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Наша группа начала свою деятельность в 1986 году, 
будучи частной компанией под названием «Гюлер 
Текник» оказывающей услуги субподрядчика по 
установке механических систем. В 1993 году с целью 
обеспечения лучшего качества обслуживания, 
организационная структура была изменена и 
компания была переименована в «Шенгюлер Иншаат 
Лтд». И «Гюлер Текник», и «Шенгюлер Иншаат» с 
успехом реализовали установку механических 
систем многих проектов.

В связи с быстрым развитием строительных 
технологий, возникла необходимость установки 
механических систем совместно с электрическими 
системами. Наша группа осознавшая эту 
необходимость, в 2005 году перешла в более 
профессиональную структуру, в которую также 
вошли новые инженеры и включив в сферу своей 
деятельности электротехнические работы, основала 
электромеханическую компанию АО МЕКАТРОНИК 
ИНЖИНИРИНГ & СТРОИТЕЛЬСТВО. Объединив 
опыт и знания основателей и сотрудников 
с динамической структурой компании, АО 
МЕКАТРОНИК ИНЖИНИРИНГ & СТРОИТЕЛЬСТВО 
успешно установила механическое и электрическое 
оборудование, внедрила системы автоматизации в 
различных видах национальных и международных 
проектов за которые взяла ранее на себя 
ответственность.

Наша группа приняла в качестве основной политики: 
в проектах любых масштабов, в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными 
актами и международными стандартами 
устанавливать нашим клиентам экономичные, 
эффективные и экологически безопасные системы 
под гарантию и ответственность нашей компании 
от стадии планирования проекта до момента ввода 
в эксплуатацию. АО МЕКАТРОНИК ИНЖИНИРИНГ 
& СТРОИТЕЛЬСТВО прилагает усилия по созданию 
более безопасного, здорового и более пригодного 
для жизни будущего.

С пожеланием на дальнейшее сотрудничество…

من  كمقاول   1986 عام  في  أعمالها  مجموعتنا  بدأت   -
شركة  اسم  تحت  الميكانيكية  األعمال  مجال  في  الباطن 
غولر تكنيك. غيرت شركة غولر تكنيك هيكلها المؤسسي 
 1993 عام  في  أفضل  جودة  ذات  خدمة  تقديم  بهدف 
نجحت  المحدودة.  لإلنشاءات  شينغوالر  شركة  وأسست 
كل من شركة غولير تكنيك وشركة شينغوالر لإلنشاءات 
المحدودة في تنفيذ تطبيقات التركيب الميكانيكي للعديد من 

المشاريع.

ظهرت  البناء  لتكنولوجيات  السريع  التطور  بسبب 
مع  الكهربائية  األنظمة  تركيب  ضرورة  إلى  الحاجة 
مجموعتنا  أدركت  متكامل.  بشكل  الميكانيكية  األنظمة 
هذه الضرورة وانتقلت إلى هيكل أكثر احترافية في عام 
2005 وأسست شركة ميكاترونيك للهندسة واإلنشاءات 
المساهمة والتي هي شركة كهروميكانيكية بعد أن أدرجت 
تطبيقات الهندسة الكهربائية في مجال نشاطها من خالل 

توظيف المهندسين الجدد.

دمجت شركة ميكاترونيك للهندسة واإلنشاءات المساهمة 
لمؤسسيها  الديناميكية  الهياكل  مع  ومعرفتها  خبرتها 
وموظفيها ونفذت بنجاح أنظمة التشغيل اآللي والمنشآت 
الميكانيكية والكهربائية في جميع أنواع المشاريع المحلية 

والدولية.

سياستنا الرئيسية هي تقديم أنظمة اقتصادية وفعالة وصديقة 
للبيئة لعمالئنا وفقاً للقوانين واللوائح والمواصفات الدولية 
من  بدءاً  الشركة  ومسؤولية  ضمان  تحت  الصلة  ذات 
التشغيل  مرحلة  إلى  ووصوالً  المشروع  تخطيط  مرحلة 
في جميع أنواع المشاريع من كافة األحجام. شركة شركة 
ميكاترونيك للهندسة واإلنشاءات المساهمة ستواصل دائماً 
مالءمة  وأكثر  وصحة  أمنا  أكثر  مستقبل  لخلق  جهودها 

للعيش.

مع تمنياتنا العمل معاً…

О нас من نحن



Ариф Гюлер
Председатель совета 

директоров
عارف جولير

رئيس مجلس االدارة

Совет директоров
مجلس االدارة
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01 Шереф Генжер 
Член совета директоров

شريف جينشير
عضو مجلس ادارة

02 Невин Гюлер 
Член совета директоров

نيفين جولير 
عضو مجلس ادارة

03 Гекхан Сойлу
Заместитель Генерального 
Директора

جوكان صويلو
مساعد المديرالعام 

07 Бекташ Гюлер
Член совета директоров

بيكتاش جولير 
عضو مجلس ادارة

08 Озан Гюлер
Член совета директоров

اوزان جولير
عضو مجلس ادارة

09 М. Фуат Демирель
Заместитель Генерального 
Директора

م. فؤاد ديميرال
مساعد المديرالعام

04 Джунейт Гюлер
Генеральный Директор

جونيات جولير
المدير العام 

05 Шенол Гюлер 
Заместитель Председателя 
Совета Директоров

شينول جولير 
نائب رئيس مجلس االدارة

06 Ариф Гюлер
Председатель совета 
директоров

عارف جولير
رئيس مجلس االدارة

10 Тайфун Гюлер
Член совета директоров

تيفون جولير
عضو مجلس ادارة

11 Х.Мерт Гюлер
Член совета директоров

ه.ميرت جولير 
عضو مجلس ادارة
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Видение
“Будучи надежной, придающей значение 
качеству компанией, внедряющей ведущие 
технологические разработки и будучи полезной 
обществу стать одной из самых предпочитаемых 
компаний в стране и за рубежом.”

Миссия
В сложных и нестабильных рыночных условиях, 
осознавая важность наших сотрудников и 
общества, своей надежностью и качеством, 
используя технологии и науку, внося заметные 
изменения мы предоставляем нашим клиентам 
самые эффективные и безошибочные решения.

Ценности компании
• Надежность
• Честность
• Эффективность
• Инновационность
• Лидерство
• Чувствительность
• Динамичный командный дух
• Верность своему делу
• Ориентация на клиента
“Разрешай споры в открытой форме, без 
демонстрации обидчивости. Никого не осуждай. 
Принимай перемены, но никогда не отказывайся 
от собственных ценностей. Дай шанс каждой 
идее. Бросай себе вызов, чтобы достичь 
совершенства.”

الرؤية
وخارجها  البالد  داخل  في  المفضلة  الشركة  نكون  أن   “
من خالل قيادة التطورات التكنولوجية والتميز بالموثوقية 

والجودة وإضافة قيمة للمجتمع.”

المهمة
السوق الصعبة والمتغيرة نساهم في تطوير  في ظروف 
الموثوقية والجودة لموظفينا ومجتمعنا ونقوم بتنفيذ حلول 
فعالة وخالية من األخطاء بطريقة فعالة من حيث التكلفة 
من خالل خلق فرق واضح.باستخدام التكنولوجيا والعلوم.

قيم الشركة
• روح الفريق الديناميكية

• اإلخالص
• التركيز على العمالء

• االبتكار
• القيادة
• الوعي

• الموثوقية
• ألمانة
• الكفاءة

بطريقة  الحلول  بإيجاد  قم  نزاع  أي  مواجهة  حال  “في 
على  الحكم  تجنب  االنفعال.  سريع  تكن  ال  واضحة، 
اآلخرين. احتضن التغييرات، لكن ال ترفض قيمك أبًدا. 
لتحقيق  نفسك  تحدى  األفكار.  لجميع  الفرصة  أعطي 

الكمال.”



Политика
качества
سياسة الجودة
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С 2009 года наша компания структурировала 
системы и процессы организации компании и 
перешла на новую систему менеджмента качества 
ISO 9001: 2000. Наша компания определила 
свою политику качества в соответствии с 
аккредитациями системы менеджмента качества 
UKAS и TURKAK: «Принять международные 
стандарты, технологии и качество за основные 
принципы во всех видах своей деятельности, 
для обеспечения удовлетворенности клиентов, 
постоянно улучшая качество заручиться 
доверием клиентов, оказывать важность и 
значимость, необходимые для всех видов 
обучения и мероприятий по повышению 
компететности персонала, для повышения 
удовлетворенности и уровня профессионализма 
персонала, которые обеспечат развитие нашей 
компании». АО МЕКАТРОНИК ИНЖИНИРИНГ 
& СТРОИТЕЛЬСТВО выполняет свою 
деятельность в соответствии с этой системой 
управления качеством. В Руководстве по 
качеству АО МЕКАТРОНИК ИНЖИНИРИНГ 
& СТРОИТЕЛЬСТВО принципы качества 
определены следующим образом:

• Ориентация на клиента
• Лидерство
• Вовлеченность сотрудников
• Процессный подход
• Системный подход к управлению
• Непрерывное
  совершенствование
• Принятие решений
  основываясь на данных
• Сотрудничество с поставщиками 
Обязанности связанные с данными процессами 
были распределены между соответствующими 
отделами и были установлены цели. Для 
мониторинга этих процессов были проведены 
внутренние аудиторские проверки направленные 
на  усовершенствование.

Политика качества
 ISO 9001: الجودة.  إدارة  نظام  إلى  شركتنا  انتقلت 
2000 اعتباراً من عام 2009 من خالل هيكلة أنظمة 
يتوافق  الذي  الجودة  إدارة  نظام  في  الشركة.   وعمليات 
تتخذ شركتنا   ،  TURKAK و   UKAS اعتمادات  مع 
لها  رئيسياً  مبدءاً  ورضاهم  الموظفين  جودة  زيادة  من 
لضمان استمرارية رضا العمالء واستمرارية الجودة من 
خالل اتخاذ المعايير الدولية والتكنولوجيا والجودة كمبدأ 
والحساسية  األهمية  وإظهار  األنشطة  جميع  في  رئيسي 
التي  والتوعية  التدريب  أنشطة  أنواع  لجميع  المطلوبة 
ستضمن تطوير شركتنا. تقوم شركة ميكاترونيك للهندسة 
لنظام  وفًقا  أنشطتها  جميع  بتنفيذ  المساهمة  واإلنشاءات 
ميكاترونيك  لشركة  الجودة  مبادئ  هذا.  الجودة  إدارة 

للهندسة واإلنشاءات المساهمة في دليل الجودة ،

• صنع القرار على أساس البيانات
• تعاون الموردين

• نهج النظام لإلدارة
• التحسين المستمر

• مشاركة الموظفين
• نهج العملية

• التركيز على العمالء
• القيادة

سياسة الجودة



Политика в области 
охраны труда / техники 

безопасности и 
окружающей среды

سياسة الصحة والسالمة المهنية
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В соответствии с Политикой охраны труда и техники 
безопасности, АО МЕКАТРОНИК ИНЖИНИРИНГ & 
СТРОИТЕЛЬСТВО обязуется создать необходимые 
условия и предоставить ресурсы в следующих 
областях:
•Обеспечить эффективного участия наших 
сотрудников и повышение их информированности 
о выполнении требований «Качество, окружающая 
среда, охрана труда и техника безопасности», 
связанных с нашей деятельностью, процессами и 
услугами,
•Удовлетворять потребности клиентов путем 
разработки процессов для обеспечения точного и 
желаемого качества в соответствии с требованиями 
заказчика, наверняка, с первого раза, своевременно 
и во всей полноте,
•Обеспечить удовлетворенность клиентов, 
отслеживая и совершенствуя услуги которые мы 
получаем от наших поставщиков и их деятельность,
•Предоставить ресурсы, связанные с требованиями 
документов «Качество, окружающая среда, охрана 
труда и техника безопасности», и выполнить 
необходимые действия для оптимизации 
использования этих ресурсов,
•Соблюдать требования системы менеджмента 
качества ISO 9001, требования системы 
менеджмента окружающей среды ISO 14001, 
требования OHSAS 18001 по охране труда и технике 
безопасности, а также специфические требования 
заказчика,
•Принимать во внимание качество продуктов и 
услуг, предоставляемых сотрудникам, клиентам и 
пользователям,
•В каждом рабочем процессе обеспечить 
соответствие отраслевым нормам и требованиям 
местного и международного законодательства,
•Относительно охраны труда и техники безопасности: 
проводить необходимые профилактические 
мероприятия, необходимые для предотвращения 
несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний и экологических 
событий,
•С помощью внутренних аудитов определять 
эффективность наших сотрудников и рабочих 
процессов, для поддержания эффективности нашей 
системы управления качеством,
•Обеспечить, осведомляемость всех наших 
сотрудников о целях Системы менеджмента 
качества. Эффективность и результативность систем 
управления «Качества, окружающей среды, охраны 
труда и техники безопасности» периодически 
пересматриваются руководством и обновляются в 
рамках процесса непрерывного совершенствования.

شركة  ألزمت  المهنية  والسالمة  الصحة  سياسة  نطاق  في   -
بتوفير  نفسها  المساهمة  واإلنشاءات  للهندسة  ميكاترونيك 

الظروف والموارد ذات الصلة بهذه المجاالت. 

في  لديهم  الوعي  ولخلق  لموظفينا  الفعالة  المشاركة  - ضمان 
المهنية”  والسالمة  والصحة  والبيئة  “الجودة  متطلبات  تنفيذ 

المتعلقة بأنشطتنا وعملياتنا وخدماتنا. 

لضمان  العمليات  تطوير  خالل  من  العمالء  رضا  تلبية   -
متطلبات العمالء بطريقة متسقة ودقيقة وكاملة وصحيحة وفي 

الوقت المناسب وحسب الجودة المطلوبة. 

متابعة الخدمات والعروض التي نتلقاها من موردينا ، وتحقيق 
رضا العمالء من خالل التحسين المستمر. 

- توفير الموارد ذات الصلة بمتطلبات “الجودة والبيئة والصحة 
المهنية والسالمة” والقيام باألنشطة الضرورية لتحسين استخدام 
 ISO الجودة  إدارة  نظام  لمتطلبات  الموارد.االمتثال  هذه 
 ISO 14001 Çevre 9001 ، ومتطلبات نظام إدارة البيئة
 OHSAS. المهنية  والسالمة  الصحة  لمتطلبات  االمتثال   -

18001 ومتطلبات العمالء الخاصة ،

للموظفين  المقدمة  والخدمات  المنتجات  بجودة  االهتمام   -
والعمالء والمستخدمين . 

المحلية  القطاعية  والمتطلبات  واللوائح  للقوانين  االمتثال   -
والدولية في جميع االعمال 

اإلجراءات  اتخاذ  ؛  المهنية  والسالمة  بالصحة  يتعلق  فيما    -
الوقائية الالزمة للحوادث المهنية واألمراض المهنية واألحداث 

البيئية،

الداخلي  التدقيق  من خالل  والعمليات  الموظفين  أداء  قياس   -
للحفاظ على فعالية نظام إدارة الجودة لدينا وضمان استمراريته،

موظفينا  لجميع  الجودة  إدارة  نظام  أهداف  توصيل  ضمان   -
بوضوح. تتم مراجعة فعالية وكفاءة جميع “أنظمة إدارة الجودة 
والبيئة والصحة والسالمة المهنية” من قبل اإلدارة بشكل دوري 

ويتم تحديثها كجزء من عملية التحسين المستمر.



Сферы
деятельности

مجاالت النشاط
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 Кондиционирование и вентиляция
• Установки кондиционирования воздуха
• Аспираторы и вентиляторы
• Производство и монтаж спиральных 

воздуховодов
• Производство и монтаж герметичных 

прямоугольных воздуховодов
• Гибкие воздуховоды
• Воздушные заслонки
• Кульверты
• Техническая изоляция

 Системы пожаротушения
• Устройства муфтовых соединений
• Устройства сварных соединений
• Устройства оросительных систем
• Спринклерная система
• Пожарные насосные станции
• Линии пожарного гидранта
• Пожарные шкафы
• Системы газового пожаротушения FM-200
• Системы газового пожаротушения 

Argonfire
• Системы пожаротушения CO2

التكييف والتهوية
- وحدات التكييف

- الشفاطات والمراوح
- تصنيع وتركيب مجرى الهواء الحلزوني

- تصنيع وتركيب مجرى الهواء المستطيلي 
المانع للتسرب

- مجاري الهواء المرنة
- مخمدات الهواء

- المنافذ
- العزل الفني

أنظمة إطفاء الحريق
- التمديدات ذات نظام التوصيالت

- التمديدات ذات نظام اللحام
- التمديدات ذات نظام المسننات  

- نظام الِمرّشات
- حجرات مضخات الحرائق

- طوط وصنابير إطفاء الحرائق
- كابينات خرطوم الحريق

Fm 200 أنظمة إطفاء الحريق بغاز
- انظمة اطفاء الحريق بغاز االرغون

CO2 أنظمة اطفاء الحريق بغاز
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 Отопительные системы
• Промышленные котлы на твердом и 

жидком топливе
• Жидкотопливные конденсационные котлы
• Радиаторные системы
• Системы напольного отопления
• Производство и монтаж котельных 

центрального отопления
• Системы кондиционирования воздуха
• Солнечные энергетические системы

 Системы охлаждения
• Агрегаты охлаждения
• Системы Fan-Coil
• Системы VAV
• Системы кондиционирования VRV

أنظمة التدفئة
- المراجل الصناعية ذات
  الوقود الصلب والسائل

- المراجل التكثيفية ذات الوقود السائل
- أنظمة الرادياتير

- أنظمة التدفئة األرضية
- تصنيع وتركيب حجرة المرجل المركزي

- أنظمة التكييف
- نظم الطاقة الشمسية

انظمة التبريد
- مجموعات التبريد

- انظمة اللفائف المروحية
VAV انظمة حجم الهواء المتغير -

VRV انظمة حجم سائل التبريد المتغير -
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 Системы санитарно-
технического оборудования

• Система горячего водоснабжения
• Система холодного водоснабжения
• Оборудование для сточных вод
• Санфаянс - смесители монтажные 

материалы
• Оборудование для бань и джакузи

 Совместное оборудование
• Установки для дождевой воды
• Применение черных и оцинкованных труб
• Применение труб из ПВХ и PPRC
• Станции (гидрофоры) для чистой воды
• Оборудование для отвода сточных вод

أنظمة السباكة
- تمديدات المياه الساخنة
- تمديدات المياه الباردة

- تمديدات مياه الصرف الصحي
- مواد وأدوات التمديدات الصحية

- تجهيزات الحمام والجاكوزي

التطبيقات المشتركة
- تجهيزات مياه األمطار

- تطبيقات األنابيب السوداء والمجلفنة 
PPRCو PVC تطبيقات انابيب -

- مضخات تعزيز المياه النظيفة
- تمديدات مياه الصرف الصحي
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 Изоляционные системы
• Изоляционные резиновые пены
• Изоляция из стекло- и каменной ваты
• Противопожарная изоляция
• Изоляционное покрытие

 Системы природного газа
• Производственное оборудование для 

сварки аргоном
• Установка газовых станций
• Группы газовых клапанов

أنظمة العزل
- عزل مطاطي رغوي

- عزل الصوف الزجاجي 
والضخري

- عزل الحريق
- اإلكساء باأللواح الحديدية

أنظمة الغاز الطبيعي
- تصنيع التجهيزات ذات اللحام 

بغاز األرغون
- تركيب محطات الغاز

- مجموعات صمامات الغاز





Проекты
المشاريع



20 21

Служебное здание المشاريع

Все типы механических монтажных работ при строительстве Главного 
здания и Северного административного корпуса Президента Турецкой 
Республики с площадью застройки 320.000 м2, производимого 
«Ренессанс Иншаат». 2013-2014.

Президентский Комплекс
المجمع الرئاسي



20 21

جميع أعمال التركيبات الميكانيكية للمبنى الرئيسي والمباني اإلدارية الشمالية للمبنى 
الرئاسي للجمهورية التركية بمساحة 320.000 متر مربع الذي يتم إنشاءه من قبل 

شركة رونيسانس لإلنشاءات. 2013-2014.



22 23

Служебное здание المشاريع

Президентский Комплекс
المجمع الرئاسي



2322 23



24 25

Служебное здание

Все типы механических монтажных работ при строительстве библиотеки 
и выставочного зала Президентского комплекса с площадью застройки 
120.000 м2, производимого «Ренессанс Иншаат».

المشاريع

Библиотека и Выставочный Зал Президентский Комплекс Турецкой Республики
مكتبة وقاعة معارض المجمع الرئاسي



24 25

جميع أعمال التركيبات الميكانيكية لمكتبة وقاعة معارض المجمع الرئاسي بمساحة 
120.000 متر مربع التي يتم إنشاءها من قبل شركة رونيسانس لإلنشاءات.



26 27

Служебное здание

Малатья 7. Основная авиационная база; Все механическое оборудование (вентиляция, отопление / охлаждение, сантехника, пожарная 
охрана, автоматизация и т. д.) помещений, где будут располагаться военные самолеты F-35, были выполнены нашей компанией: ангар 
для технического обслуживания самолетов, интегрированный учебный центр, пансионат, столовая, командный корпус авиационного 
обслуживающего батальона, ангарет, работы в галерее, ангар для мойки самолетов, мастерская технического обслуживания 
наземного вспомогательного оборудования, склад оружия технического обслуживания оружия, склад снабжения, командный корпус 
авиационного флота, НДИ ангар, ремонт авиационных укрытий, пакеты SAPF, тепловые центры флота, водохранилище используемое 
при пожарах, здание пожарного насоса, здание генераторов, здание топливного бака генератора, здание защиты от газа IPP.

المشاريع

Малатья 7. Основная авиационная база
قاعدة مالطية السابعة الرئيسية للطائرات النفاثة



26 27

التدفئة   ، )التهوية  الميكانيكية  األعمال  جميع  بتفيذ  شركتنا  قامت  النفاثة  للطائرات  الرئيسية  السابعة  مالطية  قاعدة  في 
القتالية وحظيرة صيانة   F-35 منشآت طائرات إلخ(   ، األتمتة   ، الحريق  من  الوقاية   ، الصحي  الصرف   ، التبريد   /
الطائرات ، ومركز التدريب المتكامل ، ودار الضيافة ، وقاعة الطعام ، ومبنى قيادة كتيبة صيانة الطائرات ، وحظيرة 
غسيل الطائرات، وورشة صيانة معدات الدعم األرضي ، مستودع السالح والصيانة، ومستودع التزويد ، ومبنى قيادة 
األسطول، والحظائر واألروقة، وحظيرة NDI، وأعمال إصالح مالجئ الطائرات ، ووحدات SAPF، مركز حرارة 

.IPP األسطول، مبنى تخزين مياه مكافحة الحريق ، مبنى المولدات، مباني حماية الغاز



28 29

Служебное здание المشاريع

Все механические и работы по автоматизации здания Военного 
Верховного Суда Генерального штаба общей площадью 46 656 м2, 
производимого «Кибароглу Иншаат».

Здание Военного Верховного Суда Генерального штаба
مبنى المحكمة العليا العسكرية لهيئة األركان العامة



28 29

العليا العسكرية لهيئة األركان  الميكانيكية واألتمتة لمبنى المحكمة  جميع األعمال 
العامة الذي تبلغ مساحته 46.656 متر مربع والذي تم إنشاءه من قبل شركة كيبار 

أوغلو لإلنشاءات.



30 31

Служебное здание المشاريع

Все механические и работы по автоматизации сервисного корпуса, зданий 
конференц-зала и социальных объектов Ассоциации Адвокатских палат 
Турции общей площадью 45.000 м2, производимого «Инта Иншаат».

Ассоциация Адвокатских палат Турции - Сервисный корпус и социальные объекты
المرافق االجتماعية لالتحاد نقابات المحامين التركية



30 31

التركية  المحامين  نقابات  اتحاد  لمبنى  التابعة  واألتمتة  الميكانيكية  األعمال  جميع 
وقاعات المؤتمرات والمرافق االجتماعية التي تم بناءها من قبل شركة إنتا لإلنشاءات 

على مساحة 45.000 م2.



32 33

Служебное здание المشاريع

Ассоциация Адвокатских палат Турции - 
Сервисный корпус и социальные объекты
المرافق االجتماعية لالتحاد نقابات المحامين التركية



3332 33



34 35

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Инженерные расчеты, проектные и монтажные работы, связанные со всеми 
механическими электромонтажными работами строительства главного здания (часть 
площадью 212.606 м2), блоков T4, T5 и T6 городской больницы Анкары расчитанной 
на 3.577 коек и строительной площадью 1.071.885 м2, производимого фирмой «Бизнес-
Партнерство Астальди Тюркерлер».

Интегрированный медицинский кампус Этлик
مجمع ايتليك الصحي المتكامل



34 35

الكهربائية  األعمال  بجميع  المتعلقة  التركيب  وأعمال  التصاميم  وإعداد  الهندسية  الحسابات  تنفيذ 
الميكانيكية للقسم البالغ مساحته 212.606 م2 والوحدات T4 و T5 و T6 التابعة للمبنى الرئيسي 
المشتركة  المحاصة  قبل  إنشاءه من  يتم  الذي  أنقرة بطاقة استيعابية 3.577 سرير  لمستشفى مدينة 

أستالدي – توركارالر على مساحة بناء 1.071.885 م2



36 37

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Интегрированный медицинский кампус Этлик
مجمع ايتليك الصحي المتكامل



36 37



38 39

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Все работы по механическому оборудованию главного здания, галереи и 
канализационного центра городской больницы г. Бурса расчитанной на 
1.355 коек и строительной площадью 830,813 м2, производимого фирмой 
«АО РМИ Ренессанс».

Интегрированный медицинский кампус Бурса
مجمع بورصة الصحي المتكامل



38 39

جميع أعمال التركيبات الميكانيكية للمبنى الرئيسي والرواق ومركز التدفئة لمستشفى 
مدينة بورصة بسعة 1.355 سرير الذي تم إنشاءه من قبل شركة آر ام آي رونيسانس 

المساهمة على مساحة 830.813 م2.



40 41

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Стамбул Икителли Проект городской больницы
مشروع مستشفى مدينة اسطنبول إيكيتيللي

Все работы по механическому оборудованию основного здания (290.930 
м2) городской больницы Икителли расчитанной на 2.682 койко-мест 
и со строительной площадью 927.290 м2, строящейся фирмой АО «МИ 
Ренессанс».



40 41

جميع أعمال التركيبات الميكانيكية للمبنى الرئيسي )290.930 م 2( لمستشفى مدينة 
اسطنبول إيكيتيللي 2.682 سرير بمساحة بناء 927.290 م 2 الذي تم إنشاءه من 

قبل شركة آر ام آي رونيسانس المساهمة.



42 43

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Все работы по механическому оборудованию для основных зданий и 
башен (240.000 м2) городской больницы г. Эскишехир на 1.081 койко-
мест, со строительной площадью 341.470 м2, построенной Акфен Иншаат.

Интегрированный Центр Здоровья г. Эскишехир
مجمع اسكي شهير الصحي المتكامل



42 43

 )2 م   240.000( الرئيسية  واألبراج  للمباني  الميكانيكية  التركيبات  أعمال  جميع 
تم  الذي   2 م  بناء 341.470  بمساحة  إسكيشهير 1.081 سرير  مدينة  لمستشفى 

إنشاءه من قبل شركة أكفن لإلنشاءات.



44 45

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Интегрированный Центр Здоровья г. Эскишехир
مجمع اسكي شهير الصحي المتكامل



4544 45



46 47

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации главного корпуса, галереи и центра по 
отоплению, кроме того в дополнение к этим работам, оборудование и средства для кухни и прачечной, 
оборудование природного газа, оборудование медицинского газа, системы полива сада и система 
когенерации городской больницы г. Адана расчитанной на 1.550 коек и строительной площадью 
360.000 м2, производимого фирмой «АО РМИ Ренессанс».

Городская больница г. Адана
مستشفى مدينة أضنة



46 47

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى الرئيسي والرواق ومركز التدفئة باإلضافة إلى معدات وتجهيزات 
وحدة الغسيل والمطابخ وتمديدات الغاز الطبيعي وتمديدات الغازات الطبية وأنظمة ري الحدائق ونظام التوليد 
آي  ام  آر  شركة  قبل  من  إنشاءه  تم  الذي  سرير   1550 بسعة  أضنة  مدينة  لمستشفى  المشترك  الكهربائي 

رونيسانس المساهمة على مساحة 360.000 م2



48 49

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Адана
مستشفى مدينة أضنة



4948 49



50 51

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Испарта 
مستشفى مدينة إسبارتا

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации главного корпуса, кроме того 
в дополнение к этим работам, оборудование и средства для кухни и прачечной, оборудование 
природного газа, оборудование медицинского газа, системы полива сада и система когенерации 
городской больницы г. Испарта расчитанной на 750 коек и строительной площадью 155.000 м2, 
производимого фирмой «Акфен Иншаат».



50 51

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى الرئيسي باإلضافة إلى معدات وتجهيزات وحدة الغسيل والمطابخ 
المشترك  الكهربائي  التوليد  ونظام  الحدائق  وأنظمة ري  الطبية  الغازات  وتمديدات  الطبيعي  الغاز  وتمديدات 
مساحة  على  لإلنشاءات  أكفن  شركة  قبل  من  إنشاءه  تم  والذي  سرير   750 بسعة  إسبارتا  مدينة  لمستشفى 

155.000 م2



52 53

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Испарта 
مستشفى مدينة إسبارتا



5352 53



54 55

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Эдирне
مستشفى ادرنه الحكومي

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации, кроме того в дополнение к этим 
работам, оборудование и средства для кухни и прачечной, оборудование природного газа, системы 
транспортировки пневматических труб, оборудование медицинского газа, ирригационные системы для 
сада и когенерационные системы городской больницы г. Эдирне расчитанной на 300 коек и со строительной 
площадью 83.230 м2, строящейся фирмой «Гючар Иншаат» по заказу Министерства Здравоохранения.



54 55

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة ومعدات وتجهيزات وحدة الغسيل والمطابخ وتمديدات الغاز الطبيعي وأنظمة 
نقل األنانبيب الهوائية وتمديدات الغازات الطبية وأنظمة ري الحدائق ونظام التوليد الكهربائي المشترك لمستشفى 
ادرنه الحكومي بسعة 300 سرير والذي تم إنشاءه من قبل شركة غوجار لإلنشاءات بتمويل من وزارة الصحة 

على مساحة 83.230 م2



56 57

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Эдирне
مستشفى ادرنه الحكومي



5756 57



58 59

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Ни́где
مستشفى نيغده الحكومي

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации, кроме того в дополнение к этим работам, 
оборудование и средства для кухни и прачечной, оборудование природного газа, системы транспортировки 
пневматических труб, оборудование медицинского газа, ирригационные системы для сада городской 
больницы г. Ни́где расчитанной на 300 коек и со строительной площадью 42.000 м2, строящейся фирмами 
партнерами «YDA Иншаат» и “Айык Иншаат” по заказу ТОКИ (Администрации массового жилищного 
строительства).



58 59

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى الرئيسي باإلضافة إلى معدات وتجهيزات وحدة الغسيل والمطابخ 
وتمديدات الغاز الطبيعي وأنظمة نقل األنانبيب الهوائية وتمديدات الغازات الطبية وأنظمة ري الحدائق لمستشفى 
نيغده الحكومي بسعة 300 سرير والذي تم إنشاءه من قبل لالنشاءات وشركة ايك لالنشاءات علي مساحة 

 YDA 42000 م2 بتمويل من رئاسة ادارة االسكان الجماعي وشركة



60 61

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Городская больница г. Ни́где
مستشفى نيغده الحكومي



6160 61



62 63

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Частная Больница «Медова» г. Конья
مستشفى ميدوفا الخاص في قونية

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации, кроме того в дополнение к этим работам, 
оборудование и средства для кухни и прачечной, оборудование природного газа, системы транспортировки 
пневматических труб, оборудование медицинского газа, ирригационные системы для сада, частной 
больницы «Медова» г. Конья со строительной площадью 30.000 м2, построенной частным предприятием.



62 63

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى الرئيسي باإلضافة إلى معدات وتجهيزات وحدة الغسيل والمطابخ 
وتمديدات الغاز الطبيعي وأنظمة نقل األنانبيب الهوائية وتمديدات الغازات الطبية وأنظمة ري الحدائق لمستشفى 
ميدوفا الخاص في قونية بسعة 200 سرير والذي يتم إنشاءه من قبل شركة خاصة على مساحة 30.000 م2.



64 65

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Частная Больница «Медова» г. Конья
مستشفى ميدوفا الخاص في قونية



6564 65



66 67

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Государственная больница Тавшанлы г. Кютахья
مستشفى كوتاهيا تاوشانلي الحكومي

Строительство и инфраструктурно-ландшафтные работы включая 
строительство, механические, электрические работы, обустройство 
инфраструктуры и ландшафтный дизайн Государственной больницы 
Кютахья Тавшанлы на 100 коек, с площадью застройки 31,898 м2, которая 
строилась АРГЮП ТАНК ЙАПЫ & ШГ ПРОЕКТ.



66 67

األعمال الميكانيكية والكهربائية والبنية التحتية والمساحات الخضراء في نطاق إنشاء 
مستشفى كوتاهيا تاوشانلي الحكومي بسعة 100 سرير على مساحة 31.898 م2 

الذي تم تعهده من قبل شركة ش.غ. للمشاريع – شركة أرغوب تانك للبناء.



68 69

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Государственная больница Тавшанлы г. Кютахья
مستشفى كوتاهيا تاوشانلي الحكومي



6968 69



70 71

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Государственная больница г. Караман
مستشفى قارامان الحكومي

Все работы по механическому оборудованию и автоматизации, кроме того в дополнение к этим работам, 
оборудование и средства для кухни и прачечной, оборудование природного газа, системы транспортировки 
пневматических труб, оборудование медицинского газа, ирригационные системы для сада городской 
больницы г. Караман расчитанной на 300 коек-мест и со строительной площадью 54.733 м2, строящейся 
фирмой «Гючар Иншаат» по заказу ТОКИ (Администрации массового жилищного строительства).



70 71

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى الرئيسي باإلضافة إلى معدات وتجهيزات وحدة الغسيل والمطابخ 
وتمديدات الغاز الطبيعي وأنظمة نقل األنانبيب الهوائية وتمديدات الغازات الطبية وأنظمة ري الحدائق لمستشفى 
قارامان الحكومي بسعة 300 سرير والذي تم إنشاءه من قبل شركة غوجار لإلنشاءات على مساحة 54.733 

م2 بتمويل من رئاسة إدارة اإلسكان الجماعي.



72 73

Медицинские учреждения المرافق الصحية

Государственная больница г. Караман
مستشفى قارامان الحكومي



7372 73



74 75

Торговые центры مركز التسوق

One Tower жилые здания, торговый центр и резиденция
برج و ريزيدنس ون تاور السكني ومركز التسوق

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации One 
Tower, с общей площадью застройки 190.000 м2, в том числе 68.000 м2 
жилые здания, 5.000 м2 социальные объекты, 130.000 м2 торговый центр, 
строящийся фирмой «ИТО Ятырым».



74 75

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة التابعة لبناء مركز التسوق بمساحة 130.000 
م2 و المرافق االجتماعية بمساحة 5.000 م2 والوحدات السكنية بمساحة 68.000 
م2 التابعة لبرج ون تاور بمساحة إجمالية 190.000 م2 الذي يتم إنشاءه من قبل 

شركة إيتو لالستثمارات.



76 77

Торговые центры مركز التسوق

Торговый центр “Кахраманмараш Пиазза”
مركز كهرمان مرعش بيازا للتسوق

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
торгового и жилого центра, с общей площадью застройки 140.000 м2, 
строящийся фирмой » Ренессанс Иншаат».



76 77

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة لمبنى مركز التسوق بمساحته 140.000 متر 
مربع والذي تم إنشاءه من قبل شركة رونسيانس لإلنشاءات.



78 79

Торговые центры مركز التسوق

Торговый центр “Carrefour” в Мерсине
مركز مرسين كارفور للتسوق

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
торгового центра, с общей площадью застройки 35.000 м2, строящийся 
фирмой «ТЕПЕ Иншаат».



78 79

متر   35.000 بمساحته  التسوق  مركز  لمبنى  واألتمتة  الميكانيكية  األعمال  جميع 
مربع والذي تم إنشاءه من قبل شركة تيبه لإلنشاءات.



80 81

Гостиницы الفنادق

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
5-звездочного отеля на 320 номеров общей площадью 56.500 м2 
строящийся холдингом «Акфен».

Гостиница Mercure (Мерит Парк) Кипр
فندق ميركور قبرص )ميريت بارك(



80 81

بمساحته  غرفة   320 نجوم   5 فندق  إلنشاء  واألتمتة  الميكانيكية  األعمال  جميع 
56.500 متر مربع والذي تم إنشاءه من قبل شركة أكفن القابضة.



82 83

Гостиницы الفنادق

Гостиница Дохук Шератон, Северный Ирак
فندق شيراتون دهوك شمال العراق

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
5-звездочного отеля общей площадью 35.000 м2 строящийся фирмой 
«Нурсой Иншаат».



82 83

مربع  متر   35.000 بمساحته  نجوم   5 لفندق  واألتمتة  الميكانيكية  األعمال  جميع 
والذي تم إنشاءه من قبل شركة نورسوي لإلنشاءات.



84 85

Гостиницы الفنادق

Гостиница «Каринна» Бурса Улудаг
فندق أولوداغ كارينا في بورصة

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
5-звездочного отеля общей площадью 35.500 м2 строящийся фирмой 
«Кочоглу Иншаат».



84 85

مربع  متر   32.500 بمساحته  نجوم   5 لفندق  واألتمتة  الميكانيكية  األعمال  جميع 
والذي تم إنشاءه من قبل شركة كوجوغلو لإلنشاءات.



86 87

Офисные здания مباني المكاتب

Торговый центр Тепе Прайм и Бизнес Центр, Анкара
مول ومركز أعمال تبه برايم أنقرة

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 
комплекса, состоящего из резиденции, бизнес-башни и торгового центра 
площадью 120.000 м2, строящегося компанией «ТЕПЕ Иншаат».



86 87

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة التابعة للمجمع المكون من ربزيدنس وبرج أعمال 
ومركز تسوق بمساحة بناء 120.000 متر مربع والذي تم إنشاءه من قبل شركة 

تيبه لإلنشاءات.



88 89

Офисные здания مباني المكاتب

Офисные здания «Эти Маден», Анкара
مكاتب شركة أتي للتعدين في أنقرة

Все виды работ по механическому оборудованию и автоматизации 27 
этажного офисного здания на территории комплекса Торгового центра 
Антарес, с примерной площадью 38.500 м2, строящегося компанией 
«Долунай Иншаат».



88 89

جميع األعمال الميكانيكية واألتمتة للمبنى التجاري المؤلف من 27 طابقا والموجود 
يتم  والذي  مربع  متر  مساحته 38.500  تبلغ  الذي  للتسوق  أنتاريس  مجمع  ضمن 

إنشاءه من قبل شركة دولوناي لإلنشاءات.



90 91

Офисные здания مباني المكاتب

Офисные здания «Эти Маден», Анкара
مكاتب شركة أتي للتعدين في أنقرة
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92 93

Учебные корпуса и кампусы المباني التعليمية

Университет музыки и изобразительных искусств, Анкара
جامعة أنقرة للموسيقى والفنون الجميلة

Все виды работ по механическому оборудованию здания ректората, 
здания института, здания социального обслуживания, здания гостиницы, 
центра культуры и конгрессов и всех общих зон и плато Университета 
Музыки и Изобразительных Искусств г. Анкара.



92 93

األعمال الميكانيكية المتعلقة بإنشاء مبنى إدارة الجامعة ومبنى المعهد ومبنى الخدمات 
االجتماعية ومبنى الفندق ومركز الثقافة والمؤتمرات وجميع المناطق العامة لجامعة 

أنقرة للموسيقى والفنون الجميلة.



94 95

Учебные корпуса и кампусы المباني التعليمية

Университет Чанкая, Анкара
جامعة تشانقايا في أنقرة

Установка, пусконаладочные работы и монтаж механических и 
автоматических систем здания ректората и корпуса подготовки 
иностранных языков на территории кампуса университета Чанкая, 
строящегося компанией «Сюрючюлер Иншаат».



94 95

واألتمتة  الميكانيكية  للنظم  التابعة  المنشآت  وتشغيل  وتركيب  تصنيع  أعمال  جميع 
لمبنى إدارة الجامعة ومباني تعليم اللغات الواقعة ضمن نطاق حرم جامعة تشانقايا 

والتي يتم إنشاءها من قبل شركة سوروجوالر.



96 97

Учебные корпуса и кампусы المباني التعليمية

Конгресс-центр и Культурный центр Ближневосточного 
технического университета, кампус в Анкаре
مركز مؤتمرات جامعة الشرق األوسط التقنية في أنقرة

Все виды работ по механическому оборудованию здания Центра культуры 
и конгрессов, расположенного на территории кампуса в г. Анкаре 
Ближневосточного технического университета, построенного «ЭБИ 
Иншаат».



96 97

حرم  ضمن  الواقع  والمؤتمرات  الثقافة  مركز  لمبنى  الميكانيكية  التركيبات  أعمال 
جامعة الشرق األوسط للتقنية في أنقرة والذي تم إنشاءه من قبل شركة إبي لإلنشاءات.



98 9998 99

Учебные корпуса и кампусы المباني التعليمية

Ближневосточный технический университет, кампус на Кипре
حرم جامعة الشرق األوسط التقنية في قبرص

Все виды работ по механическому оборудованию зданий ректората, библиотеки, 
центра обработки информации, жилья для персонала и зданий 2-го и 3-го этапов 
студенческого общежития на территории кампуса Ближневосточного технического 
университета на Северном Кипре, построенного «Хасан Шакир ЛТД».



98 9998 99

معالجة  ومركز  والمكتبة  الجامعة  إدارة  مبنى  إنشاء  التابعة ألعمال  الميكانيكية  األعمال  جميع 
البيانات وسكن الموظفين وسكن الطالب في المرحلتين الثانية والثالثة الواقعة ضمن حرم جامعة 
الشرق األوسط التقنية في جمهورية شمال قبرص التركية والتي تم إنشاءها من قبل شركة حسن 

شاكر المحدودة المسؤولية.



100 101

Спортивные сооружения المرافق الرياضية

Мерсин Марина Спортс Интернешнл
مارينا سبورتس انترناشونال في مرسين

Все виды работ по механическому оборудованию проекта Мерсин Марина 
Спортс Интернешнл Анкара, общей площадью 7.100 м2, строящегося 
компанией «ТЕПЕ Иншаат».



100 101

جميع أعمال التركيب الميكانيكية التابعة ألعمال إنشاء مارينا سبورتس انترناشيونال في 
مرسين التي تبلغ مساحتها 7.100 م 2 والتي يتم إنشاءها من قبل شركة تيبه لإلنشاءات.



102 103

Спортивные сооружения المرافق الرياضية

Билькент Спорт Интернешнл Анкара
بلكنت سبورتس انترناشيونال في أنقرة

Все виды работ по механическому оборудованию проекта Билькент Спорт 
Интернешнл Анкара, общей площадью 5.500 м2, строящегося компанией 
«ТЕПЕ Иншаат».



102 103

جميع أعمال التركيب الميكانيكية التابعة ألعمال إنشاء بلكنت سبورتس انترناشيونال 
تيبه  قبل شركة  من  إنشاءها  يتم  والتي   2 م  مساحتها 5.500  تبلغ  التي  أنقرة  في 

لإلنشاءات.



104 105

Спортивные сооружения المرافق الرياضية

Европейский университет Лефке Крытый спортивный зал
الصالة الرياضية المغلقة لجامعة ليفكا األوروبية

Все виды работ по механическому оборудованию проекта крытого 
спортивного зала на 3000 человек расположенного в кампусе 
Университета Лефке, общей площадью 7.500 м2, строящегося компанией 
«Эмек Иншаат».



104 105

 3.000 بسعة  مغلقة  رياضية  لصالة  التابعة  الميكانيكية  التركيبات  أعمال  جميع 
شخص مع مساحة بناء تبلغ 7.500 متر مربع تقع ضمن حرم جامعة ليفكا والتي تم 

إنشاءها من قبل شركة إيمك لإلنشاءات.



106 107

Жилые дома المباني السكنية

Жилые дома Тепе Меса Паркмозаик
مساكن تيبي ميسا باركموزاييك

Проведение всех механических монтажных работ проекта состоящего 
из 875 жилых и социальных объектов, выполненных совместным 
предприятием TЕПЕ & МЕСА в Анкаре в районе Яшамкент.



106 107

سكنية  وحدة   875 من  يتكون  الذي  للمشروع  الميكانيكية  التركيب  أعمال  جميع 
ومرافق اجتماعية الذي تم إنشاءه من قبل المحاصة المشتركة تيبه و ميسا.



108 109

Жилые дома المباني السكنية

Здания «Эва Гарден Альмила» г.Анкара
منازل إيفا غاردن ألميال في أنقرة

Строительные, механические и электрические работы жилого комплекса 
в Яшамкент г. Анкара состоящего из 24 вилл и 18 квартир.



108 109

تنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية إلنشاء مجمع سكني مكون من 24 فيال و 18 
شقة في ياشامكنت في أنقرة.



110 111

Жилые дома المباني السكنية

Здания “Ангора” Анкара
منازل أنغورا في أنقرة

Все виды работ по механическому оборудованию проекта состоящего из 
1032 квартир, 954 вилл и 13 социальных объектов в Бейсукенте г. Анкара 
компанией «Бармек» Иншаат.



110 111

جميع أعمال التركيبات الميكانيكية التابعة لمشروع يتكون من 1032 شقة و 954 
فيال و 13 منشأة اجتماعية في أنقرة بيزوكينت الذي يتم إنشاءه من قبل شركة بارماك 

لإلنشاءات.





Партнеры
المراجع
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№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА ПЕРИОД ФИРМА РАБОТОДАТЕЛЬ

ПРОЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1 ЖИЛЫЕ ДОМА
ТЕПЕ МЕСА ПАРКМОЗАИК

АНКАРА
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО АО 
TЕПЕ & МЕСА

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2014-2017
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО 
АО TЕПЕ & МЕСА

2 ЭТЛИК, ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА M1 & M2

АНКАРА
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЕКТРО — 
МЕХАНИКА

2017-2018
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО АСТАЛЬДИ 
ТЮРКЕРЛЕР

3 ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 
T4,T5&T6

АНКАРА
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЕКТРО — 
МЕХАНИКА

2017-2018
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО АСТАЛЬДИ 
ТЮРКЕРЛЕР

4 ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА И ПАНСИОНАТ

АНКАРА
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2017-2018
АО REC УЛУСЛАРАРАСЫ 
ИНШ. ЯТИРИМ САН. ВЕ ТИД

5 ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА г. БУРСА

БУРСА
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2017-2019
АО РМИ РЕНЕССАНС 
МЕДИКАЛ ТААХ. САН.

6 МАЛАТЬЯ ОСНОВНАЯ 
АВИАЦИОННАЯ БАЗА

МАЛАТЬЯ ХАВЕЛЬСАН
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2018-2019

АО REC РЕНЕССАНС 
ТЕКНИК ИНШ. САН. ТИД.

7 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ИКИТЕЛЛИ

СТАМБУЛ
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2018-2020
АО РМИ РЕНЕССАНС 
МЕДИКАЛ ТААХ. САН.

СЛУЖЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОМПЛЕКС АНКАРА
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2013-2014
АО REC УЛУСЛАРАРАСЫ ИНШ. 
ЯТИРИМ САН. ВЕ ТИД

2 ЗДАНИЕ МСБ АНТ АНКАРА
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

ELEKTRİK-
МЕХАНИКА-
OTOMASYON

2012-2013
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО АРГЮП & 
ТАНК ЙАПЫ & ЭСЕН ЙАПЫ

3 АНКАРА ЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ ТУРЦИИ

АНКАРА
АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТСКИХ 
ПАЛАТ ТУРЦИИ

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2007-2008 İNTA İNŞAAT A.Ş.

4 АНКАРА ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ 112

АНКАРА УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2012-2013 ШГ ПРОЖЕ

5 ЗДАНИЕ ВОЕННОГО ВЕРХОВНОГО 
СУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

АНКАРА
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2000-2001 КИБАРОГЛУ ИНШ. САН. ТИД.

6 ПОСОЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

АНКАРА
ПОСОЛЬСТВО 
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ 
ЭМИРАТОВ

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2009-2009
АО НУРСОЙ УЛУСЛАРАРАСЫ НАК. 
ИНШ. САН. ТИД.

7 КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР ТОРГОВОЙ 
ПАЛАТЫ Г. АНКАРА

АНКАРА ТОРГОВАЯ ПАЛАТА г. АНКАРА
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2006-2007 ТОРГОВАЯ ПАЛАТА г. АНКАРА

8 ЗДАНИЕ ВОЕННОГО ШТАБА США В 
АФГАНИСТАНЕ

АФГАНИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
США

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2004-2004 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

9 ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

АНКАРА
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

1999-2000
АФЬОН УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ОБЩЕЖИТИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА г. ЭДИРНЕ НА 300 
КОЙКО-МЕСТ

ЭДИРНЕ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2013-2015
ГЮЧАР ИНШААТ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ

2 ЧАСТНАЯ БОЛЬНИЦА «МЕДОВА» Г. 
КОНЬЯ НА 200 КОЙКО-МЕСТ

КОНЬЯ ГРУППА МЕДОВА
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2015-2015

МЕТРОН ТУРЗ. МИМ. ИНШ. ВЕ ИЧ 
ДЫШ. ТИД. САН. ЛТД. ШТИ.

3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА 
ТАВШАНЛЫ Г. КЮТАХЬЯ НА 100 
КОЙКО-МЕСТ

КЮТАХЬЯ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – 
МЕХАНИКА

2011-2014

БИЗНЕС ПАРТНЕРСТВО АРГЮП МЮХ. 
ИНШ. ТААХ. ЛТД. ШТИ.&ТАНК Й АПЫ 
ИНШ. САН. ТИД. ЛТД. ШТИ.& ШГ ПРО. 
МЮХ. ИНШ

4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА Г. 
КАРАМАН НА 300 КОЙКО-МЕСТ

КАРАМАН
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2011-2012
ГЮЧАР ИНШААТ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ

5 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. НИ́ГДЕ 
НА 300 КОЙКО-МЕСТ

НИ́ГДЕ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2010-2011

YDA ИНШ. САН. ВЕ ТИД. ЛТД. ШТИ.& 
АЙЫК ИНШ. ИТХ. ИХР. ТИД. ВЕ ТУРЗ. 
ЛТД. ШТИ. ЕНЕРАЙ ЙАПЫ МАД. 
ЕНЕРЖИ ТИД. ЛТД. ШТИ.
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6 ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА 
“ЭРЕГЛИ” Г. ЗОНГУЛДАК

ЗОНГУЛДАК
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2004-2005 АО ЭКШИОГЛУ ЯТЫРЫМЛАР

7

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРЫ 
ЗДОРОВЬЯ ЭРЗУРУМ, ЭРЗИНДЖАН, 
АРТВИН

ЭРЗУРУМ, ЭРЗИНДЖАН, 
АРТВИН

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2004-2004 ЭКШИ ИНШААТ ЛТД. ШТИ.

8

ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КАМПУСА 
г. АДАНА ГЛАВНЫЙ КОРПУС-
ГАЛЕРЕЯ-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

АДАНА
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2015-2017
АО РМИ РЕНЕССАНС МЕДИКАЛ ТААХ. 
САН.

9

ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Г. ИСПАРТА НА 755 КОЙКО-МЕСТ 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС-ГАЛЕРЕЯ-
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСПАРТА
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2015-2017 АО АКФЕН ИНШ. АО ДОСТ ИНШ.

10 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. 
ЭСКИШЕХИР

ЭСКИШЕХИР
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 2016-2018 АО АКФЕН ИНШ. АО ДОСТ ИНШ.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

1
ONE TOWER ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР И 
РЕЗИДЕНЦИЯE

АНКАРА
АНКАРА ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
“ONE TOWER”

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2014-2015 АО ИТО ЯТЫРЫМ САН..

2 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
“КАХРАМАНМАРАШ ПИАЗЗА”

КАХРАМАНМАРАШ
АО РЕНЕССАНС ТЕКНИК 
ИНШ. САН. ТИД.

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2012-2013
АО РЕНЕССАНС ТЕКНИК ИНШ. САН. 
ТИД.

3 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “CARREFOUR” В 
МЕРСИНЕ

МЕРСИН CARREFOURSA
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2011-2012 АО ТЕПЕ ИНШААТ

4 АВТОСТОЯНКА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
“БИЛЬКЕНТ РЕАЛ”

АНКАРА ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РЕАЛ МЕХАНИКА 2007-2007
АО ТЕПЕ ЭМЛАК ЯТЫРЫМ ИНШААТ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ

5 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “БЭЙСУКЕНТ” 
АНКАРА

АНКАРА
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
“БЭЙСУКЕНТ”

МЕХАНИКА 2006-2007 АО БИРЛИК ЙАПЫ

ГОСТИНИЦЫ

1 ГОСТИНИЦА ДОХУК ШЕРАТОН, 
СЕВЕРНЫЙ ИРАК

ИРАК ШЕРАТОН
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2009-2011

АО НУРСОЙ УЛУСЛАРАРАСЫ НАК. 
ИНШ. САН. ТИД.

2 АНКАРА ГОСТИНИЦА КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

АНКАРА КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ МЕХАНИКА 2007-2008 АО ИНТА ИНШААТ

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ 
ГОСТИНИЦЫ “БИЛЬКЕНТ”

АНКАРА ГОСТИНИЦА БИЛЬКЕНТ МЕХАНИКА 2008-2008 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

4 ГОСТИНИЦА MERCURE (МЕРИТ 
ПАРК) КИПР

КИПР ГОСТИНИЦА MERCURE МЕХАНИКА 2005-2007
Т-Т ИНШААТ ТУРИЗМ ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ (АО АКФЕН ИНШ.)

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

1 АНКАРА ЭТИ МАДЕН ОФИСНЫЕ 
ЗДАНИЯ

АНКАРА ETİ MADEN
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2011-2011

DOLUNAY ORMANCILIK TİCARET LTD. 
ŞTİ.

2 АНКАРА ТЕПЕ ПРЕМЬЕР-БИЗНЕС И 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АНКАРА ТЕМЕ ПРАЙМ
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2009-2011 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

3 КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 9 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Düzce-Бола-Gölyaka
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2003-2003 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1
УНИВЕРСИТЕТ МУЗЫКИ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ, 
АНКАРА

АНКАРА ИК АКАДЕМИЯ
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2013-2015 УНИВЕРСИТЕТ ИПЕК АНКАРА

2
УНИВЕРСИТЕТ СУЛЕЙМАНИЕ, 
ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВИЯ И 
ЗДАНИЕ КУРСОВ ПОДГОТОВКИ

ИРАК УНИВЕРСИТЕТ СУЛЕЙМАНИЕ
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2011-2012 АО ТЕПЕ ИНШААТ

3
АНКАРА УНИВЕРСИТЕТ 
ЧАНКАЯ ЗДАНИЯ РЕКТОРАТА И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

АНКАРА УНИВЕРСИТЕТ ЧАНКАЯ
МЕХАНИКА — 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
2009-2010 АО СЮРЮЧЮЛЕР ИНШ.

4

АНКАРА УНИВЕРСИТЕТ 
БИЛЬКЕНТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

АНКАРА УНИВЕРСИТЕТ БИЛЬКЕНТ МЕХАНИКА 2006-2007 АО ТЕПЕ ИНШААТ САН.
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5 АНКАРА КОЛЛЕДЖ “ТЕД” КАМПУС 
“АХЛАТЛИБЕЛЬ”

АНКАРА ТЕД МЕХАНИКА 2004-2005
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕКЕР 
& ЧЕРСАН

6
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
КАМПУС НА КИПРЕ

КИПР
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

МЕХАНИКА 2004-2006 ХАСАН ШАКИР ЛТД. ШТИ.

7 УНИВЕРСИТЕТ КАВКАЗ КАРС УНИВЕРСИТЕТ КАВКАЗ МЕХАНИКА 2001-2002 АО ЭР-ЯА ИНШААТ

8 ШКОЛЫ ОСНОВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КАРС
МИНИСТЕРСТВО 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕХАНИКА 1999-1999 АО ЭР-ЯА ИНШААТ

9 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
СИВРИХИСАР

ЭСКИШЕХИР
УНИВЕРСИТЕТ ОСМАНГАЗИ 
ЭСКИШЕХИР

МЕХАНИКА 1997-1998 АО БИР ИНШААТ

10 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА РАЙОН 
ПИЯДЕ

АНКАРА
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА — 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

2012-2013 ШГ ПРОЖЕ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1 БИЛЬКЕНТ СПОРТ ИНТЕРНЕШНЛ 
АНКАРА

АНКАРА SPORTS INTERNATIONAL МЕХАНИКА 2007-2008 АО ТЕПЕ ИНШААТ САН.

2 СТАМБУЛ КАДЫКОЙ СПОРТС 
ИНТЕРНЕШНЛ

СТАМБУЛ SPORTS INTERNATIONAL МЕХАНИКА 2007-2008 АО ТЕПЕ ИНШААТ САН.

3 СТОЛИЧНЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ г. 
АНКАРА КОМПЛЕКС ШАФАКТЕПЕ

АНКАРА МУНИЦИПАЛИТЕТ Г. АНКАРА МЕХАНИКА 2003-2003 ИДА ИНШААТ ЛТД. ШТИ.

4 ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ХАМАМОЗЮ”

АМАСЬЯ ХАМАМОЗЮ ТЕРМАЛЬ МЕХАНИКА 1997-1999 АО КОНУРАЛЬП ИНШААТ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1 HALKALI 3. VE6. ETAP KONUTLARI СТАМБУЛ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2008-2008

БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО ВЕ-НА ИНШ. 
ТААХ. ИТХ. ИХР. САН. ВЕ ТИД. ЛТД. 
ШТИ. & АО КОЧОГЛУ ИНШ. ВЕ САН. 
ТИД.

2 ЗДАНИЯ “МУДУРНУ” БОЛУ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2007-2008
ИДА ИНШААТ ТААХЮТ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
ЛТД. ШТИ.

3 ЗДАНИЯ “ОРХАНГАЗИ” 2 ЭТАП БУРСА
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2006-2007
БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО ИДА 
ИНШ. ТААХ. ТИД. ЛТД. ШТИ. & АО 
ЧЕЛИКЛЕР ТААХ. ИНШ. ВЕ САН.

4 ВИЛЛЫ «ГЮЛЛЮК ГЮЛЬСАРАЙ” МУГЛА

ЖИЛИЩНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ С.С. 
ГЮЛЬСАРАЙ

МЕХАНИКА 2005-2006
ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ С.С. ГЮЛЬСАРАЙ

5 ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС “БАСЫН” 
АНКАРА

АНКАРА

ЖИЛИЩНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ С.С. БАХЧЕЛИ 
Ж/К «БАСЫН”

МЕХАНИКА 2000-2001
ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ С.С. БАХЧЕЛИ Ж/К 
«БАСЫН»

6 КИПР
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

МЕХАНИКА 2004-2006 ХАСАН ШАКИР ЛТД. ШТИ.

7
УСТОЙЧИВОЕ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 
ПОСТОЯННОЕ ЖИЛЬЁ Г. 
АДАПАЗАРЫ

АДАПАЗАРЫ
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2000-2001 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

8 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
«ШИЛЬБЕ» Г. ДИЯРБАКЫР

ДИЯРБАКЫР
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 2005-2005 АО КОЧОГЛУ ИНШ. ВЕ САН. ТИД.

9 ЗДАНИЯ “БИЛКЕНТ” 1. 2-Й И 3-Й 
ЭТАП АНКАРА

АНКАРА
ТОКИ (АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА)

МЕХАНИКА 1993-1999 АО ТЕПЕ ИНШААТ САНАЙИ

10 ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС “СИЯСАЛ” 
Р-ОН ЧАЙЙОЛУ

АНКАРА

ЖИЛИЩНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ Ж/К «СИЯСАЛ» 
ЧАЙЙОЛУ

МЕХАНИКА 2000-2001
ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КООПЕРАТИВ Ж/К «СИЯСАЛ» 
ЧАЙЙОЛУ

11 ЗДАНИЯ “БЕЙСУПАРК” АНКАРА АНКАРА КООПЕРАТИВ БЕЙСУ КЕНТ МЕХАНИКА 2005-2006 АО БИРЛИК ЙАПЫ

12 ЗДАНИЯ “АНГОРА” АНКАРА АНКАРА КОНУТ ЙАПЫ КООП. МЕХАНИКА 2000-2003 АО БАРМЕК ИНШААТ ВЕ ТЕСИСАТ.

13 ЗДАНИЯ «ЭВА ГАРДЕН АЛЬМИЛА» АНКАРА АЛЬМИЛА ЙАПЫ КООП. СТРОИТЕЛЬСТВО 2010-2012
АЛЬМИЛА ИНШААТ — ЕЛЕКТРИКА 
МЕХАНИКА



117

صاحب العمل  التاريخ نطاق المشروع  المؤسسة ذات الصلة المكان  اسم العمل رقم 
التسلسل 

المشاريع الجارية 
المحاصة المشتركة شركة 

تيبه المساهمة وشركة ميسا 
المساهمة

2014-2017  المشتركة شركة تيبه المساهمة  األعمال الميكانيكية واألتمتة
وشركة ميسا المساهمة أنقرة مساكن تيبي ميسا باركموزاييك 1

المحاصة المشتركة أستالدي 
– توركارالر 2017-2018 األعمال اإللكتروميكانيكية وزارة الصحة التركية أنقرة M2 و M1 مستشفي أتليك 2

المحاصة المشتركة أستالدي 
– توركارالر 2017-2018 األعمال اإللكتروميكانيكية وزارة الصحة التركية أنقرة T6 و T5 و T4 مستشفي أتليك 3

شركة آر إي سي الدولية 
لإلنشاءات واالستثمار 

والصناعة والتجارة 
المساهمة

2017-2018 أعمال ميكانيكية توكي أنقرة مكتبة المجمع الرئاسي وبيت 
الضيافة

4

شركة آر ام آي رونيسانس 
لألعمال الطبية والتعهدات 

والصناعة المساهمة
2017-2019 وزارة الصحة التركية أعمال ميكانيكية بورصة مستشفى مدينة بورصة 5

شركة آر إي سي 
رونيسانس التقنية لإلنشاءات 

والصناعة والتجارة 
المساهمة

2018-2019 األعمال الميكانيكية واألتمتة هافيلسان مالطية قاعدة مالطية 6

شركة آر ام آي رونيسانس 
لألعمال الطبية والتعهدات 

والصناعة المساهمة
2018-2020 أعمال ميكانيكية إسطنبول وزارة الصحة التركية مستشفى إيكيتيللي 7

المباني الخدمية 
شركة آر إي سي الدولية 

لإلنشاءات واالستثمار 
والصناعة والتجارة 

المساهمة

2013-2014 األعمال الميكانيكية واألتمتة توكي أنقرة المجمع الرئاسي 1

المحاضة المشتركة أرغوب 
و تانك للبناء و شركة أسين 

للبناء
2012-2013 األعمال الكهربائية 

والميكانيكية واألتمتة وزارة الدفاع الوطني التركية أنقرة مبنى الدفاع الوطني 2

شركة إنتا المساهمة 
لإلنشاءات 2007-2008 األعمال الميكانيكية واألتمتة اتحاد نقابات المحامين أنقرة مبنى اتحاد نقابات المحامين في 

أنقرة
3

شركة ش.غ. للمشاريع 2012-2013 األعمال الميكانيكية واألتمتة رئاسة دائرة االستثمارات أنقرة مركز اتصال الطوارئ 112 
أنقرة

4

شركة كيبار أوغلو 
لإلنشاءات المحدودة 2000-2001 األعمال الميكانيكية واألتمتة وزارة الدفاع الوطني التركية أنقرة  مبنى المحكمة العليا العسكرية 

لهيئة األركان العامة
5

شركة نورسوي للنقل الدولي 
واإلنشاءات والصناعة 

والتجارة المساهمة
2009-2009 األعمال الميكانيكية واألتمتة سفارة االمارات العربية 

المتحدة أنقرة سفارة االمارات العربية المتحدة 6

غرفة تجارة أنقرة 2006-2007 األعمال الميكانيكية واألتمتة غرفة تجارة أنقرة أنقرة مركز مؤتمرات غرفة تجارة 
أنقرة

7

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2004-2004 األعمال الميكانيكية واألتمتة وزارة الدفاع االمريكية أفغانستان مبنى القيادة العسكرية األمريكية 

في أفغانستان
8

مديرية سجن أفيون 1999-2000 األعمال الميكانيكية واألتمتة وزارة العدل التركية أنقرة مركز تدريب موظفي وزارة 
العدل

9

المنشآت الطبية 
شركة غوجير لإلنشاءات 

والصناعة والتجارة 
المساهمة

2013-2015 األعمال الميكانيكية واألتمتة توكي أدرنه مستشفى أدرنه الحكومي بسعة 
300 سرير

1
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شركة ميترون للسياحة 
والهندسة المعمارية 

واإلنشاءات والتجارة 
الداخلية والخارجية 
والصناعة المحدودة 

المسؤولية

2015-2015 األعمال الميكانيكية واألتمتة مجموعو ميدوفا قونيا مستشفى ميدوفا الخاص في قونيا 
بسعة 200 سرير

2

المحاصة المشتركة شركة 
أرغوب للهندسة واإلنشاءات 

والتعهدات المحدودة 
المسؤولية وشركة تناك 
لإلنشاءات واإلنشاءات 

والصناعة والتجارة 
المحدودة المسؤولية و 

شركة ش.غ. للمشاريع 
والهندسة واإلنشاءات

2011-2014 األعمال الكهربائية 
والميكانيكية توكي كوتاهيا مستشفى كوتاهيا تاوشانلي 

الحكومي بسعة 100 سرير
3

شركة غوجير لإلنشاءات 
والصناعة والتجارة 

المساهمة
2011-2012 األعمال الميكانيكية واألتمتة توكي قارامان مستشفى قارامان الحكومي بسعة 

300 سرير
4

شركة YDA لإلنشاءات 
والصناعة والتجارة 
المحدودة المسؤولية 

وشركة آيك لإلنشاءات 
واالستيراد والتصدير 

والتجارة والسياحة 
المحدودة المسؤولية وشركة 

أنيرجي للبناء والتعدين 
والطاقة والتجارة المحدودة 

المسؤولية.

2010-2011 أعمال ميكانيكية توكي نيغده مستشفى نيغده الحكومي بسعة 
300 سرير

5

شركة أكشي أوغلو 
لإلستثمارات المساهمة 2004-2005 أعمال ميكانيكية وزارة الصحة التركية زونغولداك مستشفى زونغولداك ايريغلي 

الحكومي
6

شركة أكشي لإلنشاءات 
المحدودة 2004-2004 أعمال ميكانيكية وزارة الصحة التركية

أرضروم، 
أرزينجان، 

آرتفين

المراكز الصحية في أرضروم و 
أرزينجان و آرتفين التابعة لوزارة 

الصحة
7

شركة آر ام آي رونيسانس 
لألعمال الطبية والتعهدات 

والصناعة المساهمة
2015-2017 أعمال ميكانيكية وزارة الصحة التركية أضنة

األعمال الميكانيكية للمبنى 
الرئيسي والرواق ومركز التدفئة 
في مشروع مجمع أضنة الصحي 

المتكامل

8

شركة أكفن لإلنشاءات 
المساهمة شركة دوست 

لإلنشاءات المساهمة
2015-2017 أعمال ميكانيكية وزارة الصحة التركية إسبارتا

األعمال الميكانيكية للمبنى 
الرئيسي والرواق ومركز التدفئة 

لمستشفى مدينة إسبارتا بسعة 
755 سرير.

9

شركة أكفن لإلنشاءات 
المساهمة شركة دوست 

لإلنشاءات المساهمة
2016-2018 أعمال ميكانيكية وزارة الصحة التركية إسكيشهير مستشفى مدينة إسكيشهير 10

مراكز التسوق
شركة إتو لالستثمار 
والصناعة والتجارة 

المساهمة
2014-2015 األعمال الميكانيكية واألتمتة مركز ون للتسوق في أنقرة أنقرة برج و ريزيدنس ون تاور 

السكني ومركز التسوق
1

شركة رونيسانس التقنية 
لإلنشاءات والصناعة 

والتجارة المساهمة
2012-2013 األعمال الميكانيكية واألتمتة

شركة رونيسانس التقنية 
لإلنشاءات والصناعة والتجارة 

المساهمة
قهرمان مرعش مركز كهرمان مرعش بيازا 

للتسوق
2
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شركة تيبه المساهمة 
لإلنشاءات. 2011-2012 األعمال الميكانيكية واألتمتة كارفورسا مرسين مركز كارفور مرسين للتسوق 3

شركة تيبه للعقارات 
واالستثمار واإلنشاءات 

والتجارة المساهمة
2007-2007 أعمال ميكانيكية مركز لاير للتسوق أنقرة ركز بيلكنت لاير للتسوق 4

شركة بيرليك للبناء 
المساهمة 2006-2007 أعمال ميكانيكية مركز بيسوكينت للتسوق أنقرة مركز بيسوكينت للتسوق في أنقرة 5

الفنادق 
شركة نورسوي للنقل الدولي 

واإلنشاءات والصناعة 
والتجارة المساهمة

2009-2011 األعمال الميكانيكية واألتمتة شيراتون العراق فندق شيراتون دهوك شمال 
العراق

1

شركة إنتا المساهمة 
لإلنشاءات 2007-2008 أعمال ميكانيكية اتحاد نقابات المحامين أنقرة فندق اتحاد نقابات المحامين في 

أنقرة
2

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2008-2008 أعمال ميكانيكية فندق بيلكنت أنقرة ملحق مبنى فندق بيلكنت 3

شركة تي تي لإلنشاءات 
والسياحة المحدودة 

المسؤولية )شركة أكفن 
لإلنشاءات(

2005-2007 أعمال ميكانيكية فندق ميركور قبرص فندق ميركور قبرص 
)ميريتبارك(

4

شركة كوج أوغلو المساهمة 
لإلنشاءات. 2005-2006 أعمال ميكانيكية فندق كارينا بورصة فندق أولوداغ كارينا في بورصة 5

مباني المكاتب 
 DOLUNAY

 Ormanlık Tıcaret
LTD Şti

2011-2011 ميكانيكي – أتمتة ايتى مادين أنقرة أنقرة مكتب بناء المباني 1

TEPE İNŞAAT A.Ş 2009-2011 ميكانيكي – أتمتة TEPE PRIME أنقرة
 TEPE  مركز التسوق

  PRIME BUSINESS
أنقرة

2

 TEPE İNŞAAT
SANAYİ A.Ş 2003-2003 ميكانيكا TOKİ دوزجي-بولو- 

Gölkaya مركز الزلزال التجاري 3

مباني التعليم 

جامعة إيبك في أنقرة 2013-2015 األعمال الميكانيكية واألتمتة آي كي أكاديمي أنقرة جامعة أنقرة للموسيقى والفنون 
الجميلة

1

شركة تيبه المساهمة 
لإلنشاءات. 2011-2012 األعمال الميكانيكية واألتمتة جامعة السليمانية العراق مبنى كلية الشريعة والدراسة 

التحضيرية في جامعة السليمانية
2

شركة سوروجوالر 
لإلنشاءات المساهمة 2009-2010 األعمال الميكانيكية واألتمتة جامعة تشانقايا أنقرة

مبنى إدارة الجامعة والتعليم 
التحضيري لجامعة تشانقايا في 

أنقرة
3

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2006-2007 أعمال ميكانيكية جامعة بيلكنت أنقرة مركز بلكنت الوطني ألبحاث 

تكنولوجيا النانو في أنقرة
4

المحاصة المشتركة شركة 
بيكير و شركة جيرسان 2004-2005 أعمال ميكانيكية تيد أنقرة حرم أهالتليبيل لكلية تيد في أنقرة 5

شركة حسن شاكر المحدودة 
المسؤولية 2004-2006 أعمال ميكانيكية جامعة الشرق األوسط التقنية قبرص حرم جامعة الشرق األوسط التقنية 

في قبرص
6

شركة أر-يا المساهمة 
لإلنشاءات 2001-2002 أعمال ميكانيكية <جامعة قفقاس كارس جامعة قفقاس 7

شركة أر-يا المساهمة 
لإلنشاءات 1999-1999 أعمال ميكانيكية وزارة التربية الوطنية التركية كارس مدارس التعليم األساسي 8

شركة بير لإلنشاءات 
المساهمة 1997-1998 أعمال ميكانيكية جامعة أسكيشهير عثمان غازي إسكيشهير مدرسة سيفريهيسار الثانوية 

المهنية
9

شركة ش.غ. للمشاريع 2012-2013 األعمال الميكانيكية واألتمتة توكي أنقرة مدرسة حي بياده االبتدائية 10
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المنشآت الرياضية 
شركة تيبه لإلنشاءات 

والصناعة المساهمة 2007-2008 أعمال ميكانيكية سبورتس إنترناشيونال أنقرة بلكنت سبورتس انترناشيونال 
في أنقرة

1

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2007-2008 أعمال ميكانيكية سبورتس إنترناشيونال إسطنبول إسطنبول قاضيكوي سبورتس 

إنترناشيونال
2

شركة إدا لإلنشاءات 
المحدودة المسؤولية 2003-2003 أعمال ميكانيكية بلدية أنقرة الكبرى أنقرة مرافق شفقت تابه لبلدية أنقرة 

الكبرى
3

شركة كونورالب لإلنشاءات 
المساهمة 1997-1999 أعمال ميكانيكية حمامات أوزو الحرارية أماسيا مرافق حمام أوزو الحرارية 4

شركة كوج أوغلو المساهمة 
لإلنشاءات. 2005-2006 أعمال ميكانيكية فندق كارينا بورصة فندق أولوداغ كارينا في بورصة 5

المباني السكنية 
المحاصة المشتركة 

شركة في-نا لإلنشاءات 
والمقاوالت واالستيراد 

والتصدير والصناعة 
والتجارة المحدودة 

المسؤولية و شركة كوج 
أوغلو لإلنشاءات والصناعة 

والتجارة المساهمة

2008-2008 أعمال ميكانيكية توكي إسطنبول مساكن هالكالي المرحلة الثالثة 
والسادسة

1

شركة إدا لإلنشاءات 
والتعهدات والتجارة 
المحدودة المسؤولية

2007-2008 أعمال ميكانيكية توكي بولو مساكن مودورنو 2

المحاصة المشتركة شركة 
إدا لإلنشاءات والتعهدات 

والتجارة المحدودة 
المسؤولية و شركة جيليكالر 

للتعهدات واإلنشاءات 
والصناعة المساهمة

2006-2007 أعمال ميكانيكية توكي بورصة مساكن أورهان غازي المرحلة 
الثانية

3

تعاونية غولساراي للبناء 
المحدودة المسؤولية 2005-2006 أعمال ميكانيكية تعاونية غولساراي للبناء 

المحدودة المسؤولية موغال فيالت غوللوك غول ساراي 4

تعاونية مجمع باختشالي 
السكني للبناء المحدودة 

المسؤولية
2000-2001 أعمال ميكانيكية

تعاونية مجمع باختشالي 
السكني للبناء المحدودة 

المسؤولية
أنقرة مجمع الصحافة في أنقرة 5

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2000-2001 أعمال ميكانيكية توكي أدابازاري مساكن أدابازاري للمتضررين 

من الزالزل
6

شركة كوجوغلو لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 2005-2005 أعمال ميكانيكية توكي دياربكر مساكن شيلبا الجماعية في 

دياربكر
7

شركة تيبه لإلنشاءات 
والصناعة المساهمة 1993-1999 أعمال ميكانيكية توكي أنقرة مساكن بيلكنت المرحلة األولى 

والثانية والثالثة في أنقرة
8

تعاونية سياسال جاي يولو 
للمساكن والبناء المحدودة 

المسؤولية
2000-2001 أعمال ميكانيكية

تعاونية سياسال جاي يولو 
للمساكن والبناء المحدودة 

المسؤولية
أنقرة مجمع جاي يولو سياسال 9

شركة بيرليك للبناء 
المساهمة 2005-2006 أعمال ميكانيكية تعاونية بيسوكنت أنقرة منازل بيسوبارك في أنقرة 10

شركة بارماك لإلنشاءات 
والتركيبات المساهمة 2000-2003 أعمال ميكانيكية تعاونية بناء المساكن أنقرة منازل أنغورا في أنقرة 11

ألميال أعمال إنشاءات 
وكهربائية وميكانيكية 2010-2012 إنشاءات تعاونية ألميال للبناء أنقرة منازل إيفا غاردن 12
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