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OUR HISTORY OF INNOVATION

HAKKIMIZDA | ABOUT US

“Başarı, YÖNSİS için hedef değil yoldur”

Merhaba...
Yönsis; kurumsal konumlandırma, bilgilendirme, yönlendirme, kimliklendirme gibi
çevresel ve mimari işaretlemeler konusunda eksiksiz hizmet vermek ve üretim yapmak
amacı ile doğru donanım ve doğru ekibi bir araya getirmeyi başarmış bir firmadır.
Okul, metro, havaalanı, fuar, tatil köyü, otel, banka, fabrika, iş merkezi, AVM, hastane,
yerleşkeler gibi mimari yapıların iç ve dış yönlendirmeleri ve bilgilendirmelerinde olduğu
gibi şehir yönlendirme ve uyarı sistemlerinde de uluslararası standartlara uygun, kolay
algılanabilir, doğru konumlandırılmış projeler tasarlar, uygular ve üretir.
1989 yılında İzmir’de hizmet vermeye başlayan YÖNSİS, kısa süre içinde, merkezi Danimarka’da
bulunan ve dünya pazarında markalaşmış, ürünleri, TSE tarafından kabul edilen ISO
9001 Uluslararası Kalite Güvence sistemindeki MODULEX temsilciliğini üstlendi.
YÖNSİS ilerici yapısı gereği, akılcı donanım yatırımlarıyla teknolojisini ve kurum içi – kurum
dışı eğitimlerle uzman ekibinin bilgisini güncellemeyi bir gelenek haline getirdi. YÖNSİS
yeni malzemeler (dokulu vinil, foreks, polikor vb.), karma malzemelerden oluşan sistemler,
farklı baskı teknikleri, CNC sistemler ve lazer sistemleriyle iç ve dış mekânlarda sınırsız
üretim olanağı ile müşterisine olası en zengin “menü” ile hizmet vermektedir.
YÖNSİS endüstriyel tasarım, mühendislik ve görsel tasarım konusunda uzmanlaşmış
kadrosu ile projeye, uygulamaya ve ürüne başka açılardan bakma yeteneğini geliştirmiştir.
Ekip, sahip olduğu bu yetenekle tasarım gücünü işe yansıtmanın yanı sıra, hızlı,
ekonomik ve etkin çözümleriyle müşteri memnuniyetini de sağlamış olmaktadır.
YÖNSİS Türkiye genelinde, birçok şehirde farklı alan ve yapılarda iç ve dış mekân yönlendirme,
kurumsal konumlandırma ve bilgilendirme gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmiştir.
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Bu tanıtım dosyası; projelendirmeden montaja kadar, ürün–sistem bütünlüğü içinde tam hizmet veren
YÖNSİS’in çalışma alanları, ürünleri ve referansları hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

“For YÖNSİS; success is not a target but a path”

Hello…
Having succeeded in bringing together the proper equipments and the proper team to ensure
impeccable service provision and production in the area of ambient and architectural signage including
corporate positioning, information, wayfinding and identification, YÖNSİS designs, implements
and manufactures eye catching, well-positioned projects at international standards for indoor and
outdoor signs of architectural buildings such as schools, subways, airports, exhibitions, holiday
resorts, hotels, banks, factories, business premises, shopping centers, hospitals and campuses.
Having initiated its operations in İzmir in 1989, YÖNSİS soon became the representative
of MODULEX, a brand based in Denmark, with ISO 9001 International Quality Assurance,
well-known worldwide and products endorsed by Turkish Standards Institute.
Making it a tradition updating its technology with its progressive nature and smart hardware
investments, and knowledge of its expert team through both in-house and external trainings, YÖNSİS
serves its customers with the most wide range of products involving new materials, CNC systems
and laser systems and an unlimited production possibility for both indoor and outdoor facilities.
Incorporating a team of experts in the fields of industrial design, engineering
and visual design; the company has improved its ability to view the project,
application and product from numerous different perspectives.
With such capability, the team ensures customer satisfaction through rapid, economic and
efficient solutions, as well as reflecting the power of design on the work done.
YÖNSİS has successfully performed indoor and outdoor wayfinding, corporate positioning and
identification projects in various fields and buildings in several provinces throughout Turkey.

scale services from project designing to installation, with product/system integrity.
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the fields of operation, products and references of YÖNSİS, a company which offers full
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This information file has been put together with the purpose of providing information on

ÇALIŞMA ALANLARI | FIELDS OF OPERATION

“Görünür olmak, görülmek ve anlaşılmak için YÖNSİS”

YÖNSİS mimari ve çevresel işaretleme, yönlendirme ve bilgilendirmenin söz konusu olduğu
her türlü iç ve dış alanda projelendirme, uygulama ve üretim rollerini etkin bir şekilde üstlenir.
Alana ve ihtiyaca yönelik olarak mimari bütünlüğün bir parçası olarak tasarlanan
ve geliştirilen proje, kolay algılanan, çevre koşullarına yüksek dayanımlı ve
yenilikçi ürünlere dönüştürülür. YÖNSİS hemen her mimari ve çevresel alanda
bilgilendirme, yönlendirme ve kimliklendirme’ye dair doğru çözümler sunar.

Metrolar | Subways

Stadyumlar | Stadiums

Fabrikalar | Factories
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Garajlar | Terminals

Gemiler | Cruise Ships

Alışveriş Merkezleri | Shopping Centers

Oteller | Hotels

İş Merkezleri | Business Premises

Kütüphaneler | Libraries

Limanlar | Harbours

“YÖNSİS: For being in view, being in sight and being in mind”

YÖNSİS efficiently undertakes the tasks of project designing, implementation and production in all kinds of indoor
and outdoor sites, involving architectural and ambient signage, information, wayfinding and identification.
Projects designed and developed as a part of an architectural unit in line with the relevant
venue and requirement are transformed into eye catching, innovative products with
extensive resistance to ambient conditions. YÖNSİS offers accurate solutions for
information, wayfinding and identification in all kinds of architectural and ambient settings.

Havaalanları | Airports

Tatil Köyleri | Holiday Resorts

Müzeler | Museums

Yer İmleri | Placemakings

Restaurantlar | Restaurants

Fuar Alanları | Fair Areas

Sergilemeler | Exhibitions

YÖNSİS — OUR HISTORY OF INNOVATION

Bankalar | Banks
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Okullar | Schools

Hastaneler | Hospitals

HİZMETLER | SERVICES

“İnsanın olduğu her yerde YÖNSİS’e ihtiyaç var”

YÖNSİS, mimari bütünlüğün bir parçası olmanın yanı sıra doğru tasarlanmış, doğru algılanan ve doğru
konumlandırılmış ürünler ve projeler üzerinde çalışır. Ürünlerin bulunduğu alanın fiziksel koşullarından,
alanı kullanacak olan hedef kitleye kadar birçok etkeni değerlendirerek projelerini tasarlar ve uygular.
Tasarım ve Mühendislik
YÖNSİS, fiziksel çevreye uygun ölçek ve konumlandırma gibi konularda uzman mimarlar,
hedef kitlenin gereksinim ve sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcı, işlevsel çözümler üreten,
üretim teknikleri, malzeme ve teknik avantaj bilgisi ile hizmet veren endüstri mühendisi ve
endüstriyel tasarımcı uzmanlar, görsel iletişim ve uygulamalar alanında çalışan grafik tasarımcı
uzmanlar, tasarlanan ürünlerin üretilmesinden montaj aşamasına kadar geçen süreçte rol alan
trafikerler ve ürünlerin doğru şekilde konumlandırılması için yetkin montaj ekibi ile hizmet
verir. Kusursuz uyum ve zamanında iş teslimi için çalışan ekip, plana sadık kalarak hareket
eder. Müşteri, süreç sonunda kâğıt üzerinde gördüğü ürünün/sistemin gerçeğine sahip olur.
Yetkin Teknolojik Donanım, Yenilenen Bilgi, Zengin Malzeme Seçeneği
YÖNSİS, bilgi ve teknolojisini sürekli güncelleyen yenilikçi bir firmadır. Sektörde ilerici yapısıyla
tanınan firma 2004 yılında lazer teknolojisi kullanmaya başlayıp hizmet alanını genişletti
ve başka hiçbir donanımla gerçekleştirilemeyecek projelerle portföyünü geliştirdi.
Firma, CNC freze tezgâhları, plotterlar, lazerli sistemleriyle vinil, alüminyum, pirinç, pleksiglas, foreks,
MDF, polikor ve benzeri malzemeleri istenilen boyutlarda kesme, oyma ve dekupe işlemleri ile renk
sınırlaması olmaksızın sayısız kombinasyonda iç ve dış mekân uygulamaları üretebilmektedir.
BUGÜN: Hızlı, doğru algılanan “yenilikçi” mimari ve çevresel iletişim işaretlerini alana, amaca ve
kullanıcıya yönelik olarak doğru projelendirmek ve doğru uygulamak bugünkü görevimizdir.
YARIN: Ülkede lider konumu korumak ve uluslararası pazarda hemen akla
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gelen yenilikçi firmalar arasında yer almak hedefimizdir.

“Wherever there are people, there is a need for YÖNSİS”

Apart from being a part of the whole architectural unit, YÖNSİS works on adequately
designed, accurately perceived and correctly positioned products and projects. Projects are
designed and implemented following an evaluation of several factors from physical properties
of the venue incorporating the products to the target audience to utilize the venue.
Design and Engineering
YÖNSİS provides its services with a team of architects who are experts in the fields of scaling and
positioning in line with the physical setting; industrial engineers and industrial designers knowledgeable
in production techniques, materials and technical advantages who generate aesthetic, creative and
functional solutions to cater the requirements and problems of the target audience; graphics designers
who work in the fields of visual communications and applications; print makers who undertake tasks
from production of the designed products to the installation stage; and, an efficient installation team
who adequately position the products. This team of experts functioning with impeccable harmony to
ensure timely delivery of products always stays on course. At the end of the process, the customer is
provided with the full-fledged version of the picture of the product/system he/she has seen on paper.
Competent Technological Equipments, Updated Know-how, Ample Selection of Materials
YÖNSİS is an innovative firm, continuously updating its know-how and technology. Well-known in its
industry for its progressive nature, the company has started to employ the laser technology in 2004,
expanding its scope of service, and develop its portfolio with projects that cannot be realized otherwise.
The company is capable of cutting, engraving and extracting all kinds of materials including vinyl,
aluminum, brass, plexiglas, forex, MDF and policor with its CNC milling machines, plotters and laser systems
to produce an endless selection of interior and exterior applications without any color restrictions.
TODAY: Our duty today is to adequately design and implement projects involving rapidly and accurately

one of the innovative firms that first come to mind in the international market.
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TOMORROW: Our aim is to maintain our leader position in the domestic market and become
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perceived, “innovative” architectural and ambient signage to suit the venue, the purpose and the user.

İŞ AKIŞI | WORKFLOW

TA S A R IMD A N, ÜR E T İMİN HER A Ş A M A S IN A K A D A R YÖNS İS
YÖNSİS müşterilerinin ihtiyaçlarını nesnel olarak değerlendirir. Müşterileriyle işbirliği içinde ve hedef
kitle merkezli bir çalışma ile projelerini başarıyla uygulayan YÖNSİS, yetkin ekibi, ileri teknolojiye sahip
donanımı, işbilgisi ve deneyimi ile farklı sektörlerde yer alan firma ve kuruluşlara mimari ve çevresel
işaretleme konusunda profesyonel çözümler üretir. YÖNSİS, 5 temel aşama ile projelerini yürütür:
1 | Projelendirme ve Proje Analiz Çalışmaları
2 | Tasarım Programının Oluşturulması
3 | Konsept Proje Tasarımı
4 | Kesin Proje Tasarımı
5 | Uygulama Projesinin Hazırlanması

YÖN S İ S F ROM DE S IGN T O T HE EN T IR E P RODUC T ION P RO C E S S
YÖNSİS evaluates the requirements of its clients in a subjective manner. Successfully implementing
its project through a target audience oriented effort and in cooperation with its clients, the
company produces professional solutions in terms of architectural and ambient signage to firms and
institutions from various industries thanks to its competent team, advanced technological equipments,
extensive know-how and experience. YÖNSİS conducts its projects through 5 principal phases:
1 | Project Designing and Project Analysis
2 | Construction of the Design Program
3 | Concept Project Design
4 | Final Project Design
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5 | Drafting of the Implementation Project

P ROJEC T DE SIGNING A ND P ROJEC T A N A LY SIS
Pr oje incelener ek mekânların birbirleri ile bağlantıları, geçişleri, giriş- çıkış ilişkileri
analiz edilir. Yapılan analize gör e mekânlara ait yönlendirme ihtiyaçları tespit edilir.
T he pr ojec t is e xamined and the connec tions, transitions, entrance–e xit
inter–r elations of venues ar e analy zed. Signage r equir ements for the r elevant

YÖNSİS — OUR HISTORY OF INNOVATION

venues ar e deter mined in line with the analysis conduc ted.
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P ROJEL ENDİR ME V E P ROJE A N A L İZ Ç A L IŞM A L A R I
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2

TA S A R IM P RO GR A MININ OL UŞ T URUL M A SI
CONS T RUC T ION OF T HE DE SIGN P RO GR A M
Proje analizinde tespit edilen ihtiyaçlara gör e ürün tasarımı için ger ekli olacak mekânlara
ait dekoras yon çalışmaları incelener ek tasarım için kullanılabilecek mater yaller seçilir.
Decorations of the r elevant venues ar e e xamined in ter ms of the pr oduc t design r equir ements
determined in the pr ojec t analysis and mater ials that may be used for the design ar e selec ted.

A

PROJENİN ÖN DEĞERLENDİRİL MESİ
PR E-A SSESSMEN T OF T HE PROJEC T
• Müşteri ihtiyaçları ve hedeflerini belirleme
• Determination of client requirements and objectives
• Marka ve görsel kimlik öğelerini özümseme
• Incorporation of brand and visual identity elements
• Çevre ve yapı planları ile ayrıntılı plan ve çizimlerinin analizi
• Analysis of environmental and structural plans and drawings

B

TA SA RIM S TR ATEJİSİ V E PL A NL A M A SI
DESIGN S T R AT EG Y A ND PL A NNING
• Hedef kitle analizi
• Target audience analysis
• Hedef kitle merkezli konsept tasarımı
• Target audience oriented conceptual design
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• Görsel tasarım ve teknik özelliklerin detaylandırılması
• Detailing of visual design and technical properties

C

MİM ARİ Y E U Y UMLULUĞUN KONTROLÜ
CHECKING A RCHI T EC T UR A L COMPAT IBILI T Y
• Tasarım stratejisinin netleştirilmesi
• Construction of the design strategy
• Prototip uygulamaları
• Prototype implementations
• Saha değerlendirmesi ve geribildirimler
• Field assessment and feedbacks

CONC EP T P ROJEC T DE SIGN
Konsept tasarım, mimari pr ojenin bir bütün olarak algılanarak uyumu gözetiler ek oluş turulur.
Ürünlerin mekânda algılanabilirliğinin yüksek olması hedeflener ek ve ürün-kullanıcı
ilişkisini tanımlayan ürünler sunulur. Bu aşamada tüm mekânlara ait ürün ailesi tasarlanır.
T he conceptual design is per ceived as a whole with the ar chitec tural pr ojec t and
pr epar ed by obser ving compatibilit y ther ewith. Pr oduc ts illustrating pr oduc t-user
r elationship ar e of fer ed, tar geting high per ceptibilit y of pr oduc ts in the r elevant venue.
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In this phase, the pr oduc t family for the entir e set of venues is designed.
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KONSEP T P ROJE TA S A R IMI
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4

K E SİN P ROJE TA S A R IMI
F IN A L P ROJEC T DE SIGN
Konsept pr ojenin iş ver en ve ilgili temsilcileri ile beraber ana proje üzerinden
değerlendirilmesinin ar dından, bütünü oluş turan tüm öğeler “ölçü, r enk, mekân
ve adet” vb. kriterleri ile detaylandırılarak proje son şeklini alır.
Following the assessment of the concept pr ojec t together with the
client, all elements constituting the whole (dimensions, number s,
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color s, venues) ar e detailed and the pr ojec t is f inalized.

DR A F T ING OF T HE IMP L E MEN TAT ION P ROJEC T
Kesinleşen pr oje ve karar verilen ürünlerin mimari projedeki çözümlemeleri doğrultusunda
ür etime yönelik çalışmalara başlanır. İlk olarak prototip uygulamaları, ar dından
ür etim ve ürünlerin montaj çalışmaları ile uygulama hazırlıkları tamamlanır.
Pr oduc tion pr ocesses ar e initiated in line with the f inalized pr ojec t and the
analyses of the selec ted pr oduc ts in the ar chitec tural pr ojec t. Fir st of all,
the pr otot ype implementations ar e conduc ted and then the implementation
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Askılı Yönlendirme Panosu

P

Projecting Pictogram Panosu

08

Bilgilendirme Panosu
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pr eparations ar e completed thr ough the pr oduc tion and installation phases.
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U YGUL A M A P ROJE SİNİN H A ZIR L A NM A SI
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UZM A NLIK A L A NL A R I
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FIEL D S OF E X PER T ISE

BİLGİLENDİRME TASARIMI
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INFOR M AT ION DE SIGN

Bilgilendirme tasarımı, hayatın her anında ve her alanında bize yol gösterir, bilgilendirir. İstediğimiz yere
kolay ulaşmamızı, doğru trene binmemizi, kamusal alanlarda zaman kaybetmeden hedefimize ulaşmamızı
sağlar. Doğru ve eksiksiz bilgilendirilen toplumlarda insanlar güvenli ve sağlıklı yaşama olanağına sahip
olurlar. İyi bir bilgilendirme tasarımı; alan dolaşımını daha keyifli hale getirirken, iş yapma maliyetini de
düşürür; kazaları azaltır, gecikmeleri önler ve öfke oluşumunu önler. Bilgilendirme tasarımı, kısacası insan
yaşamını kolaylaştırır.
YÖNSİS iletilmek istenen bilginin hedef kitlenin kolay ve doğru algılanması için kavram, sistem ve ürün
tasarlar, üretir ve konumlandırır. Doğru malzeme, ekip ve donanım kadar doğru stratejiyle güçlü tasarımın
işbirliği sonucu etkili bilgi aktaran sistemler üretilir. YÖNSİS veriyi görselleştirip, kolay ve doğru algılanan
üç boyutlu mimari öğelere dönüştürür.

Information designs guide us through all areas of life at all times. They enable us to easily reach our destination, take the correct train, and find our way through public spaces. People are provided with safe and
sound living conditions in societies guided adequately and accurately. A good information makes strolling in
a venue more pleasant, decreases working costs and also accidents, and prevents delays and frustration. In
brief, information design provides convenience for the human being.
YÖNSİS designs and positions concepts, systems and products aimed at ensuring perception of the informa-

well as proper strategy and powerful design. YÖNSİS visualizes the data and transforms them into easily and
accurately perceived three-dimensional architectural elements.
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are produced through the cooperation of adequate materials, adequate team and adequate equipments, as
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tion conveyed by the target audience. Systems conveying the relevant information in an efficient manner

YÖNLENDİRME TASARIMI

20

YÖNSİS — UZMANLIK ALANLARI

WAY F INDING DE SIGN

Hemen her türlü alanda; nerede olduğumuz, nereye gitmemiz gerektiği ve oraya nasıl ulaşacağımız konusunda bize rehberlik eden işaret, harita, markalandırma ve benzeri araçların tamamına “yönlendirme öğeleri”,
bu öğelerin bir strateji ile üretilip konumlandırılmasına ise “yönlendirme sistemi” denilmektedir. Bir yönlendirme sistemindeki öğeler, söz konusu alanın peyzaj mimarisi, aydınlatması, görsel kimlik ve mimari
tasarım öğeleri ile uyum içinde olmalı, hedef kitlenin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yapıda kurgulanmalıdır.
Başarılı bir yönlendirme sistemi; hastaneler, okullar, kamusal alanlar, AVM’ler, müzeler, toplu ulaşım noktaları, hatta tüm kente kavranabilmesi kolay bir boyut ekler. Yönlendirme sistemleri ziyaretçilere, çalışanlara
ve o yerin sakinlerine eşlik eden güvenilir ve akıllı rehberlerdir.
YÖNSİS, iç ve dış alanlarda yaptığı başarılı yönlendirme projeleri ile işletmelerin kullanım kolaylığına katkı
sağlamasının yanı sıra marka değerlerinin bir parçası olmayı başarmıştır.

The signs, maps, brands and similar tools that guide us through our destination in almost all kinds of
settings (where we are, where we are supposed to head to and how we are to reach there) are altogether
called “wayfinding elements”, and production and positioning of these elements with a certain strategy is
called “wayfinding system”. The elements contained in a signage system have to be compatible with the
elements of landscape architecture, illumination system, visual identity and architectural design of that
particular venue, and the wayfinding system has to be built in a way so as to respond to the requirements

centers, museums, public transportation centers – in fact, the entire city. Wayfinding systems are reliable
and smart guides that accompany the visitors, employees and residents of venues.
Besides contributing to enterprises in terms of ease of use with its efficient indoor and outdoor wayfinding
projects, the company has also succeeded to be a part of their brand value.
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A good wayfinding system adds an easily perceivable dimension to hospitals, schools, public areas, shopping
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of the target audience.

KİMLİKLENDİRME TASARIMI
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IDEN T IF IC AT ION DE SIGN

Kimliklendirme tasarımı, kurumların görsel kimlikleri doğrultusunda hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı amaçlayan, görsel unsurlardan oluşan bir sistemdir. Kimliklendirme tasarımının öğeleri, kurumsallaşmanın görünür kanıtlarıdır. Kurumsal kimlik öğelerinin hedef
kitleyle buluştuğu ilk unsurlar, işletmelerin çevresel ve mimari olarak kullandıkları “bilgilendirme”,
“yönlendirme” ve “kimliklendirme” amaçlı işaretlemelerdir. YÖNSİS çeyrek yüzyıla yaklaşan hayatında
yüzlerce işletmenin kurumsallaşma sürecine yakından tanıklık etmiş, söz konusu işletmelerin birçoğunda
bu evrenin çözüm or tağı olarak görev almıştır.
Başta AVM ve oteller olmak üzere hemen her türden özel işletmenin çevresel ve mimari işaretlemeler
konusunda ilk akla gelen isimlerden olmayı başaran YÖNSİS; ürettiği işaretlemelerin mimari yapıların
tamamlayıcı parçaları olduğunun bilinciyle genel tasarımın formuna, oranlarına, rengine ama en önemlisi
ruhuna uyumlu çalışır. YÖNSİS hızlı, kolay ve doğru algılanan işaretlemeler üretir.

Identification design is a system composed of visual elements aimed at adequate expression of institutions vis-à-vis their target audiences in line with their visual identities, as well as making themselves visible. The elements of identification design are visible proof of institutionalization. The initial elements
bringing together corporate identity elements and the target audience are the signs aimed at “information”, “wayfinding” and “identification” used by enterprises in the ambient and architectural structures.

Having succeeded to be the first name that comes to one’s mind in terms of ambient and architectural
signage for all kinds of private enterprises, par ticularly for shopping centers and hotels, YÖNSİS works
in harmony with the forms, ratios, colors, but most of all the spirit of the overall design of the relevant venue, with the ver y awareness that the signage produced would be a complementar y element of an
architectural structure.
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par t in most of them as a solution par tner throughout its existence nearing a quar ter of a centur y.

YÖNSİS — FIELDS OF EXPERTISE

YÖNSİS has closely witnessed the processes of institutionalization of hundreds of enterprises and taken
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R EF ER A NS L A R | R EF ER ENCE S

YÖNSİS, iç ve dış alanda
yönlendirme, bilgilendirme ve
tanımlamaya yönelik yurtiçi,
yurtdışında birçok alan için projeler
üretti ve uyguladı. Biten projeler:
YÖNSİS has produced and

Balıkesir

Agora Avm | Agora Shopping Center

İzmir

Akdeniz Üniversitesi | Akdeniz University

Antalya

Aktau Havalimanı | Aktau Airport

Kazakistan | Kazakhstan

Anadolu Üniversitesi | Anadolu University

Eskişehir

Anayasa Anıtı | Constitution Monument

Türkmenistan | Turkmenistan

Anemon Otel | Anemon Hotel

Afyon, Malatya

projects for wayfinding, information

Ankara Metro | Ankara Subway

Ankara

and identification for numerous

Ankaray | Ankaray

Ankara

venues both in and outside

Antray | Antray

Antalya

Turkey. Completed projects:

Antalya Otel | Antalya Hotel

Antalya

Aqua Fantasy Otel | Aqua Fantasy Hotel

Aydın

D Ü N YA | W O R L D
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Adana

Adrina Otel | Adrina Hotel

implemented indoor and outdoor

TÜRKİYE | TURKEY
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Adana Metro | Adana Subway

Arkas | Arkas

İzmir

Ankara Sanayi Odası | Ankara Chamber of Industry

Ankara

Astana Buz Pateni Stadyumu | Astana Ice Skating Rink

Kazakistan | Kazakhstan

Aşgabat Tv Kulesi | Ashagabat TV Tower

Türkmenistan | Turkmenistan

Atapark AVM | Atapark Shopping Center

Trabzon

Avrupa Yakası Adalet Sarayı | Court of Justice

İstanbul

Awaza Otel | Awaza Hotel

Türkmenistan | Turkmenistan

Baht Köşkü | Baht Chalet

Türkmenistan | Turkmenistan

Baia Lara Otel | Baia Lara Hotel

Antalya

Bodrum Havalimanı | Bodrum Airport

Muğla

Buca Kadın Doğum Hastanesi | Buca Obstetrics and Gynecology Hospital

İzmir

Bursa Metro | Bursa Subway

Bursa

Charisma Otel | Charisma Hotel

Aydın

Club Alibey Resort Otel | Club Alibey Resort Hotel

Antalya

Cornelia Diamond Resort Otel | Cornelia Diamond Resort Hotel

Antalya

Courtyard By Marriott Airport Otel | Courtyard By Marriott Airport Hotel

İstanbul

Cratos Otel | Cratos Hotel

Kıbrıs | Cyprus

CVK Otel | CVK Hotel

İstanbul

Çankaya Tıp Merkezi | Cankaya Medical Center

İzmir

Dalaman Havalimanı | Dalaman Airport

Muğla

Demirpark Avm | Demirpark Shopping Center

Zonguldak

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi | Dokuz Eylül University Hospital

İzmir

Double Tree Hilton Otel | Double Tree Hilton Hotel

Ankara

Ege Bölgesi Sanayi Odası | Aegean Region Chambers of Industry

İzmir

Edessa Hastanesi | Edessa Hospital

Şanlıurfa

Erbil Havalimanı | Erbil Airport

Irak | Iraq

Forum Çamlık AVM | Forum Çamlık Shopping Center

Denizli

Forum İstanbul AVM | Forum İstanbul Shopping Center

İstanbul

Gence Havalimanı | Gence Airport

Azerbaycan | Azerbaijan

Gloria Golf Resort & Hotel | Gloria Golf Resort & Hotel

Antalya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Hacettepe University Hospital

Ankara

Hilton Bodrum Otel | Hilton Bodrum Hotel

Muğla

Hilton Dalaman Otel | Hilton Dalaman Hotel

Muğla

Hilton Garden Inn Otel | Hilton Garden Inn Hotel

Kütahya

Holiday Inn Otel | Holiday Inn Hotel

Azerbaycan | Azerbaijan

Holiday Inn Otel | Holiday Inn Hotel

İstanbul

İstanbul Metro | İstanbul Subway

İstanbul

İzmir Metro | İzmir Subway

İzmir

Kalkınış Köşesi | Developping Corner

Türkmenistan | Turkmenistan

La Blanche Otel | La Blanche Hotel

Muğla

Lenkeran Havalimanı | Lenkeran Airport

Azerbaycan | Azerbaijan

Lidya Sardes Otel | Lidya Sardes Hotel

Manisa

Lykia World Otel | Lykia World Hotel

Muğla

Lykia World Links Golf Otel | Lykia World Links Golf Hotel

Antalya

Marina Vista Otel | Marina Vista Hotel

Bodrum

Marriott Otel | Marriott Hotel

İstanbul

Medical Park Hastanesi | Medical Park Hospital

İzmir

Nevşehir Devlet Hastanesi | Nevşehir State Hospital

Nevşehir

Nissa Otel | Nissa Hotel

Türkmenistan | Turkmenistan

Novada Outlet | Novada Outlet

Aydın

Oasis AVM | Oasis Shopping Center

Muğla

Optimum AVM | Optimum Shopping Center

İzmir

Özdilek AVM | Özdilek Shopping Center

Antalya, İzmir, Eskişehir, Bursa

Palmiye AVM | Palmiye Shopping Center

İzmir

Papillon Otel | Papillon Hotel

Antalya

Park 328 AVM | Park 328 Shopping Center

Osmaniye

Park Bornova AVM | Park Bornova Shopping Center

İzmir

Prime Mall AVM | Prime Mall Shopping Center

İskenderun

Radisson Blu Otel | Radisson Blu Hotel

İzmir

Robinson Sarıgerme Park Otel | Robinson Sarıgerme Park Hotel

Muğla

Radyo Televizyon Üst Kurulu | Radio and Television Supreme Council

İzmir

Sabiha Gökçen Havalimanı Projelendirmesi | Sabiha Gökçen Airport Project

İstanbul

Saphir Otel | Saphir Hotel

Antalya

Sevgi Hastanesi | Sevgi Hospital

Balıkesir

Sheraton Otel | Sheraton Hotel

İzmir, Gürcistan | Georgia

Soyak Mavişehir Evleri | Soyak Mavişehir Housing

İzmir

Sümerpark AVM | Sümerpark Shopping Center

Denizli

Swiss Otel Büyük Efes | Swiss Hotel Grand Efes

İzmir

Tarsu AVM | Tarsu Shopping Center

Mersin

Tekira AVM | Tekira Shopping Center

Tekirdağ

Tiflis Havalimanı | Tbilisi Airport

Tiflis | Tbilisi

Trabzon Havaalanı | Trabzon Airport

Trabzon

Türk Telekom Arena | Türk Telekom Arena Stadium

İstanbul

Türkmenbaşı Havalimanı | Turkmenbasi Airport

Türkmenistan | Turkmenistan

Türkmenistan Aşkabat Stadyumu ve Oteli | Ashgabat Olympic Complex

Türkmenistan | Turkmenistan

Türkmenistan Tıp Fakültesi | Turkmenistan Faculty of Medicine

Türkmenistan | Turkmenistan

Türkmenistan Onkoloji Hastanesi | Turkmenistan Oncology Hospital

Türkmenistan | Turkmenistan

Türkmenistan Aşkabat Buz Köşkü | Ashgabat Ice Pavilion

Türkmenistan | Turkmenistan

Xanadu Otel | Xanadu Hotel

Muğla, Erzurum

Zagatala Havalimanı | Zagatala Airport

Azerbaycan | Azerbaijan
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İzmir
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Folkart Narlıdere Evleri | Folkart Narlıdere Housing

Y E T ER LİK BEL GELER İ | COMP E T ENCE DOCUMEN T S

YÖNSİS, uluslararası
kriterlere uygun
üretimini ve donanımını
yeterlik belgeleri ve
sertifikalarla tescilletmiş
güçlü bir firmadır.
YÖNSİS is a strong firm
that has endorsed its
internationally accepted
production tools and
equipments with
competence documents
and certificates.
• ISO 14001: 2004
• OHSAS 18001

28

YÖNSİS — BELGELER

• ISO 9001: 2008

w w w.y ons is.com
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