


1996 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ticari faaliyetlerine 
başlamıştır. Her zaman kaliteli hizmet ve ürün çeşitliliği 
ilkesiyle yola çıkan işini tüm projelerine uygun, söz verdiği gibi 
zamanında teslim ederek kendisini piyasada kabul ettirmiştir.

İşe başlamasından işin teslimine kadar dinamik yapısı 
sayesinde zaman kaybetmeden, kaybettirmeden başarıya 
ulaşmıştır.

Faaliyet gösterdiği kamuya ve özel sektöre ait her türlü altyapı 
ve üst yapı inşaat projeleri içeren geniş bir spektrum da hizmet 
vererek, maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile çalışmakta 
ve taahhütlerimizin her şartta yerine getirilmesi, yüz akıyla 
kabul ve teslimattır.

Sektördeki yenilikleri dün olduğu gibi bugün de takip etmeye 
her zaman olduğu gibi yenilikçi teknolojik gelişmeler ışığında 
yeterli sayıda makine ve ekipmana sahiptir.

Faaliyet alanlarımız; inşaat, hafriyat, taahhüt, altyapı, doğal gaz, 
dere ıslahı, terfi istasyonları, atık su, temiz su, kanalizasyon, 
yağmur suyu hatları, elektrik, yapım ve bakım onarım işleridir.

Sönmez İnşaat Kocaeli ili ve çevresinde lider kuruluşlar arasına 
girmeyi başarmıştır.

‘‘ Müşteri Odaklıyız ’’

Kuruluşumuzdan bugüne prensiplerimizden ödün vermeden 
çalışmalarımızı sürdürüyor ve sürekli çıtamızı hep daha 
yükseğe çekmeye çalışıyoruz.

Müşterilerimizin memnuniyetini, istek ve beklentilerini her 
şeyin üzerinde tutuyoruz.

Müşterilerimiz ile sağlıklı, emin ve uzun vadeli ilişkiler 
kurabilmek adına nezaket kuralları çerçevesinden profesyonel 
ve adil olmak en çok önem verdiğimiz prensiplerimizdendir.

‘‘ Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji ’’

Küresel etik ve ahlaki değerler kurum kültürümüzün bir 
parçasıdır. Kendimizi sürekli kontrol ederek gelişimin ve 
büyümenin devamlılığı için, tasarrufu elden bırakmadan 
tüm faaliyetlerimizde teknoloji kullanarak denetlenebilir 
ve onarılabilir bir sistem içerinde hareket etmek en önemli 
ilkemizdir.
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İNŞAAT
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Sönmez İnşaat, kurulduğu 
günden bugüne kadar inşaat 
sektörünün çeşitli dallarında 
büyük çaplı projelerle adını 
duyurmuştur.

Genç ve dinamik kadrosuyla 
inşa ettiği her yeni yaşam 
alanına yeni işlevler 
katmasını bilmiştir.

Konut
Ticari
Terfi binaları
Pompa binaları
Arıtma tesisleri
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Sönmez İnşaat; Alt yapı 
zemin, kanal ve yıkım 
işlerinde başarı sağlamış ve 
sürekli ilerleme kaydetmiştir. 
İnşaat sektörünün 
vazgeçilmezi olan hafriyat 
ve yıkım işlerinin hızlı 
ve komplike bir şekilde 
yapılması için makine 
parkını, çağımıza uygun 
olarak yeni ve son model 
makinelerle geliştirmiş. 

HAFRİYAT
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İnşaat alanında özellikle 
geleceği şekillendiren 
büyük projeleri hayata 
geçiren Sönmez İnşaat, ele 
aldığı her türlü taahhütü 
yerine getirerek güven ve 
memnuniyet tesis etmiştir. 
Toplu konutlar, temalı konut 
projeleri, iş merkezleri ve 
kültür yapılarını titizlikle 
hayata geçirdi.

TAAHHÜT
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ALT YAPI / DOĞALGAZ

Şehirlerde ana dağıtım 
hatları , şebeke hatları 
ve  abone bağlantılarını 
müşterilere ulaşımını 
sağlıyoruz
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Büyüyen kentler yeni 
alanların kentlere dahil 
olmasına sebep oldu. 
Yeni alanlar bir takım 
sorunlarda beraberinde 
getirdi. Özellikle dere 
ıslahı bunların başında 
geliyor. Derelerin 
ıslahı ve şehre olası 
zararların önlenmesi 
amacıyla mühendislik 
çalışmalarının yapılması 
zorunludur

ALT YAPI / DERE ISLAHI
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Atık sular, içerikleri 
nedeniyle bulunduğu 
yerden taşınması ve terfi 
ettirilmesi insan ve çevre 
sağlığı açısından önem 
göstermektedir. Çünkü atık 
sular, katı maddeler, wc 
atıkları, atık yağ-gresler, 
homojen olmayan katı 
atıklardan oluşmaktadır 
ve bu nedenle bu suların 
taşınması ve terfi 
ettirilmesi özel ekipmanlar 
ihtiyacını doğurmaktadır.
Atık su terfi istasyonları 
düşük kottan daha yüksek 
koda ulaşımını sağlamak 
için kullanılır.

ALT YAPI / TERFİ İSTASYONLARI

İçme suyu terfi istasyonları 
da düşük kottan yüksek 
koda suyu ulaştırabilmek 
için kullanılır.
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ALT YAPI / ATIK SU - TEMİZ SU

İçme suyu, içme sularını 
kaynağından alarak 
kullanım yerlerine ileten 
boru hatlarından ve 
gerekmesi halinde pompa 
istasyonlarından oluşan 
sistemlerdir. İçme suyu 
hatlarında kullanılan 
borular, çelik veya yüksek 
yoğunluklu polietilen ve 
PVC borulardır. 
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Kanalizasyon hatları, 
atıksu ve yağmur sularının 
yerleşim bölgelerinden 
ve sanayi tesislerinden 
uzaklaştırılmasını sağlayan 
boru ve kanallar sistemidir. 
Bu sistemlerde kullanılan 
borular, çoğunlukla, 
beton, betonarme, yüksek 
yoğunluklu polietilen, 
PVC ve koruge plastik 
borulardır. Kanalizasyon 
sistemlerinde, borularla 
iletilen atık suyun akış hızı 
şartnamelerde minimum 
olarak belirtilen bir değerin 
altında olmamalıdır. Bu 
şart, borularda katı madde 
birikimini önleyerek, 
boruların temiz kalmasını 
sağlar

ALT YAPI / YAĞMUR SUYU - KANALİZASYON
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ALT YAPI / ELEKTRİK ALT YAPI / BAKIM ONARIM

Alçak gerilim – 
orta gerilim şehir 
şebekesi  kurulumları 
sayesinde enerji 
iletimi  indirici trafo 
merkezlerinden 
başlayıp dağıtım 
trafoları kablo ve 
havai hat enerji nakil 
hatları aracılığı ile 
son kullanıcıya kadar 
ulaştırılmaktadır

Büyüyen kentlerin 
doğal sonucu olarak 
ortaya çıkan altyapı 
sorunları ile bir çok 
alanda deplase, 
bakım, onarım 
hizmetlerini ihtiyaç 
ve beklentilere uygun 
şekilde karşılık 
vermekteyiz.



REFERANSLARIMIZ REFERANSLARIMIZ



Alikahya Atatürk Mah.
Ahmet Müfid Bey Cad. No:19/A
İzmit/KOCAELİ
Tel: 0262 365 23 02 Fax: 0262 365 19 79
www.sedatsonmezinsaat.com
info@sedatsonmezinsaat.com


