
İNŞAAT - YAPI - TAAHHÜT









İ ş in izi Sizin Kadar Düşünüyoruz.. .



Bursa' nın önde gelen dinamik organizasyonlarından biri olan UAT Grup, 2 ana sektörde, 30' un üzerinde
çalışanı ve alanında uzman partnerleriyle her zaman öncü konumunda, güvenilir bir tedarikçi olarak, etik
değerlerden ve kaliteden ödün vermeyen bir vizyonla yer aldığı sektörlerde hizmet sunmaktır.

İnşaat sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni inşaat teknolojilerinin
getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek inşaat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına
katkı sağlamak amacıyla Bursa’da kurulmuş olan UAT Grup, kuruluşundan beri süregelen profesyonellik,
yaratıcılık ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek bulunduğu sektörlerde
saygın bir yer edinmiştir.

Ayrıca inşaat sektörü dışında, Türkiye’ nin geleceğe taşınmasındaki en önemli başlıklarından olan
“Markalaşma” alanında doğru hizmeti sunabilmek için, bünyesindeki pazarlama ekibiyle birlikte gururla
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çağın gereklerine uygun olan yeni pazarlama yöntemlerini, yeni fikir ve iş birliklerini, yaratıcı ekibiyle
birlikte, sektöründe ezber bozan projelerle, iş ortakları için fark yaratan uygulamaları hayata
geçirmektedir. 1972 yılında temelleri atılan grubumuzun bugünkü noktaya ulaşmasında, personelinin
deneyim ve profesyonelliği ile yönetim kadrosunun geliştirmiş olduğu strateji ve organizasyon yapısının
başarısı etkili olmuştur.

“Taşları atabiliriz, taşlardan şikâyet
edebiliriz, taşlara takılabiliriz, taşların

üzerine tırmanabiliriz ya da taşları
kullanarak görkemli bir inşaat

yapabiliriz.” 



NELER YAPIYORUZ?
BİNA, ENDÜSTRİYEL SANAYİ YAPILARI, ALT YAPI GİBİ İNSAN
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HER ÇEŞİT YAPININ MODERN
ÇÖZÜMLERİNİ, MİMARİ VE PROJE UYGULAMALARINI
KALİTELİ İŞÇİLİK, GÜÇLÜ EKİP VE YILLARIN GETİRDİĞİ
TECRÜBEMİZLE MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ. 



ALTYAPI İŞLERİ / TUZLA 

AR-GE MERKEZİ / BOSB MAKİNE TEMELİ / BOSB 

TADİLAT / DEMİRTAŞ OSB ÇELİK YAPI / HASANAĞA OSB TAAHHÜT / ORHANGAZİ



FAALİYET  ALANLARIMIZ
Fabrika ve tüm sanayi yapılarının inşaat işlerinde, proje aşamasından
başlayarak anahtar teslim hizmet vermekteyiz.
 
Doğru mimari ve mühendislikle projesi yapılmış, kaliteli malzeme
kullanılmış ve tekniğine uygun şekilde iyi bir işçilikle inşa edilmiş fabrika
ve sanayi yapıları ile güvende olursunuz.

Fabrika ve Sanayi
Yapıları İnşaat İşleri

Taahhüt İşleri

Çatı Asbest ve Kaplama
Uygulamaları

Çelik Konstrüksiyon

Isıtma, Soğutma, Doğalgaz,  
Havalandırma  Sistemleri 

Altyapı ve Zemin
Epoksi Uygulamaları

Tadilat ve Restorasyon Soğuk Hava Tesisi, Arıtma
Tesisi, Atık Alanı Kurulumu

İzolasyon, Cephe
Kompozit ve Silikon
Kaplama Uygulamaları

Prefabrik Yapılar



SAHA BETONU / ORHANGAZİ

BİNA YIKIMI / DEMİRTAŞ OSB



İNŞAAT

UAT Grup olarak çelik projelerinde, statik hesaplama
sonrası bağlantı detaylarının çözümü ve imalat
projesinin  çizilmesiyle  birlikte, çelik yapı ve  temel,
cephe kaplama, drenaj, doğal aydınlatma, kapı yerleri
gibi bir araya gelmesi gereken detayların uyumunu
sağlayarak ihtiyaca uygun doğru çözümler sunmaktayız.



İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 
DOĞRU ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ.

Yapısal ve mekan�k tüm �ht�yaçlarınızda 
s�ze özel çözümler�m�zle yanınızdayız.

20 Yıllık
İnşaat

Tecrübemiz

Sektörünüze  
Özel 

Çözüm

Sanayi
Yapılarındaki
Uzmanlığımız

Alanında
Uzman Teknik

Kadromuz

Doğru
Ekonomik
Modelleme

Teknik 
Çelik

Uygulamaları



Birçok sanayi tesisinin
revizyon projesini

başarıyla gerçekleştirdik.



FABRİKA 
TAAHHÜT İŞLERİAlanında Uzman

Ekiplerimizle

UZMAN KADRO...
Doğalgaz, elektrik, havalandırma,
ısıtma ve soğutma gibi uzmanlık
gerektiren işlerde,  özel personel
ve cihazlarımızla her zaman
yanınızdayız.

DOĞRU PLANLAMA...
Yapılarda oluşabilecek tüm
altyapı ve üstyapı sorunlarında
ya da iyileştirme projelerinde
doğru planlama ve hızlı çözüm
sunarak hizmet vermekteyiz. 

İŞ GÜVENLİĞİ...
iş güvenliği ve çalışanlarımızın
sağlığı birinci önceliğimizdir.
Güvenli bir ortamda ve uygun
çalışma koşullarında hizmet
vermek bizim için vazgeçilmez
bir unsurdur.

ANAHTAR TESLİM...
Proje başlangıcından   uygulama
sonuna kadar, sürecin tamamında
kusursuz hizmet anlayışımızla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÇEVREYE DUYARLI...
Yaptığımız imalatların çevreyle
dost ve yönetmeliklere uygun
olmasına özen gösteririz.

KALİTELİ UYGULAMA...

Saha koşullarına özel olarak, en
doğru uygulamayı yaparak  hem
zaman kaybının oluşmasının
hem de gereksiz maliyetlerin
doğmasının önüne geçeriz.



İHTİYAÇLARINIZA 
HIZLI VE GÜVENİLİR

ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.



ANAHTAR TESL�M  SANAYİ YAPILARI. . .
Projelerinizde ihtiyaç ve beklentilerinize yönelik olarak konvansiyonel sistem
fabrika inşaatı, çelik ve prefabrik betonarme fabrika İnşaatı, yerinde
dökme  betonarme fabrika inşaatı gibi hizmetlerimizle size özel çözüm
sunmaktayız.

Betonarme Prefabrik Taşıyıcı Sistem

Betonarme şekilde fabrikasyon olarak özel imal edilen prefabrik malzemeler,
yerinde döküm betonarme yapılara göre daha hızlı yapımı gerçekleşen
sistemlerdir. Günümüzde fabrika ve  sanayi tesislerinin %65'i prefabrik olarak
güvenle inşa edilmektedir. Soket sistemlerden, taban beton uygulamalarına kadar
A’dan Z’ye hizmet veren firmamız prefabrik yapıların  kalitesini arttırarak
müşterilerimiz için en efektif çözümleri sunmaktayız.

Betonarme Karkas Konvansiyonel Sistem

Betonarme, eğilme ve çekme kuvvetlerine dayanması için, içine uygun şekilde
çelik donatı yerleştirilmiş betonu ifade etmektedir.  Betonarme ile birbirine iyice
bağlanan bu iki malzemenin dış kuvvetlere karşı ortak çalışmaları sağlanmış
olmaktadır. Karkas ise demirli beton ile yapılmış yapıya denmektedir. Günümüzde
sağlamlığını kanıtlamış ve geçerli tekniklerden biri olan bu yapım sisteminde hızlı,
güvenli ve esnek ölçülere uyumlu şekilde çözümler sunmaktayız.

Çelik Konstrüksiyon Taşıyıcı Sistem

Betonarme sistemlere göre daha hafif olması nedeniyle çelik konstrüksiyon yapılar
daha az deprem yüküne maruz kalır. Bu sebeple oldukça sağlam yapısı olmaktadır.
İmalat ve montajda işçilik ve zaman bakımından oldukça tasarruf sağlamaktadır.
Çelik konstrüksiyon yapılarda oluşan ihtiyaca göre farklı konstrüksiyon sistemleri
uygulayabilmekteyiz.



TESİS İNŞAATI / BURSA

TESİS İNŞAATI / BURSA



SAHA BETONU / ORHANGAZİ

TAAHHÜT PROJESİ / BOSB

İKLİMLENDİRME SANTRALİ / BOSB

ASBEST İMHA VE PANEL KAPLAMA / KESTEL ATIK ALANI TEMELİ / BOSB



UAT  Grup olarak gerek projesi ve teknik şartları müşterimiz tarafından
belirlenmiş projelere anahtar teslim teklif  sunarak, gerekse müşterilerimizin
ihtiyaçlarını ortak şekilde belirleyerek, projelendirme aşamasından malzeme
seçimine ve anahtar teslim inşaatını tamamlayarak çözüm sunmaktayız.
 
Taahhüt ile inşaat yaptırmak isteyen fabrika ve sanayi yapılarında, tüm yapım
faaliyetlerini üstlenerek projenin kaliteli bir şekilde ve planlanan zamanda
tamamlanmasını sağlamaktayız.

PREFABRİK YAPI İNŞAATI / YENİŞEHİR



Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin projelerinde, alanında
uzman ekipleri proje süresi boyunca bünyemize katarak
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verip, sosyal
güvencelerini sağlamaktayız.

Şirketimiz projelerde görevlendirmek üzere, dönemsel
yoğunluklara göre mimar, inşaat mühendisi, elektrik
mühendisi, usta, operatör gibi uzmanlık gerektiren alanlarda
150 personele kadar sorunsuz biçimde hizmet
verebilmektedir.



UAT  Grup; otomotiv, tekstil, gıda ve enerji gibi çeşitli alanlarda başarı ile
faaliyetlerini sürdüren birçok kuruluşa, proje aşamasından başlayıp anahtar
teslim hizmet vermenin yanı sıra çevreye saygılı, güvenilir ve nitelikli yapılar
inşaa ederek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur.
 

ALTYAPI VE MEKANİK TESİSAT / KOCAELİ

ÇELİK PLATFORM / BOSB

SAHA BETONU / BOSB



Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek
önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm
kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda,
sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik
yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.
 
Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin
bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize
sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa,
gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak
görüyoruz.



İş sağlığı ve güvenliği, çevre politikası alanında hedefimiz; “Çevre ve insan sağlığı adına
gerekli tedbirleri alarak, sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor. Bu hedefe
ulaşmak için UAT Grup olarak üzerimize düşen görevleri gerçekleştirmeyi taahhüt
ediyoruz:

 Çevre ve insan sağlığına karşı gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli
önlemleri alıyoruz. Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve
çevrenin korunması konularında bilinçlendiriyoruz. Doğal kaynakları ve enerjiyi
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıyoruz.  Faaliyetlerimizin insan ve çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ediyoruz.
 
Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil,
geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu taşıyoruz.



BAŞLADIĞIMIZ HER İŞTE  
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ GELİR



www.uatgrup.com



ODUNLUK MAHALLESİ 
KUTLU SOKAK
ZAMANOĞLU İŞ MERKEZİ
NO:6 D:5 NİLÜFER/BURSA
 
0224 441  72 44
www.uatgrup.com


