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AMAÇ, YOLCULUĞUN 
KENDİSİDİR,
BİRLİKTE...

ThE JOURNEY IS 
ThE GOAL,
TOGEThER...
1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, 
başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları olmak üzere 
çeşitli uluslararası firmalarla iş yapma deneyimini de 
katarak 2007 den beri DmY mühendislik adıyla devam 
ediyoruz.

Biz işimizde özel uzmanlık alanlarımız olan;

• Havalimanı, 
• Özel endüstriyel tesisler,
• Karayolları aydınlatma ve tüneller,
• Hastaneler, Akıllı Binalar, AVM’ler ve oteller

gibi özel yapıların elektromekanik sistemlerinin, 
tasarım, projelendirme, keşif çıkarma ve taahhüt 
işlerini değer mühendisliği (value engineering) farkı ile 
yaparız.

Biz işimizi yaparken müşterimize , akıllı, esnek, fark 
yaratan bir şirket olduğumuzu  hissettiririz. müşteriye 
sağladığımız faydayı kendi kârımız gibi görür, işimizi 
yaparken enerji verimliliği, insan sağlığı, can güvenliği 
ve çevre konusunda uluslararası standartları referans 
alırız.

We continue our journey as DmY Engineering since 
2007, adding the experience of working with primarily 
with Japanese Firms, Car manufacturers and other  
international firms to this  journey which has started in 
late 1990’s, 

We do design, project and contract works of the 
electro-mechanical systems of special structures such 
as 

• Airports, 
• Special industrial facilities, 
• Road lighting and tunnels
• Hospitals, smart buildings, shopping centres and 
hotels 

which are our expertise fields with a difference of value 
engineering. 

We give our customers the feel that we are an 
intelligent, flexible company which makes difference 
when doing the job.  We see the benefit we provide for 
our customers as our gain; international standards 
on energy efficiency, human health and safety and 
environment are our references.

Yasin ARIKAN
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman
Elektrik Mühendisi / Electical Engineer
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DMY Mühendislik olarak;
• Havalimanları
• Özel endüstriyel tesisler
• Karayolları aydınlatması
• Tüneller
• Hastaneler
• Alışveriş merkezleri
• Akıllı binalar
• Oteller
gibi özel yapıların elektrik mekanik 
taahhüt sistemlerinin, tasarım, 
projelendirme, taahhüt işlerini 
değer katarak iş yapışımız (value 
engineering) ve projede hızlı hareket 
edebilme ve karar alma kabiliyetimizin 
yüksek olması daima müşteriyi karlı 
çıkarmaktadır.

ayrıca firmamız; 
• Temiz oda tasarımı, kurulması
• Havalimanı pist, apron aydınlatma
• Uçak hangarı 
• Fabrika taşınması ve hat 
optimizasyonu
• Özel yangın söndürme ve algılama 
sistemleri

gibi özel uzmanlık gerektiren işlerde 
tecrübe kazanmıştır.
Biz işimizi yaparken müşterimize, 
akıllı, esnek, fark yaratan bir 
şirket olduğumuzu hissettiririz. 
müşterilerimize sağladığımız faydayı 
kendi kârımız gibi görür, işimizi 
yaparken enerji verimliliği, insan sağlığı, 
can güvenliği ve çevre konusunda 
uluslararası standartları referans alırız.

as DmY Engineering our capability 
with value engineering  at design and 
installation and our fast response 
and design making adds profit to your 
business at following special areas for 
electrical and mechanical works :

• Airports
• Special Industrial facilities
• Highway lighting
• Tunnels
• Hospitals
• Shopping Malls
• Smart Buildings
• Hotels

also we are experienced at special 
areas
• Design and installation of clean rooms
• Airport runway , apron lighting
• Plane hangar
• Factory relocation and line 
optimisation
• Special fire fighting and sensing 
systems

We make our customer that they ar 
working with a smart, flexible and 
difference creating company. We 
see the value that we created for our 
customer as our profit and we reference 
industrial standarts energy efficiency , 
human health/safety and environment 
for our work 
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EndüstRIYEl tEsİslER IndustRIal faCIlItIEs

DmY mühendislik-Danışmanlık, 
endüstriyel tesislerle ilgili  yolculuğuna                
1998 yılında HONDA TÜRKİYE’de “Part  
Center» Projesi ile Japon inşaat firması 
HAZAMA ile başladı.

Daha sonra otomotiv sektöründe devam 
eden 6 senede başta
TOYOTA ve yan sanayileri olan 
TOYOTETSU, TAKANICHI, 
SANGO, TOYOTA TSUSHO ve 
Fransız VALEO Fabrikalarında pres, 
kaynakhane, boyahane tesislerinde;  
orta gerilim, enerji dağıtım, özel zayıf 
akım ve otomasyon uygulamalarında 
dizayn, montaj ve devreye alma  
faaliyetleri ile yetkinliğini uzmanlığa 
dönüştürdü.

Bu yolculuk Tekstil, Metal İşleme, 
Gıda, Araç Yedek Parça, Tıbbi Cihaz, 
İlaç ve Tersane sektörlerinde devam 
etmektedir.

DmY Engineering – Consultancy 
started its journey in industrial 

facilities in 1998 with HONDA, Turkey 
with the “Parts Centre Warehouse 

Project” in cooperation with  Japanese 
Construction Firm HAZAMA.

 It has since transformed its 
competences to expertise in the 

following six years which continued 
in the car manufacturing industry 

mainly with TOYOTA and its subsidiary 
companies TOYOTETSU, TAKANICHI, 

SANGO, TOYOTA TSUSHO and French 
VALEO factories with design, assembly 
and start up activities in press, welding 

shop and paint shop facilities; mid 
voltage, energy distribution, special 
low voltage current and automation 

applications.

 This journey continues in Textile, Metal 
Processing, Food, Car Parts, Medical 
Equipment, Pharmaceutical and Ship 

Yard industries.

uZmaNLIKLarImIZ / ouR EXPERtIsE
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HavalİManlaRI aIRPoRts

DmY mühendislik Danışmanlık, 
havalimanları ile ilgili yolculuğuna 
2009’da ÖZSOY ve AKKAYA İnşaat 
Firmalarının ihale ve iş süreci 
danışmanlıklarıyla başladı.

2010 yılında ATLAS Firmasının “Sabiha 
Gökçen Havalimanı Çevre Yolları ve 
Deplaseleri Projesi” danışmanlığıyla 
devam etti.

2011 yılında YDA İNŞAAT’ın altyüklenicisi 
olan ATLAS-İNTAŞ Firmasının aldığı 
“Sabiha Gökçen Havalimanı Ek Apron 
1-2, Bekleme Cebi, Çevre Yolları’nın Tüm 
Elektrik-Elektronik uygulamalarının 
Anahtar Teslimi Yapım İşi” ile devam 
ederek dizayn, proje ve devreye alma 
faaliyetleri ile bu yolculuğunu uzmanlığa 
dönüştürdü. Bu proje kapsamında, 
havaalanı taksi yolu aydınlatma sistemi 
ve uçak iniş sistemlerini çalıştıran trafo 
merkezi havaalanındaki hiçbir sistemi 
durdurmadan başka bir alana deplase 
edilmiştir. 

2013 yılında NUHOĞLU-NAS adi 
artaklığının altyüklenicisi olarak 
Sabiha Gökçen Havaalanı HANGAR 
işi kapsamında bulunan tüm elektrik 
taahhüt işlerini almıştır. 2014 yılında bu 
işi başarıla tamamlamıştır. DmY özel 
uzmanlık gerektiren pist aydınlatması, 
apron aydınlatma ve hangar aydınlatma 
konusunda iddialıdır.

DMY’nin yolculuğu; enerji verimliliği 
odaklı, çevreye duyarlı, ulusal ve 
uluslarası yönetmelikleri referans alan 
uzmanlığımız ve planlama yeteneğimizle 
devam etmektedir.

DmY Engineering Consulting , started 
its journey to airports with the Özsoy 

and akkaya companies tender and 
installation process consulting in 2009

It continued with the consultancy of 
“Sabiha Gökçen Airport Peripheral Road 

and Displacement Procect” to Atlas 
Company in 2010

In 2011 it became an expert with the 
“Sabiha Gökçen Airport Additional 

Apron 1-2 , Waiting Pouch , Peripheral 
roads turnkey delivery of Electrical-

Electronics application Project” to 
atlas-Intaş company which was a 

subcontractor to YDa company with 
design,project and commissionning 

services. In tis project airport taxi road 
and plane landing system transformer 

center was displaces when live – 
without stopping any system.

In 2013 as a subcontractor of Nuhoğlu-
Nas joint venture “Sabiha Gökçen 
Airport Hangar project electrical 

works” started. In 2014 the project was 
completed successfully

DmY is assertive at lighting of 
runways,aprons and hangars which 

needs spcial expertise
Journey of DmY continues with our 

expertise which is focused on energy 
efficiency; environmentally sentient, 

which takes national and international 
regulations as references, and planning 

ability

uZmaNLIKLarImIZ / ouR EXPERtIsE



w w w . d m y . c o m . t r
d m y @ . d m y . c o m . t r

KaRaYolu aYdInlatMa 
& tünEllER                  

HIgHwaY IlluMInatIon 
& tunnEls

DmY mühendislik Danışmanlık, 
karayolları aydınlatma ve tünel 
uygulamaları ile ilgili yolculuğuna, 
2009 yılında PINAR Mühendislik’le 
“Sarıyer Çayırbaşı Tünelleri” otomasyon 
modernizasyonu ihale süreçleriyle 
başladı.

Daha sonra yine PINAR Mühendislik’le 
“Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran 
Mevkii Aydınlatma”, “Adana, Osmaniye, 
Gaziantep Tag Tünelleri Otomasyon 
Modernizasyonu” ihale süreçleri ile 
devam etti.

“Bursa İnegöl – Bozüyük Yolu 
KM:59+800-69+400 Kesiminin İkmal 
İnşaatı (1. Kısım Mezitler Tüneli Dahil) 
İşleri”nin elektromekanik dizayn, montaj 
ve devreye almalarıyla bu yolculuğunu 
uzmanlığa dönüştürdü.

DmY Engineering – Consultancy began 
its journey in road lighting and tunnel 

applications in 2009 with the tendering 
process of the automation modernisation 

of the “Sarıyer Çayırbaşı Tunnels” in 
cooperation with PINAR MÜHENDİSLİK 

(Engineering Firm).

This cooperation with PINAR 
MÜHENDİSLİK continued again in the 
tendering processes of the “Lighting  

Works of ankara – Istanbul  motorway 
Cankurtaran Section” and “Automation 

Modernisation of Adana, Osmaniye, 
Gaziantep Tag Tunnels”   

Our firm has transformed this journey  
to expertise with the design, assembly 

and start up works of the construction of 
“Service Road to Bursa İnegöl – Bozüyük 

Road Section  KM:59+800-69+400” 
(Including Mezitler Tunnel Section 1)

uZmaNLIKLarImIZ / ouR EXPERtIsE
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nİtElİKlİ BİnalaR                         QualIfIEd BuIldIngs

akıllı binalarla ile ilgili yolculuğuna 
DIAPRO ilaç firmasının ve Darıca 
Farabi Devlet Hastanesinin proje, 
dizayn, yönetmelik denetimi ve 
danışmanlıklarıyla başladı.

OASİS firmasının temiz oda ve 
sterilizasyon birimlerinin elektromekanik 
dizayn, montaj ve devreye alma 
faaliyetleriyle bu yolculuğunu uzmanlığa 
dönüştürdü.

2013 yılında MUTLU-MİLTAŞ-UZMAN 
adi ortaklığının İstanbul Basın Express 
yolu üzerinde bulunan Capital Tower iş 
merkezinin elektromekanik (elektrik 
mekanik) taahhüt işlerini alarak başladı. 
2014 yılında KaYa 2020 projesinin 
tasarım ve elektrik mekanik 
projelendirme işini tamamlamıştır. 
Leed sertifikasına sahip olacak olan 
bu binanın yapımına en kısa zamanda 
başlanılacaktır.

DMY Mühendislik ,Oteller ve Turizm 
Tesisleri , İş Merkezleri (kuleler) ve 
Plazalar,Rezidanslar, Özel Nitelikli 
Endütriyel tesiler gibi bina otomasyon 
ve yönetimi gerektiren bina tiplerinde 
leed sertifikalı, enerji verimliliği odaklı, 
çevreye duyarlı yöntemler kullanarak 
yolculuğuna devam etmektedir.

Our journey with smart buildings started 
with thr project, design, regulation audit 

and consultancy of DIAPRO Medicine 
and Darıca Farabi State Hospital

With the electromechanical design, 
assembly and commissionning of 

clean room and sterilisation of OASIS 
company our journey became an 

expertise

In 2013 electrical and mechanical works 
of Capital Tower ( a MUTLU – MİLTAŞ – 
UZMAN partnership ) at İstanbul Basın 

Express road started
In 2014, design and electric/mechanic 

project of KaYa 2020 project was 
completed . The construction of  

the building, which will have LEED 
certificate will start as soon as possible

DmY Engineering, continues its journey 
with methods of LEED certificated, 

energy efficiency focused and 
environmental sensitive at Hotels and 
Tourism Facilities , Business Centers 
(Towers ) and Plazas , Residinces and 

special Kind Industrial Facilities , 
which needs building automation and 

management 

uZmaNLIKLarImIZ / ouR EXPERtIsE
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taaHHüt 
HİzMEtlERİMİz

ElEKtRIK taaHHüt İşlERI

MEKanIK taaHHüt İşlERI MECHanICal ContRaCt woRKs  

CoMMIssIonEd/
ContRaCtEd woRKs

ElECtRICal ContRaCt woRKs

DMY Mühendislik Havaalanı, Özel 
Endüstriyel tesisler, Karayolları 
Aydınlatması ve Tüneller, Hastaneler, 
AVM ler, Akıllı Binalar, Otel gibi özel 
yapıların elektromekanik sistemlerinin 
anahtar teslimi taahhüt işlerini Türkiye 
ve Dünyada gerçekleştirmektedir.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetler;

O.G. Y.G Enerji Nakil Dağıtım(ENH) 
Hatları
O.G Dağıtım Sistemleri
a.G Dağıtım sistemleri
aydınlatma sistemleri
Jeneratör Transfer Kuplaj Sistemler
Yangın İhbar Sistemleri
Güvenlik sistemleri
Otomasyon Sistemleri Tasarımı ve 
uygulaması
Network sistemleri
müzik Yayın ve anons sistemleri
Kapalı Devre Televizyon Sistemleri
Topraklama ve Paratoner Sistemleri

M.V , H.V Energy Transfer Distribution 
(ETD) Lines

M.V. Distribution Systems
L.V. Distribution Systems 

Lighting systems
Generator Transfer Coupling Systems

Fire alert systems
security systems

Design and application of automation 
systems 

Network systems
music  airplay and announcement systems

CCTV Systems
Earthing and Lighting Protection Systems 

Sıhhi Tesisat
Isıtma sistemleri
soğutma sistemleri
Havalandırma Sistemleri
Klima sistemleri
Özel yangın söndürme ve algılama 
sistemleri
Yangından Korunma ve söndürme 
sistemleri
Bina Otomasyon Sistemleri
Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri
Borulama sistemleri
Su ve Pis Su Arıtma Sistemleri
Yüzme Havuzları
Boru Hattı Montaj İşleri
Katodik Koruma sistemleri

Sanitary Fixtures and Plumbing
Heating Systems
Cooling systems

Ventilation Systems
air Conditioning systems

Fire Protection and Extinguishing 
systems 

Building automation systems 
Kitchen and Laundry systems  

Piping systems
Water and Waste Water Treatment 

systems  
Swimming Pools

Pipeline Assembly Works  
Cathodic Protection Systems

DmY Engineering – Consultancy 
provides turnkey contract services for 

electro-mechanical systems of special 
structures such as airports, special 

Industrial Facilities, road Lighting and 
Tunnels, Hospitals, Shopping Centres 
and hotels both in Turkey and abroad. 

Services We Provide in This Field 

HİZMETLERİMİZ / sERvICEs
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danIşManlIK 
HİzMEtlERİMİz

ConsultanCY
sERvICEs

DMY Mühendislik, Havaalanı, Özel 
Endüstriyel tesisler, Karayolları 
Aydınlatması ve Tüneller, Hastaneler, 
AVM ler, Akıllı Binalar, Otel gibi özel 
yapıların elektromekanik sistemlerinin 
danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Bu alanda vermiş olduğumuz 
danışmanlık hizmetleri

Proje Denetimi
Teknik Denetim
İş Güvenliği Denetimi
Hak ediş Denetimi
Enerji Verimliliği Denetimi

DmY Engineering – Consultancy 
provides consultancy services for 

electro-mechanical systems of special 
structures such as airports, special 

industrial facilities, road lighting and 
tunnels, hospitals, shopping centres and 

hotels (smart buildings).

Our consultancy services in this field 

Project Supervision
Technical Supervision

Work safety supervision
Progress Payment Supervision
Energy Efficiency surveillance

HİZMETLERİMİZ / sERvICEs

SERTİFİKALARIMIZ / ouR CERtIfICatEs
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PRoJElEndİRME 
HİzMEtlERİ

PRoJECt dEsIgn 
sERvICEs

DMY Mühendislik Havaalanı, Özel 
Endüstriyel tesisler, Karayolları 
Aydınlatması ve Tüneller, Hastaneler, 
AVM ler, Akıllı Binalar, Otel gibi özel 
yapıların elektromekanik sistemlerinin 
projelendirme hizmetlerini 
gerçekleştirmektedir.

Bu alanda vermiş olduğumuz 
projelendirme hizmetleri;

Trafo Projeleri
Aydınlatma Projeleri
A.G. (Alçak Gerilim) Salt Projeleri
O.G. (Orta Gerilim) Salt Projeleri
Yangın İhbar Projeleri
Güvenlik Projeleri
Enerji Nakil Hattı Projeleri
Paratoner ve Topraklama Projeleri
Otomasyon Projeleri
Temiz Oda Projeleri
Tava Projeleri
Kriyojenik tank-tankerler
Kriyojenik sistemler
Basınçlı Kaplar
LPG Tesisleri
LNG Tesisleri
CVG Tesisleri
Atmosferik Tanklar
Mekanik Tesisatlar
Katodik Koruma

Project Design Services 
We Provide in this Field 

Transformer Projects 
Lighting projects

L.V. (Low Voltage) Project only
M.V. (Medium Voltage) Project only

Fire Alert Projects
Security Projects

Energy Transfer Line Projects 
Lighting Protector and Earthing Projects 

Automation Projects
Tray Projects

Cryogenic Tanks-Tankers
Cryogenic systems
Pressured Vessels

LPG Facilities
LNG Facilities
CVG Facilities

Atmospheric Tanks
mechanical fixtures
Cathodic Protection

HİZMETLERİMİZ / sERvICEs



rEFEraNsLarImIZ
ouR REfERanCEss



w w w . d m y . c o m . t r
d m y @ . d m y . c o m . t r

İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:

:
:
:
:

UZMAN-MİLTAŞ-MUTLU İNŞAAT ORTAKLIĞI  
Capital Tower binasınına tüm elektromekanik işlerin yapımı / 
Execution of electromechanical Works to the Capital Tower building 
Taahhüt / Contracting
Halkalı- İSTANBUL
2013
Elektrik, Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi, Yangın Algılama Sistemi, Data Ve Telefon 
Sistemi, Tv Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemi, Kamera Sistemi(Cctv), Acil Anons Sistemi
Mekanik, Sıhhi Tesisat, Yangın Söndürme Sistemi, Isıtma Soğutma Sistemi, Hvac
Doğalgaz

İstanbul’un yeni “ticaret, finans ve turizm bölgesi” Basın 
Ekspres Yolu’nda yükselen Capital Tower, çevresinin ve 
sınIfının en seçkin ofis binası olmaya aday. Toplam 9.550 
m2 alan üzerine inşa edilen ve total inşaat alanı 35.000 
m2 büyüklüğe ulaşan Capital Tower, 16 katta verimli ve 
konforlu bir ofis hayatı sunuyor.

DmY mühendislik bu nitelikli binanın tüm elektrik mekanik 
(elektromekanik) alt yapı taahhüt işlerini başarıyla yapım 
işverene teslim etmiştir.

Bu proje kapsamında, ulusal ve uluslararası standartlara 
ve yönetmeliklere uygun bir biçimde enerji verimliliği 
odaklı, özel insan ve çevre güvenliğini sağlayan teknolojik 
ve akıllı uygulamalar yapılmıştır.

A new face of İstanbul’s new  “trade, finance and tourism 
region” uprising at the Basın Ekspres Road, the Capital 
Tower is a candidate to be most elite office building in its 
vicinity. Constructed on area in total 9.550 m2, and total 
construction area of 35.000 m2, the Capital Tower provides 
efficient and comfortable office with 16 floors.  

The technological and smart applications have been made 
in scope of this project in accordance with national and 
international standards and regulation as energy-efficient 
oriented and special to people with environmental safety. 
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 
NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:
:
:
:
:

MERTER PARK OTELCİLİK A.Ş. 
RAMADA OTEL
Taahhüt / Contracting
GÜNGÖREN-İSTANBUL
2014-2015
Sıhhi tesisat, Yangın söndürme sistemi, Isıtma soğutma sistemi, Hvac, Doğalgaz /
Sanitation System, Fire Fighting System, Heating and Cooling System, 
HVAC, Natural Gas

DmY mühendislik-Danışmanlık turizm-otelcilik sektöründe 
lider bir firma MERTER PARK OTELCİLİK A.Ş.  firmasının 
İSTANBUL GÜNGÖREN deki 24000 m2 kapalı alanı 
olan dünya standartlarındaki RAMADA OTEL projesinin 
tüm mekanik ve otomasyon sistemlerinin yapımını 
gerçekleştirmiştir.

DmY Engineering-Consultancy completed all mechanical 
and automation systems of world class ramaDa otel with 
24000 m2 closed area at İSTANBUL GÜNGÖREN , owned 
by sector leader company MERTER PARK OTELCİLİK

rEFEraNsLarImIZ / ouR REfEREnCEs
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:

:
:
:
:

İNTAŞ ATLAS ADİ ORTAKLIĞI
Sabiha Gökçen Havalimanı Ek Apron 1-2, Bekleme Cebi, Çevre Yolları’nın Tüm
Elektrik-Elektronik Uygulamalarının Anahtar Teslimi Yapım İşi / Turnkey construction 
works of Sabiha Gökçen International Airportadditional Apron 1-2, Holding Way, and 
all electrical and electronics applications of the surrounding roads
Dizayn ve Taahhüt / Design and Contract
Kurtköy - İSTANBUL
2012

DMY Mühendislik-Danışmanlık, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanına ek olarak yapılan yaklaşık 157.000 m2 Apron 
sahasının ve 18.500 m2 bekleme cebi (de-icing alanı) ve 
çevre yolu işinin aydınlatma, otomasyon, güç dağıtımı, 
CCTV,  trafo odaları deplasesi, Taxiway aydınlatma işlerini 
bu proje kapsamında yapmaktadır.

Bu proje kapsamında yeni  aydınlatma, taxiway ve 
tüm altyapı dağıtım projeleri ulusal ve uluslararası 
standartlara ve yönetmeliklere uygun bir biçimde DmY 
tarafından yeniden dizayn edilip uygulanmıştır.

DmY Engineering – Consultancy is carrying out the 
lighting, automation, energy distribution , CCTV 
instalment, de-placement of transformers cells and 
Taxiway lighting Works  of  the 157.000 m2 Apron Area , 
18.500 m2 Holding way (de-icing area) and access roads 
of the extension area which is being built adjacent to the 
sabiha Gökçen International airport.

New lighting, taxiway and all infrastructure distribution 
projects are redesigned and implemented by DmY in 
accordance with the national and international standards 
and regulations.
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:

:
:
:
:

NUHOĞLU – NAS İNŞAAT
Sabiha Gökçen Yeni Hangarlar Elektrik-Elektronik Uygulamalarının Anahtar Teslimi 
Yapım İşi / Sabiha Gökçen New Sheds Electric-Electronic Applications Turnkey 
Construction Work
Dizayn ve Taahhüt / Design and Contracting
Kurtköy – İSTANBUL
2013
alçak gerilim dağıtım sistemi - deplase, alçak gerilim dağıtım sistemi, Kamera 
sistemi(cctv), Yangın algılama sistemi / Establishment of 13 18 m Lift Lighting Posts 
and Light Fixtures, Indoor led lighting applications

2 adet midi, 1 adet green, 1 adet blue ve 1 adet red olmak 
üzere toplam 5 adet  8000 m2 hangar binaları, hangar 
binaları içinde toplam 1700 m2 atölyelerinin anahtar 
teslim elektrik işleri,

mevcut tesisat galerisine ilave olarak genişliği 2 metre, 
yüksekliği 2,60 metre ve uzunluğu 170 metre olan 
tesisat galerisinin bütün elektrik işleri, ilave olarak 
yapılan yaklaşık 16.000 m2 apron sahasının aydınlatma, 
otomasyon, güç dağıtımı işleri de bu proje kapsamında 
yapılmıştır.

apron sahasında 13 adet 18 m asansörlü aydınlatma 
Direği ve aydınlatma armatürleri tesis edilmiş aprpn 
aydınlatması sağlanmıştır. Bina içi aydınlatma yapılmıştır.
Bu proje kapsamında yeni  aydınlatma ve tüm altyapı 
dağıtım projeleri ulusal ve uluslararası standartlara ve 
yönetmeliklere uygun bir biçimde DmY tarafından yeniden 
dizayn edilip uygulanmaktadır. Böylece Havaalanları 
uzmanlığı yolculuğumuza  Hangar uygulamaları 
eklenmiştir.

5 8000 m2 sheds, 2 midi, 1 green, 1 blue, and 1 red, 
turnkey electric  works of 1700 m2 plants in total within 
the sheds, 

all the electricity works of the installation gallery, whose 
width is 2 meters, height is 2,60 meters, and length is 
170 meters, in addition to the present installation gallery. 
Besides lighting, automation, power distribution works of 
the apron field of approximately 16.000 m2 are within the 
scope of this project. 

Within the scope of this project, new lighting and all 
substructure distribution projects are redesigned and 
applied by DmY in accordance with the national and 
international standards and regulations. Thereby Shed 
applications have been added to our airports specialization 
journey.
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:

:
:
:
:

OASİS MEDİKAL A.Ş.
OASİS Kazan Yeni Fabrika Anahtar Teslim Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri / 
Turkey installation of all electro mechanical and automation systems of OAIS New 
Factory in Kazan, aNKara
Dizayn, Proje ve Taahhüt / Design, Project and Contract
Kazan - aNKara
2011 - 2012
840 m2 Temiz Oda, 2 Aşamalı Ön Şartlandırma, 2 Sterilizasyon Hattı
840 m2 Clean Room, 2 Pre - conditioning, 2 Sterilisation Lines

DmY mühendislik-Danışmanlık, yurt içi ve yurtdışı 
sektöründe lider bir firma olan Oasis Medikal Biyomedikal 
firmasının Ankara Kazan’da 7200 m2 kapalı alanı olan 
dünya standartlarındaki yeni üretim tesisinin tüm elektrik, 
mekanik ve otomasyon sistemlerinin dizayn, projelendirme 
ve montajını gerçekleştirmiştir.

medikal üretimin gerektirdiği temiz oda, ön şartlandırma 
ve sterilizasyon ve laboratuar birimlerinin elektrik, 
mekanik ve otomasyon sistemleri uygulanmıştır.

Böyle kompleks bir endüstriyel tesisin sahip olması 
gereken Enerji Temini ve Dağıtımı, Isıtma-Soğutma, 
Havalandırma, Aydınlatma, Basınçlı Hava Sistemi, 
CCTV, Sprinkler ve FM200 Gazlı Söndürme gibi güvenlik 
sistemlerinin yapımı gerçekleştirilmiştir. 

Bu proje kapsamında, ulusal ve uluslararası standartlara 
ve yönetmeliklere uygun bir biçimde enerji verimliliği 
odaklı, özel insan ve çevre güvenliğini sağlayan teknolojik 
ve akıllı uygulamalar yapılmıştır.

DmY Engineering – Consultancy has carried out design, 
project design and instalment of all electrical, mechanical 
and automation works of the new, world standard  
production plant with 7000 m2 indoors area. The plant 
belongs to Oasis Medikal, a leader bio- medical firm 
nationally and internationally. 

Electrical, mechanical and automation systems of Clean 
rooms, Pre – conditioning, Sterilisation and Laboratory 
units, which are required in medical manufacturing and 
production, have been implemented.

security systems required by this type of complex 
industrial plants such as Energy supply and Distribution, 
Heating – Cooling, Ventilation, Lighting, Pressured Air 
System, CCTV, Sprinkler and FM 200 Gas Extinguisher 
have been installed.

Technological and intelligent applications that are 
focused on energy efficiency and provide special human 
and environmental safety have been implemented within 
the scope of this project in accordance with national and 
international standards and regulations.  
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 
NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:
:
:
:
:

FIBRAN MIDDLE EAST DERİ SANAYİ
Yeni 1600 kVA Trafo Tesisi Kurulması / Erection of new 1600 kVA Transformer Facility
Dizayn, Proje, Taahhüt / Design, Project and Contract 
Tuzla - İSTANBUL
2011-2012-2015
- Özel Dry hatlarının otomasyonu işlerinin yapılması
- Fabrika jeneratör transfer otomasyonu işinin yapılması
- Yeni Trafo tesisi kurarak fabrikanın enerji dağıtım altyapısının yeniden dizayn edilip, 
devreye alınması

- automation Works of special dry lines  
- automation Works of  the transfer generator of the factory 
- redesign and start up of the energy distribution infrastructure of the factory by 
erecting a new transformer.

DMY Mühendislik-Danışmanlık, İstanbul Deri Serbest 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren İSPANYA merkezli, dünyada 
yaklaşık 60 ülkeye sucuk, salam kılıfı üretip ihraç eden 
FIBraN firmasının üretim tesislerinde çeşitli işler 
yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 

Özellikle; yapılan dizayn çalışmalarıyla, daha az bütçeyle 
sürekli iyileştirmeli işler yapılarak bir avrupalı müşteriye 
de müşteri memnuniyeti sağlanmıştır. 

DmY Engineering – Consultancy has been carrying out 
various works in the Production Plant of FIBRAN, a Spain 
based company which produces and exports casing for 
processed dried meat products such as sausages and 
salami, operating from Istanbul Leather and Industry Free 
Zone. This cooperation will continue in the future as well.   

Customer satisfaction has especially been ensured, also 
for European customers by continuously improved jobs 
with small budgets by design Works.

rEFEraNsLarImIZ / ouR REfEREnCEs



w w w . d m y . c o m . t r
d m y @ . d m y . c o m . t r

İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:
:

:
:
:
:

AYDIN ÇAKMAKKAYA
Aydın Çakmakkaya Lojistik Deposunun Tüm elektrik mekanik işlerinin yapımı / 
All electrical and mechanical works of Aydın Çakmakkaya Logistics Warehouse
Dizayn, Proje ve Taahhüt / Design, Project and Contract
Orhanlı-Tuzla İSTANBUL
2014
Elektrik, Panolar, Besleme kablolar, Aydınlatma armatürleri, Çevre ve çephe, 
aydınlatma, anahtar prizler (boru kablo sorti dahil), Yangın ve ihbar algılama sistemi
Cctv sistemi, aydınlatma busbar sistemi, saç kablo taşıyıcıları (pregalvaniz) aksesuar 
montaj malzemeleri dahil, Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı, Diesel 
enjeksiyon grubu, Borular. 
Mekanik, sıhhı tesisat, Yangın tesisatı, müşterek tesisat,
Havalandırma tesisatı, Altyapı tesisatı,
Electricity
Panels,Lighting Fixtures,Periphary and Facade lighting,Plugs and Sockets  with pipe 
cable sorties),Fire system,CCTV,Lighting Busbars,Pregalvanised cable trays,Earthing 
and Lighting Arresters,Diesel Injection group,Pipings
Mechanical
Sanitary system , Fire Fighting , General piping system , Ventilation , Infrastructure

DmY mühendislik Danışmanlık  25000 m2 kapalı alanı 
olan dünya standartlarındaki Aydın Çakmakkaya Lojistik 
Deposunun elektrik, mekanik ve otomasyon sistemlerinin 
dizayn, projelendirme ve yapımını gerçekleştirmiştir. Bu iş 
4 ay gibi kısa sürede tamamlanmıştır.  

DmY Engineering Consulting completed the 
electrical,mechanical and automation works , including 
design ,project and installation ,of Aydın Çakmakkaya 
Logistic Warehouse which has 25000m2 closed area in a 
challanging period which was only 4 months
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER

İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR    
ÖZEL UYGULAMALAR /
SPECIAL APPLICATIONS

:

:

:
:
:
:

PINAR MÜHENDİSLİK (Alt Yüklenici) / ERGÜNLER İNŞAAT (Ana Yüklenici) / PINAR 
MÜHENDİSLİK (Engineering Firm) (Sub-contractor) / ERGÜNLER İNŞAAT (Main 
Contractor)
Bursa - İnegöl - Bozüyük (1. Kısım Mezitler Tüneli Dahil) Yolu 
KM:59+800-69+400 Kesiminin İkmal İnşaatı Elektrik-Elektronik İşleri /Electrical – 
Electronics Works of the Construction of service road for Bursa – 
İnegöl - Bozüyük Motorway (Including 1. Section of Mezitler Tunnel) Section 
Km: 59+800-69+400 
Dizayn, Proje ve Taahhüt / Design, Project and Contract
mezit - Bursa
2010
- Tünel Scadası
Tunnel Scada

Karayollarına ait Bursa - İnegöl - Bozüyük (1. Kısım 
Mezitler Tüneli Dahil) Yolu KM: 59+800-69+400 kesiminin 
ikmal inşaatı Elektrik-Elektronik İşleri dizayn ve 
projelendirme dahil sorunsuz yapılıp teslim edilmiştir.

Electrical – Electronics Works of the Construction of 
Service Road for Bursa - İnegöl - Bozüyük Motorway 
(Including 1. Section of Mezitler Tunnel) Section has been 
completed trouble free and has been delivered.
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İŞİN SAHİBİ / TENDERER
İŞİN ADI / CONTRACT 

NİTELİĞİ / TYPE OF WORK
YER / PLACE      
YIL / YEAR

:
:

:
:
:

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beckers Coating Boya Ggosb Elektrik Mekanik Taahhüt İşleri / Beckers Coating Boya 
Ggosb Electrical and mechanical Works
Taahhüt / Contract
Gebze-Kocaeli
2014-2015

Fransa kökenli avrupa devi Beckers Coating Boya 
petrokimya tesisinin tüm elektrik işlerini ve VRV ve HVAC 
sistemlerini kapsayan mekanik işlerinin yapılması

All electrical works and VRV,HVAC mechanical works 
of French based European giant petrochemical plant of 
Beckers Coating Paint plant
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Merter Park Otelcilik A.Ş 
Merter Ramada Otelin mekanik ve otomasyon işlerinin yapımı
Taahhüt
Güngören- İSTANBUL / 2014-2015

Uzman-Miltaş-Mutlu İnşaat Ortaklığı  
Capital Tower binasına tüm elektromekanik işlerin yapımı
Capital Tower binasında bulunan  sosyal tesisin tüm 
elektromekanik işlerin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2013-2015

Atlas-İntaş adi ortaklığı
Sabiha Gökçen Havalimanı Ek Apron 1-2, Bekleme Cebi, 
Çevre Yolları’nın Tüm Elektrik-Elektronik Uygulamalarının 
Anahtar Teslimi Yapım İşi 
Tasarım ve Taahhüt
Kurtköy - İstanbul / 2012-

Nuhoğlu – Nas İnşaat
Sabiha Gökçen Yeni Hangarlar Elektrik-Elektronik 
Uygulamalarının Anahtar Teslimi Yapım İşi 
Dizayn ve Taahhüt,Havalimanı
Kurtköy – İstanbul / 2013-2014

Nuhoğlu – Nas İnşaat
İstanbul Sabiha Gökçen Ana Su Deposu Ana Hat Su 
Beslemeleri, İç Yangın hatları ve İç Temiz Su Hatlarının Bir 
Bölümünün Galeri İçine Alınması 
Taahhüt,Havalimanı
Kurtköy – İstanbul / 2014

Oasis Medikal A.Ş
Oasis Kazan Yeni Fabrika Anahtar Teslim Elektromekanik ve 
Otomasyon
sistemleri,Nitelikli Bina
Dizayn, Proje ve Taahhüt
Kazan - ankara / 2011-2012

Kaya Yapı A.Ş 
GOSB ta yapılacak yeni fabrikanın (KAYA YAPI 2020)  
projelendirilmesi 
Kaya Yapı A.Ş nin GOSB AVM de bulunan 2 ofisinin 
elektromekanik taahhüt işleri 
Tasarım (Dizayn), Projelendirme,Nitelikli Bina
Gebze-İstanbul / 2015

Beckers Coating Boya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Beckers Coating Boya Ggosb Elektrik Mekanik Taahhüt İşleri
Taahhüt ,Endüstriyel Tesis
Gebze-Kocaeli / 2014-2015

Aydın Çakmakkaya Lojistik Depo
Aydın Çakmakkaya Lojistik Deposunun tüm elektromekanik 
işlerin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Tuzla- İstanbul / 2014

Fibran Middle East Deri San.Tic. Ltd.Şti.
Dry1 Ve Dry2 ,Dry3 Hattı Elektrik, Pano, Enstrüman Ve 
Otomasyon İşleri
Yeni 1600 kVA Trafo Tesisi Kurulması
Taahhüt,Endüstriyel Tesis
Tuzla Deri Sanayii-İstanbul / 2012-2015

Bursa - İnegöl - Bozüyük (1. Kısım Mezitler Tüneli 
Dahil) Yolu Km:59+800-69+400 Kesiminin İkmal İnşaatı 
Elektrik-Elektronik  İşleri, Elektrik-Elektronik İşleri 
Danışmanlığı
Danışmanlık,Karayolu Tüneller
Bilecik / 2010

Özmetsan Yapı San.Tic.Ltd.Şti 
Capital Tower binasında bulunan Özmetsan Merkez Ofisin 
mekanik alt yapı işlerinin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2014

Polifarma İlaç San. ve Tic.A.Ş
Capital Tower binasında bulunan Polifarma İlaç Merkez 
Ofisinin tüm elektromekanik işlerinin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2014

Lacivert Seramik Ltd.Şti.
Capital Tower binasında bulunan Larcivert Seramik Merkez 
ofis tüm mekanik işlerinin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2015

Merhaba Pastaneleri
Capital Tower binasında bulunan üretim yerleri ve 
showroomunun elektromekanik işlerinin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2015

Feba Doğaltaş-Engin Aksu 
Capital Tower binasında bulunan Engin Aksu ya ait 13 ofis 
ve iki showroom  tüm elekromekanik işlerinin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İSTANBUL / 2014-2015

Protek Mühendislik ve Teknoloji Sistemleri San. A.Ş
Sandoz İlaç firmasında Yangın Önleyici Hava Perdesi  
işlerinin yapılması
Doğuş Otomativ Teknoloji Binasının elektrik mekanik alt 
yapı  işlerinin yapılması
Taahhüt ,Nitelikli Bina
Gebze-KOCAELİ / 2015

helen Otelcilik A.Ş.
Vialand Palace Otelin konferans salonlarının mekanik ve 
otomasyon sistemlerinin yapımını 
Taahhüt,Nitelikli Bina
Gaziosmanpaşa-İSTANBUL / 2015

Feba Doğaltaş-Engin Aksu 
Capital Tower binasında bulunan ve Addo mobilya 
kiralanan showroomunun tüm elekromekanik işlerinin 
yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İSTANBUL / 2015

hp Pelzer Fabrikası 
Enerji Dağıtım İşleri, Endüstriyel Tesis
Piteşti-Romanya / 2012-2012

Mesturkuaz-Uzman İnşaat Ortaklığı  
Capital Tower binasında bulunan Merkez ofis tüm 
elektromekanik işlerin yapımı
Taahhüt,Nitelikli Bina
Halkalı- İstanbul / 2014
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Rmk Marin Gemi Yapım Ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.
Elektrik Atölyesi Anahtar Teslim Elektrik İşleri
Boya Raspa Hangar Binası Anahtar Teslim Elektrik İşleri
Tüm Tersane Yangın Algılama Sistemi Kablo ve Montaj İşleri
Aselsan Ofis Binası Anahtar Teslim Elektrik İşleri
Tuzla-İstanbul

Cryo-Can Kriyojenik Basınçlı Kaplar San. Ve Tic. Ltd. Şti
Basınçlı Tank İmalat, Üretim Tesisi Tum Elektrik Isleri 
Taahhüt,Endütriyel Tesis
Tübitak Yanı, Gebze-Kocaeli

Sabiha Gökçen havalimanı Yol Deplase İşleri
Elektrik-Elektronik İşleri Danışmanlığı
Danışmanlık,Havalimanı
Kurtköy-İstanbul

Sys Robot Teknolojileri Otomasyon Makine Ve 
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Anahtar Teslim Tüm Elektrik İşleri
Taahhüt,Endütriyel Tesis
Robot Sistemli Teknolojik İmalat, Tasarım Tesisi, Çayırova-
Kocaeli

Etal Profil Eloksal Alm. Metal San.Tic. Ltd. Şti.
Anahtar Teslim Tüm Elektrik İşleri
Taahhüt,Endütriyel Tesis
Eloksal Tesisi-Plastikçiler Yan Sanayi Yanı, Gebze-Kocaeli

Aköz Alüminyum Ltd. Şti.
Anahtar Teslim Tüm Elektrik İşleri
Taahhüt,Endütriyel Tesis
Alüminyum  Profil Üretim Tesisi - Plastikçiler Yan Sanayi Yanı, 
Gebze-Kocaeli

Çağla Mühendislik Ve Mimarlık Tic. A.Ş.
Çelik Ve Metal İşleme Tesisi Anahtar Teslim Tüm Elektrik 
İşleri (dapazarı 3.Organize Sanayi Bölgesi, Karasu-Sakarya)
Merkez Ofis Binası Anahtar Teslim Tüm Elektrik İşleri 
(Sarıgazi-İstanbul)
Taahhüt,Endütriyel Tesis / 2011-2011

OYAK ÇİMENTO GRUBU
Aslan Çimento Katı Atık Dönüştürme Tesisi (Aslan Çimento 
ATY Binası)
2.Faz Devam  Eden MekanikTaahhüt İşler
Tasarım, Proje ve Taahhüt,Endüstriyel Tesis
Darıca - KOCAELİ / 2011-2011

Tms Yapı Elemanları İmalatı San.Ve Ticaret Anonim 
Ltd. Şti.
Anahtar Teslim Elektrik İşleri
Taahhüt,Endüstriyel Tesis
Kastamonu / 2011-2012

Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
SELNİKEL Atık Isı Dönüştürme Projesi
Dizayn, Proje ve Taahhüt,,Endüstriyel Tesis
akdeniz - mersin / 2013

Uedaş (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş)
Balıkkesir-Kepsut Arası 40 Km’lik Örme Direk Ve  Yeraltı-
Yerüstü Enerji Nakil Hatti Yapım İşi Bandırma İlçesi Sahil 
Yenice Köyü Yeraltı-Yerüstü Enerji Nakil Hatti, Trafo, Pano, Ag 
Yapım İşleri Gönen İlçesi Fındıklı Köyü Yeraltı-Yerüstü Enerji 
Nakil Hatti, Trafo, Pano, Ag Yapım İşleri, Diğer

Tunçbilek Linyit Kömür İşletmeleri
Tüm Enstrümasyon ve Montaj İşleri Anahtar Teslim.
Taahhüt,Diğer
Tuncbilek - Kutahya

hatay, Yayladağı, Yeditepe, Karaköse Belediyeleri 9 
Köye Ait İçme Suyu Ve İçme Suyu Arıtma Tesisi
Elektrik-Elektronik İşleri Danışmanlığı,Diğer
Yayladağı-Hatay

Cms Fabrika
Tum Elektrik-Elektronik Uygulama Projeleri
Projelendirme,Endütriyel Tesis
İdosb Yan Sanayi, Pendik-İstanbul

Kanalsan
Tum Elektrik-Elektronik Uygulama Projeleri
Taahhüt,Endütriyel Tesis
İdosb Yan Sanayi, Tuzla-İstanbul

Anadolu honda Otomobilcilik A.Ş.
Yeni Boyahane Anahtar Teslim Elektrik Isleri
Yeni Kaynakhane,Yeni Kantin Binası
Taahhüt,Endütriyel Tesis
Gebze - Kocaelı

Gersan A.Ş.
Yeni Fabrika Elektrik İşleri
Tuzla - İstanbul

Takanıchı Otomotiv Yedek Parça Fabrikası
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri,Endütriyel Tesis
akmerkez - adapazari

Toyota Otomotiv Parç. San. Tiç. Ltd. Şti. (Faz 1)
(Amerkez - Adapazari)
Toyota Araç Test Yolu(Gebze Kocaeli)
Toyota Tsusho Fabrikası(Gebze Kocaeli)
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri,Endütriyel Tesis
amerkez - adapazari

Sango Fabrikası
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri
Gebze - Kocaeli

Ykk Fabrikası (Faz 5)
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri
Cerkezkoy Tekirdag

Toyotetsu Otomotiv Parç. San. Tiç. Ltd. Şti. (Faz 1, Faz 2)
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri,Endütriyel Tesis
Gebze-Kocaeli

Tadım Kuruyemiş
Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri,Endütriyel Tesis
Kartal - Istanbul

Osmangazi Ve Orhangazi Tünelleri
Dip Aydınlatma Elektrik İşleri
Karayolu Tüneller
Bilecik

Diapro Tıbbi Cihazlar
Orta Gerilim Sistemler Ve Enerji Dağıtım Modernizasyonu 
Danışmanlığı, Danışmanlık,Nitelikli Bina
Gebze-İstanbul
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