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Hakkımızda
1997 yılında Recep ÖZTÜRK ve Hüseyin ÖZTÜRK tarafından
kurulan Türköz İnşaat, kurulduğu günden bu yana müşterilerine
kaliteli ve güvenli bir yaşamın anahtarını sunan ve şehrin çehresini
değiştiren projelere imza atmış, köklü bir kuruluştur.
Projelerinde son teknolojiyi ve estetik çizgileri bir araya getiren
Türköz İnşaat, kalite, çevre, sağlık ve güvenlik politikalarından ödün
vermeden, yöneticileri ve teknik kadrosuyla adından sıkça söz
ettiren, örnek bir inşaat şirketi olmayı başarmıştır.
Türköz İnşaat, müşterileriyle daima pro-aktif ve şeffaf bir iletişim
kurar, mükemmeliyet araçlarını ve yöntemlerini kullanarak iş
süreçlerini planlar, kontrol eder ve sürekli geliştirir.
Bizim için kalitenin temel ölçütü, müşteri memnuniyetidir,

Şirketimizin faaliyet konuları;
- Konut Üretimi
- İnşaat Taahhüt
- Mühendislik ve Mimarlık
- İç Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı
- Mobilya İmalatı ve Dekorasyon
- İş Makinaları Hizmetleri
- Akaryakıt İstasyonları
- Düğün, Toplantı ve Yemek Hizmetleri

Hedef, %100 kalite…

1972

1973

RECEP ÖZTÜRK

HÜSEYİN ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

1 Mart 1972 yılında doğmuştur. Aslen Gümüşhane
Torul’ludur. Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olup,
iş hayatına şantiye şefi olarak başlamıştır. 1997
yılında Türköz İnşaat Taah. Mob. San.Tic.Ltd.
Şti.’ ni kurmuştur. Halen şirketin Yönetim Kurulu
Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmaları
bulunmakta olup Körfez Ticaret Odası Başkan
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2
çocuk babasıdır.

5 Ekim 1973 tarihinde Gümüşhane
Torul’da doğmuştur. İş hayatına
Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır.
1997 yılında Türköz İnşaat Taah.
Mob. San.Tic.Ltd. Şti.’ni kurmuştur.
Halen şirketin Genel Müdürü olarak iş
hayatına devam etmektedir. Evli ve 2
çocuk babasıdır.

360º

HİZMET

“ Uzun yıllar süren pro-aktif çalışma anlayışımız ve müşteri memnuniyeti
odaklı çözümlerimizin kazandırdığı güvenle, her alanda hizmet vererek
müşteri portföyümüzü genişletiyoruz. “

Temel
Politikalarımız

Bulunduğu bölgede neredeyse her ihtiyaca yanıt veren Türköz İnşaat; İnşaat taahhüt, mühendislik,
mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, mobilya imalatı ve dekorasyon, iş makineleri hizmetleri, düğün,
toplantı, yemek hizmetleri ve konut üretimi konularındaki uzmanlığını kanıtlayarak, daima ön planda
tuttuğu değerleriyle, çözüm odaklı fikirlerin öncüsü olmuştur.

“ Uzun yıllara dayanan sağlam duruşumuz ve kaliteden ödün vermeyen profesyonel çalışma
anlayışımız değişmez unsurlardan oluşan bir temele dayalıdır. “
Çevre Politikamız
- Çalışmalarımız esnasında veya sonrasında
açığa çıkan geri dönüşüm özellikli ürünlerin geri
kazandırılmasını sağlamak.

- Müşterilerimizin problemlerine profesyonel
çözümler üretiriz
- Müşteri beklentilerini mümkün olan en kısa
sürede gerçekleştirmeyi hedefleriz

- Enerji ve doğal kaynak kullanımının
azaltılmasında hem müşterilerimiz hem de kendi
işletmemiz için çözümler üretmek.

- Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız

- Mevcut çevre yönetmeliklerinin gereksinimlerini
karşılamak

- Taahhütlerimizi hızlı bir şekilde yerine getirmeyi
planlarız

- Çevre dostu ürün kullanımı konusunda azami
ölçüde özen göstermek

- Müşteri ile Pro-aktif ve şeffaf bir iletişim kurarız

- Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza aşılamak
- Herkes için eğitim sağlayarak, ön uygulamaları
sunmak
- Sürekli gelişim sürecimize, çalışanlarımızın,
taşeron iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin
katılımıyla toplumun beklentilerini karşılamak.

Kalite Politikamız
Türköz İnşaat firmasında müşteri memnuniyeti,
her çalışanın önceliğidir. Bu yüzden çalışanlarımızı
kaliteyi ön planda tutacak şekilde eğitiyor ve
yetkilendiriyoruz.
Biz Türköz İnşaat olarak;
- Sıradışı ve çarpıcı çözümler ve hizmetler
sağlarız.

- Müşterilerin geri bildirimlerini ilgiyle dinler ve
anında harekete geçeriz

- Mükemmeliyet araçlarını ve yöntemlerini
kullanarak iş süreçlerimizi planlar, kontrol eder ve
sürekli geliştiririz

Hedefimiz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
mükemmeliyeti sağlamaktır.
Bu hedefi gerçekleştirmek için, tüm yöneticilerimiz
ve çalışanlarımızla, aşağıda belirtilmiş hâldeki
maddelerin önceliğine önem veriyoruz:
- Her yöneticinin sağlık ve güvenliğin gelişmesine
önem verdiğinin garanti edilmesi, onların bu
gelişmeye liderlik ederek örnek olması
- Verimli eğitimin ve bilginin sağlanması
- Deneyimden yararlanmak ve deneyimi
paylaşmak

- En iyi uygulama, tutum ve davranışları onaylar

- Çalışanların iş güvenliği ve diğer konulardaki
teşvikini sağlamak

ve paylaşırız

- Öngörme ve risk değerlendirme

- Tüm çalışanlarımızla birlikte sorumluluğun ciddi
bir yük olduğu bilincine sahibiz

- Gerekli yasal ihtiyaçlar, kanunlara uyma,

Hedefimiz daima, kalitenin temel ölçütü olan
müşteri memnuniyetidir...

Sağlık ve Güvenlik Politikamız
Biz, çalışmalarımız esnasında tüm çalışanlarımızın
ve müteahhitlerimizin mümkün olan en iyi
sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını garanti
ediyoruz.

- Pro-aktif hedefler ve yıllık önleyici programlar
- Eğitim programları ve bu programların sürekliliği
Politikamız ve yükümlülüklerimiz şartlara
uyarlanmış bir şekilde uygulanır.

İK Politikamız
Samimi, yeniliklere açık, konusunda uzman,
bilgiyi paylaşan, hızlı çözümler üreten, güvenilir
ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan
çalışanlardan oluşan büyük bir aile olmak…

Türköz Farkı
Türköz İnşaat olarak stratejimiz, kaliteli ve yaşanabilir alanları
arttırıp, oluşturduğumuz marka imajının sürekliliğini sağlamaktır.
Türköz, kalitesini ve imajını tescillemiş bir markadır.
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Değişen Dünyaya
Kalıcı Değerler
İnşa Ediyoruz

Projelerimiz
İNSAN KAYNAĞIMIZ

MAKİNA PARKIMIZ

İdari Personel

22

Mühendislik

24

İnşaat Grubu

127

Mimarlik

14

Nakliye Ve İş Makinalari Grubu

28

Mobilya İmalat Ve Dekorasyon

24

Petrol İstasyonu

35
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17
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TOPLAM

281

ADET KULEVİNÇ
ADET ÇEKİCİ TIR
ADET KAMYON
ADET YARI ROMÖRK
ADET BETON MİKSER ÇEKİCİ
ADET JCB
ADET EKSKAVATOR
ADET SİLİNDİR
ADET YÜKLEYİCİ
ADET FORKLİFT
ADET GREYDER
ADET BOBCAT
ADET MOBİL VİNÇ

CİRO BİLGİLERİMİZ

2013
98 MİLYON TL
2014
101 MİLYON TL

2015
130 MİLYON TL
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Prestij
Projelerimiz

2.Etap

1.Etap
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Modern ve Özgün

Petkim Park

572 KONUT, 49 İŞYERi
Toplam İnşaat Alanı 104.042 m2

Kocaeli’nin en değerli bölgesinde inşaası tamamlanmak üzere olan Petkim Park Sitesi modern ve özgün anlayışıyla benzerlerinden çok farklı bir noktada olup;
Hayatın her alanında yüksekte olmayı başaranlar için yeni bir dünyanın kapılarını aralayan bir proje. Petkim Park Sitesi Türköz İnşaat’ın Yarımca’da gerçekleştirdiği
prestijli projesi olup; Konut, iş yeri vs. İle size sadece bir yaşam alanı değil, yepyeni bir yaşam anlayışı sunuyor...
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Mutlu ve Huzurlu

Bir Yaşam

Yenikent
Toplam İnşaat Alanı 32.031 m2
Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım
Sitesi; mükemmel yaşam alanları, doğası ve spor
alanlarıyla huzurlu bir yaşamın yanı sıra güne zinde
başlamak için en doğru seçim. Sizler için her detayın
düşünüldüğü Yıldırım Sitesi’nde siz huzurlu ve mutlu
bir yaşam sürerken çocuklarınız da daha mutlu ve
daha güvende olacaklar.
Toplamda 18.983 m² arsa üzerine kurulu, 8.500
m² yeşil alan, 9.500 m² açık otopark ve 9 bloktan
oluşmaktadır. Yenikent’ te yepyeni bir yaşam için
tüm özellikleri içinde barındıran Yıldırım Sitesi,
doğal alanları ve geniş sosyal yaşam alanlarıyla
muhteşem mekanlar sunuyor.
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Çocuklarınızla Neşeli ve Güvende

Olacaksınız
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Aileniz İçin

En İyi Seçim

B a ğ ç e ş m e

Toplam İnşaat Alanı 6.205 m2

2
Bağçeşme
Toplam İnşaat Alanı 4.881 m2
Kocaeli’nin en değerli bölgelerinden
birinde inşası devam eden Delta 2
Bağçeşme evleri, modern ve özgün
anlayışıyla benzerlerinden çok farklı
bir noktada olup; hayatın her alanında
yüksekte olmayı başaranlar için
yeni bir dünyanın kapılarını aralayan
bir proje. Delta 2 Bağçeşme Türköz
İnşaat’ın Bağçeşme’de gerçekleştirdiği
prestijli projesi olup; size sadece bir
yaşam alanı değil, yepyeni bir yaşam
anlayışı sunuyor...
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Zirvede Olmayı

Sevenlere

Toplam İnşaat Alanı 29.646 m2
60 Evler’in en değerli bölgesinde inşa edilen Zirve Park
Sitesi, modern ve özgün anlayışıyla benzerlerinden çok
farklı bir noktada duruyor... Zirvede olmayı başaranlar,
yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor...
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Toplam İnşaat Alanı 11.562 m2
58 Daire ve 44 iş yerinden oluşan Yenikent Derince Park sitesi Türköz İnşaat kalitesiyle hayata geçiyor.

Toplam İnşaat Alanı 3.957 m2
Plajyolu Sitesi, toplam 3 blok 18 daireden oluşmaktadır… Her ayrıntısıyla standartları bir adım ileri taşıyan bir konfor merkezi…
Yüzme havuzu, otoparkı ve peyzaj düzenlemesiyle gözde yaşam biçimi…
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Doğanın Eşsiz Güzelliği

Modern Yaşamla Buluştu
Toplam İnşaat Alanı 21.153 m2

Kaliteli Yaşamın Doğru

Adresi Yaşamkent
Doğanın eşsiz
güzelliğini, modern
yaşamın getirdiği tüm
yeniliklerle birlikte
sunan Çenedağ
Sitesi, Türköz İnşaat
güvencesiyle, şehrin
sıkıntılarından
uzakta, son derece
konforlu 16 daireli
7 blok ile toplam
112 adet daireden
oluşmaktadır.

Kocaeli ili, Derince ilçesinde 1240 m
alan üzerinde, toplam 19759 m inşaat
alanından oluşan özgün mimarisi ile,
doğanın sunduğu renklerle çağdaş
bir tarzda yaşamayı sunuyor. Peyzaj
düzenlemesi , basketbol sahası , çoçuk
oyun alanı , kamelyaları , bodrum
katlardaki 4084 m ortak kullanım alanı
, özel güvenlik sistemi , büfe , dahili
telefon hat sistemi ve katlı otoparkı ile
yepyeni bir hayat biçimi...
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Taahhüt
Projelerimiz
Konteynır Terminal -- DP World Yarımca
Toplam inşaat alanı 22.340m²
İşveren Dubai Port
Müşavir Firma Royal Haskoning
Ana Yüklenici STFA
Alt Yüklenici Türköz İnşaat
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DP World Şantiyesinde

DP World Şantiyesinde

Mekanik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Mekanik Tesisatı Çalışmaları Uluslararası Standartlara Uygundur.

Elektrik Tesisatı Çalışmaları Uluslararası Standartlara Uygundur.

DP WORLD şantiyesinde idari, personel, ofis, atölye, bakım, gümrük, rıhtım personel binaları olmak üzere; binaların alt
yapı sistemleri, pis su gider ve atık tesisatları, sıhhi tesisatlar, ısıtma ve soğutma sistemleri, havalandırma tesisatları, yangın
tesisatları, doğalgaz tesisatları, ısı yalıtım ve kontrol sistemleri olmak üzere shop drawing ve as-built çalışmalarını da içeren
uygulamaları uluslararası standartlara göre gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

DP WORLD şantiyesinde idari, personel, ofis, atölye ve gümrük, binaları olmak üzere tüm binaların anahtar teslim; yıldırımdan
korunma, kablo taşıma tavaları, aydınlatma, telefon, kuvvetli akım tesisatları, acil anons, yangın algılama, access kontrol,
data, tv sistemleri olmak üzere shop drawing ve as-built çalışmalarını da içeren uygulamaları uluslararası standartlara göre
gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
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Saha Düzenleme ve SS5 Binası Yapımı

Tüpraş RUP
4950 m³ ’lük betonarme ve dolgu
İşveren Tüpraş
Müşavir Firma Bureau-Veritas
Ana Yüklenici Tecnicasreunidas (İspanyol)
Alt Yüklenici Tekfen İnşaat A.Ş.
Tekfen Alt Yüklenicisi Türköz İnşaat
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Tekfen

Afyon Sandıklı
Adliye Sarayı / Afyon

Toplam inşaat alanı 17674 m²

2005 yılında Türköz İnşaat tarafından
inşa edilen Afyon Sandıklı Adliye
Binası toplam 5271 m² ’lik inşaat
alanından oluşmaktadır.

Derince – Kocaeli

Milas Adliyesi / Muğla
Tüpraş A Bölgesi
Propan Küre Tankı İmalatı

STFA Dere Islahı

Yarımca

OMV Petrol Ofisi

Derince

Derince

4950 m³ ’lük betonarme ve dolgu

Toplam inşaat alanı 370 m²

4546 m² toplam inşaat alanından oluşan,
kent dokusuna uygun cephe kaplaması
ve mimarisiyle 2007 yılında Türköz İnşaat
farkıyla 2007 yılında hizmete sunulmuştur.
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Peyzaj

Tütünçiftlik Sahil Peyzajı
3 Adet restoran binası, 2 kafeterya binası, 22 gölgelik, tekli ve çiftli basketbol sahası, 2 spor fitness alanı, 2 çocuk oyun alanı, piknik alanları, banklar, çöp kutuları
ve yapısal peyzajda kullanılan andezit, granit, baskı asfalt, tali ağaçlarından oluşan dex, otomatik sulama sistemi ve bitkisel peyzajdaki palmiyeleriyle bütünleşen
yeşil dokusuyla, renkli bir yaşamın tüm detaylarını içeren proje Kocaeli halkını deniziyle barıştırıyor…

Projelerimiz
Körfez Piknik Alanı
84 adet gölgelik + piknik masası, 78 adet barbekü, 13 adet çeşme, 78 adet çöp kutusu, 140 araçlık otopark, 1 adet güvenlik binası, 2 adet WC binası, 1 adet büfe ile
yapısal peyzajda kullanılan granit döşeme, andezit bordür ve otomatik sulama sistemiyle, aydınlatma armatürleriyle, bitkisel peyzajdaki yeşil dokusuyla, renkli bir
yaşamın tüm detaylarını içeriyor. Doğa ve kent dokusuyla uyumlu yepyeni bir piknik alanı olarak, Kocaeli halkını denizle buluşturabilme özelliğini taşıyor.

Alikahya Kültür Sarayı Çevre Düzenlemesi
Türköz İnşaat, Kültür Sarayı çevre düzenlemesi 18,5 dönüm arazi üzerinde 1 cafeterya, çocuk oyun alanı, 3 süs havuzu, 5 kamelya, 1 basketbol sahası, bankları,
çok kutuları, otoparkı, çevre aydınlatmaları, otomatik sulama sistemi, modifli pelit taşı döşemesi, bitkisel peyzaj ve botanik parkıyla, mimaride çevre duyarlılığı
ilkesiyle özgürlüğünüzü sınırsız kılıyor.
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Neleri
Başardık

3.566

KONUT

618

İŞYERİ
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Türköz İnşaat

İdari Bina
Yeni yaşam alanlarınızın yeni adresi
Türköz İnşaat’ın yeni merkez binası Petkim
ışıklarında hizmetinizde...

Departmanlarımız
Mimarlık

İdari ve Mali İşler

İnsan Kaynakları

Çalışan sayısı: 14

Çalışan sayısı: 10

Çalışan sayısı: 2

Mühendislik

Satınalma

Çalışan sayısı: 24

Çalışan sayısı: 2

Çevre Sağlık ve
İş Güvenliği
Çalışan sayısı: 5

İç Mimari

Nakliye Ofisi

Bilgi İşlem

Çalışan sayısı: 2

Çalışan sayısı: 2

Çalışan sayısı: 1

Peyzaj Mimari
Çalışan sayısı: 1
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Mimarlık
Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır.
Türköz İnşaat olarak, insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini
sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve yılların bize verdiği tecrübemizle
bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa ediyoruz.

Projelendirme
Günümüz mimari anlayışı, daha ekolojik, konsept odaklı, fonksiyon ile estetiği optimum noktada birleştiren çevreye, doğaya,
kültürel değerlere duyarlı bir yönde her geçen gün ilerliyor.
Türköz İnşaat olarak bu hızlı ilerleyişte amacımız, müşterilerimize kendilerini mutlu hissedebilecekleri mekânlar yaratmaktır. Zevkleri, fikirleri, yaşam tarzları, mevcut ve
gelecekteki ihtiyaçları, hobileri mekân tasarımlarımızda önceliğimizi oluşturmaktadır. Estetik, doku, kütle, renk, fonksiyon gibi mimari öğelerle müşterilerimizden aldığımız
verileri birleştiriyor, bu aşamada organizasyonun öneminin farkındalığıyla mekânları çeşitli tekniklerle projelendiriyoruz.

Kendi bünyemizde olan proje ofisimizde;
Mimari proje,
Statik proje,
Elektrik projesi,
Tesisat projesi,
3 boyutlu modelleme ve animasyon,
İhale dosya hazırlama ve
Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
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Mühendislik
Yoğun rekabet ortamında mühendislik hizmetleri ile müşteri taleplerini karşılamayı, faliyetleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip
etmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını yaratmak için her koşulda en iyi hizmeti vermeyi hedefler.

İç Mimari
Tasarladığımız her projeyi kullanıcının istekleri doğrultusunda, fonksiyonel ve rasyonel bir anlayışla ileri detay çözümleri
düşünülerek güncel malzeme, teknoloji, ekonomiklik ve zamanlama gibi kriterler göz önüne alınarak mimari konsepte özgün
tasarımlar üretmekteyiz.
Dekorasyon departmanımızda hizmet veren profesyonel kadromuz, kendi sektörlerinde uzun yıllar çalışma tecrübesine sahip olup bunu uygulama alanına en iyi şekilde
yansıtarak en zorlu işleri, belirlenen zaman içinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirmektedir.

Atölyemizde;
Membran kapak, masif kapak, laminant kapak, mdflam kapak, mutfak dolapları,
Masif, pres ve Amerikan kapı üretimleri,
Lake, masif, membran banyo dolapları,
Gömme dolap ve ray dolap imalatı,
Komple ahşap iç ve dış cephe kaplamaları,
Pergole, kamelya ve veranda imalatı,
Ahşap zemin ve asma tavan uygulamaları,
Ahşap iç ve dış dekorasyon hizmetleri verilmektedir.
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Peyzaj Mimari
Peyzaj mimarisi programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik
özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda
araştırmalar yapmaktır. Türköz İnşaat olarak projelerimizin
peyzaj mimarisini hazırlar ve uygularız.

Satınalma
Türköz İnşaat, dahil olduğu tüm alanlarda ve bu alanlarda yaptığı projelerde gerekli olan tüm malzeme
tedariğini yapar.

Nakliye Ofisi

İdari ve mali İşler

Yapılan tüm projelerde müşterilerin beklentilerini hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamak için gerekli gördüğü şirket
araçlarının ve iş makinelerinin genel organizasyonunu yapar.

İnsan Kaynakları
İdari İşler pozisyonlarını bilgi, beceri ve deneyimleri ile en iyi şekilde yürütür. Türköz İnşaat’ın varlıklığının ve kaynaklarının
oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, şirketin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri,
işletmenin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir muhasebe
sistemimiz mevcuttur.

Personelin şirket bünyesine giriş – çıkış ve giriş yaptıkları andan itibaren bulundukları sure boyunca sigorta
işlemleri ile ilgileniyoruz. Güvence altına almayı önemsiyoruz.

Çevre Sağlık ve İş Güvenliği
“Sıfır Kaza” politikası Türköz İnşaat’da değişmez bir hedeftir. Türköz İnşaat; ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili
tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için ‘Çevre Sağlık İş Güvenliği’ bölümü üzerine düşen
tüm çalışmayı yapar.

Bilgi İşlem
Sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında, istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır. Bilgi
sistemlerinin incelemesini yapar.
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Mobilya Üretim ve Dekorasyon
“Bir ev, yalnızca duvarlardan ve temelden ibaret değildir. Evin ruhunu oluşturan bazı
elemanlar ve objeler de söz konusudur. Bir evin ihtiyacı olan ve ona ruhunu katan her şeyi,
en ince detayına kadar tasarlıyoruz. Her eve, huzuru ve mutluluğu sağlayacak olan ruhu
kazandırıyoruz.”
Dekorasyon departmanımızda hizmet veren profesyonel kadromuz, kendi sektörlerinde uzun yıllar çalışma tecrübesine sahip olup, bunu uygulama alanına en iyi
şekilde yansıtarak en zorlu işleri, belirlenen zaman içinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirmektedir.
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Makina Parkuru
Makine galerimizde çok sayıda Kule vinç , Ekskavatör , JCB , Silindir , Forklift mevcut olup issnda kiralanabilmektedir.

10 adet kulevinç ,13 adet çekici tır, 10 adet kamyon, 17 adet yarı romörk, 6 adet beton mikser
çekici , 6 adet jcb , 5 adet ekskavator , 4 adet silindir, 1 adet yükleyici, 2 adet forklift, 1 adet
greyder, 4 adet bobcat, 2 adet mobil vinç
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Sosyal
Sorumluluk
Projelerimiz
Petkim İlköğretim Okulu
‘Eğitime %100 Destek Projesi’ kapsamında
yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır.
Petkim İlköğretim Okulu, 1 spor salonu, 1 konferans salonu,
5 derslikten oluşan ana sınıfı, 2 yemekhane, 1 kütüphane ve
45 derslikten oluşmaktadır.
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Diğer
Faaliyetlerimiz

Akaryakıt
İstasyonları

Körfez ve Gebze’ de OPET Akaryakıt istasyonlarımız hizmet vermektedir. İstasyonlarımızda birçok bankaya ait bankamatikler aktif haldedir.

Gebze OPET
Gebze – Kocaeli

Körfez OPET
Körfez – Kocaeli
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Türköz Düğün Salonları
Kocaeli ili, Derince ilçesi Yenikent Mahallesinde, 1654 m² inşaat alan üzerine kurulu toplam 4094 m² inşaat alanından oluşan Türköz İş Merkezi; 2 adet düğün
salonu, 1 adet nikâh salonu, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet süper market, 1 adet güzellik salonu ile modern mimari anlayışı ve Türköz İnşaat kalitesiyle 2009
yılında hizmetinize girmiştir.
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Belgelerimiz

“ HER
YENİ YAPI
SONSUZLUĞU
HEDEFLER ”

