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Hakkımızda
Firmamız, 39 yıllık sektör tecrübesi ve donanımlı teknik kadrosu ile Ankara Ostim - Organize sanayi bölgesinde kurulu olup;
• Otokorkuluk Sistemleri
• Ses Perdesi 		
• Cephe Giydirme		

• Yaya Korkulukları 		
• Rüzgar Bariyeri 		
• Çelik Yapılar 		

• Paslanmaz Korkuluklar
• Dekoratif Direkler
• Çelik Köprüler

üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir.
Dünya Sistemi içerisinde güçlü ve etkili olabilmemiz, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olmamıza bağlıdır. Ülke kalkınması ve gelişiminin en etkili
yolunun kaliteli olduğu bilincinden hareket eden firmamız,"kaaliteli üretim ile kalkınma" stratejisini amaç edinmiştir. Firmamız 3000 m2'lik bir alanda
teknik altyapısını sürekli geliştirerek, makine parkı kapasitesini arttırarak, kaliteli ve güvenilir üretim anlayışı ile imalatının ve üretiminin büyük bölümünü
ihracata yönelik olarak yapmakta, sektöre ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle Türkmenistan' da bitirdiğimiz ve devam eden
projelerimizde sektörümüzde lider işler yapmaya devam ediyoruz. Tüm projelerimizde kaliteyi ön plana alıyoruz. Firmamız, bu hedefteki bütün
belgelere sahiptir. Aynı zamanda sektörümüzde kullanılmak üzere makine tasarım ve üretimi yaptığımız Ar-Ge bölümümüz de bulunmaktadır.

About Us
The Company is located in Ostim Organized Industrial Zone, Ankara with a sector experience for 39 years and experienced technical staff, and
operates in the following production areas:
• Guardrail Systems 		
• Pitch Of Voice		
• Side Plating 		

• Pedestrian Guardrails
• Wind Barrier			
• Steel Structures		

• Stainless Guardrails
• Decorative Poles
• Steel Bridges		

Being strong and effective within the world system depends on being an advanced and developed country. The Company being aware of the
most effective way of development of the country is quality production has aimed at the strategy of "development with quality production". The
Company carries out a large part of its manufacture and production for exporting with quality and reliable production concept by continuously
improving the technical infrastructure and increasing the capacity of machine park in 3000 m2 area; and contributes to the sector and development
of the country. We continue to do leading jobs in our sector especially in Turkmenistan with completed and ongoing projects. We put the quality
at forefront in all of our projects. The Company has all the certificates in this target. At the same time, we also have an R&D department where we
design and manufacture machines for using in our sector.

Şirket Profili

Company Profile

YENTE, 1978 yılında Türkiye'de Korkuluk Sistemleri üzerine kendi pazarını
oluşturmuş, bu pazara özgün ürünler kazandırmış, Türkiye’de ve dünyada
yaptığı köprü ve yol koruma sistemlerine dair projeleriyle öncü olmuştur.

YENTE established its own market on Railing Systems in Turkey in 1978,
brought unique products to this market, and become a pioneer with its projects
in Turkey and in the world with regards to bridge and road protection systems.

Tamamen yerli sermaye ile kurulan YENTE , çelik ve makine sektöründe
Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle oluşturduğu modern üretim tesis ve
standartlarına sahiptir.

YENTE, established with completely domestic capital, has modern
production facilities and standards which have been generated along with the
importance given to the R&D studies in the steel and machinery sector.
It is a brand of TURKEY that exports products to more than 10 countries.

Ülkemizin 10’dan fazla ülkeye ürün ihraç eden bir TÜRKİYE markasıdır.
YENTE Sektörün öncü kuruluşudur. Deneyimli çalışanları ile kurumsal
yönetime sahip YENTE ‘nin başarısı, yatırıma ihtiyaç duyulan ürünlerde yaptığı
girişimlere ve diğer üretici firmalarıyla rekabet ederek dünya ölçeğinde bir
firma olma çabasındadır.
YENTE, müşterilerine ürettiği çözümlerle projelerindeki katma değeri
arttırmaktadır. Ana faaliyeti olan korkuluk sistemleri konusunda teknolojiyi doğru
kullanarak, özellik ve kapasitelerde yenilikler geliştirmekte, üretmekte, bu ürünleri
yurtiçi ve yurtdışı pazarına satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını
gerçekleştirmektedir.
Korkuluk ve otokorkuluk sistemleri üreticisi olan YENTE, birleştirici ve
insan odaklı tavrıyla başarısını sürekli kılarak daima milli ekonomiye olan katkılarını
arttıracaktır.
Misyon
Makina ve çelik sektörü ile ilgili kaliteli, güvenilir, uygun ürün ve
hizmet verme amacı ile üretim anlayışını sürekli geliştiren bir yapıya sahip
olmak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşteri memnuniyetini en üst
seviyede koruyarak sektörde aranan kuruluşlar arasındaki yerini muhafaza
etmek.
Vizyon
Yeniliklere açık, güvenilir ve her konuda öncü yaklaşımlarla,
müşterilerine her zaman en iyi ürünleri ve hizmeti veren, yeni ürünlerin
geliştirilmesi için çaba gösteren, çalışanları ile birlikte topluma faydalı bir
büyüme yapısına sahiptir.
Değerlerimiz
• Kalite ve güvenirlik odaklı çalışma anlayışı
• Müşteri memnuniyeti
• Çalışanların kişisel gelişimini teşvik ve destek olma
• Şirket içi ve şirket dışı iletişim kalitesi
• Yüksek ahlâk değerlerinin korunması
• Ekip çalışması

YENTE is the leading company of the sector. It is one of the best industrial
organizations in its field. The success of YENTE which has corporate governance
with its experienced employees is the outcome of its efforts to become a worldwide company by competing with other manufacturers and with its initiatives on
products requiring investment.
YENTE is increasing the added value in its projects with the solutions
generated for its customers. The Company develops innovations in features
and capacities, sells those products to the domestic and foreign market, and
conducts the post-sales service organizations by properly using the technology
with respect to railing systems which is its main field of activity.
YENTE, which is the producer of railing and guardrail systems, will increase
its contributions to national economy by perpetuating its success along with its
consolidative and human-oriented attitude.
Mission
To have a structure constantly improving the understanding of
production with the purpose of providing high quality, reliable, appropriate
products and services related to machinery and steel sector. To maintain
the place among the qualifiable institutions in the sector by keeping the
customer satisfaction in the highest level both in the country and abroad.
Vision

To have a socially beneficial growth structure together with the
employees who are open to innovation, reliable and pioneering in every
way, always giving the best products and services to the customers, striving
for the development of new products.
Values

• Quality and reliability-oriented working understanding
• Customer satisfaction
• Encouraging and supporting employees' personal developments
• Intercorporate and external communication quality
• Protection of high moral values
• Teamwork
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Arzu Köprüsü
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Amuderya Köprüsü
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Dekoratif Panel Korkuluk
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Dekoratif Panel Döküm
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Dekoratif Panel Döküm
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Paslanmaz Kavşak Korkuluk
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Yaya Korkuluk
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Gökçe Köprüsü

Proje Öncesi

Proje Sonrası
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Paslanmaz Korkuluk
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Paslanmaz Korkuluk
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Paslanmaz Merdiven, Balkon ve
Bahçe Korkulukları
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Dekoratif Aydınlatma
Direkleri ve Totemler
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Dekoratif Aydınlatma
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Otokorkuluk ve Köprü Korkuluğu
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Otokorkuluk
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REFERANSLARIMIZ

1

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Geneli Havalimanları Elektrik İşleri

1981-1985

2

Eskişehir Odunpazarı B. Elektrik İşleri

1983

3

Ankara Güdül Çağa Sağlık Ocağı ve Lojmanları Elektrik İşleri

1984

4

Çankırı Çerkeş Karga Köyü Afet Konutları Elektrik İşleri

1985-1986

5

PTT Radyolink Elektrik ve İhata İşleri

1985-1990

6

Dış Kapı SSK Hastanesi Tadilatı

1988-1989

7

Oto Yedek Parçası İmalatı - İstanbul

1990-1996

8

İstanbul B.B. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Elektrik Çevre Aydınlatma

1992

9

İstanbul B.B. Ulus Parkı Havuz Düzenlemesi

1995

10

Psw2 Pompa İstasyonu ag-og elektrik trafo binaları inşaatı işi

1998

11

Altınpark B Blok sergi salonu çatı Onarımı

1998

12

Ankara Asfalt İşleri Şube Müdürlüğü Elektrik İşleri

1999

13

Eski Kıbrıs taş ocağı 1 ve 2 no’lu konkasör merkezi çevre aydınlatma işi

1999

14

Ankara Balgat Türkocağı Caddesi eng. ve direk üstü trafo deplase işi

1999

15

Dikmen Sinan cad. Yayar kaldırım ve bordür yapılması

2000

16

Ulus Sanayi cad. Ve cadde bağlantı sokaklarının yaya kaldırım işi

2000

17

Aşti karşısı otoparkın otomatik giriş sistemi yapılması

2000

18

Ulus Sanayi cad. Andezi bordür ve yaya kaldırım işi

2001

19

Çankaya Libya cad. Yaya kaldırımı ve bordür yapılması

2001

20

Aşti karşısı 2. Kısım otorparkın otomatik giriş sistemi yapılması

2001

21

Keçiören itfaiye müdürlüğü doğalgaz dönüşüm işi

2002

22

Protokol yolu üzerinde bulunan bayrak direklerinin yenilenmesi

2003

23

Akşemseddin Caddesi yol aydınlatmasi işi

2003

24

Ankara B.B. 1200 adet ferforje korkuluk yapılması

2004

25

Belediye Hastanesi çelik konstrüksiyon yangın merdiveni yapılması

2005

26

İstanbul B.B. Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Rekonsüksiyonu (5.400.000TL)

2006-2007

27

Eskişehir Yolu 8. Km galvaniz babali paslanmaz korkuluk

2007

28

Kuğulu Park alt geçitleri 2 sıralı, paslanmaz babali korkuluk

2007

29

Ankara Geneli 18ad Köprü ve Tünelin Paslanmaz Korkulukları

2008-2009

30

Park vadi evleri girişi Paslanmaz Parapetüstü Korkuluk

2008

31

Türkmenistan Geneli 90 ad Köprünün Yaya ve Otokorkulukları (5.130.000$) / Net Yapı

2009-2011

32

Hasköy – Siteler Köprüsü Korkulukları / Nata İnşaat

2009
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33

Malatya Sanayi Kavşağı Korkulukları / Yapsan İnşaat

2010

34

Edirne Uzun Köprü Korkulukları / SNH İnşaat

2010
2011

35

Vozrojdenie Çevreyolu Köprüleri RGB Aydınlatması ve Ses Perdeleri (2.480.000$)

36

Arzuw Köprüsü RGB Aydınlatması ve Ses Perdesi

2012

37

Net Yapı Bereket Tren Garı Sanatsal İşleri

2012

38

Nata İnşaat Mary Gökçe Köprüsü RGB Aydınlatması, Ses Perdesi ve Otokorkuluk

2012

39

Bouygues France Aşkabat Yeni Fuar Merkezi Çelik Asma Tavan Konstrüksiyonu

2013

40

Net Yapı Karakum Çölü Serhatyaka Tren Garı Sanatsal İşleri ve Yağ Tankları Yapımı

2013

41

Türkmenistan Bereket 21ad Köprünün Yaya ve Otokorkulukları (910.000$)

2013

42

Vialand Korkulukları Yapılması

2013

43

Nata Türkmenistan Daşoğuz 7 ad Köprünün Ses Perdesi ve Otokorkulukları

2013

44

Türkmenistan Bitüm Tankları Yapımı / Nata İnşaat

2013

45

Batıkent Üst Geçitleri Korkulukları / Söğüt İnşaat

2013

46

Kastamonu Sanayi Kavşağı Korkulukları / Aslanlar İnşaat

2014

47

Otokorkuluk ve Yaya Korkuluk / Türkmenistan Bereket-Türkmenbaşı Arası Köprülerin

2014

48

Paslanmaz Yaya Korkuluğu / Türkmenistan Göroğlu-Köşi-Bedew-Emre-Oğuzhan Köşesi-Andalip Yolu

2014

49

Dekoratif Aydınlatma Direkleri / 10 Yıl Abadancılık Caddesi (728.200$)

2014

50

Dekoratif Aydınlatma / Galkınışıngalkanyolları Direkleri (371.000$)

2014

51

Sanatsal İşler / Türkmenistan Aşkabat Şehri Geneli (10.982.000$)

2014-2016

51

Gaziantep Sanayi Kavşağı Köprüsü Korkulukları / Aslanlar İnşaat

2015

52

Net Yapı Etrek Tren Yolu Köprüleri Korkulukları

2015
2015

53

Belarus Minsk Köprü Korkuluğu / Rönesans

54

Paslanmaz Izgara ve Rögar Kapağı / Polimeks / Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı ve Aşkabat Havaalanı

2016

55

Otokorkuluk / Manisa Büyükşehir Belediyesi

2016

56

Amuderya Nehri Köprü Korkuluğu (1.215.000$) / Altkom Ukraine

2016

57

Ordu Otokorkuluk / Aksa Enerji

2016

58

Elazığ Otokorkuluk / Aslanlar İnşaat

2016

59

İstanbul Otokorkuluk / Bimar İnşaat

2016

60

Uşak Otokorkuluk / Utaş

2016

61

Manisa Alaşehir Otokorkuluk / Zorlu Enerji

2016

62

Türkmenistan 1-2 Şantiyesi Köprü Giydirme / Nata İnşaat

2016

63

Türkmenistan Doğalgazı Sıvılaştırma Tesisi Korkulukları / Rönesans

2017
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