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İstanbul’un yeni nesil sanayi merkezi...





 40.000 m2 inşaat alanı...



 48 farklı tipte imalat alanı...



                    Ferah ve güvenli çalışma alanları, 
                                 son yönetmeliklere uygun teknolojik alt yapı,
                                           yepyeni ve modern mimari...

9 Yapı Sanayi Sitesi, ulaşım kolaylığı ile 
İstanbul’un yeni nesil sanayi merkezi 
olmaya geliyor...



Farklı yükselikte ve
farklı derinlikte değişen alanlar...

9 Yapı Sanayi Sitesi 23 metreden, 56 
metreye uzanan derinlikleri ve minimum 10 
metre aks açıklıklarına sahip bağımsız 
bölümleri ile her imalat tarzına cevap 
verebilecek biçimde tasarlandı.



Değişken hacimler
farklı çözümler...

Tavan yükseklikleri net 5 metre ile 10 metre arasında 
değişen bağımsız bölümler, her tip sanayi imalatını 
kolaylaştırıyor.



Daha hızlı
daha verimli...

Bağımsız bölümlerin önünden geçen 8 metre 
genişliğindeki tek yönlü yollar hızınıza hız katıyor. Tır ve 
diğer büyük sanayi araçlarının kolayca giriş, çıkış ve 
manevra yapabileceği bu yollar, hızınızı ve iş hacminizi 
arttırmanızı sağlıyor.



İşletmenize uygun
büyütülebilir alanlar...
48 adet bağımsız bölümden oluşan 9 Yapı Sanayi Sitesi, istenilen 
adette bağımsız bölümün birleştirilebileceği modüler sisteme uygun 
olarak tasarlandı. Böylece 230 m2’den 8.200 m2’ye istediğiniz 
büyüklükteki alanlarla işletmenize en uygun konsepti yaratabilirsiniz.



Yüksek kat özelliği ile
asma kat seçeneği...
Yükseklikleri 10 metreyi bulan bağımsız alanları, istenilen 
yükseklikten bölerek daha fazla alan kazanabilirsiniz.



Her bağımsız bölüme
kapalı otopark!
9 Yapı Sanayi Sitesi’nde her bağımsız bölümün kendine ait özel kapalı 
otoparkı bulunuyor. 



Güçlü, güvenli...
İmalat sanayine ve sanayi yükleme kapasitelerine 
uygun olarak geliştirilen statik yapı ile güçlü ve 
emniyetli bir iş ortamı sizleri bekliyor.



Her kata pratik araç girişi!

9 Yapı Sanayi Sitesi’nde, yükleme ve boşaltma gibi işlerinizi kolayca 
yapabilmeniz için her kata bağımsız tek yönlü yollardan ulaşım 
sağlanmaktadır.



Her metrekarede
doğal ışık, doğal havalandırma!
9 Yapı Sanayi Sitesi’nde her bağımsız bölüm doğal ışık ve havalandırmadan 
faydalanıyor.  Böylece, aydınlatma ve havalandırma maliyetleriniz azalırken 
veriminiz artıyor.



Araç trafiği açık havada!

Tüm trafik akışı açık alanda olacak şekilde projelendirilen 9 Yapı Sanayi 
Sitesi’nde karbonmonoksit ve diğer zararlı gazlara maruz kalmazsınız.



7/24 güvende...
Özel güvenlik ve 7/24 kamera sistemi ile siz, 
personeliniz, aracınız, iş yeriniz, deponuz ve ürünleriniz 
her zaman güvende.
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KAT PLANLARI
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ZEMİN KAT PLANI
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ÇATI KATI PLANI



HADIMKÖY
GİŞELER

ALKOP YOLU

BAHÇEŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

ALKENT 2000

MERCEDES-BENZ

E5 OTOYOLU

TEM AVRUPA
OTOYOLU

VOLİS A.Ş.

AKÇABURGAZ
CADDESİ

HADIMKÖY
BAĞLANTI YOLIU

BEYLİKDÜZÜ
BAĞLANTI YOLU

SATIŞ OFİSİ



HADIMKÖY
GİŞELER

ALKOP SANAYİ
SİTESİ

MERCEDES-BENZ

ALKENT 2000

MOBİLYACILAR
SİTESİ

VAKKO

AKBATI AVM

PELİT

EVREN 2
SANAYİ SİTESİ

SATIŞ OFİSİ

İstanbul’un yeni nesil sanayi merkezi 
9 Yapı Sanayi Sitesi, Hadımköy gişelerine 

sadece 1 km uzaklıkta.





REFERANSLAR

Proyap A.Ş. Binası  (25.000m2)

Haliç Yapı Kooperatifi Fabrika Binası  (16.000m2)

Volis A.Ş. Sanayi Binası  (6.500m2) Alpina Kırtasiye  (2.200m2) Reis Gıda  (2.200m2)



SATIŞ OFİSİ:

Akçaburgaz Mh. Hadımköy Yolu Cd. N:102/D Esenyurt - İstanbul 

(0212) 886 44 44

www.9yapi.com
info@9yapi.com

Akçaburgaz Mah. 319. Sk. No:86-88/9 Esenyurt - İstanbul
Tel: 0212 858 22 33 Faks: 0212 858 22 35

Bu broşür tanıtım amaçlıdır. Güldallar A.Ş. & 9 Yapı A.Ş. ortaklığı, gerek teknik şartnamede gerek tüm görsellerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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