 $

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat

Proje Verileri

Alçıpan Bölme Duvar 
İkincil Çelik Sistem
Yüksek Tavan
Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan 
Alçı Boya 
Kutu Profil

54.000
38.946
37.350
70.000
34.000
20.000

345.000

m²
m²
m²
m²
m²
m²
kg

Proje Kapsamı



Riyadh, Saudi Arabia
King Khalid International Airport
Terminal-5
2015-2016

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

GACA
SAUD CONSULT

TAV-ACC JV
TAV-ACC JV

GMW
15.150.000 $

Project Data

Drywall Partition 
Secondary Steel System
High Ceiling
Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
Putty Paint
Box Profile

Project Scope

54.000
38.946
37.350
70.000
34.000
20.000

345.000

m²
m²
m²
m²
m²
m²
kg

Total Employee
Total Man-Hours



İzmir, Türkiye
Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç 
Hatlar Terminali

Proje Verileri

Alçıpan Bölme Duvar 
Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan 
PVC Gergi Tavan 
Dairesel Kolon Taş 
Kaplama
Güneş Koruma Paneli
Alçı Boya 

Proje Kapsamı

32.040 
40.603 
77.727

3.850
14.845

6.770
196.031

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²

690
2.680.000

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat

2013-2014

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

DHMİ
TAV EGE

TAV İNŞAAT
SİMETRİ TASARIM

YAKUP HAZAN
8.022.129 €



690
2.680.000

Izmir, Turkey
Adnan Menderes Domestic Airport
2013-2014

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

Total Employee
Total Man-Hours

Project Data

Drywall Partition 
Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
PVC Stretch Ceiling 
Circular Column Stone 
Cladding
Solar Protection Panel
Putty Paint

Project Scope

32.040 
40.603 
77.727

3.850
14.845

6.770
196.031

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²

DHMI
TAV EGE

TAV CONTRUCTION
SIMETRI TASARIM

YAKUP HAZAN
8.022.129 €



Doha, Katar
Hamad Uluslararası Havalimanı
2010-2014

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

NDIA
BECHTEL

TAISEI-TAV JV
SİMETRİ TASARIM

Ho⁺K
18.242.368 $

Proje Verileri

2.900
3.650.000

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat

Proje Kapsamı

Alçıpan Bölme Duvar 
Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan
Metal Kaplama
Taş Kaplama
Fenolik Panel
Civalı Şap
Seramik Zemin Kaplaması
Seramik Duvar Kaplaması

112.812 
45.264 
26.648
14.120 

3.250
4.124

15.000 
2.120
5.215



Doha, Qatar 
Hamad International Airport
2010-2014

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

NDIA
BECHTEL

TAISEI-TAV JV
SIMETRI TASARIM

Ho⁺K
18.242.368 $

2.900
3.650.000

Project Data

Total Employee
Total Man-Hours

Drywall Partition 
Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
Metal Cladding
Stone Cladding
Phenolic Panel
Self Levelling
Ceramic Floor Tiles
Ceramic Wall Tiles

Project Scope

112.812 
45.264 
26.648
14.120 

3.250
4.124

15.000 
2.120
5.215



Enfidha , Tunus
Enfidha Hamamet Uluslararası
Havalimanı
2009-2010

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

Proje Verileri

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat

210
560.000

Proje Kapsamı

Alçıpan Bölme Duvar 
Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan
Taşyünü Tavan
Alçı Boya 
Kaba Sıva
Seramik Duvar Kaplaması
Seramik Zemin Kaplaması
Terrazzo Zemin Kaplaması
Dış Cephe Boya
Kutu Profil

22.225
45.102
24.855

1.015
72.000

1.000
5.300
7.100
9.250
1.250

60.122

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
kg

OACA
TAV TUNUSIE

TAV İNŞAAT
SİMETRİ TASARIM

ADPI
1.954.817 €



Enfidha, Tunisia
Enfidha Hamamet International
Airport
2009-2010

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

OACA
TAV TUNUSIE

TAV CONTRUCTION
SIMETRI TASARIM

ADPI
1.954.817 €

210
560.000

Project Data

Total Employee
Total Man-Hours

Drywall Partition 
Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
Acoustic Ceiling
Putty Paint
Rough Cast
Ceramic Wall Tiles
Ceramic Floor Tiles
Terrazzo Floor Tiles
Exterior Painting
Box Profile

Project Scope

22.225
45.102
24.855

1.015
72.000

1.000
5.300
7.100
9.250
1.250

60.122

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
kg



Istanbul, Turkey
PEKOM Emniyet Müdürlüğü Eğitim
& Konferans Merkezi
2008-2009

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

Proje Verileri

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat

375
1.200.000

Proje Kapsamı

Alçıpan Bölme Duvar 
Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan 
Alçı Boya 

19.000
45.000
25.000
85.000

m²
m²
m²
m²

İPHGDD
İEMİEDB

TAV İNŞAAT
SİMETRİ TASARIM

TAV İNŞAAT
3.355.365 $



IPSIA
CDOIPD

TAV CONTRUCTION
SIMETRI TASARIM

TAV CONTRUCTION
3.355.365 $

375
1.200.000

Istanbul, Turkey
PEKOM Police Department Education 
& Conference Center
2008-2009

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

Project Data

Total Employee
Total Man-Hours

Drywall Partition 
Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
Putty Paint

Project Scope

19.000
45.000
25.000
85.000



İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

DHMİ
TAV ANKARA

TAV İNŞAAT
SİMETRİ TASARIM

GMW
2.264.025 €



Ankara, Turkey 
Esenboga International Airport
2006-2007

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

Total Employee
Total Man-Hours

DHMI
TAV ANKARA

TAV CONTRUCTION
SIMETRI TASARIM

GMW
2.264.025 €

430
905.000

Project Data

Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling
Box Profile

Project Scope

90.000
35.000
30.000



İstanbul, Türkiye
Atatürk Uluslararası Havalimanı 
İlavesi
2003-2005

DHMİ
TAV İSTANBUL

TAV İNŞAAT
SİMETRİ TASARIM

GMW
411.012 $

80
170.000

İş Sahibi
Müşavir
Ana Yüklenici
İşveren
Dizayn
Sözleşme Değeri

Proje Verileri

Metal Asma Tavan
Alçıpan Asma Tavan 

20.000
8.500

Proje Kapsamı

Toplam Personel
Toplam Adam-Saat



DHMI
TAV ISTANBUL

TAV CONTRUCTION
SIMETRI TASARIM

GMW
411.012 $

80
170.000

Istanbul, Turkey
Ataturk International Airport
Extention
2003-2005

Client
Consultant
Main Contractor
Employer
Design
Contract Value

Total Employee
Total Man-Hours

Project Data

20.000
8.500

Metal Ceiling
Plasterboard Ceiling

Project Scope







 
 22 Yapı Tasarım firması sivil ve özel sektörlere yönelik tasarım, imalat 
ve uygulama  alanlarında  faaliyet  göstermektedir.
 22 Yapı Tasarım firması, aktiviteleri sırasında oluşabilecek çevreye   olumsuz 
etkileri minimize ederek sürdürülebilir inşaat faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt eder.
 Firmamız sunmuş olduğu tüm hizmetler süresince, doğal hayatın, 
kültürel yapının ve inşaat alanının iyileştirilmesi ile yaşam kalitesinin arttırılması  
amacıyla “çevre” ’ye olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini aşağıdaki 
prensipler ve kontrol yöntemleri  ile  sağlayacağını  taahhüt  etmektedir.
a.        Kirliliğin  önlenmesi. 
b.       22 Yapı Tasarım firmasının çevre yönetim sistemi; yürürlükteki yasal  
mevzuata ve diğer  direktiflere  uyumlu  ve  uygulanabilir  nitelikte  olması sağlanacaktır.
c.        Tüm yönetim sistemleri bütünleşik ve uygulanabilir niteliktedir.
d.  Çevre yönetim sisteminin sürekli ilerleyişi; çevresel faktörlerin ve hedeflerin
belirlenmesi  ve  gözden  geçirilmesi  ile  gerçekleşecektir.
e.          Bu politikanın hayata geçirilmesi için gerekli materyal, kaynaklar ve ilave 
insan gücü sağlanacaktır. 
f.      Hammadde kullanım miktarları ile üretiminden kaynaklanan atıklar 
denetlenerek mümkün olan en az miktara indirilecektir. 
g.   Verimli  eğitimler  ile  personelin  çevre  duyarlılığı  arttırılacaktır. 
h.  Diğer çalışanlar ve alt yüklenicilerin 22 Yapı Tasarım Çevre politikası ve 
prosedürlerine bağlı, tam uyumlu ve iletişim içerisinde olması sağlanacaktır.
i.  Etkin eğitim ve pratik uygulamalar ile çalışanların çevre duyarlılığı izlenecektir. 
j.      Faaliyetlerimiz sırasında asıl işverenle yakın diyaloglar içerisinde 
bulunularak işveren çevre  prensipleri ve  prosedürlerine  uyum  içerisinde  çalışılacaktır. 
k.  Çevre politikamızın, etkin iletişim yolları ile tüm çalışanlarımıza, 
altyüklenicilere, işverene ve diğer ilişli  kurum  ve kuruluşlara duyurusu yapılarak 
istendiğinde ulaşılabilir  olması  sağlanacaktır. 
 
 Yönetim kurulu üyelerinden başlayarak düz işçiye kadar tüm firma 
çalışanları, görev yerlerinde ve kapsamları içerisinde “Çevre Yönetim” sisteminin yüksek 
standartlarının  sağlanmasında  aktif  görev  alacaktır.
 Tüm çalışanların ve altyüklenicilerin, firma  “Çevre” yönetim sistemi 
gerekliliklerini yerini getirmeleri ve sisteme bağlı kalmaları zorunlu tutulacaktır.
 Tüm çevre yönetim sistemi ve politikası en az yılda bir kereden az olmamak 
kaydıyla gözden geçirilecektir. 
 Yönetim kurulu bu politikanın gerçekleşmesinde ve tüm faaliyetler boyunca 
etkin bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda tam destek vererek katkı sağlayacaktır.

 22 Yapı Tasarım firması sivil ve özel sektörlere yönelik tasarım,
imalat  ve  uygulama  alanlarında  faaliyet  göstermektedir.
 22 Yapı Tasarım mevcut başarılarını bilimsel bir yaklaşımla 
kalite, iş sağlığı – güvenliği ve çevre yönetim planlarının sürekli ilerlemeye açık 
prensiplerini  benimsemesiyle  ulaşıldığına  inanmaktadır.
 Firmamız, sunmuş olduğu tüm hizmetler sırasında yaşam kalitesini ve 
çevreye yönelik olası olumsuz etkilerin minimize edilerek kabul 
edilebilir sınırlar içerisinde tutulmasını aşağıda belirtilen prensipler 
ve  kontrol  yöntemleri  ile  sağlanacağını  taahhüt  etmektedir. 
a.  22 Yapı Tasarım ’daki “iş” tanımı; işleri verimli, kaliteli, çevreye 
saygılı, güvenli ve sağlıklı yapmaktır. Bu yüzden tüm 22 Yapı Tasarım mensuplarının 
ve altyüklenicilerinin, “sıfır kaza” hedefini ayrıca işçinin, işin ve çevrenin 
korunmasını  “yaşam  tarzı”  olarak  benimsemesi  teşvik  edilecektir.
b.  İşverenle yapılan kontrat şartlarına, çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine, 
uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyulacak, sistematik ve yaratıcı 
yönetim   yaklaşımı  benimsenecektir.
c.  Kendi çalışanlarımıza ve alt yüklenici çalışanlarımıza ortak sorumluluk  
anlayışıyla güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Tüm çalışanlarından da bu sağlanmış 
olan standartları muhafaza etmeleri ve iyileştirme yönünde çalışmaları beklenecektir.
d.  Sadece inşaat ve montaj aşamalarında değil; tasarım, mobilizasyon, kamp  yöne-
timi de  dahil olmak üzere projenin tüm safhalarında, çalışılan ülkenin kanunlarına uyarak 
“İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” kurallarına en yüksek seviyede hassasiyet
ve  öncelik  verilecektir.
e.  “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre”  yönetim sistemlerinin çalışan katılımıyla
 gelişeceği prensibiyle, sistemlerin performansı zincirleme sorumlulukla takip edilecektir.
f.  Tüm  taraflarla  etkin  iletişim  kanalları  kurulacaktır.
g.  Tüm çalışanların, ziyaretçilerin ve sivil vatandaşların, “sağlık, güvenlik 
ve emniyetini” sağlamak ve çevrenin korumasını ön planda tutmak için
gerekli  kaynaklar  temin  edilecektir.
h.  Tüm proje ve alt yüklenici çalışanlarında gerekli “İş Sağlığı, Güvenliği 
ve  Çevre”  bilinci  oluşturulacak  ve  geliştirilmesi  desteklenecektir.
i.  Tüm faaliyetlerde “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” açısından riskler göz önünde 
bulundurulacak ve alınacak tedbirlerle bu riskler kabul edilebilir seviyeye indirilecektir.
j.  Kayıpların önlenmesi, çevre ve çalışan sağlığının korunması için 
“İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” yönetim sisteminin performansı sürekli 
takip  edilecek,  kontrol  ve  denetlemeler  ile  sürekli  iyileştirilecektir.
k.  Taahhüdünü üstlendiği projelerde; tasarım aşamasından başlayarak doğal 
kaynakları verimli kullanan ve daha az atık üreterek çevrenin korumasını 
gözeten  teknolojilerin  kullanılması  tercih  edilecektir.
l.  Atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı teşvik edilecektir.
m.  Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle 
çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsenecektir.

ÇEVRE POLİTİKASI

 Yönetim kurulu üyelerinden başlayarak düz işçiye kadar tüm firma 
çalışanları, görev yerlerinde ve kapsamları içerisinde “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” 
yönetim sisteminin yüksek standartlarının sağlanmasında aktif görev alacaktır.
 Tüm çalışanların ve anlaşmalı altyüklenicilerin, firma  “İş Sağlığı, Güvenliği 
ve Çevre” yönetim sistemleri gerekliliklerini yerini getirmeleri ve sisteme bağlı 
kalmaları  zorunlu  tutulacaktır.
 Tüm yönetim sistemleri ve politikaları en az yılda bir kereden az olmamak 
kaydıyla  gözden  geçirilecektir. 
 Yönetim kurulu bu politikanın gerçekleşmesinde ve tüm faaliyetler boyunca 
etkin bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda tam destek vererek katkı sağlayacaktır.



 
 22 Yapı Tasarım Company undertakes the design and construction in both 
public  and  private  sectors.
 22 Yapı Tasarım Company is committed to sustainable construction and minimize  
any adverse impact on the environment resulting from our business activities.
 We are committed to delivering this service in order to protect and enhancing 
the natural, cultural and built environment, enhancing the quality of life with minimal 
impact to the environment through the following principles and controlled manner:
a.     Preventing  pollution
b.   Complying with current legislation and other requirements as applicable 
to the  company’s  environmental  aspects.
c.      Implementing an ıntegrated management system
d.   Setting and reviewing environmental objectives and targets to drive continual 
environmental  improvement.
e.   Providing  materials,  resources  and  additional  personnel  as  appropriate  
to  implement  the requirements of this policy statement.
f.    Controlling and where reasonably practicable reducing the consumption 
of raw materials  and  the  production  of  waste.
g.    Developing  the  environmental  awareness  of  employees  through  effective 
education  and  training.
h.      Communicating  and  ensuring  that  others  who  work  for  the  company,  such  
as sub-contractors, adhere with the company’s environmental policies and procedures.
i.       Monitoring environmental awareness of employees through effective 
education and training.
j.    Working closely with clients to ensure that their environmental concerns and
requirements  are  incorporated  within  the  company’s  operations.
k.   Communicating the content of this policy statement to all employees and 
contractors and making it freely available to clients and other interested parties.
 
 All persons fulfilling a management position within the company including 
Director are required to maintain high standards of environmental management 
throughout their areas of responsibility.
 All employees and contractors engaged by the company are required to 
adhere with the requirements of the company’s Environmental Management System.
 All environmental management systems shall be reviewed at least on an 
annual  basis  including  this  policy  statement.
 The Director gives his full backing to this policy statement and fully supports 
its effective implementation throughout the business.

 22 Yapı Tasarım Company undertakes the design and construction in both 
public  and  private  sectors.
 22 Yapı Tasarım believes that its success depends on scientific approach of 
continuous improvement culture of the quality, environment and occupational health
and  safety systems.
 We are committed to delivering this service enhancing the quality of human 
life and with minimal impact to the environment through the following principles 
and  controlled  manner.
  
a. Description of “the job” in 22 Yapı Tasarım is performing jobs in an efficient, 
high quality, sensitive to the nature, safety and healthy way. For those reasons, 
employees  of 22 Yapı Tasarım are encouraged to adopt “zero accident” aim and the way 
of life to protect  workers,  visitors,  public,  works  and  the  environment.
b.   Rational and creative management approaches in terms of agreements 
with the client, and in accordance with international standards and the country’s 
legal  regulations  shall  be  adopted.
c.     Safe working area shall be provided for our own staff and the 
subcontractor’s. It is expected from them to maintain the standards and to make 
every  effort  to  improvethem.
d.    To respect and to prioritize occupational health, safety and environmental 
rules in the country not only the construction and assembly stages, but in all phases 
of the project including the design, the mobilization and camp management stages.
e.     The system’s performance shall be monitored in a sequential responsibility 
with regard of occupational health, safety and environmental systems can be 
developed  with  the  support  of  the  employees.
f.        An effective communication line shall be established with all related parties.
g.     To ensure the protection of the environment and health, safety and security 
of the human life such as employees, visitors, public, etc., all necessary resources 
shall  be  provided.
h.    Occupational health, safety and environmental awareness shall be created 
and  improved  for  all  the  project’s  and  subcontractor’s  staff.
i.    Occupational health, safety and environmental risks for all activities shall be
identified; measures shall be taken to decrease the risks to an acceptable level.
j.   The performance of the occupational health, safety and environmental 
management system shall be monitored and measured continuously to prevent losses and 
to protect the environment and health of human life such as employees, visitor, public etc.
k.   Starting from the design phase for all undertaken projects the use of the
technologies shall be preferred to enable the use of natural resources efficiently and to  
produce  less  waste.
l.        Waste  recycling  and  reuse  shall  be  encouraged.
m.   The methods of works preferred shall be in accordance with the natural life
keeping that all activities performed in order to reduce impact on an environment.

OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY and ENVIRONMENTAL POLICY

ENVIRONMENTAL POLICY

 All persons fulfilling a management position within the company including 
Board Members are required to maintain high standards of environmental and 
occupational health & safety management throughout their responsibility areas.
 All employees and subcontractors engaged by the company are 
required to adhere with the requirements of the Company’s Occupational 
Health & Safety and Environmental Management System.
 All management systems shall be reviewed at least on an annual 
basis including this policy statement.
 The Board Member gives his full backing to this policy statement 
and fully supports its effective implementation throughout the business.



 22 Yapı Tasarım olarak ana pirensibımiz; Firma 
kalite amaçları ve kalite hedefleri doğrultusunda, 
işverenlerimize en yüksek standartda, belirnen süre ve
kalitede dahilinde hizmet sağlamaktır. Ayrıca her kişi ve 
birim hizmet verdiği ve aldığı kişi veya birimi kendi müşterisi 
kabul ederek bu anlayışla kalite zincirini ve halkalarını oluşturur.
 Şirket kalite politikası aşağıdaki değerleri esas alır;

• Müşteri memnuniyetini garanti etme, mevcut ve 
gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlama, müşteri talep ve 
gereksinimleri ile aynı noktada buluşma ve müşteri beklentilerini 
karşılamak  için   çaba  gösterme,
• Projeyi kontrat gereksinimlerine uygun olarak, ilgili 
mevzuat ve standartlar ıle birlikte yürütmek,
• İşveren gereksinimlerini karşılamak üzere, kaliteli ve 
nitelikli, mühendislik , satın alma ve inşaat işleri sağlamak,
• Tamamladığımız  projelerdeki bilgi birikim ve 
tecrübelerimizi yeni gerçekleştireceğimiz projelere aktarmak,
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini güvence 
altına almak, mesleki hastalık veyaralanmalardan korumak,
• Fırmanın insan kaynaklarını mali gücünü ve
kazanılan  tecrübelerini  korumak  ve artırmak,
• Hedeflerımıze ulaşmak üzere gerekli katkının 
iyileştirilmesi için çalışanlarımızın teknik ve kişisel yeteneğini
artırmak,
• İşverenlerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili iştirakçilerl 
olan işbirliği ve iletişimi en yüksek seviyede sürdürmek,
• Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini geliştirmek,
• 22 Yapı Tasarım üyelerinin, tüm seviyelerde, 22 Yapı 
Tasarım organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde 
olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin 22 Yapı Tasarım ’ın
kalitebaşarısı  için  kullanılmasını  sağlamak.



 22 Yapı Tasarım’s main principle in the direction of
the company quality purpses and aims- is to provide 
our Employers with the highest standard of service interms 
of successful completion of the projects within the stated time and 
quality. Besides all the units and employees accept the other units 
and people as their own customer which they get or give services 
to/from. And with this understanding they create the quality chain.
 The Quality Policy of the company is based on the 
following values;

• Ensuring customer satisfaction, understanding current 
and future customer needs, meeting with customer 
requirements and striving to exceed customer expectations, 
• Operating in accordance with contract requirements 
as well as relevant regulations and standards,
• To provide quality engineering, procurement and 
construction works and services that meets Employers’
requirements,
• To transfer knowledge and experience generated from 
completed projects to new projects,
• Assuring the health and safety of our employees 
and prevention of injury and occupational illnesses,
• Preserving and enhancing our corporation’s human 
resources, financial power, and accumulated  experience.
• To increase the employees’ technical and personal 
skills for improving their contributions to the achievement 
of our goals.
• To maintain the highest level of cooperation and 
communication with our Employers, business  partners  and  
other  interested  parties
• To improve the effectiveness of the quality management 
system.
• 22 Yapı Tasarım members, at all levels, are the essence 
of 22 Yapı Tasarım organizationand their full involvement 
enables the usage of their abilities for 22 Yapı Tasarım’s quality
achievement.



Metal Asma Tavan Sistemleri

Metal Suspended Ceiling System

GRUP ŞİRKETİ

GROUP COMPANY



 1980 yılında kurulan Bütem A.Ş. uzun yıllardır metal işleme tecrübesiyle 
İstanbul Hadımköy’deki tesisinde faaliyet göstermektedir. Dünyanın önemli 
markalarına ürünler sunan firmamız kendi oluşturduğu markalar ile pazar payını 
büyütmektedir.
 İntem ve Sunmax markalarıyla sektörde yer alan firmamız aldığı 
patentlerle  kısa  sürede  pazarda  söz  sahibi olmuştur.
 Teknolojiyi takip etmeyi amaç haline getiren Bütem A.Ş. ürünlerini üç
boyutlu çizim programlarında tasarlayıp ,CNC makinalarda el değmeden 
üretebilmektedir. Kullanılan teknolojiler, üretim esnekliğini ve verimliliğini
müşteri memnuniyetine taşımakta ve ürünleri her geçen gün pazarda daha 
fazla talep  edilir  hale  gelmektedir
 Bütem A.Ş. planlama ve sevkiyat operasyonlarında ileri teknoloji ERP
yazılımları kullanılmaktadır. Operasyon kalitesini ISO 9001 (Kalite Yönetim 
sistemi Belgesi) - ISO 14001 (Çevre Güvenliği Belgesi) - ISO 18001 (İşçi Sağlığı 
Güvenliği Belgesi) belgeleri ile yükselten ve ürünleri içinde “CE” Belgesi olan 
kuruluşumuz, standartlarını  Avrupa  normlarına  eşit  hale  getirmiştir
 BÜTEM A.Ş. Müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip 
çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik 
gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir 
kuruluş  olmayı  kendine  “VİZYON”  edinmiştir.
 Ayrıca BÜTEM A.Ş. belirlenen bu vizyon çerçevesinde müşterilerine,
çalışanlarına,ülkesine kaynak ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmayı 
kendisine  “MİSYON”  edinmiştir

 BUTEM A.Ş. has been active in producing metal parts for many 
reputable brands like Philips since 1980. We used this experience to produce 
our own brand INTEM suspended metal ceiling system and SUNMAX solar
heating systems. We have many patents for our products and this makes us 
strong  in  the  Market.
 We aim to follow up the edge technologies and newest standards 
and expand our machine park with fully automated CNC machines to answer 
needs  of  our  customers.
 BUTEM follows whole steps from raw material intake to loading of 
finished products by ERP Programme. We reinforced our operation quality 
by  ISO 9001,  ISO 14001,  ISO 18001  and  CE certificates.

BÜTEM HAKKINDA

ABOUT BUTEM

Standard system
Vertical Omega system
Special systems
Corridor systems

lay-on
lay-in

Hook on corridor

Standard tube
C model tube

Standard sistem
Dikl Omega sistem
Özel Ölçüler
Koridor sistem

Standard tube
C model tube

Hook on koridor

T-15 sistem
Demontable sistem

Standart baffle
Ahşap görünüm
Baffle eğrisel sistem

Multi Sistem-C Linear

Clip-in sistem

T-24 and T-15 sistem

Hook-on sistemler

Geometrik sistemler

Petek sistemler

Silimline sistemler

Baffle sistemler

Linear panel sistemler

Brandraster sistemler

Norma grid sistemler

Sismik sistemler

FBS sistem

T-15 system
Demontable system

Standard baffle
Wooden-Like
Curved Baffle System

Multi Sistem-C Linear

Clip-in systems

T-24 and T-15 systems

Hook-on systems

Geometric systems

Open cell systems

Silimline systems

Baffle systems

Linear panel systems

Brandraster systems

Norma grid systems

Seismic systems

FBS systems

Oturmalı panel lay-on
Sarkmalı panel lay-in

ÜRÜNLER PRODUCTS
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