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KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

KOCA GROUP
Koca İnşaat Sanayi ve İhracat Anonim
Şirketi 1981 yılında kurulmuştur.
Şirketimiz
1985
yılında
agrega
üretimine, 1986 yılında da Türkiye
Hazır Beton Sektörünün öncüsü olarak
aktif bir şekilde hazır beton üretimine
başlamıştır. Şirketimiz, inşaat işleri ve
sanayi tesisleriyle, prefabrik beton
elemanlar ve çeşitli çimento esaslı
inşaat malzemelerinin üretiminde ve
pazarlamasında da faaliyet göstermek
üzere grubu oluşturan diğer şirketleri de kurmuştur.
2005 yılında KOCA Grup faaliyetlerini genişletmiş, bölge ofislerinin kurulmasıyla birlikte Körfez
bölgesi ülkelerinde ve diğer ülkelerde, varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürmeye başlamıştır.
Halen bu bölgelerde devam eden faaliyetler için Doha-Katar, Minsk-Belarus ve AşkabatTürkmenistan’da ofisler kurmuştur.
KURUMSAL YAPI
KOCA Grup’un ana faaliyet konuları çeşitli altyapı ve denizcilik işleri, sanayi tesisleri, ticari
binalar, çelik yapılar inşaatı ve inşaat malzemeleri üretimidir.
KOCA Grup 1985’ten beri Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli Sanayi Tesisleri inşa etmiş ve
işletmiştir. KOCA Grup’un faaliyetleri arasında -fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzereçimento öğütme tesisleri, kireç ocakları, hazır beton tesisleri, yaş harç tesisleri, beton ve katkı
maddeleri tesisleri (yaş ve kuru karışık tesisler), dökme beton tesisleri ve kalsit öğütme tesisleri
kurulumu bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, KOCA Grup, çelik fabrikaları, konteynır rıhtım terminalleri; alüminyum
çerçeveler ve cephe kaplama elemanları fabrikası, alçı ve alçı panel üretim fabrikası ile ilgili de
araştırmalarda bulunarak fizibilite çalışmaları yapmıştır. Bu bağlamda, müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak doğrultuda mühendislik tasarımları ve maliyet analizleri çalışmalarında
bulunmuştur.
KOCA Grup halen çeşitli ülkelerde
çimento öğütme tesisleri, kuru karışım
tesisleri ve agrega ve hazır beton
tesislerinin tasarımı, inşaatı ve işletilmesi
konularında faaliyet göstermektedir.
Ayrıca derin maden şaftları, hammadde
işleme tesisleri ve potasyum depolama
işleri,
şirketimizin
Türkmenistan’daki
güncel faaliyetleri arasındadır.
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Grup Şirketleri
Koca İnşaat Sanayi ve İhracat Anonim Şirketi
Şirketimiz, kuru havuz, gemi kızağı, su alma yapısı, dengeleme havuzu, demir yolu alt geçidi
gibi özel tasarım ve ileri düzey mühendislik çözümleri gerektiren karmaşık altyapı inşaat işlerinin
yanı sıra yerinde dökme ve prekast derin kuyu elemanları, jet grout, fore kazık, susuzlaştırma,
keson daldırma gibi yeraltı projelerinde de faal haldedir.
Subenko Altyapı Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi
Şirketimiz aktif olarak mühendislik tasarım işlerinde, çeşitli altyapı inşaat işlerinde, hafriyat-çevre
düzenleme, ağır yapılar, deniz ve kıyı yapılarında, endüstriyel yapılarda ve zemin iyileştirme
işlerinde faaliyet göstermektedir.
Birce Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketimiz, turistik tesis alanında yatırımlar yapmaktadır.

Bağlı Şirketler
KOCA Grup, denizaşırı projeleri için farklı firmalar ile ortak girişimde bulunmuştur. Bu ortak
girişimlerden bazıları şunlardır:
Subenko Gulf Engineering and Construction Company W.L.L. – Doha / KATAR
Subenko Gulf WLL, KOCA Grup’un grup şirketlerinden olan, altyapı işlerinde faal Subenko Alt
Yapı Mühendislik ve İnşaat A.Ş. tarafından Katar'da kurulmuştur. Subenko Gulf şirketi, ana
yüklenicinin STFA Deniz ve müşterinin Katar petrol Şirketi olduğu, Konteynır terminal limanı
projesinin alt yapı ve liman binası işlerini tamamlamıştır.
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Şubeler
BAE Şubesi
KOCA Grup, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çimento fabrikası ve diğer müteahhitlik
işlerinin operasyon yönetimi için Dubai şubesini kurmuştur.

Belarus Şubesi
KOCA Grup, Belarus’taki bütün müteahhitlik operasyonlarının yürütülmesi için Minsk
şubesini kurmuştur.
Türkmenistan Şubesi
Şirketin Türkmenistan’daki faaliyetlerine destek olması amacı ile Aşkabat'ta
Türkmenistan şubesi kurulmuştur.

Operasyonlar
Teba Cement Factory LLC Abu
Dabi – UAE
KOCA Grup
tarafından anahtar teslimi olarak
tamamlanan
çimento
öğütme
fabrikasının sahibidir. Tesisin yıllık
çimento öğütme kapasitesi 750.000
ton/yıl’ın üzerindedir. Bu tesisin
operasyon yönetimi, uzun vadeli bir
anlaşmayla KOCA Grup tarafından
yapılmaktadır.
KOCA Grup, Al Shareq Ready Made Concrete Company Ltd. Riyad – Suudi Arabistan
Krallığı şirketinin ortağı olarak, tesisi anahtar teslim olarak tamamlamış ve 2 yıllık operasyon
sözleşmesini de yerine getirmiştir. Tesisin çimento üretim kapasitesi 600,000 m3’ün üzerinde ve
agrega üretim kapasitesi 1.500.000 ton/yıl’dır.
KOCA Grup, endüstriyel bir operasyonun gereği olarak aşağıdaki hizmetleri icra etmektedir:
 Yatırım danışmanlığı
 Fizibilite raporlarının hazırlanması
 Çeşitli tesis ve yapıların tasarımı
 Çeşitli tesislerin “anahtar teslim” inşaatı ve işletmeye alınması
 İmalat tesislerinin uzun dönem işletmeleri
 Teknik danışmanlık
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FAALİYETLER
Ana şirket olan Koca İnşaat Sanayi ve İhracat Anonim
Şirketi 1981 yılında, inşaat işleri ve inşaat malzemeleri
alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket
1985 yılında agrega üretiminde, 1986 yılında hazır
beton harcı üretiminde (endüstrinin Türkiye’deki öncüsü
olarak) ve 1994 yılında ise çeşitli öğütme prosesleri
alanında faaliyete geçmiştir.
KOCA Grup, özel tasarım, inşaat teknikleri ile ileri
düzeyde mühendislik çözümleri gerektiren karmaşık
altyapı projelerinde faaliyet göstermektedir.
KOCA Grup ayrıca agrega, çimento, prekast beton,
kuru beton karışımları, çimento fabrikaları ve diğer
endüstriyel uygulamalar için öğütme tesisleri gibi
endüstriyel projelerin planlaması, imalatı, kurulumu ve
işletilmesi konularında da faaliyet göstermektedir.
1986 dan beri, bazıları şirketin kendi malı olan 20 adet
tesis anahtar teslim olarak tamamlanmıştır. Son on
yıllık süreçte tamamlanan prefabrik fabrika binalarının
zemin alanı 300.000 m2 nin üzerindedir.
Bir yatırımcı olarak KOCA Grup, Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi
Arabistan’da da çimento öğütme tesisleri ve prekast yapı elemanları tesisleri konusunda faaliyet
göstermektedir. Söz konusu projelerin fizibilite çalışmaları, tasarım, temin ve inşaat faaliyetleri
ile inşaat sonrası operasyonları gibi bütün aşamalar, tamamen KOCA Grup tarafından
yürütülmektedir.

Ana Faaliyetler
İnşaat Faaliyetleri
KOCA Grup, 1981 yılından beri Türkiye ve
Orta Doğu Bölgesinde faal olarak birçok
inşaat projesini başarı ile tamamlanmıştır.
Bunlardan bazıları şunlardır:
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Hafriyat işleri ve Zemin İyileştirme
Ağır yapılar
Madencilik ve derin maden kuyusu
inşaatları
Altyapı işleri
Deniz ve kıyı yapıları
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Prekast yapı elemanlarının imalat ve kurulumu
Endüstriyel ve ticari binalar

KOCA Grup, madencilik ve derin maden kuyusu inşaatları yapımı ve tasarımı konularında
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu yapıların tasarımları, deprem karşısındaki davranışlarını
incelemek için simüle edilir. Beton karışımı, en olumsuz çevre koşulları dikkate alınarak, özel
mineral katkısıyla, sülfata dayanıklı ve yüksek performanslı olarak -Avrupa standartları gereği100 yıldan uzun süreli bir kullanım ömrüne göre dizayn edilir. Patentli bir teknoloji olan jet grout
işlemi, zemin iyileştirmesi için olduğu gibi sismik direnci artırmak için de kullanılmaktadır.
Hidrolik kaldırma sistemleri, beton kalıbını ve çalışma platformunu hareket ettirmek için
kullanılmaktadır.
KOCA Grup, kuru havuz, gemi kızağı, su
alma yapısı, dengeleme havuzu, demir
yolu alt geçidi gibi özel tasarım ve ileri
düzey mühendislik çözümleri gerektiren
karmaşık altyapı inşaat işlerinin yanı sıra
yerinde dökme ve prekast derin kuyu
elemanları, jet grout, fore kazık,
susuzlaştırma, keson daldırma gibi yeraltı
projelerinde de faal durumdadır.
KOCA Grup, oto yollar, köprüler, alt
geçitler ve ilgili tesisleri, enerji santralleri,
boru hatları, içme ve atık su projelerinin
tasarım ve inşasıyla ilgilenmektedir.
KOCA Grup, söz konusu projeler için kendi tecrübelerine ilave olarak, alanlarında tecrübe sahibi
çözüm ortağı şirketler ile işbirliği yaparak, yüksek nitelikli mühendislik hizmetleri, proje
danışmanlığı ve inşaat işlerinin de yer aldığı geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Koca Grup, yüksek teknik kapasitesi ve
yeterliliği ile, müşterilerine anahtar teslim
mühendislik,
taahhüt
ve
müşavirlik
hizmetlerini sunmaktadır.

Binalar
KOCA
Grup,
çimento
esaslı
yapı
malzemeleri
üreticisi
olmanın
verdiği
avantajla; kendisi tarafından imal edilmiş
prekast yapı elemanları kullanarak büyük
miktarda fabrika ve ticari binalar inşa etmiştir. Bu bakımdan, son 25 yıl içerisinde tamamlanmış
farklı özelliklerdeki binaların toplam yüzey alanı 300.000 m2 yi aşmıştır.
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Endüstriyel Tesisler
KOCA Grup, çimento, hazır beton, agreaga, kum, kuru karışım ürünler gibi inşaat sektörüyle
ilgili üretim tesislerinin yanı sıra farklı tipte çelik, prefabrik betonarme tesisler ve bu tesisler için
gerekli stok sahaları, silolar, mekanik ve elektrik işlerinin tamamını dizayn etmiş, kurmuş ve
işletmesini yürütmüştür.
KOCA Grup, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, farklı kapasitelerde endüstriyel tesisin
dizaynı, imalatı, anahtar teslim inşaatı ve devreye alınmasını gerçekleştirmektedir. Bu
tesislerden bazıları şunlardır:






Çimento öğütme ve hazırlama tesisleri
Kireç fabrikası
Alçı fabrikası
Agrega (agrega, çimento, kireç, alçı, v.s.) yükleme ve depolama tesisleri
Maden çıkarma ve işleme tesisi: (feldispat, kuvars) kırma, öğütme, eleme, flotasyon

İnşaat Malzemeleri Üretimi
Hazır Beton Karışımları
KOCA Grup, hazır beton karışımı sektörünün öncülerindendir. Şirket 190 MPA gibi bir değerle
“dünyanın en yüksek dayanımlı betonu” rekorunu elinde bulundurmaktadır.
KOCA Grup, İstanbul bölgesi başta olmak üzere, birkaç milyon metre küpten daha fazla beton,
çeşitli prekast yapı elemanları ve taşocağı mamullerinin imalatını yapmıştır.

Çimento
KOCA Grup, normal ve yüksek performanslı çimento öğütme tesislerinin sahipliğini ve
işletmeciliğini yapmıştır. Sektörün farklı amaçlarını karşılamak üzere, tamamıyla bilgisayar
otomasyonlu tesisler, en son teknoloji ile tasarlanmış ve kurulmuştur. Portland çimentosunun
yanı sıra, klinker ve diğer katkılar da kullanılarak üçlü karışım çimentoları üretilmiştir.
Şirket tarafından geliştirilen yüksek performanslı çimento teknolojisinin bir sonucu olarak,
yüksek kuvvet değeri ve daha kısa kalıp sürelerine ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılmak
üzere, dayanım değeri PC 82.5’e eşit olan özel çimento üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Agregalar ve Madenler
KOCA Grup Türkiye’nin Marmara Bölge’sinde çeşitli maden ocakları işletmiştir. Bu ocaklardan,
agrega, tüf, kum, kalsit, dolomit ve alçı taşı sağlanmaktadır.
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Katkı Maddeleri ve Kuru Karışım Ürünleri
KOCA Grup kimyasal ve mineral katkı maddelerinin yanı sıra kuru karışım ürünlerinin imalatçısı
olmuştur. Bu ürünler uzun yıllar boyunca elde edilmiş olan tecrübenin yardımı ile söz konusu
malzeme özelliklerinin geliştirilmesi için formüle edilmişlerdir. Çeşitli prekast beton elemanlar,
yüksek performanslı beton kullanılarak fabrikamızda üretilmektedir.
KOCA Grup, her çeşit çimento esaslı inşaat ürünleri hakkında uzmanlaşmış personele sahiptir.

Yönetim
KOCA Grup şirket yönetimini, profesyonel yöneticiler ve hisse sahipleri oluşmaktadır. Tüm
direktörler yüksek kaliteye sahip olup çeşitli deniz aşırı ülkelerde geniş tecrübe kazanmış
bireylerdir. Bu bağlamda, kendilerinin ana ofisten çeşitli ülkelerdeki projelere kadar oldukça
dikkate değer katkı ve destekleri olmaktadır. Deniz aşırı projeler, üst yönetimce belirlenmiş olan
şirket politikaları ve organizasyon şeması çerçevesinde kaliteli personel tarafından
yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları
KOCA Grup bünyesinde farklı disiplinlerden çeşitli mühendisler ve kendi organizasyonu
içerisinde uzmanlaşmış iş gücünü barındırmaktadır. Ayrıca, çeşitli projelerde yapılmış olan ortak
girişimler için aynı iş kolunda uzmanlaşmış özel firmalarla iş birliği yapılmaktadır.

9

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

GRUP YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
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Politikalar
KOCA Grup, Türkiye’de ve yurtdışında taahhüt ettiği projelerde ilgili ülkelerin mevzuatları ve
yönetim gereklilikleri uyarınca bütün ilgili belgeleri ve kontrol faaliyetlerini kapsayan, sağlık,
emniyet ve çevre kılavuzları ile kalite yönetimi kılavuzları geliştirmiştir. Bu kılavuzlara, taahhüt
edilen bütün inşaat ve işletme projelerinde uyulmaktadır.
KOCA Grup, teknik yeterliliğini, tamamlanan ve devam eden projelerine adayarak en etkili
sonuca ulaşmak için sürekli yenilikçi çözümleri sorgulamakta ve geliştirmektedir.
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Mühendislik Hizmetleri
KOCA Grup, "Dizayn-İnşa" hizmetlerini, anahtar teslimi konseptinin tüm aşamalarını (fizibilite
çalışmaları, planlama, tasarım, inşaat ve işletme) kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Tasarım takımımızı oluşturan personel aşağıdadır:
32
4
16
26

Mühendis (İnşaat, makine, Elektrik, Kimya, Endüstri, Jeoloji ve Maden)
Mimar
Teknik ressam ve Tekniker
İdari Personel

KOCA Grup mühendislik hizmetlerini aşağıdaki çözüm ortakları ile birlikte genişletmektedir:


Simtek Otomasyon Teknik Hizm. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
Elektrik ve otomasyon işleri



Tria Mimarlık İnş. San. İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti.
Mimarlık işleri



Nodus Müh. Müş. Ltd. Şti.
Yapısal işler

Geçmişte Türkiye, Körfez Ülkeleri, Bulgaristan,
Belarus, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkeler için çeşitli dizayn projeleri
tamamlanmıştır.
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Sosyal Sorumluluk
KOCA Grup, sosyal sorumluluk duyarlılığını, yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte
olup sosyal çevrenin sağlık ve eğitim yönlerine son derece bağlıdır. Bu konuda aşağıdaki
projeler başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır:
BGK Sağlık Merkezi
Birten Gülay Koca Sağlık Merkezi, KOCA Grup tarafından Gebze Belediyesi'ne bağış olarak
inşa edilmiştir. Anahtar teslimi olarak inşa edilen sağlık merkezinin tüm betonarme yapısal,
elektrik ve mekanik işlerinin yanı sıra gerekli çevre düzenleme işleri de KOCA Grup tarafından
tamamlanmıştır.
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Baranoviçi Devlet Üniversitesi nezdinde Türk Dili ve Kültür Merkezi (Belarus)
Baranoviçi Devlet Üniversitesi nezdindeki Türk Dili ve Kültür Merkezi, Minsk şubemiz ile Türkiye
Cumhuriyeti Minsk Büyükelçiliği girişimleriyle kurulmuştur. KOCA Grup, kuruma maddi yardımda
bulunup ayrıca merkezin kurulması sürecinde sosyal ve idari destek sağlamıştır.
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Koca Hatıra Ormanı
Bu proje, KOCA Grup’un çevre duyarlılığını artırmak için verdiği desteğin bir göstergesi olarak
Gebze’de Hatıra Ormanı kurulmuş ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği içinde
tamamlanmıştır.

Üniversite Bursları
KOCA Grup, başarılı ve yetenekli ama sosyal
haklardan yoksun gençlere destek sağlama
konusuna önem vermektedir. Bu kapsamda,
yüksek not ortalaması olan ve eğitimini
ödeyemeyen 50 öğrenciye burs verilmektedir.
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TEKNİK YETERLİLİK
KOCA Grup Yönetimi, on yılı aşkın süredir
Orta Doğu ülkelerinde yapmış olduğu deniz
inşaatları, tüneller, yollar ve diğer altyapı işleri
gibi ağır inşaat işlerinde deneyim kazanmıştır.
Bu sebeple şirketin teknik yeterliliği, bu gibi
projelerde oldukça yüksektir.

Planlama, Fizibilite ve Tasarım

Agrega, beton, prekast beton elemanlar,
çimento, kuru karışım ürünler gibi inşaat
sektörü ile ilgili tesislerinin kurulumu ve
işletilmesinden
elde
edilen
tecrübe
sayesinde, KOCA Grup bu gibi tesislerin
hazırlama, planlama, fizibilite ve tasarım
işlerini
anahtar
teslim
olarak
yapabilmektedir.
Hali hazırda,
çeşitli
denizaşırı projelerin proje yönetimi işleri de
yapılmaktadır.
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Know-How
İnşaat malzemeleri ile ilgili olarak
başlatılmış ve geliştirilmiş teknolojiler
aşağıda sıralanmaktadır:








Dikey şaft yapım metodu (kompleks
hidrojeolojik şartlar altında çok derin
seviyelerde
şaft
yapımı
sırasında
kullanılır.)
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Yüksek performanslı beton teknolojisi,
Su gereksinimi düşük bağlayıcılar
Üç karışımlı çimento öğütme sistemi
Yaş sıva ve harç üretme sistemi
Microsilica slurifikasyon sistemi
Hafif beton üretimi
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KOCA Grup’a ait El Kitapları
KOCA Grup, çimento, hazır beton tesisleri ve maden ocağı kuruluşu hakkında hazırlamış
olduğu el kitaplarını müşterilerinin kullanımına sunmuştur.
KOCA Grup, yatırımı yapılmış tesisler için işletme antlaşmaları sunmaktadır. KOCA Grup
başarılı bir operasyon için gerekli olan İSG ve Kalite Güvence / Kontrol manuelleri ve ilgili teknik
manuelleri sağlamaktadır.

Lisanslar ve Sertifikalar
Subenko. Altyapı Mühendislik ve İnşaat Anonim Şirketi 1. ve 2. sorumluluk seviyelerinde bina, yapı
projelendirme ve inşaası işleri ve bu işler için gerekli mühendislik ölçümlerini yapma yetkilerini
içeren özel bir izne sahiptir.
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İşletme İzni – Belarus

Tasarım ve Yapı Ruhsatı – Belarus

20
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İnşaat Ruhsatı – Türkmenistan

Devlet Tescil Belgesi– Türkmenistan
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ISO Sertifikaları
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; KOCA Grup’un kalite yönetimini güvence altına alan,
gelişimini sürekli kılan önemli bir gereçtir.
ISO 14001:2004 Çevre Koruma Yönetimi, KOCA Grup faaliyetlerinin, ürünlerinin ya da
hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemek, bu etkileri kontrol altına almak ve çevresel
performansının devamlılığını geliştirmek, sistematik olarak çevresel hedefleri yerine getirmek,
bahsedilen tüm bu maddeleri başarmak ve başarıldığını göstermek için kullanılır.
ISO 18001:2007 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetimi, KOCA Grup’a güvenli ve sağlıklı bir iş
ortamı hazırlayarak sağlık ve güvenlik risklerinin devamlı olarak belirlenmesini, kaza risklerinin
azaltılmasını, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Sertifikasyon kuruluşu olan Alberk QA Technic Ltd (DGA Almanya ile birlikte), bahsedilen
sertifikaların devamlılığı ve geçerliliği için periyodik denetimler yapmaktadır).
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Patentler

Dikey şaft yapım metodu patenti

Tünel kalıp patenti – Belarus

Yüksek performanslı çimento
patenti – Türkiye

HSE – QA/QC
HSE Yönetimi
KOCA Grup’un Sağlık, Güvenlik ve Çevre’ye
olan yüksek duyarlılığı, gerçekleştirilen tüm
projelerdeki birincil önceliğinin sıfır kaza
hedefi olarak belirlenmesine neden olmuştur.
Dünya çapındaki projelerinin geliştirme,
planlama, ihale, inşa ve tamamlama
kademelerinin her biri süresince sıfır kaza
hedefi desteklenmektedir. Üst yönetiminden
işçisine kadar şirket organizasyonunun tüm
birimleri, bu hedefi başarmaya kendilerini
adamışlardır.


Sorumluluğumuz altındaki herhangi bir projeyi, şirket politikalarımız, İSG yönetim rehberliği
ve belirlenen hedefler doğrultusunda nasıl gerçekleştirmemiz gerektiği hakkında genel bir
bakış ortaya koyar.



Kollektif sorumluluklarımızı ve İSG yönetimine bağlı birimin görev tanımlamasını yapar.
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Güvenlikte süreklilik ve yeterliliği temin eden İSG yönetimi süreci kurallarının ana
özelliklerini tanımlar.



Güvenli olmayan çalışma koşullarını nasıl düzelteceğimizi açıklar ya da işlerimizin güvenlikli
olarak tamamlanması için gerekli olan risk değerlendirmelerini yapar.



İSG yönetim sisteminin nasıl kayıt altına alınacağı hakkında detaylı bilgi verir. Bu sayede
hatalardan ders alarak gelişim kaydedebiliriz.



Projeler ile ilgili çevresel riskleri ve bunları nasıl kontrol edeceğimizi açıklar.

Proje HSE Politikası
Sağlık ve Güvenlik Politikası
KOCA Grup, faaliyetleri sebebiyle oluşabilecek muhtemel mesleki hastalıklara ve kazalara karşı
personel, taşeron ve kamu güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak bu standartları
muhafaza etmeyi hedeflemektedir.
Çevre Politikası
KOCA Grup, kirliliği önleyerek ve çalışma esnasındaki çevresel
performansını sürekli iyileştirmeye çalışarak, faaliyetlerinin
çevresel etkilerini minimize etmeyi hedefler.
Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi Sistemi, hızlı karar almayı ve uygulamayı mümkün
kılan dokümantasyon tasarımının yapılması ile kurulur. Bu sistem,
farklı yapı ve teknik gerekliliğe sahip tüm projelerde başarı ile uygulanmaya müsait olarak
dizayn edilmiştir.
Projelerde tanımlanan kalite kontrol planı, tedarik, hizmet ve dizayn, inşa, test ve bakım
operasyonlarını içermekte ve alt yüklenicilerin faaliyetlerini de kapsamaktadır.
Programın amacı, her bir sözleşmede veya ihalede belirlenen ihtiyaçlara ve bunların
şartnamelerine uygunluk sağlayarak tam bir işveren memnuniyeti sağlamaktır.
Aşağıdaki temel insiyatifler Kalite Yönetiminin
anahtar unsurlarıdır:
 Müşterilerin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını

anlamak, gereklilikleri karşılamak ve bu
beklentileri karşılamak için en iyisini yapmak.
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 Dengeli

bir anlayış ve amaç birliği
oluşturarak KOCA Grup çalışanlarının
şirket hedeflerine ulaşmaya dâhil olacağı
bir çalışma ortamı yaratmak.

 KOCA Grup’un tüm çalışanları şirket

organizasyonun en değerli varlığı olmakla
birlikte onların eksiksiz anlayışı ve
bağlılığı, şirketin kalite kazanımlarına
öncülük etmektedir.
 İstenilen sonuca daha etkin bir şekilde

ulaşmak için faaliyetlerin ve ilgili
kaynakların yönetimi bütün bir süreç
halinde yapılır.
 Şirket hissedarlarının karşılıklı fayda ilişkilerini de içine alan daimi şirket hedefi, şirket

performansının sürekli olarak geliştirilmesidir.
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PROJELER
İş Genel Görünümü



KOCA Grup, Körfez bölgesi'nde, Belarus'ta, Türkmenistan'da, komşu ülkelerde ve
Türkiye’de çeşitli konut, ticari binalar, alt yapı işleri ve endüstriyel tesisler gibi çeşitli projeleri
temel yeterliliği dâhilinde tamamlamıştır.



KOCA Grup, hem Türkiye’de hem de yurtdışında inşaat işleri ve endüstriyel tesisler için
altyapı-zemin proje taahhütleri ile ilgilenmektedir.



Hem yurtdışında hem de Türkiye’de çimento, alçı, agrega ve hazır beton üretim tesislerinin
tasarım ve yapımı ve uzun dönemli işletmeleri, KOCA Grup’un birincil ilgi alanı olarak
kalmaya devam edecektir.



KOCA Grup mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de sunmakta
olup, bu hizmetlerini Orta Doğu ve diğer bölge ülkelerinde de genişletmeye başlamıştır. Bu
faaliyetler gerek KOCA Grup tarafından gerekse bağlı bulunduğu şirketleri aracılığı ile
yürütülmektedir.
TAMAMLANMIŞ İNŞAAT PROJELERİ

Proje Adı

Bulunduğu Yer

Tamamlanma
Tarihi

Koca Grup Genel merkez inşaatı

İstanbul / TÜRKİYE

2010

Su alma yapısı, Dengeleme Havuzu-Tufal Çukuru

Kocaeli / TÜRKİYE

2010

Çelik fabrikası ağır temel inşaatı

Kocaeli / TÜRKİYE

2009

Gemi Tersanesi gemi kızağı inşaatı RMK Marina

İstanbul /TÜRKİYE

2002

Demiryolu alt geçit inşaatı

Kocaeli / TÜRKİYE

2006

Rıhtım inşaatı

İstanbul / TÜRKİYE

2003

Kazık çakma işleri

Kocaeli / TÜRKİYE

2008

Zemin iyileştirme işleri

Kocaeli / TÜRKİYE

2007

Üniversite yerleşkesi

İstanbul / TÜRKİYE

2005

Konut projesi

İstanbul / TÜRKİYE

2004

Sağlık merkezi

Kocaeli / TÜRKİYE

2011
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Koca Grup Genel merkez inşaatı

Su alma yapısı, Dengeleme Havuzu-Tufal
Çukuru

27
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Çelik fabrikası ağır temel inşaatı
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Gemi Tersanesi gemi kızağı inşaatı RMK Marina

Demiryolu alt geçit inşaatı
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Kazık çakma işleri

Zemin iyileştirme işleri

Üniversite yerleşkesi

Konut projesi

Sağlık merkezi
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TAMAMLANMIŞ ENDÜSTRİYEL PROJELER

Proje Adı

Bulunduğu yer

Tamamlanma
tarihi

3 adet anahtar teslim çimento öğütme tesisi imalatı ve kurulumu Kocaeli / TÜRKİYE

1998

4 adet anahtar teslim agrega kırma tesisi imalatı ve kurulumu

Kocaeli / TÜRKİYE

2002

12 adet anahtar teslim hazır beton tesisi imalatı ve kurulumu

Kocaeli / TÜRKİYE

1987-2005

Anahtar teslim Enerji santrali için kalsit öğütme tesisi imalatı ve
kurulumu

Çanakkale /
TÜRKİYE

2003

Çelik fabrikası genişletmesi

Kocaeli / TÜRKİYE

2005

Çeşitli Fabrika Binaları

Kocaeli / TÜRKİYE

1992-2002

3 adet anahtar teslim çimento öğütme tesisi imalatı ve kurulumu
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4 adet anahtar teslim agrega kırma tesisi imalatı ve kurulumu
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12 adet anahtar teslim hazır beton tesisi imalatı ve kurulumu

Anahtar teslim Enerji santrali için kalsit öğütme tesisi imalatı ve kurulumu
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Çelik fabrikası genişletmesi
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Çeşitli Fabrika Binaları
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YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

Proje Adı

Bulunduğu yer

Geçici
tamamlanma
tarihi

Ticaret merkezi inşaatı

Kocaeli / TÜRKİYE

2012

Potasyum klorür madeni kompleks Şaft İnşaatı
Potasyum klorür madeni kompleks Şaft işletme tesisi ve
endüstriyel binaları

Garlyk /
TÜRKMENİSTAN
Garlyk /
TÜRKMENİSTAN

Fabrika Binası

Kocaeli / TÜRKİYE

İş merkezi

İstanbul / TÜRKİYE 2013



2013
2013
2013

Ticaret merkezi inşaatı
KOCA Alış Veriş Merkezi (KOCA AVM) projesi, stratejik olarak TEM otoyoluna 300 m
uzaklıkta, Gebze şehir merkezine 1000 m uzaklıkta, D-100 karayoluna ve İzmit Körfezi
geçiş köprüsü ve yoluna cepheli olarak konumlandırılmıştır. İstanbul ve Kocaeli arasındaki
dikkate değer ölçekteki yerleşik ve endüstriyel nüfusa hizmet verebilmek gibi eşsiz bir
şansı vardır.
Gebze, Marmara Bölgesi Endüstri alanının merkezinde, hem İstanbul’a hem de Kocaeli’ne
40 km uzaklıktadır. Çok güzel bir konuma sahip olup deniz yoluyla, demiryoluyla,
otoyollarla ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hava yoluyla ulaşılabilir.
Ayrıca KOCA AVM, 15 farklı organize sanayi bölgesine birkaç kilometre uzaklıktadır;
bunlardan bazıları, Plastik, Mermer, Kimya, Otomotiv, Metal ve diğer birçok hafif organize
sanayi bölgeleridir.
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Potasyum klorür madeni kompleks Şaft İnşaatı
KOCA Grup, Belarus devletine ait olan JSC "Belgorkhimprom" şirketi tarafından yönetilen,
kapasitesi 1.4 milyon ton olan Türkmenistan’daki geniş ve derin potasyum maden çıkarma
ve işleme tesis projesi için istenen 2 adet 6.5 metre net iç çaplı, 364 m ve 332 m
derinliğinde şaft açma inşaat ihalesini kazanmıştır.
Proje kapsamı, tasarım ve anahtar teslimi inşaat işinden oluşmaktadır. Yapının tasarımı,
deprem altındaki davranışını görmek için simüle edilmiştir. Beton karışım tasarımı, sert
çevre şartlarında sülfat direnci ve 100 yılı aşkın yüksek performanslı hizmet ömrünü
sağlamak için özel mineral beton katkısı kullanılarak Avrupa Normlarına göre yapılmıştır.
Şaftların inşa edileceği yerdeki yeraltı suyuna maruz bölgeler 75.0 metre ile 95.0 metre
arasındadır.Şirketin patentli teknolojisi olan jet grout işlemi ile şaftların etrafında dairesel
bir su bariyeri oluşturulacaktır. Önerilen bu yöntem, dondurma yöntemine alternatif olarak
işveren tarafından kabul edilmiştir.
Değişken zemin koşulları nedeniyle, inşaat süresince kullanılacak yöntemlerden bazıları
şunlardır; Takviyeli ve takviyesiz beton püskürtme, Kaya ankrajları ile yüzey
stabilizasyonu, Yumuşak zeminlerde kazma, killi zeminlerde delme ve patlatma, çimento
ve çeşitli kimyasal enjeksiyon, beton püskürtülmüş kazı yüzeylerine likit membran
uygulama, Susuzlaştırma ve betonarme şaft duvarlarının arkasında kontak enjeksiyonu.
Agresif çevre koşulları göze alındığında betonun geçirgenlik katsayısı çok önemli
olmaktadır. Geçirimsiz bir beton elde etmek için beton karışım tasarımında micro silica
kullanılmıştır. Önde gelen bir teknik üniversitenin laboratuarında DIN1048-2 normları
uyarınca 700Kpa basınç altında yapılan su işleme derinliği testlerinin sonucu olarak beton
tamamen geçirimsiz olarak kabul edilebilir.
Tesis kapasitesi
- Yılda 1.4 milyon ton standart %95 potasyum klorid,
- 0.6 milyon ton/Yıl – granüler KCl;
- 0.8 milyon ton– ince taneli KCl .
Cevher – cevher rezervlerinin kalitatif bileşimi minimum 45 yıldır.
Çalışma platformunda sistem olarak, kapasite ve tasarım yönünden hem shaft inşaat
işlerine hem de ilerideki maden çıkarma operasyonuna uyumlu bir sistem kullanılmıştır.
Genel olarak Şaft Yapısı şunları içermektedir: yer altı trafo merkezi, garaj, elektrik atölyesi,
yakıt, patlayıcı ve ekipman depoları, tıbbi merkez v.s.

39

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

40

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

41

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

42

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.



Potasyum klorür madeni kompleks Şaft işletme tesisi ve endüstriyel binaları
Proje kapsamında olan binalar ve yapılar aşağıdaki gibidir:
Cevher stok binası
Bina, potasyum cevherini depolama amacı ile eni 45 metre, uzunluğu 234 metre ve
yüksekliği 25 metre olacak şekilde inşa edilecektir. Şeffaf çatı kaplama her 4.5 metrede
bulunan ahşap kirişlere yerleştirilmiştir. Bu ahşap kirişler, sürekli temel üzerine inşa
edilmiş betonarme perdelerin üzerine yerleştirilmiştir.
Her bir stok holünde cevher boşaltıcıları mesnetleyen ray üzerinde hareket eden bir köprü
bulunacaktır. Cevher, her bir stok holünde zemin seviyesinde bulunan taşıyıcı bantlar
vasıtasıyla maden işleme tesislerine nakledilecektir.
Binanın teknik özellikleri şunlardır:
- Yükleme konveyörleri
: 234,00 m
- Boşaltıcılar
: 2 adet
- Boşaltma Konveyörleri
: 234,00 m

Hazırlık bölümü ile metal ve ekipman ardiyesi
Ardiye ve atölye binası, uzunluğu 86 metre, eni 36 metre ve çatı kirişinin yüksekliği 9,5
metre olan çelik bir yapıdır. Binada üç bölüm olacaktır; iki özdeş bölüm bakım ve tamirat
amaçlı, üçüncü bölüm ise depolama amaçlı olarak kullanılacaktır. Atölyenin her bir
bölümünde gezer köprü vinçleri bulunacaktır.
Makine ve Ekipman Kompleksinin İdari Binası
İdari bina, her bir katta 15 metreye 42 metre boyutunda olan iki katlı bir üniteden
oluşacaktır. Toplam kapalı alan 1260 m2 olacaktır. Binada personel soyunma odaları,
duşlar, kafeterya ve ofisler bulunacaktır. Bina, betonarme temel- çelik üstyapı olarak inşa
edilip dış cephesi sandviç panel kaplama olacaktır. İç bölme duvarları alçı panel duvar
şeklinde olacaktır.

Granüle ürün ve ince taneli konsantre ürün depolama binası ve sınıflandırma
bölümü
Potasyum klorür depolama ve işleme tesis projesi aşağıdakilerden oluşmaktadır:
a. Sistemin mühendislik, yapısal ve elektromekanik özellikleri dâhil olmak üzere, granüle
ürün depolama ve işleme tesisinin tasarlanması.
b. İnşaat işlerinin taahhüdü ve 28.00 metre yükseklikte 14.000 m² alanında çelik yapı
inşaatı.

43

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

c. Tesisin elektromekanik makine ve ekipman tedarik ve imalatı.
d. Tesisin kurulumu ve devreye alınması.

Tesis, potasyum mineralinin sevkiyattan önce stoklanması ve işlenmesi için tasarlanmıştır.
İşlenmiş granüle ve ince taneli mineral, konveyörler vasıtası ile tesisteki iki adet bitişik stok
holüne aktarılır. Taneli malzeme 550 ton/saat kapasiteli boşaltıcı ile boşaltılır ve tesisisin
sınıflandırma bölümüne taşınır. Bu bölümde malzemenin yaklaşık %10’u ince malzeme
olarak ayrılır ve ince taneli malzeme stok holüne gönderilir. Geri kalan malzeme ise
sevkiyat bölümüne yollanır.
Tesisin işleme bölümü ve sınıflandırma bölümlerinden gelen ince taneli malzeme
konveyörler vasıtasıyla 47.000 metre küp kapasiteli bir hole taşınır. Bu stoklanan ince taneli
mineral diğer bir 550 ton/saat kapasiteli boşaltıcı ile boşaltılır ve bir konveyör sistemi ile
sevkiyat bölümüne yollanır.
Bu tesis, kapasiteleri 35.000 m3 ve 47.000 m3 olan iki stok holü ile elektromekanik ve
otomasyon tesisleri olan sınıflandırma bölümünden oluşacak tek bir kompakt birim şeklinde
tasarlanmıştır.
Tesisteki süreç, yüzdürme bölümü ve sevkiyat bölümleri gibi diğer bölüm süreçleriyle
uyumlu işleyen otomatik bir süreçtir. Bu otomatik operasyon özel tasarlanmış bir yazılım ve
PLC cihazlarını destekleyen donanımlar tarafından işletilmektedir.
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Fabrika Binası



İş merkezi
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YENİ TAMAMLANMIŞ PROJELER

Proje Adı

Bulunduğu yer

Tamamlanma
tarihi

Taş ocağı ve hazır beton tesisinin kurulması ve işletilmesi

Riyad / Suudi
Arabistan Krallığı

2009

Anahtar teslimi Çimento öğütme tesisi imalatı ve kurulumu

Abu Dabi / BAE

2009

Konteynır terminali için alt yapı çalışmaları

Doha / Katar

2010

Konteynır terminal binaları

Doha / Katar

2010

Konteynır terminali için alt yapı işleri

Doha / Katar

2010



Taş ocağı ve hazır beton tesisinin kurulması ve işletilmesi – Riyad / SA
Riyad - Suudi Arabistan’da 1,5 milyon ton/yıl kapasiteli maden ocağının tasarımı, imalatı,
kurulumu, işletmeye alınması, işletilmesi ve toplamda 1 milyon m3 Hazır Beton işletmesi.
Toprak tesviyesi, saha hazırlama, altyapı-temel işleri, inşaat işleri, ekipman kurulumu ve
elektromekanik sistemler kurulması gibi mühendislik işleri.
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Çimento öğütme tesisi anahtar teslimi ve montajı – Abu Dabi / BAE
750,000 ton/yıl kapasiteli komple Çimento Öğütme Fabrikasının imalat ve kurulumunu
içeren “Fast-Track” tasarım ve inşa projesidir. Fabrikanın toplam inşaat alanı 3.750 m2
olup, tesis binaları arasında ofisler, laboratuar, yatakhane, ambar, atölye ve trafo
merkezleri yer almaktadır. Ayrıca 310 m2 kapalı bir stok alanı da planlanmıştır.
Bu proje ile firmamızın Proje Tasarım Ekibi, kontrat kapsamındaki bütün ana başlıkların
yer verildiği büyük ölçekli “fast-track” tasarım ve inşa projesini etkin bir şekilde koordine
edebilme yeteneğini sergilemiştir. Bu projede faydalanılan kompleks mekanik ve
endüstriyel sistemler nedeniyle, projenin başarılı bir şekilde işletmeye alınması esnasında
bütün tasarım disiplinleri arasında yakın bir koordinasyona ihtiyaç duyulmuştur.
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Konteynır terminali için alt yapı çalışmaları – Katar / DOHA
Qatar Petroleum, Katar devletinin en büyük şirketidir. Bu güne kadar, denizcilik projeleri,
limanlar, rıhtımlar vs gibi birçok projeyi ihale etmiştir. En son denizcilik projesi Mesaieed
bölgesinde Konteynır Terminali ve Gabbro İskelesi projesidir.
Proje kapsamında, Gabbro iskelesine giden mevcut kanalların genişletilmesi, Gabbro
iskelesinde mevcut havzanın derinleştirilmesi, rıhtım duvar arkasının doldurulması ve
ıslahı yapılarak yeni bir liman için dalga kıran ve kuru havuz kompleksi inşaatı yer
almaktadır. Konteynır Terminal bölgesinde 120,000 m2 konteynır depolama alanı inşaatı
projenin bu kısmında Koca tarafından yürütülmüş olan başlıca alt yapı çalışmasıdır.
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Konteynır Terminali binaları – Katar / DOHA
Qatar Petroleum Katar devletinin en büyük şirketidir. Bu güne kadar, denizcilik projeleri,
limanlar, rıhtımlar vs gibi birçok projeyi ihale etmiştir. En son denizcilik projesi Mesaieed
bölgesinde Konteynır Terminali ve Gabbro İskelesi projesidir.
İnşaat işleri çeşitli binaların inşasını kapsamaktadır. Ayrıca Konteynır Terminali
bölgesinde
yapılan
ilgili
mekanik
ve
elektrik
işleri
de
yapılmıştır.
Bu proje kapsamında Koca tarafından yapılan binalar şunlardır:
Ofis binası
Trafo merkezi
Depo
Kapı kontrol yapısı
Pompa binası

:
:
:
:
:

4 kat 2550 m2
2 kat 2700 m2
2 kat 700 m2
1 kat 55 m2
1 kat 80 m2

Bina alanı ile ilgili çevre düzenleme işleri.
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Konteynır terminali için alt yapı işleri– Katar / DOHA
Qatar Petroleum Katar devletinin en büyük şirketidir. Bu güne kadar, denizcilik projeleri,
limanlar, rıhtımlar vs gibi birçok projeyi ihale etmiştir. En son denizcilik projesi Mesaieed
bölgesinde Konteynır Terminali ve Gabbro İskelesi projesidir.
Projenin kapsamında, Gabbro iskelesine giden mevcut kanalların genişletilmesi, yeni
Gabbro iskelesi için yeni havza taranması, 400 metrelik yeni rıhtım duvarı yapılması,
rıhtım duvar arkasının doldurulması ve ıslahı yapılarak yeni bir liman için dalga kıran ve
kuru havuz kompleksi inşaatı yer almaktadır. 30,000 m2 iskele alanı inşaatı projenin bu
kısmında KOCA Grup tarafından yürütülmüş olan başlıca alt yapı çalışmasıdır.
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İŞ BİTİRME BELGELERİ VE REFERANS MEKTUPLARI
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“QATAR PETROLEUM INC” DÜZENLİ TEDARİKÇİSİ
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TAMAMLANAN ENDÜSTRİYEL YAPILAR
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Birleşik Isı ve Güç Santralı - KOCAELİ / TÜRKİYE

Metal İşleme Fabrikası -KOCAELİ / TÜRKİYE

Soğutma Kulesi - DİLOVASI / TÜRKİYE

Enerji Üretim Tesisi - DİLOVASI / TÜRKİYE

Oksijen Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Soğutma Kulesi - DİLOVASI / TÜRKİYE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANAN SANAYİ TESİSLERİ

Çelik Fabrikası İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Çelik Fabrikası İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Çelik Fabrikası İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Haddehane - DİLOVASI / TÜRKİYE

Çelik Fabrikası İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE
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TAMAMLANAN ALTYAPI TESİSLERİ
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Tersane İnşaatı - TUZLA / TÜRKİYE

Keson İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Demiryolu Alt Geçit İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Demiryolu Alt Geçit İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Çeşitli Temel Kazık İşleri

Demiryolu Yeraltı Geçidi Kazık İşleri

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANAN ALTYAPI TESİSLERİ

Gemi Kızağı İnşaatı - RMK TUZLA / TÜRKİYE

Deniz Tesisleri - RMK TUZLA / TÜRKİYE

İskele Kazık İşleri - İSTANBUL / TÜRKİYE

Kazık Başlığı & Levha Yerleştirme - TUZLA / TÜRKİYE

Vinç demiryolu inşaatı - İSTANBUL / TÜRKİYE
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Çelik Tesisi Keson İşleri - DİLOVASI / TÜRKİYE
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TAMAMLANAN ALTYAPI TESİSLERİ

Çelik Fabrika İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Liman Tamir İşleri - LİBYA

Keson İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Keson İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE

Çelik Fabrikası Temel İnşaatı - DİLOVASI / TÜRKİYE
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Çelik Fabrikası Zemin İyileştirilmesi - DİLOVASI /
TÜRKİYE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANAN ALTYAPI TESİSLERİ

Toplu Konut Altyapı İnşaatı - İSTANBUL / TÜRKİYE
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Üniversite Kampüsü Altyapı iİnşaatı - İSTANBUL /
TÜRKİYE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANAN TESİSLER - PREFABRİK ELEMANLAR
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Prefabrik Fabrika Binası - GEBZE / TÜRKİYE

Prefabrik Fabrika Binası - GEBZE / TÜRKİYE

Prefabrik Fabrika Binası - KOCAELİ / TÜRKİYE

Prefabrik Fabrika Binası - GEBZE / TÜRKİYE

Prefabrik Fabrika Binası - GEBZE / TÜRKİYE

Prefabrik Alışveriş Merkezi Binası - GEBZE / TÜRKİYE
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TAMAMLANAN TESİSLER - PREFABRİK ELEMANLAR
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Prekast Beton Kazık - GEBZE / TÜRKİYE

Prekast Elemanlardan Fabrika İnşaatı - KOCAELİ / TÜRKİYE

Alışveriş Merkezi Prekast Levha - TÜRKİYE

Demiryolu Prekast Duvar - TÜRKİYE

Prefabrik Eleman Yerleştirilmesi - TÜRKİYE

Prefabrik Menhol ve hendek - Doha / KATAR

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANAN TESİSLER - PREFABRİK ELEMANLAR
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Prefabrik Eleman üretimi - "Koca" TÜRKİYE

Prefabrik Eleman Kalıbı - "Koca" TÜRKİYE

Prefabrik Kazık - Çelik Fabrikası / TÜRKİYE

Demiryolu Yeraltı Geçidi İçin Prefabrik Levhalar

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

"KOCA" TARAFINDAN İNŞA EDİLEN VE İŞLETİLEN TESİSLER

Elektrik Santrali İçin Kalsit Öğütme Tesisi - ÇAN / TÜRKİYE

Çimento Öğütme Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Çimento Öğütme Tesisi Montajı - IKON

Öğütme Değirmeni Montajı - ÇAN / TÜRKİYE

Hazır Beton Üretimi - GEBZE / TÜRKİYE
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Hazır Beton Tesisi - TUZLA / TÜRKİYE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

"KOCA" TARAFINDAN İNŞA EDİLEN VE İŞLETİLEN TESİSLER
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Taş Ocağı Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Taş Ocağı Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Yapı Kimyasalları Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Yapı Kimyasalları Tesisi - GEBZE / TÜRKİYE

Çimento Fabrikası - GEBZE / TÜRKİYE

Hazır Beton Üretimi - GEBZE / TÜRKİYE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANMIŞ ENDÜSTRİYEL PROJELER
“Teba Cement Factory LLC Abu Dabi – BAE”

Çimento Fabrikası Tesisatı - BAE

Çimento Fabrikası - BAE

Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE
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Çimento Fabrikası Tesisatı - BAE

Çimento Fabrikası Hammadde Departmanı - BAE

Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANMIŞ ENDÜSTRİYEL PROJELER
“Teba Cement Factory LLC Abu Dabi – BAE”
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Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE

Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE

Çimento Fabrika Tamamlanması - BAE

Çimento Fabrika Tamamlanması - BAE

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANMIŞ ENDÜSTRİYEL PROJELER
“Teba Cement Factory LLC Abu Dabi – BAE”

Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE
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Çimento Öğütme Fabrikası Inşaat Safhaları - BAE
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TAMAMLANMIŞ İNŞAAT PROJELERİ
“Al Shareq Ready Made Concrete Company Ltd. – Riyad / SA”

Hazır Beton Fabrikası - RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN

Hazır Beton Fabrikası - RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN
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Hazır Beton Fabrikası - RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN

Agrega Hazırlama Tesisi - RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN

KOCA INSAAT SANAYI VE IHRACAT A.S.

TAMAMLANMIŞ İNŞAAT PROJELERİ
“Qatar Petroleum – Mesaieed Container Terminal Berth Buildings Mesaieed – KATAR”

Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR)

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Döşeme Çalışmaları STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Döşeme Çalışmaları STFA/QP – DOHA/KATAR
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COMPLETED CONSTRUCTION PROJECTS
“Qatar Petroleum – Mesaieed Container Terminal Berth Buildings Mesaieed – KATAR”
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Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Ofis Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR
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COMPLETED CONSTRUCTION PROJECTS
“Qatar Petroleum – Mesaieed Container Terminal Berth Buildings Mesaieed – KATAR”

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Trafo Binası STFA/QP – DOHA/KATAR

Rıhtım 7 Döşeme Çalışmaları STFA/QP – DOHA/KATAR
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YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

Alışveriş Merkezi - GEBZE / TÜRKİYE

Ekipman - AŞGABAT/TÜRKMENISTAN
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Kamp Mobilizasyonu - AŞGABAT/TÜRKMENISTAN
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TEKNİK YETERLİLİK
1.

HIGH PERFORMANCE CEMENT

a.

INTRODUCTION

HPC 62.5R is a high performance and early high strength cement that has been produced with
a special grinding method using complex chemical & mineral admixture with clinker and
gypsum. HPC 62.5R cement is based on low water demand binder technology, reducing water
demand of cement and consequently raising the early compressive strength and overall
performance. In numerous lab tests it has been proved that strength values around 100 MPa
could be reached very easily. On the other hand, HPC 62.5 due to its non-shrinking features is
very suitable for special applications like grouting and joint filers. The mortars produced with
HPC 62.5R provide impermeability and excellent freezing and thawing resistance. While it could
be used in the field which requires such features, it is very advantageous in precast applications
since it shortens demolding time as a result of early strength development in ambient
temperatures.
b.

COMPOSITION, CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

The HPC 62.5 Technology is based on activation of Portland clinker by means of chemical any
physical procedures in a special grinding process. Its content by weight is as follows (TABLE1):
TABLE-1
HPC 62.5R content by weight
Clinker C3S>60
Gypsum
%94
%5

Admixtures
%1

MORTAR & CONCRETE STRENGTH
The test results of strength development of HPC 62.5 and PC 42.5 cements are summarized as
follows in graph1 (TABLE 2):
TABLE-2
Compressive strength values
Description
2 Days
HPC 62.5R
33
PC 42.5
21

7 Days
56
37

28 Days
73
54

These test figures are the results of lab experiments based on 44% w/c, which is found as the
best ratio. In the flow table test 185-190 mm consistence is suitable.
On the other hand, tests aimed to measure early age compressive strength values, made with
concrete samples of HPC 62.5R and PC 42.5 having same mix design and 360kg/m 3 dosage,
have shown that the mixes with HPC 62.5R have much higher compressive strength values.
Further increase of these values is also possible using a special concrete admixtures.(Graph2,
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TABLE 3)
TABLE 3
Early ages compressive strength values
Description
12 Hours
18 Hours
HPC 62.5RA*
6
12
HPC 62.5R
5
11
PC 42.5
3
6

24 Hours
18
17
7

* HPC 62.5RA with special concrete admixture
These test results allow HPC 62.5R to be classified as a rapid hardening cement beside its long
term strength and durability.
c.

COMPATIBILITY

Like other Ordinary Portland cements HPC 62.5R is compatible with all normal building
materials. Due to its adherence and impermeability, HPC 62.5R will prevent corrosion of
reinforcing steel and it will not have harmful effect on any other part of structure with which it
comes in contact.
d.

APPLICATION

While using HPC 62.5R in concrete, w/c should be less than 45 % and there should be no
concrete admixtures. During winter time antifreeze agents can be used. HPC 62.5R has build in
characteristics which improves workability, early and final compressive strengths, reduces
shrinkage and permeability of concrete. Therefore, no other admixtures are needed in order to
give these properties to concrete and mortars. This feature not only prevents possible operator’s
dosage mistakes but also allows time saving due to additional admixture applications. In order
to obtain high strength, mix designs with 30-40% w/c ratios which give 80-120 mm slump are
advised.

e.

CONCRETE PROPERTIES

Early strength up to 30 MPa in 24 hours and 50 MPa in 48 hours.
High compressive strength up to 120 MPa in 28 days.
Durability of structures as a result of higher performance.
Early demolding generally without steam curing application.
High workability and ability to fill moulds with complicated shapes.
High resistance to abrasion.
High adherence and impermeability.
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2.

POLYMIX READY PLASTER

a.

INTRODUCTION

Polymix® and Polymix® MS Ready Plasters are ready to application lime – free mortars
produced in accordance with technology of ISOLA BAUCHEMIE GmbH (Germany).
Polymix® requires no additional mixing on construction site. Due to use of special retarding
admixtures it will remain completely usable for the specified period of 48 hours. Polymix® is
consistent in composition, strength, workability and color.
b.

COMPOSITION

Polymix® Ready Plaster is composed of cement, fine and coarse natural sands together with
specially selected polymer admixtures, surface-active air entraining and retarding agents.
Polymix® MS Ready Plaster in addition contains high reactive micro silica.
TABLE-1
Nominal Proportions by Weight
Products

Cement

Micro
silica

Find
Sand

Coarse
Sand

Admixtures
%
Cement

Polymix®

1

-

1,4

2,7

1

Polymix®
MS

1

0,1

1,4

2,7

1

c.

MANUFACTURE

Polymix® Ready Plaster is manufactured using computerized
ready mix mortar unit to ensure that all constituent materials are
thoroughly mixed under precisely monitored conditions. Where
micro silica based Polymix® MS Ready Plaster is specified the
control and accuracy of the preparation and pre-mixing of the
micro silica slurry provides required properties of the mix.
d.

PERFORMANCE ANALYSIS

Fresh Properties
Polymix® and Polymix® MS Ready Plaster have better acoustic and thermal insulation
properties due to low density and selected composition. Furthermore, as result of high internal
cohesion it sticks well even to ceiling surfaces without rebound losses.
Therefore, it is easy to apply Polymix® even manually in any construction project.
Polymix® Ready Plaster delivered to the site will possess the following properties:
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TABLE-2
Products

Polymix®

Polymix® MS

Age
hours
0
24
48
0
24
48

Temperature
Air
Plaster
°C
°C
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21

Flow
cm
18
17
15
18
16
14

Air
Content
%
26
3
20
24
21
18

Strength Properties
The compressive and flexural strength properties Polymix® Ready Plaster are illustrated in
Table 3. application of high reactive micro silica for Polymix® MS composition allows significant
improvement of the adhesion to base structure as well as increasing of the strength properties
of the final product.
TABLE-3

Products
Polymix®
Polymix® MS

Flexural Strength
7 days
28 days
MPa
MPa
1,2
1,5
1,5
1,8

Compressive Strength
7 days
28 days
MPa
MPa
2,5
3,5
3,5
4,5

Water
Absorption
%
18
15

Durability
Polymix® and Polymix® MS Ready Plaster are designed for extreme durability due to controlled
method of manufacture and quality of the constituent materials used.
e.

STANDARDS

Ready-Mixed Mortar complies with BS 4721, Specification for Ready Mixed Building Mortars
when tested in accordance with BS 4551, Methods for Testing Mortars, Plasters and Screeds.
All materials applied for Ready-Mixed Mortar manufacturing complies with relevant Turkish and
International Standards.
f.

COMPATIBILITY

Polymix® Ready Plaster in compatible with all normal building materials. The admixtures
present in Polymix® will not cause corrosion of metal nor will they have a deleterious effect on
any other part of the structure with which they come in contact.
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g.

APPLICATION

Polymix® and Polymix® MS Ready Plasters are designed for use as plaster for base and finish
coating, insulation, renovation and decorative purposes. Polymix® can be employed for both
interior and exterior work. The following plaster thickness is recommended in accordance with
BS 5492, unless greater thickness is required to enhance acoustic insulation or fire protection.
Plastering Thickness
TABLE-4
Type of Background Solid
Two coat work
Three coat work
Metal Lathing

Plaster Thickness
mm.
13
19
13

Consumption of the mortar will depend on the type of the work, however, as a rule, 1 m3 of
Polymix® will be sufficient for covering of 40-70 m2 of brick walls. Plastering walls should be
clean and dry with any dust or efflorescence brushed away. Undercoats should be scratched
prior to application of subsequent coats and allowed to dry out and stabilize for as long as
possible.

h.

STORING AT SITE

Stored or unused Polymix®
should be kept covered by plastic
film to reduce drying and to avoid
contamination. Polymix® should
never be remixed with water after
setting, but it is possible to mix by
hand a small quantity of water to
replace that lost by evaporation.

i.

DELIVERY

Polymix® Ready Plaster is delivered to site by mixer trucks in required volumes. Delivery
programs can be arranged to meet individual project requirements and to ensure uninterrupted
work schedules. Site containers are provided against deposit payments.
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j.


















RELEVANT STANDARDS

1-BS 4721
: Specification for Ready Mixed Building Mortars
2-BS 4551
: Methods for Testing Mortars, Plasters and Screeds
3-ASTM C 389 : Standard Specification for Packaged, Dry, Combined Materials For Mortar
and Concrete
4-TS 2848
: Mortar for Masonry
5-TS 1262
: Internal Plastering
6-TS 1481
: External Rendering
7-TS 11747
: Rules for Mixing, Application and Curing of Shotcrete
8-TS 19
: Cement – Portland Cement
9-TS 12143
: Cement – Portland Composite
10-TS 1214
: Cement – Portland Silica Fume
12-TS 706
: Aggregates for Concrete
12-TS 3456
: Air Entraining Admixtures for Concrete
13-TS 3452
: Chemical Admixtures for Concrete
14-TS 2941
: Determination of Unit Weight and Air Content of Fresh Concrete
By Weighting Procedure
15-TS 3114
: Determination of Compressive Strength of Concrete Test
Specimens
16-TS 3287
: Standard Method of Test for Compressive Strength of Concrete
UsingPortions of Beams Broken in Flexure
176-TS 3284
: Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third Point Loading
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