


Firmamız, 2002 yılında kurulmuş olup, bu 
tarihten itibaren kalite, dürüstlük, titizlik ve 
doğruluk kavramlarını temel prensip 
edinmiştir.
 
Sahip olduğumuz deneyimimiz, mali 
gücümüz, kalifiye kadromuz sayesinde 
firmamız ,teknolojik yenilikleri takip edip, bu 
yenilikleri projelerinde başarılı bir şekilde 
uygulayarak ,tüm alanlarda her zaman daha 
ileriye gitmeyi hedeflemiştir.

Bu bilinç ile,  kurulduğumuzdan beri, titizlikle 
ve durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Firmamızın faaliyet gösterdiği ana alanlar 
şunlardır;

* Yol yapımı

* Tünel Yapımı

* Sıcak karışım asfalt işleri

* Yapısal Mühendislik Hizmetleri 

* Köprü ve viyadük Yapımı 

Bunlara ek olarak aşağıda belirttiğimiz yan iş 
sahalarında da faaliyet göstermekteyiz ;
* Tünel aydınlatma, sinyalizasyon ve mekanik 
yapım işleri
 • Karayolları ve Demiryollarında 
elektromekanik, sinyalizasyon, aydınlatma ve 
trafik işaretleri ile beraber komple yapımı
* Taşocağı işletmeciliği ve madencilik
 • Taahhüdümüzdeki işlerde 
kullanılmak üzere agrega ve beton 
ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere taşocağı 
işletmeciliği
* Telefon, Akıllı Şebekeler
  • İletişim şebekeleri yapımı (Fiberoptik 
kablo ve aksesuarları, bakır kablo montajları 
ve aksesuarları projelendirmeleri ) , Bina 
otomasyon sistemleri
* Üst yapı bina yapım işleri
 • Çeşitli illerde konut ve otel binaları 
yapım işleri

HAKKIMIZDA 
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تاریخ فوق  از  تاسیس شده و   2002 شرکتمان در سال 
تاکنون اصل مرغوبیت، درستی، نکته سنجی و راستی را 

ارکان اساسی خود نهاده است.
کادر  و  مالی  بنیه  تجارب،  بودن  دارا  بلحاظ  شرکتمان 
مجرب خود پیشرفتهای تکنولوژیک را تعقیب نموده و با 
اعمال موفقیت آمیز این تکنولوژیهای مدرین در پروژه 
هر  در  را  مداوم  و  بیشتر  چه  هر  پیشرفت  خود،  های 

زمینه هدف خود قرار داده است.   
با علم و آگاهی از بدو تاریخ تاسیس خود فعالیتهایمان را 

با ریزسنجی و بدون توقف ادامه میدهیم.
زمینه های اصلی فعالیت شرکتمان بدین شرح میباشد؛

* راهسازی
* ساخت تونل

* امورات بیتوم آسفالت گرم
* خدمات مهندسی ساخت
* ساخت پل و ویادوک 

عالوه بر آن در زمینه های جنبی درج شده در زیر نیز 
فعالیت مینماییم؛

* روشنایی تونل، امورات عالمت دهی و مکانیک تونلها،
     • ساخت کامل جاده های زمینی و راه اهن بهمراه 
و  روشنایی  دهی،  عالمت  الکترومکانیک،  سیستمهای 

عالئم راهنمایی
* کارپردازی معادن و معادن ذغال سنگ 

     • کارپردازی معدن سنگ جهت برآوردن بتون و 
تعهد  امورات  در  کردن  استفاده  نیاز جهت  مورد  آگرکا 

شده خود
* تلفن، شبکه های هوشمند

     • ساخت شبکه های ارتباطات )کابل فیبر اپتیک و 
آالت(،  یراق  و  مسی  کابل  نصب  طراحی  آالت،  یراق 

سیستمهای اتوماسیون بناها
* امورات روسازی بناها 

    • ساخت بنا منازل و هتلها در استانهای مختلف  







نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 15 شهرستان 

کاستامونو جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 ساخت تونل )دوراک- چام یووآ( جاده 

زونقولداق – ساپچا )کپسول چپ( کیلومرت 
20+955 – 19+657 و تونلهای اوزملز 
کیلومرت -31+270 30+091 و کیلومرت 
-31+313 30+083 و اطالح تونلهای 

موجود ساپچا 

تاریخ رشوع پروژه:
 2012 

نرخ کشف پروژه:
 75.444.605 لیره ترک 

تعریف پروژه: 
• این پروژه شامل یک تونل دو کپسولی 
بطول 590 مرت و یک تونل تک کپسولی 

بطول 630 مرت مبجموع 1810 مرت میباشد. 
• این تونلها امورات الکرتومکانیک و 350 

کیلومرت حفاری فیرباپتیک را دارا میباشد.
• تونلها بروش جدید حفر تونل اطریش 

انجام میگردد.

اقالم کار اولیه این پروژه؛
• 168.800 مرتمکعب حفر تونل

• 12.000 مرتمکعب بتون پاششی 
)C 25/30(

• 24.300 مرتمکعب بتون نهایی 
)C 25/30(

• 15.000 مرتمکعب بتون اینورت و اختتام 
)C 20/25(

• 122.400 مرت بولون 
• 67.500 مرت سوران )تقویت زمین(









نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 15 شهرستان 

کاستامونو جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 ساخت تونل میتهات پاشا -1 میتهات پاشا 2 

تاریخ رشوع پروژه:
2012 

 

نرخ کشف پروژه:
 90.806.327 لیره ترک 

 

تعریف پروژه: 
• این پروژه در مرکز استان زونقولداق واقع 
شده و یکی از پروژه های مهم بعمل آمده 

جهت تسهیل ترافیک مرکز شهر میباشد.
•  این پروژه شامل دو تونل دو کپسولی 

بطول 1520 مرت و 200 مرت مبجموع 3440 
مرت میباشد.

 
اقالم کار اولیه این پروژه؛

• 346.080 مرتمکعب حفر تونل
• 160.000 مرتمکعب حفر آزاد              

• 25.800 مرتمکعب بتون پاششی 
)C 25/30(

• 41.160 مرتمکعب بتون نهایی 
)C 25/30(

• 32.000 مرتمکعب بتون اینورت و تیرهای 
)C 20/25(بتونی

• 404.800 مرت بولون 
• 132.000 مرت سوران )تقویت زمین(









نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 5 شهرستان 

مرسین جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 ساخت جاده محدوده مرسین – آنامور- 
منطقه 13  مابین کیلومرت 000+140-16 
و 125+050 بهمراه امورات خاکربداری، 

سازههای صنعتی، تونل، زیرسازی پنتیمیکس، 
تامین پنتیمکس زیر و سنگدانه سطح 

پوششی
 

تاریخ رشوع پروژه:
2010 

تاریخ اختتام پروژه:
نرخ کشف پروژه: 31.103.094 لیره ترک 

تعریف پروژه: 
• این پروژه در جاده ساحلی متصل کننده 

استان مرسین به آنتالیا واقع شده است.
• این پروژه شامل ساخت یک تونل دو 

کپسولی بطول 1000 مرت مبجموع 2000 مرت 
تونل و زیرسازی و ساخت زیرین و آسفالت 

7000 مرت جاده میباشد.
 

اقالم کار اولیه این پروژه؛
• 194.000 مرتمکعب حفر تونل

• 950.000 مرتمکعب حفر آزاد              
• 16.000 مرتمکعب بتون پاششی 

)C 25/30(
• 36.000 مرتمکعب دیوار سنگی

• 3.300 مرتمکعب دیوار بتونی
• 6.000 مرتمکعب قوطی منفذ

• 180.000 مرت بولون 
• 30.000 مرت سوران 

• 166.320 تن پلنت میکس پایه و سطح 
زیرین









نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 5 شهرستان 

مرسین جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 امورات خاکربداری، سازههای صنعتی، 

روسازی )BSK (، تونل، امورات 
الکرتومکانیک تونل و امنیت ترافیک 

)عالمت دهی افقی و عمودی، نرده کنار 
جاده( )تکمیل امورات ( مابین کیلومرت 

-158+780 125+050 جاده اردملی- 
سیلیفکه- تاش اوجو- مرز منطقه 13 

تاریخ رشوع پروژه:
 2013 

نرخ کشف پروژه:
 105.764.480 لیره ترک 

 
تعریف پروژه: 

• این پروژه در جاده ساحلی متصل کننده 
استان مرسین به آنتالیا واقع شده است.
•  این پروژه شامل ساخت سه تونل دو 
کپسولی بطول 340 مرت، 815 مرت، 180 
مرت مبجموع 2670 مرت تونل و امورات 

الکرتومکانیک تونل و زیرسازی و ساخت 
زیرین و آسفالت 30000 مرت جاده میباشد.

اقالم کار اولیه این پروژه؛
• 256.500 مرتمکعب حفر تونل

• 600.000 مرتمکعب حفر آزاد              
• 18.700 مرتمکعب بتون پاششی 

)C 25/30(
• 58.350 مرتمکعب بتون نهایی 

)C 25/30(
• 46.500 مرتمکعب بتون اینورت و تیرهای 

)C 20/25(بتونی
• 213.600 مرت بولون 

• 80.000 مرت سوران )تقویت زمین(
• 5.000 مرتمکعب قوطی منفذ









نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 13 شهرستان 

آنتالیا جمهوری ترکیه

نام پروژه: 
امورات خاکربداری، سازههای صنعتی، 
روسازی )BSK( و امورات تونل سازی 

جاده حادیم )آالنیا- قاضی پاشا( از کیلومرت 
23+000 الی 000+33 

تاریخ رشوع پروژه:
2011 

 
نرخ کشف پروژه:

 45.600.140 لیره ترک 

تعریف پروژه:
• این پروژه یک جاده مهم ارتباطی قونیه- 

آالنیا در استان آنتالیا میباشد.
• این پروژه شامل ساخت 5 تونل تک 

کپسولی بطول 235 مرت، 765 مرت، 1207 مرت، 
213مت و 295 مرت مبجموع 2715 مرت تونل 

میباشد. 

اقالم کار اولیه این پروژه؛
• 259.000 مرتمکعب حفر تونل

• 250.000 مرتمکعب حفر آزاد              
• 20.360 مرتمکعب بتون پاششی 

)C 25/30(
)C 25/30( 36.250 مرتمکعب بتون نهایی •
• 19.000 مرتمکعب بتون اینورت و تیرهای 

)C 20/25(بتونی
• 217.200 مرت بولون 

• 70.000 مرت سوران )تقویت زمین(
• 6.000 مرتمکعب قوطی منفذ

• 3.000 مرتمکعب دیوار بتون آرمه
• 6.000 مرتمکعب دیوار سنگی









نام کارفرما:
 مدیریت اداره راه منطقه 10 شهرستان 

ترابزون جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 امورات خاکربداری، سازههای صنعتی، 

روسازی )BSK( و امورات تجکیم و تونل 
سازی جاده هوپا- کامل پاشا- سارپ از 

کیلومرت 0+000 الی 000+19

تاریخ رشوع پروژه:
 2011 

نرخ کشف پروژه:
 24.386.000 لیره ترک 

تعریف پروژه: 
• این پروژه در ورودی شهر هوپا در مسیر 

پروژه جاده کمربندی دریای سیاه واقع 
شده است.

• این پروژه شامل ساخت 1 تونل تک 
کپسولی بطول 1300 میباشد.

 
اقالم کار اولیه این پروژه؛

• 109.200 مرتمکعب حفر تونل
• 8.500 مرتمکعب بتون پاششی 

)C 25/30(
• 20.250 مرتمکعب بتون نهایی 

)C 25/30(
• 4.000 مرتمکعب بتون اینورت و تیرهای 

)C 20/25(بتونی
• 100.000 مرت بولون 

• 15.000 مرت سوران )تقویت زمین(









نام کارفرما: 
مدیریت اداره راه منطقه 13 شهرستان 

آنتالیا جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 امورات خاکربداری، سازههای صنعتی، 

روسازی )BSK(، ساختامنهای تکمیلی، پل 
طاقی، تقاطع، تونل فسلیس )2 کپسولی(، 
ساخت سیستمهای برق، الکرتومکانیک و 
کنرتل تونل جاده آنتالیا- کمر- تکراووآ از 

کیلومرت 12+300 الی 000+46 

تاریخ رشوع پروژه:
 2013 

نرخ کشف پروژه:
 115.408.334 لیره ترک 

تعریف پروژه: 
• این پروژه یک جاده مهم توریستی مابین 

نواحی آنتالیا- کمر- تکراووآ میباشد.
• این پروژه شامل ساخت 1 تونل دو 

کپسولی بطول 1550 مرت مبجموع 3100 مرت 
تونل میباشد. 

اقالم کار اولیه این پروژه؛
• 313.100 مرتمکعب حفر تونل

• 600.000 مرتمکعب حفر آزاد              
• 21.390 مرتمکعب بتون پاششی 

)C 25/30(
)C 25/30( 38.750 مرتمکعب بتون نهایی •
• 23.650 مرتمکعب بتون اینورت و تیرهای 

)C 20/25(بتونی
• 248.000 مرت بولون 

• 90.000 مرت سوران )تقویت زمین(
• 20.000 مرتمکعب قوطی منفذ

• 3.000 مرتمکعب دیوار بتون آرمه
• 2.620.000 مرتمربع آسفالت گرم بیتومی









نام کارفرما: 
وزارت کشور جمهوری ترکیه )ریاست 

آژانس هامهنگی و همکاری ترکیه(

نام پروژه:
 بازسازی جاده سومالی موگادیشو 

تاریخ رشوع پروژه:
 2012 

نرخ کشف پروژه:
 42.692.000 دالر امریکا

تعریف پروژه: 
• این پروژه بالعوض ساخته شده از طرف 
جمهوری ترکیه در کشور سومالی میباشد.
• این پروژه شامل ساخت آسفالت جاده 
های داخل شهر موگادیشو، ساخت پیاده 

رو، روشنایی خیابانها با سیستم سوالر 
میباشد.









نام کارفرما: 
رشکت سهامی تله کوم ترکیه با مسئولیت 

نامحدود

نام پروژه:
 ساخت و مرمت شبکه تلفن استانهای 

کوجاائلی، ساکاریا و دوزجه 

تاریخ رشوع پروژه:
 2007 

نرخ کشف پروژه:
 45.666.000 لیره ترک   

 دالر امریکا

تعریف پروژه: 
• این پروژه از سال 2007 الی 2010 شامل 

ساخت و مرمت زیرساخت شبکه تلفن 
استانهای کوجاائلی، ساکاریا و دوزجه 
و هرنوع امورات نصب بصورت کامل 

میباشد.
• تولیدات در وحله نخست شامل حفاری 
کانال کابل، لوله گذاری HDPE ، مونتاژ 

کابل، مونتاژ کابل فیرباپتیک و یا کابل 
مسی و امورات سازه های جنبی میباشد.









نام کارفرما:
 رشکت بازرگانی صنعتی عمرانی ان-از با 

مسئولیت محدود

نام پروژه:
 ساخت مجتمع مسکونی در قطعه فرعی 
9 از قطعه اصلی 29099 در بخش چانکایا 

استان آنکارا 

تاریخ رشوع پروژه:
 2008 

نرخ کشف پروژه:
 25.800.000 لیره ترک   

تعریف پروژه: 
• در این پروژه مجتمع مسکونی با 

مساحت 14000 مرتمربع فضای رسپوشیده 
در 12 طبقه، با پارکینگ رسپوشیده و 

روباز، حاوی استخر و تاسیسات ورزشی 
در سمت برگزیده شهرستان آنکارا بامتام 

رسیده است. 









نام کارفرما:
 مدیریت اداره کل راه منطقه 10 شهرستان 

ترابزون جمهوری ترکیه

نام پروژه:
 ساخت و امورات خاکربداری، سازههای 

صنعتی و روسازی جاده دولتی تیره بولو- 
دوقان کنت- کورتون- تورول اداره کل راه 

منطقه 10 شهرستان ترابزون جمهوری ترکیه

تاریخ رشوع پروژه:
 2011 

نرخ کشف پروژه:
 11.000.000 لیره ترک 

تعریف پروژه: 
• این پروژه مهم ارتباطی استان 

کوموشخانه و نواحی آن با جاده ساحلی 
دریای سیاه میباشد. در محتوای پروژه 

امورات زیرساخت، زیرسازی و آسفالت را 
شامل میگردد.






