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YDA:  القوة اإلنتاجية لتركيا
تمتد جذور مجموعة YDA إلى عام  1954، وتحافظ المجموعة على زخم نموها المطرد استناًدا 
إلى خبرتها التي تزيد عن نصف قرن، منها  47 عاًما من خالل شركة AKSA  لإلنشاءات، وهي 
أول شركة بالمجموعة لإلنشاءات والمقاوالت، و27 عاًما من خالل شركةYDA  لإلنشاءات، التي 

تأسست وسميت تيمًنا باسم المرحوم ياشار دادا أرسالن، مؤسس المجموعة ورئيسها الفخري.

المجال الرئيسي لنشاط مجموعة YDA هو قطاع اإلنشاءات، وقد نفذت المجموعة في هذا المجال 
الصناعية  والمنشآت  التقنية  عالية  والمباني  االستثمارية  الصحية  والمجمعات  المطارات  مشاريع 
ومصانع األسمنت ومشاريع البنية التحتية والطرق والجسور والتقاطعات والمباني الشاهقة ومشاريع 
اإلسكان الجماعي والمراكز التجارية ومراكز التسوق والمستشفيات والمجمعات المدرسية والشقق 
ومن  المفتاح،  تسليم  أساس  على  وذلك  العقاري،  التطوير  ومشاريع  والفيالت  الفاخرة  والمساكن 
خالل نموذج البناء والتشغيل والتحويل ونموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتواصل 
المجموعة تقديم خدماتها في مجموعة واسعة من األنشطة بسياسة نمو مستقرة ومخطط لها، من 
خالل إنشاء فروع صناعية وخدمية جانبية لتلبية االحتياجات المتطورة للسوق وقطاع اإلنشاءات، 

وتوقعات عمالئها.

وفي هذا السياق، تعمل الشركة في عشرة مجاالت رئيسية هي: اإلنشاءات والمقاوالت، التطوير 
العقاري، والطيران، القطاع الطبي والصحة، الطاقة، وخدمات الدعم )الصحة والمطاعم وإدارة 
المرافق(، والتعدين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، واإلعالنات الرقمية في األماكن المفتوحة، 

أثبتت الشركة  التي تنشط فيها. وقد  القطاعات  الدولية في كل  للمعايير  تقديم خدماتها وفًقا  وقد اعتمدت مبدأ 
جودتها وموثوقيتها بحصولها على شهادات دولية مثل معيار إدارة الجودة )ISO 9001:2015( ومعيار 
البيئة )ISO 14001:2015( ومعيار أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية ) OHSAS18001( ومعيار 

.ISO 15504 )SPICE( تحسين عملية البرامج وتحديد القدرة

وانفتحت مجموعة YDA على األسواق الدولية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، ونفذت مشروعات ناجحة 
في العديد من البلدان مثل كازاخستان وأوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية 
وأفغانستان ومولدوفا. وتحافظ على مكانتها باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة وذات الخبرة في مشاريع 
البنية التحتية المنفذة من خالل نموذج البناء والتشغيل والتحويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ال 
سيما في مستشفيات المدن وتشغيل المطارات، في الداخل والخارج، باإلضافة إلى مشاريع التطوير العقاري.

التكتالت الرائدة في تركيا، بشركاتها العاملة في قطاعات مختلفة داخل  واليوم، مجموعة YDA هي إحدى 
البالد وخارجها، وحققت حجم أعمال عالمي المستوى، حيث تبلغ قيمة مشروعاتها المنجزة 9.6 مليار دوالر 
أمريكي، وحجم أعمالها الجارية والمخطط لها حوالي 8.5 مليار دوالر أمريكي، وتبلغ قوتها العاملة 14.000 

موظًفا.

شهادة مقاوالت خارج البالد*

TURKEY’S
PRODUCTIVE POWER: YDA

With roots going back to 1954, YDA Group continues its steady 
path of growth based on its more than half a century of experience 
with the Group’s first construction and contracting company, AKSA 
Construction, was established 47 years ago, and YDA Construction, 
was established 27 years ago in the name of Yaşar Dede Aslan, the 
Group’s Honorary President and the Founder.

Operating in its core business of construction, including that of turnkey 
projects, Build-Operate-Transfer (BOT) and Public Private Partnership 
(PPP) airports and healthcare campuses, investment projects, 
high-tech buildings, industrial plants, cement plants, infrastructure 
projects, roads, bridges, intersections, high-rise buildings, mass 
housing projects, business centers, shopping malls, hospitals, school 
complexes, apartment buildings, luxury residences, villas, and real 
estate development projects, the YDA Group has established side 
industry and service branches to meet the ever changing market 
expectations and customer needs, and continues to o�er a wide range 
of services within the scope of its planned and steady growth policy. 

In this regard, YDA Group focused on ten fundamental fields of business, 
namely Construction & Contracting, Real Estate Development, 
Aviation, Medical & Healthcare, Energy, Support Services (Security 

& Catering, Facility Management), Mining, Agriculture, Information 
Technologies (IT) and Outdoor Digital Advertising, and made a point of 
o�ering world-class service in all these fields. International certificates 
such as ISO 9001:2015 Quality Management Standard, ISO 14001:2015 
Environmental Management Standard, OHSAS 18001 Occupational 
Health and Quality Management Systems Standard and ISO 15504 
(SPICE) are proofs of YDA Group’s quality and reliability. 

Extending its operations to international markets as of 2000s, the YDA 
Group carried out various projects in countries such as Kazakhstan, 
Ukraine, United Arab Emirates, Russia, Saudi Arabia, Afghanistan, 
and Moldova; and continues to be a pioneering company with great 
experience in Build-Operate-Transfer and Public Private Partnership 
infrastructure projects, particularly for city hospitals, in Turkey and 
abroad in addition to its real estate investment projects. 

YDA Group is one of the leading conglomerates in Turkey, with its 
local and international a£liates active in various industries, creating 
a business volume at global standards, with its completed projects 
valued at USD 10,2 billion, and ongoing and planned projects at USD 
5,8 billion and a total work force of 16,000 people.
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MILESTONES

• Afghanistan branch 
established.

• YDA is established.

• Aksa is established .

• The first company of YDA.

• YDA and AKSA merged (Aksa 
acquired by YDA.)

• Operations commenced in UAE 
and Ukraine.

• Operations 
commenced in 
Kazakhstan..

• Russia branch 
established.

•Dalaman Airport International 
Terminal Building  
Build-Operate-Transfer (BOT) 
tender won.

• Saudi Arabia 
representation 
established.

• Kayseri Integrated Healthcare 
Campus (Kayseri) tender won.

• Manisa Teaching and 
Research Hospital tender won.

1975 1993 2001 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012

• Two successful bond issued in 
capital markets.

• First Credit Rating assigned.

•  Bid for the transfer of 25-year 
operating rights of Dalaman 
International Airport Domestic and 
International Terminals won.

•  Loan agreements for Kayseri 
Integrated Healthcare Campus 
and Dalaman International Airport 
signed with international banks.

• Kayseri City Hospital with 1607 Bed 
Capacity has been put into service in 
May 5, 2018.

• New Terminal Building of Dalaman 
International Airport has been put into 
service in July, 2018.

• Manisa City Hospital with 558 Bed 
Capacity has been put into service in 
October 30, 2018.

• Suleyman Demirel University, Social Life 
Center Project has taken the First Place 
in “the Best Education Structure/Campus 
(ongoing)” category of “Sign of the City 
Awards”.

• We have deserved to get 4 awards in 
“the Real Estate Stars” Awards organized 
by Capital and Ekonomist Magazines.

• 2017 Activity Report study has been 
bestowed the Bronze Award in “the 
League of American Communications 
Professionals (LACP)” contest.

• YDA again achieved to be the firm with 
the highest credit note in the sector by 
preserving its credit note..

• The firm has deserved to get the Best 
Construction Firm Award in “Turkish 
Youth Awards”.

• Qualified to Platin Global 100 Awards, 
the Firms with the Highest Contribution 
for Turkey in International Trade.

• 3 awards won from 
Sign of the City Awards, 
with 2 First Prizes and 1 
Premium.

• 6 awards won from 
Bonds & Loans Awards 
Turkey 2015, also known 
as Finance Oscars.

• Credit rating updated.

• Loan agreements signed 
with international 
banks for Konya Karatay 
Integrated Healthcare 
Campus.

• Şanlıurfa Healthcare 
Campus tender won.

• A first in the private sector bond issue: The first 
TRY-denominated 4-year Long Term Private 
Sector Bond issued.

• 5 awards won from Sign of the City Awards, 
with 1 First Prize, 1 Special Jury Award, and 3 
Premium awards.

• “Best Bond Issue” award from International 
World Finance Competition won.

• “Best PPP Project Award” at the EMEA Finance 
Awards to Kayseri Integrated Healthcare Campus 
won.

• 3 awards from Bonds & Loans Awards Turkey 
2016 won, also known as Finance Oscars (1st 
Prize for the Domestic Bond Issue of the Year, 1st 
Prize for the Project Finance of the Year, and 2nd 
Prize for the Infrastructure Finance of the Year).

• 2nd Prize earned for Manisa 
Teaching and Research Hospital at 
the Bonds & Loans Awards Turkey 
2017 for the “Structured Finance 
of the Year” and “Infrastructure 
Finance of the Year.”

• “Healthcare Finance Project of the 
Year” award earned for the Konya 
Konya Karatay PPP Project by 
the International World Finance 
Magazine for its hybrid finance 
model (conventional + Islamic 
Finance).

• Loan agreement for Manisa 
Teaching and Research Hospital 
signed with international banks.

• 4 awards from Sign of the City 
Awards won, 1 First Prize, 1 Special 
Jury Award, and 2 Premium Project 
awards. 

• TurkRating upgraded YDA Group’s 
long term credit rating from TR-AA 
to TR-AA+ on 3rd August 2017.

• KEYDATA won the youngest R&D 
Center title on 8th August 2017.

• Turkey’s first green/sustainable 
bond issued.

• Iraq representation 
opened.

• Konya Karatay Integrated 
Healthcare Campus 
tender won.

2014 2015 2016 2018 2020 20222017 2019

• We acquired the highest credit rating 
in the construction and contracting 
business line this year too by 
maintaining our current rating.

TURKrating confirmed YDA’s Long 
Term Credit Rating at

TR AA+, while comfirming the Short 
Term National Credit Rating at TR 
A1, the highest level of rating (The 
Highest Solvency Level).

• An agreement has been made for the 
project of 3 hospitals and an airport 
in Kazakhstan at a total project 
investment value of USD 1 bn. 

• In the FORTUNE 500 TURKEY 
2019 List made for Turkey’s top 
500 companies, YDA ranked 7th in 
the Construction and Contracting 
Industry, while ranking 80th in the 
general list.

• Our second o£ce in Kazakhstan is 
open in Astana.

• Breaking a new ground in the 
Healthcare Quality Standards 
Assessment by the Ministry of 
ahealth, Kayseri City Hospital has 
become the first hospital that is 
awarded 100 points, the highest 
score, among Turkish public and 
private hospitals.

2021

• YDA managed to maintain its 
credit rating and received the 
highest credit rating in the 
construction and contracting 
industry this year as well.  

• The first phase of 1,250-bed 
Konya City Hospital was put into 
service in August 2020 with a 
bed capacity of 838. 

• Turkistan International Airport 
was opened to service in 
September 2020. 

• “State Medal of Honor-Order 
of Friendship”, awarded by the 
Presidency of the Republic of 
Kazakhstan, was presented to 
Mr. Hüseyin Arslan, Chairman 
of the Board of Directors of YDA 
Group, by the Prime Minister of 
Kazakhstan, Mr. Askar Mamin for 
his outstanding contributions 
to the socio-economic 
development of Kazakhstan.

• The Turkey-Albania 
Fier Friendship 
Hospital, built under 
the auspices of the 
Presidency of the 
Republic of Turkey, was 
completed in a record 
time of 68 days and 
started its operations.

• The second phase of 
Konya City Hospital 
was completed and 
the bed capacity was 
increased to 1250.

• An agreement has been 
made for the project of 5 
factories

  “ASTANA TECHNOPOLIS 
- SEZ 5 FACTORIES”   in 
Kazakhstan at a total 
project investment value 
of USD 47 mil.

• An agreement has been 
made for the millitary 
project in Kazakhstan at 
a total project investment 
value of USD 100 mil.
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المعالم البارزة إلنجازاتنا

1975 1993 2001 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018 2020 20222017 2019 2021

 تأسيس فرع أفغانستان.

YDA تأسيس ●

.AKSA تأسيس شركة ●
.YDA أولى شركات مجموعة ●

 YDAو AKSA دمج شركتي ●
)AKSA على YDA استحوذت شركة(

● بدء النشاط في اإلمارات العربية المتحدة 
وأوكرانيا.

● بدء النشاط في 
كازاخستان.

● افتتاح فرع 
روسيا.

● الفوز بمناقصة )بناء-تشغيل-
تحويل( محطة الخطوط الخارجية 

بمطار داالمان

● افتتاح ممثلية 
في المملكة العربية 

السعودية.

● الفوز بمناقصة مجمع قيصري 
الصحي المتكامل

● الفوز بمناقصة مستشفى مانيسا 
للتعليم والبحوث

● افتتاح ممثلية في العراق
● الفوز بمناقصة مجمع 
قونية كاراتاي الصحي 

المتكامل.

● إصدار اثنين من السندات الناجحة 
في أسواق رأس المال.

● الحصول على الدرجة األولى من 
التصنيف االئتماني.

● الفوز بتحويل حقوق تشغيل محطات 
الخطوط الداخلية والخارجية بمطار 

داالمان الدولي لمدة 25 عاًما.
● إبرام عقد ائتمان مجمع قيصري 

الصحي لمتكامل ومطار داالمان 
الدولي مع البنوك الدولية.

● افتتاح مستشفى مدينة قيصري لتقديم خدماتها )مشروع شراكة 
قطاع عام-خاص( في 5 مايو/أيار 2018، بسعة 1.607 سرير.

● افتتاح مبنى المحطة الجديدة بمطار داالمان الدولي في يوليو/تموز 
.2018

● افتتاح مستشفى مدينة مانيسا لتقديم خدماتها )مشروع شراكة قطاع 
عام-خاص( في 30 أكتوبر/تشرين األول 2018، بسعة 855 سرير.
● حصول مشروع مركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال، 
 »Sign Of The City Awards« على المركز األول في جوائز

في فئة »أفضل مبنى/حرم تعليمي )قيد اإلنجاز(«.
● حصلنا على 4 جوائز في جوائز     

»Real Estate Stars« التي تنظمها مجلتي Capital  و
.Economist

● ُمنحت دراسة تقرير النشاط لعام 2017 الجائزة البرونزية في 
.»)LACP( ( مسابقة »الرابطة األمريكية لمهنيي االتصاالت
● تمكنت YDA لإلنشاءات من الحفاظ على درجتها االئتمانية 

الحالية، وهي بذلك صاحبة أعلى درجة ائتمانية في القطاع.
● استحقت الشركة الحصول على جائزة »أفضل شركة للبناء 

واإلنشاءات« من »جوائز تركيا للشباب«
● جوائز )Platin Global 100(، الشركات التركية األكثر 

مساهمة في التجارة الدولية.

● الحصول على 3 جوائز 
دفعة واحدة من جوائز 

 ،Sign of the City
جائزتين مركز أول، وجائزة 

متميزة.
● الحصول على 6 جوائز 

من جوائز   
Bonds & Loans بتركيا 
2015، والتي تعرف أيًضا 

باسم جوائز األوسكار المالية.
● تحديث درجة التصنيف 

االئتماني.
● إبرام عقد ائتمان مجمع 

قونية كاراتاي الصحي 
المتكامل مع البنوك الدولية.

● الفوز بمناقصة مجمع 
شانلي أورفا الصحي

● أول إصدار سندات في القطاع الخاص، طويلة 
األجل لـ4 سنوات من فئة الليرة التركية

• الحصول على 5 جوائز دفعة واحدة من جوائز 
Sign of the City: جائزة مركز أول، وجائزة 

لجنة تحكيم خاصة، و3 جوائز متميزة.
● الحصول على جائزة »أفضل إصدار سندات« في 

مسابقة    World Finance الدولية.
● الحصول على جائزة » أفضل مشروع شراكة بين 

القطاعين العام والخاص« من جوائز 
 EMEA Finance بمشروع مجمع قيصري 

الصحي المتكامل.
● الحصول على 3 جوائز من  

 Bonds & Loans Awards  والمعروفة أيًضا 
باسم جوائز األوسكار المالية في عام 2016 بتركيا 

)المركز األول إلصدار السندات المحلية للعام، 
والمركز األول لتمويل المشاريع للعام، والمركز 

الثاني لتمويل البنية التحتية للعام(.

● حصول مستشفى مانيسا للتعليم 
واألبحاث على جائزتي المركز الثاني 
في فئة »أفضل تمويل منظم للعام« و 

»تمويل البنية التحتية للعام« من جوائز 
Bonds & Loans بتركيا لعام 

.2017
● حصول مشروع قونية كاراتاي 

)شراكة قطاع عام-خاص( على جائزة 
»مشروع التمويل الصحي للعام« من 
خالل نموذج التمويل المختلط )تمويل 
 World تقليدي + إسالمي( من مجلة

Finance الدولية.
● إبرام عقد ائتمان مستشفى مانيسا 
للتعليم واألبحاث مع البنوك الدولية.

• الحصول على 4 جوائز دفعة واحدة 
 :Sign of the City من جوائز

جائزة مركز أول، وجائزة لجنة تحكيم 
خاصة، و2 من جوائز المشاريع 

المتميزة.
• TurkRating ترفع الدرجة 

 YDA االئتمانية طويلة األجل لمجموعة
من TRAA إلى +TRAA، في  3 

أغسطس/آب 2017.
• KEYDATA تحصل على لقب 

المركز البحث والتطوير األكثر شباًبا.
• إصدار أول سندات خضراء/مستدامة 

في تركيا.

● تمكننا من الحفاظ على درجتنا االئتمانية 
الحالية، لنكون بذلك أصحاب أعلى درجة ائتمانية 
في قطاع اإلنشاءات والمقاوالت لهذا العام أيًضا. 
TurkRating تحّدث درجة التصنيف االئتماني 

 ،TRAA+ إلى YDAالمحلي طويلة األجل لـ
ودرجة التصنيف االئتماني المحلي قصيرة األجل 
إلى أعلى درجة وهي TRA1 )أقوى قدرة على 

سداد الديون(.

● االتفاق بشأن مشروع 3 مستشفيات و1 مطار 
بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1 مليار دوالر 

أمريكي، في كازاخستان.
● حصلت YDA على المرتبة السابعة في قطاع 

اإلنشاءات والمقاوالت، والمرتبة الثمانين في 
الترتيب العام، في قائمة فورتشن 500 لتركيا لعام 

2019، والتي يرتب بها أكبر 500 شركة في 
تركيا.

● بدء عمل مكتبنا الثاني في كازاخستان في مدينة 
نور سلطان.

● تحقيق رقم قياسي، مستشفى مدينة قيصري 
أول مستشفى تحصل على 100 نقطة كاملة من 

بين المستشفيات العامة والخاصة، في تقييم معايير 
الجودة الصحية الذي أجرته وزارة الصحة. 

  ASTANA إبرام اتفاق لمشروع يتألف من 5 مصانع*●

في كازاخستان بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 47 مليون دوالر 
أمريكي.

*إبرام اتفاق لمشروع عسكري في كازاخستان بقيمة استثمار 
إجمالية تبلغ 100 مليون دوالر أمريكي.

’’TECHNOPOLISSEZ 5 FACTORIES
● إنجاز وافتتاح مستشفى الصداقة التركية األلبانية ’’

في مدينة فيير، برعاية رئاسة جمهورية تركيا، في 
وقت قياسي: 68 يوًما.

● استمرار بناء 3 مستشفيات بنموذج الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص في كازاخستان، واالتفاق 
على إنشاء مستشفيات في مدن كوستاناي وألماتي 

وأورالسك.
● اكتمال المرحلة الثانية من مستشفى مدينة قونية، 

وافتتاحها بسعة 1250 سرير.

● تمكنت YDA  من الحفاظ على درجتها 
االئتمانية الحالية مرة أخرى، وهي بذلك 
صاحبة أعلى درجة ائتمانية في القطاع.

● بدء تشغيل المرحلة األولى )بسعة 838 
سريًرا( من مستشفى مدينة قونيا )بسعة 1250 

سرير( في أغسطس/آب 2020.
● بدء تشغيل مطار تركستان الدولي في 

سبتمبر/أيلول 2020.

● حصول السيد/ حسين أرسالن، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة YDA، على وسام 

الدولة الشرفي للصداقة، الممنوح من رئاسة 
جمهورية كازاخستان، وتسلمه من رئيس 

وزراء كازاخستان السيد/عسكر مامين، وذلك 
للمساهمات البارزة التي قدمتها المجموعة في 

التنمية االجتماعية واالقتصادية لكازاخستان.



Financial Resources المصادر المالية

تمتلك YDA بنية قوية من الموارد الذاتية، وتتمتع بسيولة عالية، وبنية ميزانية سليمة، وتتميز بقدرتها على االقتراض طويل األجل، وقدرتها 
على استخدام األدوات المختلفة ألسواق رأس المال، وقدرتها على الوصول إلى المصادر المالية الدولية )مثل: البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق األوبك للتنمية الدولية، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، بنك البحر 
األسود للتجارة والتنمية، يوني كريديت، بنك سيمنز، بنك االئتمان األوروبي(، وهذا يميزها عن الشركات المماثلة لها في القطاعات التي تزاول 

أنشطتها فيها.

YDA’s strong equity structure, high liquidity, robust balance sheet structure, long-term borrowing capacity, ability to use a 
variety of capital market tools, and access to international financial resources (such as EBRD, IFC, IsDB, OFID, ICD, BSTDB, 
UniCredit, SiemensBank, CreditEurope) di�erentiate YDA from other companies operating in the same fields of business. 

Technical Competence الكفاءة الفنية

تتجلي الكفاءة الفنية لـYDA، من خالل ما تمتلكه من الماكينات والمعدات، وقدرتها التنظيمية القوية،  والدراية الفنية التي تشكلت داخل الشركة 
من خالل تجارب األعمال السابقة، والمراجع التي حصلت عليها  من األعمال المنجزة، وشهادة المقاوالت خارج البالد التي توضح كفاءة تنفيذ 
األعمال بدون حدود، ويؤكد ذلك حقيقة أن  المساهمون الرئيسيون بها هم مهندسون، والتآزر الناتج بفضل التكامل الناجح ما بين كادر ديناميكي 
حيوي شاب ناشئ مع فريق تنفيذي ذي خبرة متخصص في مجاله. تلك الكفاءة الفنية الواضحة تعبر عن قدرتها على إنجاز المشاريع التي تضطلع 

بها، خالل مدة العقد، ضمن الميزانية المحددة، وبالجودة المطلوبة في الشروط.

Machinery and equipment capacity, strong organizational capabilities, vast in-house know-how based on experience, 
references from completed works, overseas contracting certificate demonstrating unlimited business competence, engineering 
background of the principal shareholders coupled by a young, energetic and dynamic grassroots sta� led by an experienced 
team of executives create a synergy that is indicative of YDA’s technical competence in completing projects on time, within 
budget, and of the specified quality. 

Leadership الريادة

عززت YDA مكانتها الرائدة في القطاعات التي تنشط فيها، بفضل إنجازها العديد من المشاريع الرائدة والمبتكرة في المجاالت التي تزاول فيها 
أنشطتها، والزيادة العالية والثابتة في أدائها لألنشطة.

YDA’s leadership position in the fields it operates is further strengthened by the many pioneering and innovative projects it 
carries out, and the strong and steady increase in its performance.

OUR STRENGTHS
جوانب قوتنا
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Experience الخبرة

 مجموعة YDA، تنظر إلى كل مشروع باعتباره تجربة منفصلة، وتستخلص منه الدروس الالزمة وتتعلم منها، وبالتالي فهي تطور
نفسها باستمرار، وتطبق استراتيجيات خاصة لنقل هذه الخبرات إلى جيل الشباب.

As YDA views each project as a means to gain experience and learning opportunities, it is able to continuously 
improve itself as an organization, and employs strategies to pass on this experience to younger generations.

 تسعى YDA جاهدة لتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء والسوق، من خالل تحسين قدرتها على االبتكار يوًما بعد يوم،
الكتساب ميزة تنافسية والحفاظ عليها، في عالم أعمال اليوم الذي يتغير ويتطور ويصبح أكثر تعقيًدا.

YDA continually enhances its innovative capacity to obtain and sustain a competitive edge in this ever-changing 
and developing world that gets ever more complicated. 

Innovation Capacity القدرة على االبتكار

Reputation السمعة

 تتميز YDA عن منافسيها، بفضل سمعتها القوية في القطاعات واألسواق التي تمارس فيها أنشطتها، وعالقاتها الدائمة طويلة األمد
 مع جميع أصحاب المصلحة من أصحاب العمل والعمالء والموردين ... إلخ، وأخالقها المهنية، والقطاعات التي تبوأت بها مكانة

رائدة من خالل المشاريع االستراتيجية التي أنجزتها.

YDA’s strong reputation in the market and the fields it operates; its long-lasting and stable relations with stakeholders 
such as employers, customers, and suppliers; its strong business ethics; and the sectors it is positioned with its 
strategic projects separate YDA from competitors.

Employment Strength القوة التوظيفية

 تنمو YDA منذ تأسيسها نمًوا مستقًرا، وتقدم مساهمات كبيرة القتصاد البالد، وتوظف أكثر من 10.000 شخص في قوتها العاملة
المؤهلة.

YDA, consistently growing and providing great contributions to the country’s economy since the day it was 
established, has an employment strength of 10.000+ with a qualified workforce. 

YEARS OF EXPERIENCE
 

USD billion COMPLETED PROJECTS USD billion ONGOING & PLANNED PROJECTS

47 10,2 5,8
عاًما من الخبرة مليار دوالر أمريكي حجم المشروعات المنجزة مليار دوالر أمريكي حجم المشروعات قيد 

اإلنجاز والمخطط لها
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International Experience
10 Countries Across 3 Continents

15

خبرة دولية في 3 قارات و10 دول
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حسين أرسالن
YDA رئيس مجلس إدارة مجموعة

تخرج حسين أرسالن من قسم الهندسة المدنية بجامعة الشرق األوسط التقنية بدرجة “الشرف 
العالية”  في عام 1992. وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة YDA منذ 1993 

وحتى اآلن.

حسين أرسالن هو نائب مجلس إدارة جمعية المقاولين األتراك، وهي منظمة عريقة ومحترمة 
في قطاع اإلنشاءات في تركيا، كما أنه القنصل الفخري ألوكرانيا في والية موغال، وعضو 
الدولة  “وسام  تسلم  وقد  الكازاخستانية.  التركية  والصناعية  التجارة  إدارة غرفة  في مجلس 
الشرفي – وسام الصداقة” من رئاسة جمهورية كازاخستان نظًرا للمساهمات البارزة التي 

قدمتها مجموعة YDA في التنمية االجتماعية واالقتصادية لكازاخستان.

حسين أرسالن عضو مجلس إدارة نادي فنرباهتشا الرياضي. ويقدم إسهاماته في مجل التعليم 
العلوم  وقف  إدارة  مجلس  وعضو  الدولية،  سراييفو  جامعة  أمناء  مجلس  باعتباره عضو  
االجتماعية والعلماء المرتبط مباشرة بجامعة أنقرة للعلوم االجتماعية. ويشارك في العديد من 
المؤتمرات المحلية والدولية حول قطاع اإلنشاءات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

باعتباره متحدًثا مدعًوا.

 جنيد أرسالن
YDA نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة

تخرج جنيد أرسالن من قسم الهندسة المدنية بجامعة الشرق األوسط التقنية في عام 1996 بدرجة “الشرف العالية”. 
وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، والمدير العام اعتباًرا من ذلك الوقت وحتى اآلن. يتمتع جنيد أرسالن 
بخبرة ودراية واسعة في مجال اإلنشاءات داخل البالد وخارجها بداية من مشاريع اإلسكان إلى المطارات ومن المباني 
الصناعية إلى مشاريع البنية التحتية، وهو شريك مؤسس في جميع الشركات الموجودة في مجموعة YDA. وُتنفذ تحت 
إدارته جميع العمليات الفنية للمجموعة، حيث تنفذ المجموعة مشاريع االستثمار العقاري، باإلضافة إلى مشاريع تسليم 
المفتاح  ومشاريع المطارات والمجمعات الصحية االستثمارية من خالل نموذجي البناء والتشغيل والتحويل، والشراكة 
بين القطاعين الخاص والعام، وهي واحدة من الشركات الرائدة الخبيرة في مستشفيات المدن في القطاع الصحي بتركيا، 

بصفة خاصة.

Having graduated from the Civil Engineering Department, Middle East Technical 
University (METU) with “High Honors” in 1992, Hüseyin Arslan has been serving as 
the Chairman of The Board of Directors of the YDA Group since 1993.

Mr. Arslan is also the Deputy Chairman of the Board of the Turkish Contractors 
Association, a deep-seated and reputable institution of the Turkish construction 
industry and a Board Member of the Turkey – Kazakhstan Chamber of Commerce 
and Industry. Mr. Arslan was awarded the “State Medal of Honor-Order of Friendship 
The Dostyk Order 2nd” by the Presidency of the Republic of Kazakhstan for his 
outstanding contributions to the socio-economic development of Kazakhstan. 
Making contributions in the field of education as a Member of the Board of 
Trustees of the International University of Sarajevo, Mr. Arslan is also  contributes 
to the fields of education and sports as a Board Member of Fenerbahçe Sports Club 
and a Board Member of the Social Sciences and Scientists Foundation, which is 
directly a£liated to Social Sciences University of Ankara. Mr. Arslan attends many 
conferences in Turkey and abroad as key note speaker on subjects such as the 
construction industry and especially Public-Private Partnerships (PPP).

Mr. Cüneyt ARSLAN graduated from The Middle East Technical University, Civil 
Engineering Dept. in 1996, with High Honors degree. He has been the Deputy 
Chairman of the Board of Directors and CEO of the YDA Group since his graduation. 

With a strong experience and expertise in a wide range of areas from housing 
projects to airports, industrial structures and infrastructure projects both in 
Turkey and abroad, Mr. ARSLAN is also the founding partner of all companies 
under the YDA Group. Mr. Cüneyt ARSLAN is in charge of all technical operations 
of the YDA Group, which is the leading and most experienced company in the 
field of city hospitals in Turkish Healthcare Sector, and which carries out turnkey 
projects, airport and healthcare campus investments through Build-Operate-
Transfer (BOT) and Public Private Partnership (PPP) models, as well as real estate 
investment projects.

Huseyin ARSLAN
YDA Group Chairman of the Board

Cuneyt ARSLAN
Deputy Chairman & CEO, YDA Group
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تخرج مايكل ديفي من قسم إدارة األعمال بجامعة ماسي بنيوزيلندا. بدأ مسيرته المهنية في بنك نيوزيلندا المركزي، ثم عمل في بنك 
التنمية اآلسيوي لمدة تسع سنوات. كما عمل في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ما بين 1933 – 2015، وقد عمل في 
تلك الفترة مديًرا قطرًيا لكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وفيما بعد مديًرا قطرًيا ألرمينيا وأذربيجان وبيالروسيا وجورجيا 
ومولدوفا. وشارك فيما بعد في تشكيل عمليات القطاع المالي الروسي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. ُعين في منصب 
المدير القطري لتركيا في يناير/كانون الثاني 2009، واضطلع بدور رائد في تنفيذ األنشطة الهامة والمتنوعة للبنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في تركيا. وقد واصل العمل في منصب المدير القطري لتركيا دون انقطاع حتى تقاعده من البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في فبراير/شباط 2015. واعتباًرا من أكتوبر/تشرين األول 2015، يعمل بصفته »عضو مستقل بمجلس إدارة 
 YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme( والشركات التابعة لها ).YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş( شركة

).A.Ş.  - ATM Sağlık Konya Yatırım ve İşletme A.Ş

ولد أ. حمدي غوفنتش في 1951، وتخرج عام 1973 من قسم إدارة األعمال والمالية بكلية العلوم السياسية جامعة أنقرة. بدأ مسيرته 
المهنية في عام 1973 متدرًبا في المديرية العامة للموازنة والرقابة المالية التابعة لوزارة المالية، وفي عام 1974 ُعين نائًبا لمفتش 
صندوق التقاعد بوزارة المالية، وفي عام 1985 ُعين  رئيًسا للتفتيش بوزارة المالية. وفيما بعد تلقى تدريب »إدارة الفنادق« في 
كنسينغتون بانكلترا عام 1986، ليبدأ مسيرته في مجال السياحة، وتولى أعمال التدقيق والتنظيم والتنسيق في مؤسسات رائدة بقطاع 
السياحة بتركيا حتى عام 1989. وبين عامي 1989 و1992 شغل منصب المدير العام لفندق أنقرة ستاد وفندق أنقرة الكبير. ومنذ 
عام 1992، تولى العديد من المناصب العليا في الداخل والخارج، وأخيًرا، شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في محطة الخطوط 
الخارجية الدولية األولى بأنطاليا. وانضم إلى مجموعة YDA عام 2003، حيث أصبح عضًوا بمجلس إدارة مطار داالمان الدولي 

والرئيس التنفيذي له، وعضًوا للجنة التدقيق في نفس الوقت. وهو عضو بمجلس إدارة YDA منذ 2018 وحتى اآلن.

ولد في أضنة عام 1985، وتخرج من قسم إدارة األعمال بكلية العلوم السياسية جامعة أنقرة في عام 2007. عمل في منصب 
أخصائي محاسبة بوزارة المالية ما بين عامي 2007-2011، ومفتش ضرائب ما بين عامي 2011-2016، ورئيس مجموعة 
إدارة اإليرادات ما بين عامي 2016-2017. وقد عمل خالل تقلده لهذه المناصب، في مجال عمليات التفتيش الضريبي على دافعي 
الضرائب على نطاق واسع، وتحريات غسيل األموال، والتدريبات المهنية لمساعدي مفتشي الضرائب، ودراسات إصالح ضريبة 
الدخل،  ومفاوضات اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي. كما عمل ما بين عامي 2014-2015 مستشاًرا ضريبًيا بدوام كامل في 
مركز ضرائب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( في باريس، بناًء على االتفاقية المبرمة بين وزارة المالية ومركز 
ضرائب المنظمة، وقد عمل خالل هذه الفترة على اإلجراءات الواجب اتخاذها ضد التخطيط الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. 
شغل منصب منسق الضرائب والمحاسبة لمجموعة YDA في الفترة من 15 مارس/آذار 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2020. ثم 

عين عضًوا بمجلس اإلدارة وتولى منصب منسق الشؤون المالية لمجموعة YDA اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2020.

مايكل رايمون كيث ديفي
عضو مستقل بمجلس اإلدارة 

فيصل تكين
عضو بمجلس اإلدارة ومنسق الشؤون المالية للمجموعة

أ. حمدي غوفنتش
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة )طيران(
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تخرج أ.د./ محمد بارجا من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة عام 1990، وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه من كلية اإلدارة 
بجامعة ليستر. عمل عضًوا بهيئة التدريس في جامعة ساكاريا، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية عام 2001 بلقب أستاذ مساعد، ثم بلقب 
أستاذ مشارك في عام 2003، ثم بلقب أستاذ في عام 2008.ثم عمل عضًوا بهيئة التدريس في كلية إدارة األعمال  بجامعة يلدريم 
بيازيد ما بين 2011-2015. ُعين بعد ذلك رئيًسا لجامعة أنقرة للعلوم االجتماعية، وال يزال يعمل في هذا المنصب. أ.د./ محمد  بارجا 
خبير في اإلدارة اإلستراتيجية واالستراتيجيات التنافسية واستراتيجيات االبتكار والقيادة وإدارة المعرفة وإدارة التغيير. وهو عضو 
لجنة األخالقيات بهيئة التعليم العالي، وعضو مجلس إدارة مركز أنقرة للفكر والبحوث، وعضو لجنة التدقيق واألمين العام لجمعية 
اإلرشاد المهني والموارد البشرية، وعضو مجلس تنسيق التدقيق الداخلي بجمهورية تركيا. له العديد من الكتب المنشورة داخل البالد 
وخارجها. وهو “عضو مستقل بمجلس إدارة” شركة )YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.( والشركات التابعة لها اعتباًرا 

من تاريخ 30 يوليو/حزيران 2016 وحتى اآلن.

تخرج حمدي بينار من كلية الحقوق جامعة أنقرة عام 1993. وأكمل تدريب المحاماة في أنقرة خالل فترة إكماله لبرنامج الماجستير 
في مجال القانون الخاص بمعهد العلوم االجتماعية بجامعة غازي. وأكمل دورة اللغة التابع لجامعة )ألمانيا( في ميونخ لمدة عام واحد 
ما بين عامي 1995-1996. وأكمل برنامج الماجستير المكون من فصلين دراسيين وأطروحة في جامعة لودفيج ماكسيميليانز ما بين 
عامي 1996-1998، ليحصل بذلك على اللقب األكاديمي “ماجستير القانون LL.M.”. وأجرى دراسات الدكتوراه باعتباره طالب 
منحة دراسية في معهد ماكس بالنك، وأكمل رسالة الدكتوراة عام 2001. ثم عمل باحًثا علمُيا ما بين يناير/كانون الثاني 2002 
– يونيو/حزيران 2002، ثم محاضًرا للقانون التجاري بكلية الحقوق جامعة باشكنت ما بين 200-2003، ثم ُعين عضًوا بهيئة 
التدريس في نفس الجامعة ما بين 2003-2008. واشتغل بصفة باحث زائر في كلية الحقوق بجامعة زيورخ السويسرية بدعم من 
مجلس البحث العلمي والتكنولوجي بتركيا. وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بيلكنت منذ عام 2008 وحتى اآلن. 
يتولى حمدي بينار تدريس مقررات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مثل: القانون التجاري، قانون المنافسة، وعمليات االندماج 
واالستحواذ من الناحية االقتصادية والقانونية، والمسؤولية القانونية ألعضاء مجالس اإلدارة بالشركات المساهمة. وهو “عضو مستقل 
بمجلس إدارة” شركة )YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.( والشركات التابعة لها اعتباًرا من تاريخ 30 يوليو/حزيران 

2016 وحتى اآلن.

أ. د./ محمد بارجا
عضو مستقل بمجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي

أستاذ مساعد/ حمدي بينار
عضو مستقل بمجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي

Michael DAVEY graduated from Massey Business School, New Zealand University. He began his 
professional career with the Reserve Bank of New Zealand, followed by nine years of service at 
the Asian Development Bank DFC (NZ) Ltd. Between 1993-2015 he served at the EBRD as Country 
Director for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia and Moldova, 
and was involved in establishing EBRD’s operations with the Russian financial sector. He was 
appointed the Country Director for Turkey in January 2009, and played a leading role in putting in 
place a substantial and diversified EBRD business in Turkey Until his retirement from the EBRD in 
February 2015, Mr. DAVEY remained the Country Director for Turkey, and as of October 2015, holds 
an “Independent Board Member” position with YDA Construction Industry and Trade Inc. and its 
subsidiaries (YDA Airports Investment and Management, Inc. and ATM Health Konya Investment 
and Management, Inc.).

Michael Raymon Keith DAVEY
Independent Board Member

Born in 1951, Kars. Mr. GUVENC graduated from Ankara University School of Political Science, 
Business Administration and Finance Dept. in 1973. He started working as a trainee in the General 
Directorate of Budget and Financial Control under the Ministry of Finance in 1973. He was appointed 
as Assistant Inspector for the State Pension Fund of the Ministry of Finance in 1974, and as Chief 
Inspector in the Ministry in 1985. In 1986 he embarked on his tourism career after completing 
his Hotel Management training in Kensington, UK. He then worked in Turkey’s leading tourism 
organizations in audit, organization and coordination positions until 1989. He worked as General 
Manager of Ankara Stad Hotel and Grand Ankara Hotel between 1989 and 1992; starting from 1992 
he assumed various senior positions at domestic and international operations, and lastly he was 
appointed as the Chairman of the International Terminal of Antalya Airport. He joined YDA Group 
in 2003 as Board Member and CEO of the Dalaman International Airport, and a member of the 
Internal Audit Committee. Mr. GUVENC has been a Board Member of YDA Group since 2018.

A. Hamdi GUVENC
CEO & Board Member (Aviation)

Born in Adana in 1985, Mr. Tekin graduated from the Department of Business Administration, 
Faculty of Political Sciences, Ankara University in 2007 and worked as an Accountant at the Ministry 
of Finance between 2007 and 2011, as a Tax Inspector between 2011 and 2016, and as the Head 
of the Revenue Administration Group in between 2016 and 2017. In these positions, he worked on 
tax inspections of major taxpayers, money laundering investigations, vocational training for tax 
inspectors, income tax reform studies, and negotiations on double taxation prevention agreements. 
Additionally, he worked on measures to be taken against tax planning of multinational companies 
as a full-time Tax Consultant at OECD Paris Tax Center pursuant to the agreement between the 
Ministry of Finance and the OECD Tax Center in 2014-2015. He served as the Tax and Accounting 
Coordinator of the YDA Group between 15 March 2018 and 30 June 2020, and he has been serving 
as a Board Member and the Financial A�airs Coordinator of the YDA Group since 01 July 2020.

Vesyel TEKİN
Board Member & Group’s Financial A�airs Coordinator

Prof. BARCA graduated from Ankara University School of Political Science, and completed his 
graduate and PhD degrees at Leicester University School of Management. He taught at Sakarya 
University School of Economics and Administrative Sciences as Assistant Professor in 2001, 
Associate Professor in 2003, and Professor in 2008, and following his tenure at the Yıldırım Beyazıt 
University Department of Business Administration, was appointed as President of the Social Sciences 
University of Ankara, a position he still holds today. An expert in the fields of Strategic Management, 
Competitive Strategies, Innovation Strategies, Leadership, Information Management, and Change 
Management, Prof. BARCA is a member of the Ethics Committee of the Higher Education Council, 
Board Member of Ankara Center for Thought and Research (ADAM), Secretary General and Internal 
Audit Committee Member of Career Counseling and Human Resources Development Association 
(KAR-DER), and member of the Internal Audit Coordination Board of the Republic of Turkey. With 
many published books in Turkey and abroad, Prof. BARCA has held an “Independent Board Member” 
position with YDA Construction Industry and Trade Inc. and its subsidiaries since 30th June 2016.

Prof. Dr. Mehmet BARCA
Independent Board Member & Chairman of Internal Audit Committee

Mr. Hamdi PINAR graduated from the Ankara University School of Law in 1993 and completed his 
law internship in Ankara while he continued his graduate studies in Private Law at Gazi University 
Social Sciences Institute. Following a year-long language course at the University between 1995-
1996 in Munich (Germany), he completed his two-term graduate program with thesis at Ludwig 
Maximilians University Munich, where he obtained his LL. M. degree. Asst. Prof. PINAR continued 
his PhD studies at the Max Planck Institute with a fellowship and completed his doctoral thesis in 
2001. Having worked as a scientific researcher at the Max Planck Institute between January 2002 
and June 2002, Asst. Prof. PINAR taught Commercial Law at the Baskent University School of Law 
between 2002 and 2003, following which he became a faculty member from 2003 to 2008. Asst. 
Prof. PINAR was a TÜBİTAK-sponsored Visiting Researcher at the University Of Zurich Faculty Of 
Law, and has been a faculty member at Bilkent University School of Law Department of Commercial 
Law since 2008. Teaching undergraduate, graduate and doctoral courses such as Commercial Law, 
Competition Law, Economic and Legal Aspects of Mergers and Acquisitions, Legal Responsibilities 
of the Board Members of Corporations, Asst. Prof. PINAR has held an “Independent Board Member” 
position with YDA Construction Industry and Trade Inc. and its subsidiaries since 30th June 2016.

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Hamdi PINAR
Independent Board Member & Internal Audit Committee Member
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YDA GROUP

اإلنشاءات

المطارات مستشفیات
 (الشراكة بین القطاعین 

العام والخاص)

منشآت الحیاة 

االجتماعیة 

بالجامعات

األمن المطاعم النظافة إدارة المرافق واألصول الخدمات الصحیة المتكاملة
• مطار داالمان

• مطار أكتاو

• مطار تركستان الدولي

• مطار فولیریھ الدولي

• مستشفى مدینة قیصري بسعة ۷۰٦۱ سریر

• مستشفى مدینة قونیا بسعة ۰٥۲۱ سریر

• مستشفى مدینة مانیسا بسعة ۸٥٥ سریر

• مستشفى مدینة كوستاناي بسعة ۰۱٥ سریر

  • مستشفى نور سلطان بسعة ۷٦۰۱ سریر

(شراكة قطاع عام-خاص)

• مستشفى بتروبافلوفسك بسعة ٥۲٦ سریر

• مستشفى تركستان بسعة ۲٦۷ سریر

 • السكن الطالبي ومركز الحیاة
 االجتماعیة بجامعة سلیمان

دمیرال

• المختبرات

• التصور المرئي

•التعقیم والتطھیر

• إعادة التأھیل

• دعم المعدات الطبیة األخرى

• إدارة المرافق

• إرشاد المرضى

• المرافقة

• االستالم والنقل

• النظافة

• المالبس ومنطقة الغسیل

• األمن

• موقف السیارات

• المبیدات الحشریة

• النفایات

• خدمات المباني واألراضي

•المفروشات

•العنایة باألرض والحدائق

• تطبیق وتشغیل نظام المعلومات واإلدارة بالمستشفى

داخل البالد

خارج البالد

االمتیازات الخدمات تكنولوجیا المعلومات القطاعات األخرى

الطبیة والصحیة التعدین الصناعة الدفاعیة الطاقةالزراعة التأمین الدعایة الرقمیة 

باألماكن المفتوحة

 YDA المخطط التنظيمي لـمجموعةYDA GROUP ORGANIZATIONAL CHART

YDA GROUP

CONSTRUCTION

AIRPORTS HOSPITALS
(PPP)

UNIVERSITY 
SOCIAL 

FACILITIES

SECURITY CATERING CLEANING FACILITY
& ASSET 

MANAGEMENT

INTEGRATED 
HEALTHCARE 

SERVICES

• AKTAU
AIRPORT

• TURKISTAN
INTERNATIONAL
AIRPORT

• VLORË
INTERNATIONAL
AIRPORT

• DALAMAN
AIRPORT

• SDU DORMITORY &
SOCIAL FACILITIES

• KAYSERİ CITY 
HOSPITAL
1607 BEDS

• KONYA CITY 
HOSPITAL
1250 BEDS

• MANİSA CITY 
HOSPITAL
558 BEDS

• ASTANA PPP 
HOSPITAL
(1067 BEDS)

• PETROPAVLOVSK 
HOSPITAL
(625 BEDS)

• TURKISTAN 
HOSPITAL
(762 BEDS)

• LABORATORY

• IMAGING

• STERILIZATION &
DISINFECTION

• REHABILITATION

• OTHER MEDICAL
EQUPMENT SUPPORT

• PATIENT GUIDANCE

• FACILITY MANAGEMENT

• ATTENDANCE

• RECEPTION AND HANDLING

• CLEANING

• CATERING

• LAUNDRY AND LAUNDRY ROOM

• BUILDING AND
LAND SERVICES

• PLACE AND GARDEN CARE

• IMPLEMENTATION AND
OPERATION OF HOSPITAL
INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEM

• SECURITY

• PARKING

• INFESTATION

• FURNISHING

• WASTE

DOMESTIC

INTERNATIONAL

CONCESSIONS SERVICE TECHNOLOGY (IT) OTHER SECTORS

MININGMEDICAL DEFENSE
INDUSTRY

AGRICULTUREENERGY INSURANCE
OUTDOOR 
DIGITAL 
ADVERTISING
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السكرتاریة

االستشاریون المدققون الداخلیون والخارجیون 

منسق المشروعات منسق المشروعات

المحاسبة
 والضرائب
الخزنة
 المالیة

مدیر المكتب الفني

المستشار القانوني

مشروعات االستثمار

تطویر األعمال

التسویق

مجموعة التصمیم
مجموعة العقود
 والتدقیق
وحدة المناقصات
المشتریات
 واللوجستیات
مجموعة
الكھرومیكانیكا

مدیر الشؤون المالیة
وخدمات الدعم

المدیر المالي

الموارد البشریة
العالقات العامة
العالقات الخارجیة
قسم تكنولوجیا المعلومات النقل واللوجستیات 
األرشیف

نائب المدیر العام للشؤون المالیةنائب المدیر العام لشؤون اإلنشاءات والمقاوالت

الرئیس التنفیذي (المدیر العام)

نائب المدیر العام للشؤون االستثماریة

مدیر المشروعات ۱ مدیر المشروعات ۲

مجلس اإلدارة

 YDAالمخطط التنظيمي لمقر YDA HEADQUARTERS CONSTRUCTION
ORGANIZATIONAL CHART

EXECUTIVE ASISTANT

CONSULTANTS INTERNAL & EXTERNAL AUDITORS

PROJECT 
COORDINATOR

PROJECT 
COORDINATOR

ACCOUNTING 
AND TAX

FINANCE

TREASURE

CONTRACTS AND
INSPECTION GROUP

ELECTROMECHANICAL
GROUP

TENDER DEPARTMENT 

TECHNICAL OFFICE 
MANAGER

LEGAL COUNSELOR

INVESTMENT PROJECTS

BUSINESS
DEVELOPMENT

MARKETING 

DESIGN GROUP

PURCHASING 
& LOGISTICS

ADMINISTRATIVE
AFFAIRS & SUPPORT
SERVICES MANAGER

FINANCE
MANAGER

HUMAN RESOURCES

PUBLIC RELATIONS

EXTERNAL AFFAIRS

IT DEPARTMENT
TRANSPORTATION & LOGISTICS

ARCHIVE

DEPUTY GENERAL MANAGER / 
CONSTRUCTION & CONTRACTING

DEPUTY GENERAL MANAGER /
FINANCE

BOARD OF DIRECTORS

GENERAL
MANAGER

DEPUTY GENERAL MANAGER /
INVESTMENT

SITE PROJECT 
MANAGER  1

SITE PROJECT 
MANAGER 2
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CONSTRUCTION SITE 
ORGANIZATIONAL CHART

SITE DOCTOR

MEDICAL
ASSISTANT

OCCUPATIONAL
HEALTH AND
SAFETY SPECIALIST

HSE
ENGINEER

ENVIRONMENTAL
ENGINEER

FOREMAN     

CHIEF OF 
CIVIL
WORKS

CIVIL
ENGINEER 

MECHANICAL
ENGINEER 

ELECTRICAL
ENGINEER

SURVEY
ENGINEER

TOPOGRAPHER

EQUIPMENT
OPERATORS

CHAINMEN  

MECHANICAL
TECHNICIAN

ELECTRICAL
TECHNICIAN

FOREMAN FOREMAN FOREMAN

ARCHITECT

TECHNICIAN

TECHNICIAN

ENVIRONMENT AND HSE MANAGER CHIEF OF SITE 

PROJECT COORDINATOR

PURCHASING
ENGINEER/ARCHITECT

PURCHASING
ENGINEER/ARCHITECT

PURCHASING
PERSONNELS

PURCHASING MANAGER

SECRETARY

PROJECT MANAGER

ADMINISTRATIVE
AFFAIRS MANAGER

WORKSITE
SUPERVISOR

SECURITY
PERSONNEL

ACCOUNTING
MANAGER

WAREHOUSE
MANAGER

WAREHOUSE
OFFICER

WAREHOUSE
OFFICER

ACCOUNTANT CHIEF
OF STAFF

LOCAL
PURCHASES

PERSONNEL
OFFICER

FINANCIAL AND
ADMINISTRATIVE AFFAIRS

PLANNING
ENGINEER

CHIEF OF 
PLANNING

PROGRESS
ENGINEER

TECHNICIAN
DOCUMENT
CONTROL

CHIEF OF 
PROGRESS 

TECHNICAL OFFICE MANAGER

ARCHITECT

ARCHITECT

TECHNICIAN

DESIGN MANAGER QA / QC MANAGER

QUALITY CONTROL
ENGINEER

LABORATORY
TECHNICIAN

LABORATORY
TECHNICIAN

CHIEF OF 
ARCHITECTURAL
WORKS

CHIEF OF 
MECHANICAL
WORKS

CHIEF OF 
ELECTRICAL
WORKS

CHIEF OF 
SURVEY
GROUP



26 27

المخطط التنظيمي لمواقع اإلنشاءات

طبیب الموقع

المساعد الطبي
أخصائي الصحة والسالمة المھنیة

مھندس الصحة
 والسالمة المھنیة
مھندس البیئة

رئیس العمال

رئیس األعمال 
المدنیة

المھندس المدني
المھندس المیكانیكي المھندس الكھربائي مھندس الخرائط

الطوبوغرافي

مشغلي المعدات

عامل السلسلة

الفني الفني الكھربائي

رئیس العمال رئیس العمال رئیس العمال

المھندس المعماري

الفني

الفني

مدیر البیئة والصحة والسالمة المھنیة رئیس الموقع

منسق المشروع

مھندس المشتریات مھندس المشتریات موظف المشتریات

مدیر المشتریات

السكرتاریة

مدیر المشروع

رئیس الشؤون
 المالیة واإلداریة

مشرف الموقع

موظف األمن

رئیس الحسابات رئیس المستودع

موظف المستودع

موظف المستودع

المحاسب رئیس الموظفین

المشتریات المحلیة موظف التوظیف

الشؤون المالیة واإلداریة

مھندس التخطیط رئیس التخطیط

مھندس المستخلصات

الفني مراجعة الملفات

رئیس المستخلصات

مدیر المكتب الفني

المھندس المعماري

المھندس المعماري

الفني

مدیر التصمیم مدیر مراقبة الجودة

مھندس مراقبة الجودة

فني المختبر

فني المختبر

رئیس األعمال 
المعماریة

رئیس األعمال
 المیكانیكیة

رئیس األعمال 
الكھربائیة

رئیس مجموعة 
الخرائط
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SUPPORT IN G MAC H IN ERY

PLAN T S

W EIGH BRIDGES

C RUSH ERS

FUEL- OIL TAN K

QUARRY PLAN T S 

BASE MAC H IN ERY AN D EQUIPMEN T

EART H - MOV IN G MAC H IN ERY

EXC AVAT ORS

LOADERS

ROLLER C YLIN DERS

BAC KH OE LODER

T RAN SPORT  GROUP

DUMP T RUC KS

PIC K- UP T RUC KS

DRILLERS

DRILLIN G RIG

DRILLIN G MAC H IN ES (ROC K )

H ORIZON TAL BORIN G MAC H IN ES (J UMBO)

BETON İŞ MAKİNALARI

T RAN SMIXERS

C ON C RET E BAT C H IN G PLAN T

SH OT C RET E MAC H IN ES

C ON C RET E PUMP

C ON C RET E C UT T ERS

ASPH ALT  MAC H IN ERIES AND EQUIPMEN T S

PN EUMAT IC -T IRED ROLLERS

ASPH ALT  DIST RIBUT ORS

ASPH ALT  PLEN T S

ASPH ALT  PAV ERS

C RAN ES

T OW ER C RAN ES

H I- UP T RUC KS

MOBILE C RAN ES

ASPH ALT  T RIMMERS

TAN DEM V IBRAT ORY ROLLERS

MEC H AN IC AL PLAN T S (C OLD MIX PLAN T S)

GRADERS

BULLDOZERS

SUPPORT IN G  EQUIPMEN T S

W ELDING MAC H IN ES 

V IBRAT ING MAC H IN ES 

GEN ERAT ORS

SERV IC E LIFT S

C OMPRESSORS

LIFT  T RUC KS

C OMPAC T ORS

SEMI-T RAILERS

T RAC T ORS

W AT ER T RUC KS

T OW  T RUC KS

C ARGO T RUC KS

T RAC T OR T RAILERS

MEC H AN IC AL SW EEPERS

OT H ER

W ORK PLAT FORMS

PASSEN GER C ARS

LAN D V EH IC LES

MIN IBUSES

MAIN T EN AN C E V EH IC LES

AMBULAN C E

FIRE T RUC K

42

26

145

59

28

10

14

10

5

5

2

13

6

6

6

4

8

3

6

6

12

13

14

9

7

4

20

8

5

3

4

3

2

42

6

3

55

42

42

14

13

13

10

3

123 Set

120

55

27

6

5

5

YDA GROUP موقف المركبات واآلالت

ماكینات األعمال المساعدة
الوحدات

موازین جسریة
كسارات
خزانات الوقود السائل
وحدات الغسل والغربلة

20

8

5

3

ماكینات العمل الرئیسیة
ماكینات تحریك التربة

حفارات
لوادر
أسطوانات
لودر حفارة عكسیة

42

26

مجموعة النقل
شاحنات قالبة
شاحنات بیك أب

145

59

28

10

ماكینات الثقب
ماكینات دق الخوازیق
ماكینات ثقب (صخور)
ماكینة ثقب أفقي (جامبو)

4

3

2

ماكینات أعمال الخرسانة
خالطات الخرسانة
محطات الخرسانة
ماكینات رش الخرسانة
مضخات الخرسانة

14

10

5

5

ماكینات قطع الخرسانة 2

معدات أعمال األسفلت
اسطوانات مطاطیة (فابیل)
ماكینات توزیع األسفلت
مصانع األسفلت
ماكینات رصف األسفلت

13

6

6

رافعات
رافعات برجیة
شاحنات برافعة
رافعات نقالة

42

6

3

6

ماكینات تشذیب األسفلت 4

بكرة ترادفیة 8

وحدات التثبیت المیكانیكي (الخلط البارد) 3

آلیات تمھید التربة
بلدوزرات

6

6

المعدات المساعدة

ماكینات اللحام
ھزازات
مولدات
مصاعد الشحن

55

42

42

14

ضواغط
رافعات شوكیة
آالت الدمك

13

13

10

نصف مقطورات
جرارات
شاحنات رش المیاه
شاحنات السحب

12

13

14

9

شاحنات بحاویة
مقطورات جرارة

آالت الكنس

7

4

3

أخرى
منصات الواجھة
سیارات الركاب
سیارات المناطق الوعرة
أتوبیسات صغیرة

123 مجموعة
120

55

27

أدوات الصیانة
إسعاف
سیارة إطفاء

6

5

5

YDA GROUP MACHINERY AND 
EQUIPMENT PARK

TITLE NUMBER

71

21

60

70

17

135

153

8

37

92

44

6

8

17

Executive Manager

Survey Engineer

Formen

Architect 

Geological Engineer

Operator

Civil Engineer

Environmental Engineer 

Electrical Engineer

Technician

Mechanical Engineer

Biomedical Engineer

Mining Engineer

OHSAS Specialist

YDA GROUP الموظفون الفنيون الرئيسيون

YDA GROUP
KEY TECHNICAL STAFF

العددالصفة

71

21

60

70

17

135

153

8

37

92

44

6

8

17

مدير رفيع المستوى

مهندس خرائط

مشرف عمال

مهندس معماري 

مهندس جيولوجي

مشغل مكائن 

مهندس مدني

مهندس بيئة

مهندس كهربائي

فنيين

مهندس ميكانيكي

مهندس طب حيوي

مهندس معادن

أخصائي الصحة والسالمة المهنية



INFRASTRUCTURE PROJECTS
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

Diyarbakır-Turkey

Sinop-Turkey

Kars-Turkey

Ankara / Kırıkkale-Turkey

Ankara-Turkey

Şanlıurfa-Turkey

Eskişehir-Turkey

Ankara-Turkey

Astana-Kazakhstan

Astana-Kazakhstan

Astana-Kazakhstan

8,8 km

49,5 km

37,6 km

28,7 km

8,6 km

250.000 da

25,2 km

564.000 m3 / Day

200.000 m3 / Day

174 ha

73 ha

2018

Ongoing.

Ongoing.

Ongoing.

Ongoing.

2012

2014

2014

2017

2017

2017

Diyarbakır Southwestern Ring Road

Tokat-Turkey 50 km

Ongoing.

Ongoing.
Tokat-Niksar Highway

Türkeli Ayancık & Erfelek Sinop Boyabat Highway

Kötek Road

Ankara-Sivas Railway

Elmadağ Kırıkkale & Polatlı Afyon High-Speed Train Security Tunnels 

Ceylanpınar Directorate of Agricultural Enterprises 1st, 2nd and 4th Center 
Pivot Irrigation System

Tram Line Extension Project

İvedik Clean Water Treatment Plant

Astana Clean Water Treatment Plant Filtering Station Reconstruction Works

Governorship of Astana Cultural & Recreational Park

Astana Expo 2017 Infrastructure Works

Ankara-Turkey 1,470 km 2020
Potable, Waste and Stormwater Pipeline Construction for Ankara General 
Directorate of Water and Sewage Administration, ASKI

Ordu-TurkeyOrdu Ring Road

Gaziantep-Turkey

Kayseri-Turkey

11,2  km

520.562  km

2018

Ongoing.

Turkish State Railways Akçagöze Başpınar Variant

Kayseri Light Rail System Transportation Project New Railway Line 
Construction Work
 

Sinop-Turkey 53,6 km Ongoing.
Sinop Dikmen Durağan Highway

21.42 km

Afyonkarahisar-TurkeyDinar-Çivril Road State Railways Overpass Bridge 5+890 km 2021

16.2 km 2021Turkistan Road Project Turkestan-Kazakhstan

Ankara / İzmir-Turkey 167 km 2021Polatlı-Afyonkarahisar High-Speed Train Project Infrastructure Works(Phase 1)

INDUSTRIAL STRUCTURES

Diyarbakır-Turkey

Denizli-Turkey

Siirt-Turkey

Kahramanmaraş-Turkey

Zonguldak-Turkey

Ankara-Turkey

Hatay-Turkey

Adıyaman-Turkey

Hatay-Turkey

Almaty-Kazakistan

Soma-Manisa-Turkey

600.000 Ton / Year

500.000 Ton / Year

900.000 Ton / Year

104.327 m2

200 Ton / Day

74.332 m2

-

3.750 m2

10.000 m2

5.500 m2

1.200 Ton / Hour

1975-1980

1987

1976-1982

1993

1979

1994

1986

1984

2000

2004

2005

Ergani Cement Plant

Cement Plant Section 2

Kurtalan Cement Plant

Elbistan Industrial Estate Construction Cooperative Section 1

Flour Plant

S.S. Arı Küçük Sanayi Sitesi Cooperative Section 1

İskenderun Supplementary Cement Grinder and Bunker

Cement and Clinker Grinder and Bunker

Tekel Tobacco Warehouse

Nobel Pharmaceutical Factory

Coal Washing Plant

Gaziantep-Turkey  W: 30 m,  L: 40 m 2006E-90 Highway Tugay Crossroad

Ankara-Turkey

Samsun-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Kars-Turkey

W: 40 m, L: 750 m

W: 16 m, L: 700 m

19,5 km

15,4 km

W: 16 m, L: 630 m

32,5 km

2000

2005

2000

2001

2003

2002

Sincan Fatih Crossroad

Samsun Urban Bridges

Sincan Sewage System

Çankaya Dikmen Sewage and Rain Water Pipeline

İnönü Boulevard Underpass Construction Foundation Piles 

and Piling Works

Bayburt Dam Irrigation Canal

INFRASTRUCTURE PROJECTS



OUR PROJECTS
مشاريعنا

32

مشاريع البنية التحتية 

53.6كم

كم 8.6

كم 28.7

كم 37.6

كم 49.5

كم 50

كم 167

كم 21.42

كم 520.562

كم 5+890

كم 15.9

كم 1.470

كم 11.2

كم 8.8

هكتار 174

م3/يوم 200.000

هكتار 73

كم 25.2

م3/يوم 564.000

DA 250.0000

طريق ديكمن دوراغان

أنفاق األمان للطريق السريع الممتد من ألمداغ كيرككاله وبوالطلي أفيون

السكة الحديدية الممتدة من أنقرة – سيفاس

طريق كوتيك

الطريق السريع بين توركلي-أينجاك وأيرفيليك سينوب - بويابات

طريق توكات – نيكسار

خط القطار السريع بوالطلي - أفيون

 إكمال طريق أوردو الدائري

أعمال إنشاء خط السكة الحديدية الجديد – مشروع  النقل بنظام السكك الحديدية الخفيفة قيصري

 جسر الممر العلوي طريق  دينار - تشفريل

مشروع طريق تركستان

 أعمال إنشاء خطوط مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومياه األمطار – المديرية العامة إلدارة المياه والصرف
 الصحي بأنقرة

الطريق الثانوي الواصل بين أكتشاكوزه - باشبينار

الطريق الدائري جنوب غرب ديار بكر

منتزه والية أستانة للثقافة والترفيه

أعمال إعادة بناء محطة أستانة لتنقية مياه الشرب

أعمال البنية التحتية في أستانا إكسبو 2017

مشروع توسيع خط الترامفاي

محطة إيفاديك لتنقية مياه الشرب

نظام الري المحوري المركز األول والثاني والرابع – مديرية اإلدارة الزراعية في جيالنبينار

سينوب-تركيا

أنقرة-تركيا

أنقرة/كيريككاله-تركيا

قارس-تركيا

سينوب-تركيا

توكات-تركيا

بوالطلي-تركيا

أوردو-تركيا

قيصري-تركيا

أفيون كاراحصار-تركيا

تركستان-كازاخستان

أنقرة-تركيا

غازي عنتاب-تركيا

ديار بكر-تركيا

أستانة-كازاخستان

أستانة-كازاخستان

أستانة-كازاخستان

أسكي شهير-تركيا

أنقرة-تركيا

شانلي أورفا-تركيا

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

2018

2012

2014

2014

2017

2017

2017

2020

2018

2021

2021

1980-1975

1987

1982-1976

1993

1979

1994

1986

1984

2000

2004

2005

غازي عنتاب - تركيا

سوما - مانيسا - تركيا

ألماتي- كازاخستان

هاتاي - تركيا

أنقرة- تركيا

كهرمان مرعش - تركيا

دنيزلي- تركيا

هاتاي- تركيا

أديامان- تركيا

زونجولداك- تركيا

سيرت -  تركيا

ديار بكر - تركيا

طن/الساعة 1200

م2 5.500

م2 10.000

م2 74.332

م2 104.327

م2 3.750

طن/اليوم 200

طن/الساعة
500.000

طن/السنة
900.000

طن/السنة
600.000

-

مم  طولعرض 3040 ::2006

2000

2005

2000

2001

2003

2002

مشاريع البنية التحتية 

المباني الصناعية

كم 32.5

كم 15.4

كم 19.5

مم  طولعرض 16700 ::

مم  طولعرض 16630 ::

مم  طولعرض 40750 ::

سامسون - تركيا

أنقرة - تركيا

قارس - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

مع جسر توغايتقاطع طريق E90

الجسور الداخلية بمدينة سامسون

أعمال األساسات والركائز وربط الركائز إلنشاء جسر الممر السفلي بلفار إينونو

مصنع غسل الفحم

مصنع نوبل لألدوية والمنتجات الصيدلية

مستودع تيكيل لمنتجات الدخان

القسم

القسم

القسم

من تعاونية مجمع

من تعاونية إنشاء مجمع ألبيستان الصناعي

من مصنع اإلسمنت

الصناعي 1

2

2

)S.S. Arı Küçük(

مطحنة إسمنت إضافية ومستودع إسكندرون

مطحنة إسمنت وكلنكر ومستودع

 مصنع الدقيق

مصنع كورتاالن لإلسمنت

مصنع إيرغاني لإلسمنت

قناة ري سد بايبورت

خط أنابيب الصرف الصحي ومياه األمطار – تشانكايا ديكمن

تقاطع سينجان جسر الفاتح

نظام الصرف الصحي سينجان
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AIRPORTS

Diyarbakır-Turkey

Muğla-Turkey

Aktau-Kazakhstan

İstanbul-Turkey

Muğla-Turkey

Kiev-Ukraine

Malatya-Turkey

Hatay-Turkey

Antalya-Turkey

115.476 m2

162.000 m2

10.500 m2

-

13.300 m2

381.507 m2

149.000 m2

100.000 m2

3.585 m2

43.688 m2

33.000 m2

2015

2018

2007

2014

2006

2013

2003

2010

2001

Diyarbakır International Airport

New Domestic and International Terminal Building of Dalaman International Airport (T2)

Turkistan International Airport 

Yozgat Airport Infrastructure And Miscellaneous Works

Aktau International Airport

Sabiha Gökçen Airport Aviation Maintenance Repair and Overhaul Center

New International Airport Building of Dalaman International Terminal (T1)

Boryspil International Airport

Erhaç Domestic Terminal HVAC and Electromechanical Systems

Hatay International Airport Terminal Building

Antalya Airport Domestic Terminal HVAC and Electromechanical Systems

2020

Ongoing

Turkestan-Kazakhstan

Yozgat-Turkey

11.000m2Vlorë International Airport Arnavutluk Ongoing

OUR PROJECTS
مشاريعنا

HOSPITALS

İstanbul-Turkey

Muş-Turkey

Kayseri-Turkey

Niğde-Turkey

Manisa-Turkey

Malatya-Turkey

Ağrı-Turkey

İstanbul-Turkey

98.115 m2

55.625 m2

466.379 m2

46.701 m2

178.000 m2

105.740 m2

59.568 m2

110.200 m2

2015

2014

2018

2013

2018

2013

2018

2016

Ümraniye Maternity and Pediatric Hospital (484 Beds)

Muş State Hospital (300 Beds)

Kayseri Integrated Health Campus (1.607 Beds)

Niğde State Hospital (300 Beds)

Manisa Integrated Health Campus (558 Beds)

Malatya State Hospital (640 Beds)

Ağrı State Hospital (300 Beds)

Sarıyer State Hospital (350 Beds)

Şanlıurfa-Turkey 436.172 m2 OngoingŞanlıurfa Hospital (1.700 Beds)

156.432 m2

150.000 m2

215.000 m2

Ongoing

Ongoing

Ongoing

Turkistan Multi-Profile Hospital (570+192 Beds)

Petropavlovsk Multi-Profile Hospital (480+145 Beds)

Astana Medical University Hospital (800+267Beds)

Turkestan-Kazakhstan

Petropavlovsk-Kazakhstan

Astana

Konya-Turkey

Fier-Albania

412.187 m2

17.455 m2

2020

2021

Konya Karatay Integrated Health Campus (1.250 Beds)

Turkey-Albania Fier Friendship Hospital (150 Beds)



المطارات

2015

2018

2007

2014

2006

2013

2003

2010

2001

2020
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

أعمال البنية التحتية وأعمال متنوعة لمطار يوزغات

مطار فوليريه الدولي

 مطار تركستان الدولي

)T2(محطة الخطوط الداخلية والخارجية الجديدة في مطار داالمان الدولي

)T1(

مطار ديار بكر الدولي

مركز صيانة وإصالح وتعديل الطائرات في مطار صبيحة غوكجين

مطار بوريسبيل الدولي

مطار هاتاي الدولي

مطار أكتاو الدولي

 مبنى محطة الخطوط الخارجية في مطار داالمان الدولي

النظم الكهروميكانيكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بمحطة الخطوط الداخلية في أيرهاتش

النظم الكهروميكانيكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بمحطة الخطوط الداخلية بمطار أنطاليا

قيد اإلنجازيوزغات – تركيا

قيد اإلنجاز البانيا

تركستان – كازاخستان

موغال – تركيا

ديار بكر – تركيا

أسطنبول – تركيا

كييف – أوكرانيا

هاطاي – تركيا

أكتاو – كازخستان

موغال – تركيا

ماالطيا – تركيا

انطاليا – تركيا

-

م2 11.000

م2 10.000

م2 162.000

م2 115.476

م2 381.507

م2 100.000

م2 43.688

م2 13.300

م2 149.000

م2 3.585

م2 33.000

مشاريع المستشفيات

2015

2014

2018

2013

2018

2013

2018

2016

2020

2021

مستشفى مدينة كوستاناي

مستشفى المدينة جامعة نورسلطان

 مستشفى بتروبافلوفسك

 مستشفى تركستان

 مستشفى مدينة شانلي أورفا

مستشفى الصداقة التركية-األلبانية في فيير

مستشفى مدينة قونية كاراتاي

 مستشفى مدينة قيصري

 مستشفى مدينة مانيسا

 مستشفى آغري الكومي

مستشفى صارير الحكومي

مستشفى عمرانية لطب األطفال واألمراض النسائية والوالدة

 مستشفى موش الحكومي

مستشفى نيغده الحكومي

 مستشفى ماالطيا الحكومي

()110+400سرير

سرير 800+267()

()145+480سرير

()192+570سرير

سرير 1.700()

()150سرير

()1.250سرير

()1.670سرير

سرير 558()

سرير 300()

سرير 350()

سرير 484()

سرير 300()

سرير 300()

سرير 640()

قيد اإلنجازمدينة كوستاناي

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

مدينة نور سلطان

مدينة بتروبافلوفسك

تركستان - كازاخستان

شانلي أورفا - تركيا

فيير-ألبانيا

قونية - تركيا

قيصيري - تركيا

مانيسا - تركيا

آغري - تركيا

اسطنبول - تركيا

اسطنبول - تركيا

مش - تركيا

نيغده - تركيا

ماالطيا - تركيا

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

200.000

215.000

150.000

156.432

436.172

17.455

412.187

466.379

178.000

59.568

110.200

98.115

55.625

105.740

46.701



CULTURAL & EDUCATIONAL BUILDINGS

Karabük-Turkey

22 Cities

Çanakkale-Turkey

Giresun-Turkey

Trabzon-Turkey

15,000 Seat Capacity

190.000 m2

8.616 m2

2.400 m2

8.500 m2

2014

1999-2002

2012

2007

2007

Hasan Doğan Stadium

26 School Projects

The Epic of Gallipoli Promotion Center

Bulancak Sports Complex

1000 Seat Capacity Sports Center Construction
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

PPP PROJECTS

Muğla-Turkey

Muğla-Turkey

Kayseri-Turkey

162.000 m2

149.000 m2

466.379 m2

2018

2006

2018

New Domestic and International Terminals of Dalaman International Airport (T2) 

New International Airport Building of Dalaman International Terminal (T1)

Kayseri Integrated Health Campus (1.607 Beds)

Manisa-Turkey 178.000 m2 2018Manisa Integrated Health Campus (558 Beds)

Turkestan-Kazakhstan

Petropavlovsk-Kazakhstan

83.277 m2

90.218 m2

Ongoing.

Ongoing.

Turkistan Multi-Profile Hospital (762 Beds)

Petropavlovsk Multi-Profile Hospital(625 Beds)

193.611 m2 Ongoing.Astana Medical University Hospital  (1067 Beds) Astana

Konya-Turkey 412.187 m2 2020
Konya Karatay Integrated Health Campus (1.250 Beds)

Turkestan-Kazakhstan 10.500 m2 2020
Turkistan International Airport 
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

2014 15.000

8.616

2.400 

8.500 

190.000 2002-1999

2012

2007

2007

40 41

المباني الثقافية والتعليمية

OUR PROJECTS
مشاريعنا

ستاد حسن دوغان

المركز التعريفي بملحمة جاناق قلعة

مجمع بوالنجاك الرياضي

بناء صالة رياضية بسعة

 مشروع

شخص

مدرسة

1000

26

كارابوك – تركيا

جاناق قلعة

غيراسون – تركيا

طرابزاون – تركيا

مدينة 22

مقعد بسعة

م2

م2

م2

م2

8.616

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2018

2006

2018

2018

2020

2020

مستشفى مدينة كوستاناي

مستشفى المدينة في جامعة نور سلطان

مستشفى مدينة قونية كاراتاي

مستشفى مدينة قيصري

مستشفى مدينة مانيسا

مبنى محطة الخطوط الخارجية في مطار داالمان الدولي

 محطة الخطوط الداخلية والخارجية الجديدة في مطار داالمان الدولي

 مستشفى بتروبافلوفسك

مستشفى مدينة تركستان

مطار تركستان الدولي

سريًرا 

سريًرا 

سريًرا 

سريًرا 

1067(

1.250(

)T1(

)T2(

625(

762(

)

)

سريًرا 

سريًرا 

 بسعة

 بسعة

1.607

558

(

(

)

)

)

)

قيد اإلنجازمدينة كوستاناي

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

مدينة نور سلطان

مدينة بتروبافلوسك

تركستان - كازاخستان

تركستان - كازاخستان

قونية – تركيا

موغال – تركيا

موغال – تركيا

قيصري – تركيا

مانيسا – تركيا

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

214.396

10.000

412.187

149.000

162.000

466.379

178.000

-

-

200.000
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SERVICE STRUCTURES

İstanbul-Turkey

Astana-Kazakhstan

Isparta-Turkey

Kayseri - Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

İstanbul-Turkey

Almaty-Kazakhstan

111.000 m2

147.000 m2

15.000 m2

12.905 m2

90.000 m2

409.664 m2

45.000 m2

2017

2017

2019

2021

Ongoing.

Ongoing.

Ongoing.

2017

Istanbul Regional Court of Justice

Astana Clean Water Treatment Plant

Süleyman Demirel University Social Center

Construction of A-400M Aircraft Maintenance Hangars

Ulus Cultural Center

Istanbul Financial Center Halk Bank Towers 

Almaty Financial Center Halyk Bank HQ Fine Finishing Works

52,633 m2
Aselsan Rehis Gölbaşi Faciities Stage 2 Project

Ankara-Turkey 2021
12.872 m2Roketsan Elmadağ Campus Service Building Construction

Ankara-Turkey
202170.000 m2Havelsan Technology Campus Project
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

Astana-Kazakhstan 45.000 m2 2017
Astana City 1,500-seat Amphitheater Building

Elazığ-Turkey

Kayseri-Turkey

Almaty-Kazakhstan

Gaziantep-Turkey

Ankara-Turkey

Almaty-Kazakhstan

Almaty-Kazakhstan

5.250 m2

165.000 m2

128.000 m2

4.500 m2

6.500 m2

45.000 m2

45.000 m2

2014

2012

2012

2014

2010

2009

2009

Technology Development Zone Construction

Forum Kayseri Shopping Mall

Esentai Shopping Mall

Technology Development Zone Construction

Turkish Atomic Energy Authority Proton Accelerator Facility

Bank Turan Alem (BTA) HQ Building

Kazkommertsbank HQ Building

Diyarbakır-Turkey

Almaty-Kazakhstan

Almaty-Kazakhstan

Samsun-Turkey

15.000 m2

160.000 m2

45.542 m2

12.750 m2

2008

2007

2007

1999

Court of Appeals Construction

Almaty Financial District

Almaty CP Logistics HQ Construction

Samsun Tax Office Refurbishment and Decoration Works

SERVICE STRUCTURES

Astana-Kazakhstan 147.000 m2 2014
Kazakhstan National History Museum
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المباني الخدمية

2017

2017

2019

2021

2017

2021

2021
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

مرافق أسيلسان ريهيس جولباشي مشروع المرحلة

أبراج هالك بنك في مركز إسطنبول المالي

مركز أولوص الثقافي

مشروع مجمع هاوبلسان التقني

A-400Mإنشاء حظائر صيانة طائرات

إنشاء المبنى الخدمي في مجمع روكيتسان في إلماداغ

مركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال

محطة األستانة لتنقية مياه الشرب

المحكمة العدلية بمنطقة اسطنبول

مشروع األعمال الدقيقة للمديرية العامة لبنك هاليك في مركز ألماتا المالي

أنقرة - تركيا2

أسطنبول – تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

قيصري- تركيا

أنقرة - تركيا

أسبارطا - تركيا

أستانا - كازاخستان

اسطنبول - تركيا

ألماتا - كازاخستان

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

52.633

409.664

90.000

70.000

12.905

12.872

15.000

147.000

111.000

45.000

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

2017

2014

2012

2012

2014

2010

2009

2009

2008

2007

2007

1999

2014 المتحف الوطني الكازخستاني

مبنى المسرح بمدينة األستانة بسعة 1500 مقعد

إنشاء منطقة التطوير التكنولوجي

إنشاء منطقة التطوير التكنولوجي

مركز تسوق فورم قيصري

مركز تسوق أسنتيا

محطة تسريع البروتونات - هيئة الطاقة الذرية التركية

مبنى مقر بنك توران عالم

مبنى مقر بنك كازكوميرتس

إنشاء محكمة االستئناف

مركز أماتا المالي

إنشاء مركز ألماتا اللوجستي

أعمال التجديد والديكور مبنى ضرائب سامسون

أستانة - كازاخستان

أستانة - كازاخستان

غزي عنتاب - تركيا

األزيغ - تركيا

قيصري - تركيا

ألماتا - كازاخستان

أنقرة -  تركيا

ألماتا - كازاخستان

ألماتا - كازاخستان

ديار بكر - تركيا

ألماتا - كازاخستان

ألماتا - كازاخستان

سامسون - تركيا

147.000

4.500

5.250

165.000

128.000

6.500

45.000

45.000

15.000

160.000

45.542

12.750

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

المباني الخدمية

م147.0002



RESIDANCE & OFFICE PROJECTS

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey

İstanbul-Turkey

613.000 m2

368.700 m2

81.960 m2

387.615 m2

183.000 m2

1.440.000 m2

917..401 m2

280.000 m2

390.000 m2

105.000 m2

2017

2020

2018

2020

Ongoing.

Ongoing.

Ongoing.

2015

2014

2013

YDA Park Avenue 1st and 2nd Phase

YDA Söğütözü Residences & Offices

YDA Park Avenue Twin

YDA Center

YDA Parkline Residence

YDA West Avenue

Akçalı Land And Housing Cooperative Units 

Nevbahçe Residences

The Istanbul Veliefendi Residences + Sahilpark Residences

Nevbahar Botanik Residences

Ankara-Turkey 430.187 m2 2017
Gölbaşı İncek 2. Phase (1585 Unit Residence)

Kayseri-Turkey

Ankara-Turkey

50.000 m2

289.000 m2

2016

2015

The Kayseri Residences

Mamak Urban Transformation Project (1,500 Units)

Ankara-Turkey
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

RESIDANCE & OFFICE PROJECTS

Ankara-Turkey

Ankara-Turkey
Анкара-Турция
Ankara-Turkey
Анкара-Турция

283.783 m2

138.000 m2

280.000 m2

2013

2011

2010

Gölbaşı İncek 1. Phase (1059 Unit Residence)

TOKİ Kayabaşı Residences

Nevbahar Residences

Bursa-Turkey

Bursa-Turkey

Amasya-Turkey

44.706 m2

37.000 m2

14.000 m2

106.000 m2

14.000 m2

80.000 m2

115.654 m2

24.000 m2

74.332 m2

2009

2008

2006

2008

2005

2008

2008

2001

1994

Maxima Residences

Almaty-Kazakhstan 26.000 m2 2011
Almaty Country Club

Arman Ville 1st and 2nd Phase

Almaty Turkuaz Tower

TOKI Yenişehir Residences (740 Units)

Samal Turkuaz Tower

TOKI Amasya Merzifon Residences (512 Units)

TOKI Bursa Kestel Residences (716 Units)

Alkent Istanbul Residence Construction

Arı Limited Liability Small Industrial Estate Cooperative 
1st Section Construction

Ankara-Turkey

İstanbul-Turkey

İstanbul-Turkey

Almaty-Kazakhstan

Almaty-Kazakhstan

Almaty-Kazakhstan

Almaty-Kazakhstan

Ankara-Turkey



مشروعات المساكن والمكاتب

2017

2020

2018

2020

2015

2014

2013

2017

2016

2015
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OUR PROJECTS
مشاريعنا

مشروع

مبنى

مساكن

مركز

مساكن ومكاتب

 المرحلة 1 و2 من

جولباشي توكي أينجيك المرحلة 2  

قيصري ريزندس

مساكن نيفباهتشا

 مشروع التحول الحضري في ماماك

مساكن أسطنبول ولي أفندي + مساكن ساحل بارك

مساكن نيفبهار بوتانيك

مسكن

مسكن

والمبنى الخدمي لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (

)YDA West Avenue(

)YDA Prime(

)YDA Parkline(

)YDACenter(

YDA Park Avenue Twin

)YDA Söğütözü(

)YDA Park Avenue(

)1585(

1550( )

أنقرة – تركيا

أسطنبول – تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

قيصري – تركيا

أنقرة - تركيا

أنقرة - تركيا

أسطنبول – تركيا

أنقرة - تركيا

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

قيد اإلنجاز

1,440.000

340.000

183.000

387.615

368.700

81.960

613.000

430.187

50.000

289.000

280.000

390.000

105.000

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2
Ankara-Turkey
Анкара-Турция
Ankara-Turkey
Анкара-Турция

2013

2011

2010

2009

2008

2006

2008

2005

2008

2008

2001

1994

2011

جولباشي توكي أينجيك المرحلة 1

مساكن توكي كايا باشي

أماتا كونتري كلوب

مساكن نيفباهار

ماكسيما ريزيدنس

 فيالت أرمان المرحلة

مساكن توكي يني شهير

مساكن توكي بورصا كينتسال

 مساكن توكي اماسيا ميرسيفون

ألماتا توركواز توير

سامال تروكواز توير

الكينت أسطنبول ريزيدنس

الصناعي  من تعاونية مجمعالقسم

عدد

و

  )1059مسكن

1

()740

716()عدد

512()عدد

2

1)S.S. Arı Küçük( 

أنقرة - تركيا(

أسطنبول – تركيا

ألماتا - كازاخستان

أنقرة - تركيا

ألماتا - كازاخستان

ألماتا - كازاخستان

بورصة - تركيا

بورصة - تركيا

أماسيا - تركيا

ألماتا - كازاخستان

ألماتا - كازاخستان

أسطنبول – تركيا

أنقرة - تركيا

283.783

138.000

26.000

280.000

44.706

37.000

106.000

115.654

80.000

14.000

14.000

24.000

74.332

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م2

مشروعات المساكن والمكاتب



INFRASTRUCTURE
PROJECTS
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Excavation (49.000.000 m³), Filling (16.500.000 m³), Cut-and-Cover tunnels 
(2 tunnels, 460 m), Bored Tunnels (8 tunnels, 7.505 m), Viaducts (16 viaducts, 
6.236 m), Bridges (16 bridges 682 m), Overpasses (29 passes, 1.140 m), 
Underpasses (88 passes, 2.770 m) and Culverts (185 culverts, 8.756 m)

167 km high-speed railroad, soil works, engineering structures and the 2nd 
longest tunnel of Turkey, 5.205 m long Köroğlu Tunnel.

2021

14/06/2012

General Directorate of Turkish State Railways

Afyonkarahisar,Ankara-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

POLATLI - AFYONKARAHİSAR HIGH-SPEED TRAIN PROJECT مشروع القطار السريع بين  بوالطلي - أفيون كاراهيسار

 حفر )49.000.00 م3(، ردم )16.500.000 م3(، أنفاق حفر مكشوف )عدد 2
 نفق بطول 460 متر(، أنفاق ثقب )عدد 8، 7.505 متر(، جسور متعددة الركائز

)عدد 16، 6.236 متر(، جسور )عدد 16، 682 متر(، ممرات
 علوية )عدد 29، 1.140 متر(، ممرات سفلية )عدد 88، 2.770 متر(، منافذ 

مائية )عدد 185، 8.756 متر

 يشمل خط القطار السريع بطول 167 كم، أعمال التربة وأعمال البنى التحتية واألعمال الفنية الكبيرة
والصغيرة، ونفق كورأوغلو الذي يعتبر  ثاني أكبر نفق في تركيا بطول 5.205 م

14/06/2012

2021

أفيون كارهيسار - أنقرة - تركيا

.)

المديرية العامة لتشغيل السكك الحديدية التركية

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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ANKARA - SİVAS HIGH-SPEED TRAIN PROJECT 
INFRASTRUCTURE WORKS

Bored tunnels (5 tunnels, 8.780 m total length), cut and cover tunnel (5 
tunnels, 2.570 m total length), viaducts (6 viaducts, 1.837 m), excavations for 
route and engineering structures 8.200.000 m³), route filling (1.100.000 m³)

Ankara Sivas Railroad Project section I Kayaş-Kırıkkale line, infrastructure and 
engineering structures of 28.7 km railroad line

Ongoing.

03/11/2016

General Directorate of Turkish State Railways

Ankara, Kırıkkale-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

أعمال البنية التحتية لمشروع القطار السريع بين أنقرة - سيفاس

أنفاق ثقب )عدد 5، الطول اإلجمالي 8.780 م(، أنفاق حفر مكشوف )عدد 4 بطول 2.570 متر(، 
جسور متعددة الركائز )عدد 6، 1.837 متر(، حفريات للطريق والمباني الهندسة 8.200.000 م3، 

أعمال ردم الطريق )1.100.000 م3(

القسم 1 من مشروع السكك الحديدية الممتدة بين أنقرة وسيفاس، يشمل البنية التحتية واألعمال الفنية لخط 
السكة الحديدية بطول 28.7 كم، الممتد بين كاياش- كرك كاله 

3/11/2016

أنقرة، كرك كاله - تركيا

قيد اإلنجاز

المديرية العامة لتشغيل السكك الحديدية التركية

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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11.2 km new railroad to serve as a double conventional line.; project speed 115 
km/h, platform width 14,50 m, maximum longitudinal slope 0,16%, minimum 
kerb radius 1.000 m. Within the project; 5.263 m single tube tunnel as T1 
and T2 Tunnels, 2 highway overpass bridges, 1 railroad bridge, 1 agricultural 
underpass bridge, 3 hydraulic culverts, 7 hydraulic culvert extensions, 25.000 
m2 reinforced earth wall, highway overpass, cut excavation and filling.

5263 m. long construction of 2 railroad tunnels by NATM method, 1 highway 
overpass bridge, 2 railroad bridges, 1364 m. reinforced earth wall works, 
1.000.000 m3 excavation and filling works and electrical displacement works 
for railroad construction.

30/10/2018

23/08/2013

T.R. General Directorate of State Railways (TCDD)

Gaziantep-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TCDD AKÇAGÖZE BAŞPINAR VARIANT الطريق الثانوي الواصل بين أكتشاكوزه - باشبينار

سكة القطار الجديدة التي ستقدم خدماتها كخط تقليدي مزدوج بطول 11.2 كم: سرعة المشروع 115 
كم/ساعة، عرض المنصة 14.50 متر، الحد األقصى النحناء الطول 0.16%، الحد األدنى لنصف قطر 

االنحناء 1.000 م. األعمال المنفذة في نطاق المشروع: نفقين أنبوبيين أحاديين بطول إجمالي

بناء 2 نفق سكة حديدية على الطريقة النمساوية الجديدة لحفر األنفاق بطول 5263 م، جسر طريق سريع 
عدد 1، جسر سكة حديدية عدد 2، أعمال جدار ترابي مقوى 1364 م، أعمال حفر وحشو 1,000,000 

م3 ألجل بناء السكة الحديدية، وأعمال كهربائية

23/08/2013

30/10/2018

غازي عنتاب - تركيا

المديرية العامة لتشغيل السكك الحديدية التركية

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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3.675.822 m3 excavation, 2.699.075 m3 ditch fill, 57.285 m3 concrete, 4.317 tons 
iron, supplying and laying 763.868 m reinforced concerete pipe in various 
diameters, supplying and laying 1.438.300 m HDPE pipe in various diameters.

Construction of rainwater, wastewater and potable water lines throughout 
Ankara.

2020

15/10/2014

ASKİ Canal Investment Department

Ankara-Turkey 

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

POTABLE, WASTE AND RAINWATER PIPE LINE 
CONSTRUCTION FOR ANKARA GENERAL DIRECTORATE OF 
WATER AND SEWAGE ADMINISTRATION, ASKİ ANKARA

 خطوط مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومياه األمطار – المديرية العامة إلدارة المياه
والصرف الصحي بأنقرة

حفر 3,675,822 م3، ردم خندق 2,699,075 م3، خرسانة 57,285 م3، حديد 4,317 طن، توريد 
وتركيب 763,868 م أنابيب خرسانية مسلحة بأبعاد مختلفة ، توريد وتركيب 1,438,300 م  أنابيب  

HDPE بأبعاد مختلفة.
 

أعمال بناء خطوط مياه األمطار ومياه الصرف الصحي ومياه الشرب في عموم محافظة أنقرة

15/10/2014

2020

أنقرة – تركيا

  رئاسة دائرة استثمار القنوات - إدارة المياه والصرف الصحي بأنقرة

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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SİNOP DİKMEN DURAĞAN HIGHWAY

9.890.000 m3 filling, 80.000 m3 sugrade and foundation construction, 211.950 
m3 rubblestone construction with quarrystone, 194.197 m3 unstacked stone 
fill with quarrystone, 1.420 tons iron, 10.877 tons cement, 2.172 m3 concrete.

Grading and engineering structures of 53.6 km long road.

Ongoing.

30/04/2010

7th Regional Directorate of the General Directorate of State Highways

Sinop-Turkey

Technical Data

Description 

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

طريق سينوب ديكمان دوراغان - سينوب

أعمال حفر 9,890,000 م3، أساسات سفلية وأساسات 80,000 م3، البناء بحجارة محاجر وحجارة 
أنقاض 211,950 م3، ردم بحجارة غير مكدسة وحجارة محاجر 194,197 م3، حديد 1,420 طن، 

إسمنت 10.877 طن، خرسانة 2,172 م3

أعمال تسوية التربة والمباني الفنية على طريق طوله 53,6 كم

30/04/2010

سينوب – تركيا

قيد اإلنجاز

 مديرية المنطقة 7 - المديرية العامة للطرق السريعة

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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CONNECTION ROAD BETWEEN THE CITY OF TURKISTAN 
AND TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT

6/30/2021

10/25/2019

State Passenger Transport And Highways Administration Of Turkistan Region. 

Turkistan / KAZAKHSTAN

Technical Data

Description 

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

An uninterrupted, fast, and high-standard road will be established between the 
city of Turkistan to Turkistan International Airport with the completion of the 
construction of the 16.4 km long road.

The road to be built within the scope of the Project will be equipped with 2 
x 12.0-meter wide Hot Bituminous Mixture coating and a 4.0-meter wide 
ce ntral reservation , pedestri an walk ways, bicycle  paths, and la ndscaping.                                                                                                                                     
              The 16.2 kilometer section consists of a 2 x 9.0-meter wide Hot 
Bituminous Mixture coating and a 4.0-meter wide central reservation.

الطريق الواصل بين مدينة تركستان ومطار تركستان الدولي

القسم األول البالغ 5 كيلومترات من الطريق ضمن نطاق المشروع: مغطى بطالء من خليط بيتوميني 
ساخن بعرض 2 × 12.0 م، وملجأ مروري أوسط بعرض 4.0 متر، وممرات للمشاة ومسارات 
للدراجات ومناظر طبيعية. أما القسم البالغ 11.4 كيلومتًرا مغطى بطالء من خليط بيتوميني ساخن 

بعرض 2 × 9.0 م، وملجأ مروري أوسط بعرض 4.0 متر

تتولى YDA أعمال إنشاء الطريق الواصل بين مدينة تركستان ومطار تركستان الدولي، وتاريخ االنتهاء 
المستهدف هو يونيو/حزيران 2021. االنتهاء من إنشاء الطريق البالغ طوله 16.4 كيلومتًرا، من شأنه 
ضمان إمكانية التنقل من خالل طريق غير منقطع وسريع بمعايير عالية، من مدينة تركستان إلى مطار 

تركستان الدولي

10/25/2019

6/30/2021

تركستان/ كازاخستان

إدارة النقل العام والطرق السريعة بمنطقة تركستان

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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5.2 km divided road with a platform width of 24.0 m
Two 278 m-long composite bridges, each with 9 spans and 13.0 m platform 
width (Foundation, elevation, and floor are reinforced concrete, bearing 
beams are steel construction)

 A 278 m-long composite bridge with 9 spans and 13.0 m platform width 
was build on each vehicle road in the railway crossing section of Dinar - 
Çivril Road (Foundation, elevation, and floor are reinforced concrete, bearing 
beams are steel construction). The longest span of the bridge is 45.0 m.
* 20,520 m Ø100 (36 m- and 40 m-long) bored piles were built on the bridge 
foundations.
* 40 lead core LRB and 40 elastomeric supports were used in each bridge.
* 47,460 m Ø80 reinforced (plastic) piles were built to eliminate adverse 
ground conditions on the bridge approaches. Geogrid with a bidirectional 
tensile strength of 200 kN/m was used on plastic piles and low-density tu� 
material was used to reduce the filling load.
* 62,670 m3 of concrete, 3,806 tons of construction iron, and 2,400 tons of 
steel construction profiles for bridges were used in the construction.
* 2 level intersections were formed on the road route. 
* 121,630 m2 road was completed at wear level within the scope of the 
Project.
* Continuous and safe passage will be provided to the Isparta-Uşak State 
Road outside the Dinar city center once the completed road is opened for 
tra£c.

January 2021

10/4/2019

13TH REGIONAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS

Dinar / AFYONKARAHISAR

DİNAR-ÇİVRİL ROAD STATE RAILWAYS OVERPASS BRIDGE

Technical Data

Description 

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

جسر الممر العلوي لطريق دينار - تشيفريل

تم بناء جسر مركب بطول 278 م مع 9 امتدادات وعرض المنصة 13.0 م على كل طريق 
واالرتفاع  )األساس  تشيفريل.   - دينار  في طريق  الحديدية  السكك  تقاطع  قسم  في  للمركبات 
واألرضية من الخرسانة المسلحة، والعوارض الحاملة من الصلب( أطول امتداد بالجسر 45 م.
* تم عمل ركائز محفورة 20.520 م قطر 100 ) بطول 36 و 40 متر( في أساسات الجسر.

* استخدمت 40 ركيزة نواتها من الرصاص، و40 دعامة من المطاط الصناعي في الجسر.
* تم عمل ركائز )بالستيكية( غير مسلحة 47.460 م بقطر 80، للتخلص من الظروف األرضية 
غير المناسبة عند مداخل الجسر. استخدمت شبكات Geogrid بقوة شد ثنائية االتجاه تبلغ 200 
كيلو نيوتن/ م على الركائز البالستيكية، كما استخدمت مادة الطف البركاني قليلة الكثافة بهدف 

تقليل حمولة الملء.
* تم استخدام 62.670 م3 خرسانة، و3.806 طن حديد بناء، و2.400 مقاطع هيكلية صلبة 

لبناء الجسور. 
* تشكيل عدد 2 مفترق طرق، بمستوى واحد، على مسار الطريق.

* تم إنجاز طريق 121.630 م2، عند مستوى التآكل ضمن نطاق المشروع.
* افتتاح هذا الطريق المكتمل أمام حركة المرور، يضمن المرور اآلمن وغير المنقطع لطريق 

إسبرطة أوشاك الحكومي من خارج وسط مدينة دينار

طريق مقسم بطول 5.2 كم، وعرض المنصة 24.0 م
جسرين مركبين طولهما 278 م، ولكل منهما 9 امتدادات وعرض المنصة 13.0م )األساس واالرتفاع 

واألرضية من الخرسانة المسلحة، والعوارض الحاملة من الصلب

10/4/2019

2021

دينار/ أفيون كاراهيسار

 يناير/كانون الثاني

مديرية المنطقة 13 للطرق السريعة

التوضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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5+520.62 Km

Kayseri Light Rail System Transportation Project is a railway project 
connecting the northern part of Kayseri to the southern part of the city. 
Kayseri LRT line connects Talas district with the city center. Talas is the third 
most populous district of the city.  With the commencement of the LRT 
line, Talas district; Transportation to the city center, central business areas, 
public buildings and organized industrial zones will be facilitated. There will 
be an increase in the number of passengers transported by the rail system. 
The length of Kayseri LRT line is 5.52 km with 9 stations. The stations are 
designed to have a  65 meters)

Ongoing

2/5/2021

Kayseri Metropolitan municipality

Kayseri

5+520.62 Km

KAYSERI LIGHT RAIL SYSTEM TRANSPORTATION PROJECT 
NEW RAILWAY LINE CONSTRUCTION WORK 

Technical Data

Description 

Location

Construction Area

Completion Date

Contract Date

Employer

الخفيفة الحديدية  السكة  بنظام  النقل  مشروع   - الجديدة  الحديدية  السكة  خط  إنشاء   أعمال 
بقيصري

5+520.62 كم

مشروع نظام النقل بالسكة الحديدية الخفيفة في قيصري هو مشروع سكة حديد يربط 
الجزء الشمالي من قيصري بالجزء الجنوبي من المدينة. خط النقل بالسكة الحديدية 
الخفيفة في قيصري يربط منطقة تاالس بوسط المدينة. ومنطقة تاالس هي ثالث أكثر 
منطقة إزدحاًما في المدينة. ومع بدء خط النقل هذا سيسهل الوصول من منطقة تاالس إلى 
وسط المدينة والمناطق المركزية لألعمال والمباني العامة والمناطق الصناعية المنظمة. 
وسيزيد عدد الركاب الذين تنقلهم شبكة السكة الحديدية الخفيفة. يبلغ طول خط النقل بالسكة 
الحديدية الخفيفة في قيصري 5.52 كم، وبه 9 محطات. وقد صممت المحطات بحيث 

يكون طول الخط 65 متًرا

5+520.62 كم

2/5/2021

قيصري

قيد اإلنجاز

بلدية قيصري الكبرى

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

المساحة اإلنشائية

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Total Line Length: 25,207 m

Total Rail Works: 38.615 m (single line)

Total Stops: 53

38.615 m line was established by performing design, construction, engineering 
structures, architecture, signalization and electronic works

30/05/2014

13/01/2012

Metropolitan Municipality of Eskişehir, Purchasing Department

Eskişehir-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TRAM LINE EXTENSION PROJECT مشروع توسيع خط الترام

 إنشاء خط 38,615 م، بما يشمل أعمال التصميم، واإلنشاءات، والمباني الفنية، واألعمال
المعمارية وأعمال اإلشارة واألعمال الكهروميكانيكية

إجمالي طول الخط: 25,207 م
إجمالي أعمال السكة: 38,615 م )خط أحادي(

إجمالي عدد المواقف: 53 موقف

13/01/2012

30/05/2041

أسكي شهير – تركيا

بلدية أسكي شهير الكبري - رئاسة دائرة المشتريات

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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6.723.150 m3 excavation, 296.000 m3 concrete, 16.800 m cast piling, 24.050 
tons iron, 496.335 ton Plant-mix Subgrade and 643.529 Tons Plant-Mix 
Foundation, 10 cm compated asphalt concrete bituminous hot foundation 
layer 1.249.288 m2, 8 cm compated asphalt concrete binder 1.249.288 m2 

and 5 cm compacted asphalt concret binder 1.249.288 m2.

Constructing approx. 50 km road at state’s divided road standards.

Ongoing.

15/05/2013

Program and Monitoring O£ce of the General Directorate of State Highways

Tokat-Turkey

Technical Data

Description 

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TOKAT NİKSAR HIGHWAY طريق توكات نيكسار - توكات

بناء طريق مقسم بطول 50 كم تقريًبا، وفًقا لمعايير الطرق الحكومية

أعمال حفريات 6,723,150 م3، خرسانة 296,000 م3، أعمدة صب 16,800 م، حديد 24,050 
طن، أساسات سفلية بلينت – ميكس 496,335 طن، أساسات بلينت – ميكس 643,529 طن، عمل 
طبقة أساسية ساخنة من البيتومين والخرسانة األسفلتية بسمك مضغوط 10 سم 1.249.288 م2، عمل 
طبقة ربط من الخرسانة األسفلتية بسمك مضغوط 8 سم 1,249,288 م2، عمل طبقة ربط من الخرسانة 

األسفلتية بسمك مضغوط 5 سم 1,249,288 م2.

15/05/2013

توكات – تركيا

قيد اإلنجاز

المديرية العامة للطرق السريعة - رئاسة دائرة البرامج والمراقبة

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

75
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19,1 km 2x2 divided road including engineering structures and tunnels.

Soilworks, bridge, paving and tunnel works.

31/12/2017

07/02/2012

The General Directorate of State Highways

Ordu-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ORDU RING ROAD طريق أوردو الدائري

أعمال التربة والجسور والتغطية وأعمال األنفاق

يشمل طريًقا مقسًما 2×2 بطول 19,1 كم، وأنفاق ومباٍن فنية مختلفة على مسار الطريق

07/02/2012

31/12/2017

أوردو – تركيا

المديرية العامة للطرق السريعة

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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2.735.620 m3 excavation, 101.734 m piling, 289.000 m3 concrete, 55.470 
tons iron, 177.652 tons Plant-Mix Subgrade and Plant-Mix foundation, 28 cm 
compacted bituminous hot mix 183.126 m2

21,4 km 2x2 divided road construction, Boztepe, Öceli and Terzili Tunnels and 
Civil and Öceli Viaducts are constructed on the route.

Ongoing.

18/07/2017

Program and Monitoring O£ce of the General Directorate of State Highways

Ordu-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ORDU RING ROAD EXPANSION إكمال أوردو الدائري

وترزلي  وأوجيلي  بوزتبه  أنفاق  وعمل  كم،  بطول 19,1  مقسم 2×2  طريق  إنشاء 
وجسرين بركائز متعددة )جسري سيفيل وأوجيلي( على مسار الطريق

أعمال حفريات 2,735,620 م3، ركائز 101,734 م، 289,000 م3 خرسانة، 55,470 طن حديد، 
عمل 177,652 طن أساسات سفلية بلينت - ميكس وأساسات أرضية بلينت – ميكس، عمل خليط ساخن 

من البيتومين بسمك مضغوط 28 سم 183,126 م2

18/07/2017
قيد اإلنجاز

أوردو – تركيا

المديرية العامة للطرق السريعة - رئاسة دائرة البرامج والمراقبة

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Within the project, for 8.663 m tunnel construction, approx. 344.800 m3 
tunnel excavation, 180.000 m3 route excavation, 70.000 m3 plain concrete 
and 65.000 m2 double-layer surface dressing will be done.

Cut and Cover and bored tunnel construction between Afyonkarahisar-
Ankara-Kırıkkale.

Ongoing.

12/09/2017  

General Directorate of Turkish State Railways

Afyonkarahisar-Ankara-Kırıkkale-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KAYAŞ - KIRIKKALE & POLATLI - AFYONKARAHİSAR 
SECURITY TUNNELS  أنفاق األمان كاياش - كرك كالي وبوالطلي - أفيون كاراهيسار

عمل نفق بالحفر المكشوف والثقب بين أفيون كاراهيسار - أنقرة - كرك كالي

األعمال التي ستنفذ في نطاق المشروع: أعمال حفريات نفق 344,800 م3 تقريًبا لتنفيذ نفق 8,663 
م، وحفريات طريق 180,000 م3، وخرسانة غير مسلحة 70,000 م3، وطبقة سطحية مزدوجة 

65,000 م2

12/09/2017
قيد اإلنجاز

أفيون كاراهيسار - أنقرة - كرك كالي - تركيا

المديرية العامة لتشغيل السكك الحديدية التركية

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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49,5 km lon road at provincial road standards; 603.900 m3 excavation, 
2.700.000 m3 filling, 28.000 m3 concrete, 90.000 m3 stone wall and 120.000 
tons revetment works. Earthwork operations and engineering structures will 
be done.

Ongoing.

02/04/2015

7th Regional Directorate of the General Directorate of State Highways

Sinop-Turkey

Technical Data

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TÜRKELİ AYANCIK & ERFELEK SİNOP BOYABAT HIGHWAY الطريق السريع الواصل بين توركيلي أيانجيك وأرفليلك بويابات

األعمال التي ستنفذ: حفريات 603,900 م3 وحشو 2,700,000 م3 وخرسانة 28,000 م3 وجدار 
حجري 90,000 م3 وتحصينات 120,000 طن في الطريق المنفذ وفًقا لمعايير الطرق بين الواليات 

بطول 49,5 كم. وأعمال التربة والمباني الفنية

02/04/2015
قيد اإلنجاز

سينوب – تركيا

7المديرية العامة للطرق السريعة - مديرية المنطقة

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ االنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Within the project of 37,6 km long road at state road standards; 2.788.163 
m3 excavation, 36.554 m3 concrete, 1.491 tons iron, 387.685 ton Plant-Mix 
Subgrade and Plant-Mix Foundation, 19 cm compacted bituminpus hot mix 
569.845 m2.

Soil works, engineering structures, superstructures (PMAT, PMT and BHM) 
and various works.

Ongoing.

30/10/2016

Kars 18th Regional Directorate of State Highways, the General Directorate of 
Other Entities with Special Budgets

Kars-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KÖTEK ROAD طريق كوتيك

أعمال التربة، واألعمال الفنية، والبنية الفوقية )أساس سفلي بلنت ميكس - أساس بلنت 
ميكس - خليط ساخن من البيتومين( وأعمال متنوعة

ُنفذ هذا المشروع وفًقا لمعايير الطرق الحكومية بطول 37.6 كم، األعمال المنفذة في نطاق المشروع: 
حفريات 2.788.163 م3 وخرسانة 36.554 م3، وحديد 1.491 طن، وأساس سفلي بلنت مكس 
بمقدار  سم  مضغوط 19  بسمك  البتومين  من  ساخن  وخليط  طن،  مكس 387.685  بلنت  وأساس 

569.845 م2

30/10/2016
قيد اإلنجاز

سينوب – تركيا

المديرية العامة للطرق السريعة - المؤسسات األخرى ذات الميزانية الخاصة
18 مديرية قارص المنطقة 

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Within the road project with approx. 8,8 km length, 34 m platform width and 
city road standards constructed as a divided road, there are 3 crossroads, 
engineering structures, 2 underpasses, 2 bridges and other hydraulic 
culverts. In addition, Plantmix Subgrade, Plantmix Foundation and Road BHM 
superstructure works are included in the project.

Soilworks, Engineering Structures and Plant-mix Subgrade, Plant-mix 
Foundation and Road BHM Superstructure Works.

03/07/2018

08/07/2013

DHMİ

Diyarbakır-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DİYARBAKIR SOUTHWESTERN RING ROAD (GAP) 
DİYARBAKIR AIRPORT CONNECTION الطريق الواصل بين جنوب غرب ديار بكر ومطار ديار بكر

أعمال التربة، واألعمال الفنية، واألساس السفلي بلنت ميكس واألساس بلنت ميكس، 
وأعمال البنية الفوقية للطريق )خليط ساخن من البيتومين

مشروع طريق منفذ وفًقا لمعايير طرق الواليات، وهو طريق مقسم طوله 8.8 كم تقريًبا، يبلغ عرض 
المنصة 34 متًرا، األعمال المنفذة في نطاق المشروع: تنظيم 3 تقاطعات جسرية، وأعمال فنية، ممرين 
سفليين، وجسرين، وعدة منافذ مائية. باإلضافة إلى تنفيذ أعمال األساس السفلي بلنت ميكس واألساس بلنت 

ميكس، وأعمال البنية الفوقية للطريق في نطاق المشروع المذكور

08/07/2013

03/07/2018

ديار بكر – تركيا

DHMİ إدارة المطارات الحكومية

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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ASTANA EXPO 2017 INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORKS

73 Hectares

Infrastructure works on 73 hectares of area.

Project covers 2.251.278 m3 filling, 8.775 m B1 drinking water line, 6.959 m 
K1 sewer line, 7.828 m K2 stormwater line, 367.820 m2 asphalt road, 105.510 
m kerb, 102.102 m2 granite and concrete sidewalk, 101.104 m2 green field.

31/07/2017

04/05/2015

AO Nationaly Company Astana Expo-2017

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

أعمال إنشاءات البنية الفوقية - أستانا إكسبو

73 هكتار

األعمال المنفذة في نطاق المشروع: 2.251.278 م3 من الحشو، 8.775 م خط أنابيب 
مياه الشرب B1، 6.959 م خط أنابيب الصرف الصحي K1، 7.828 م  خط أنابيب 
مياه األمطار K2،  367.820 م2 طريق أسفلتي، 105.510 م بردورة الطريق، 

102.102 م رصيف من الخرسانة والجرانيت، 101.104 م2 مناطق خضراء

أعمال البنية الفوقية على مساحة 73 هكتار

04/05/2015

31/07/2017

أستانا – كازاخستان

AO Nationaly Company Astana Expo-2017

المساحة اإلنشائية

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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GOVERNORSHIP OF ASTANA CULTURE AND RECREATION PARK

174 Hectares

174 Hectares of area, 30.000 m2 granite and cast stone flooring, 255.000 
m2green field, 3 reinforced concrete bridges, 1.200 city furniture and 1 clock 
tower.

Governorship of Astana Culture and Recreation Park Project covers renovation 
of Astana city park, walkways and landscaping works, construction of the 
clock tower, children playgrounds, pool and jet systems and construction of 
the outdoor swimming-pool.

07/01/2017

08/12/2015

Park Zelen Stroy

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

منتزه والية أستانة للثقافة والترفيه

174 هكتار

األعمال المنفذة في نطاق مشروع منتزه والية أستانة للثقافة والترفيه: تجديد 
منتزه مدينة أستانة، وتنفيذ مسارات المشي وأعمال المناظر الطبيعية، وإنشاء 
برج الساعة، وأعمال تغطية األرضيات، ومناطق لعب األطفال، وتنفيذ أنظمة 

المسابح والنافورات، وإنشاء حوض السباحة المكشوف

م2  والخرسانة، 255.000  الجرانيت  أرضية حجرية من  30.000 م2 
منطقة خضراء، عدد 3 جسور خرسانية، 1.200 قطعة أثاث، برج ساعة 

واحد، وذلك على مساحة 174 هكتار

08/12/2015

07/01/2017

أستانا – كازاخستان

Park Zelen Story

المساحة اإلنشائية

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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GOVERNORSHIP OF ASTANA CULTURE AND RECREATION PARK

210.000 m2

210.000 m2 area, 35.000 m2 granite and cast stone flooring, 155.000 m2 

green field, 14.000 m2 decorative pool, 1.000 m2 swimming-pool, 5.000 m2 

asphalt parking-lot.

Governorship of Astana Culture and Recreation Park Project covers renovation 
of Astana city park, walkways and landscaping works, construction of the 
clock tower, children playgrounds, pool and jet systems and construction of 
the outdoor swimming-pool.

31/12/2015

17/09/2014

Park Zelen Stroy

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

منتزه والية أستانة للثقافة والترفيه

م2 210.000

األعمال المنفذة في نطاق مشروع منتزه والية أستانة للثقافة والترفيه: تجديد 
منتزه مدينة أستانة، وتنفيذ مسارات المشي وأعمال المناظر الطبيعية، وإنشاء 
برج الساعة،، ومناطق لعب األطفال، وتنفيذ أنظمة األحواض والنافورات، 

وإنشاء حوض السباحة المكشوف

 35.000
خضراء، 14.000 م2 حوض زينة ، 1.000 حمام سباحة، 5.000 م2 

منطقة مسفلتة لوقوف سيارات، وذلك على مساحة 210.000 م2

م2 أرضية حجرية من الجرانيت والخرسانة، 155.000 م2 منطقة 

17/09/2014

31/12/2015

أستانا – كازاخستان

Park Zelen Story

المساحة اإلنشائية

توضيح

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Piling and infrastructure constructions, piles: 16.800 m. W: 16 m. 
L: 630 m

Piling and Infrastructure Constructions and Underpass Construction B511

05/11/2003

26/07/2003

Joint Venture of Tepe İnşaat Endüstri Anonim Ortaklığı & Aslan Yapı ve 
Ticaret Şirketi

Ankara-Turkey 

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

İNÖNÜ BOULEVARD UNDERPASS CONSTRUCTION 
FOUNDATION, PILES AND PILING WORKS إنشاء جسر الممر السفلي لبلفار إينونو - أعمال األساسات والركائز وربط الركائز

أعمال الحفر والركائز وربط الركائز وإنشاءات البنية التحتية، كمية الركائز: 16.800 م، العرض: 
16م، الطول:630م

أعمال الركائز وربط الركائز وإنشاءات البنية التحتية، وإنشاء الممر السفلي 

26/07/2003

05/11/2003

أنقرة – تركيا

مبادرة شراكة ما بين شركتي

البيانات الفنية

توضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Piling: 32,000 m, W: 40 m. (4 x 2 lanes) L: 750 m. L: 12.500 m. Access Roads, 
Reinforcement Steel Rods 6.000 tons 
Concrete: 29.000 m3, Excavation: 250.000 m3.

Piling, pile connections and infrastructure constructions, prestressed 
reinforced concrete beams.

15/03/2007

27/06/2000

4th Regional Directorate of the General Directorate of State Highways

Ankara-Turkey 

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SİNCAN FATİH CROSSROAD CONSTRUCTION إنشاء تقاطع جسر فاتح سينجان

ركائز: 32.000م، العرض: 40 م )4×2 حارة( الطول:750 م، طرق التقارب بطول 12.500 م
قضبان تقوية فوالذية: 6.000 طن

خرسانة: 29.000 م3    أعمال حفر: 250.000 م3

إنشاءات الركائز وربط الركائز وإنشاءات البنية التحتية، وعوارض من الخرسانة المسلحة سابقة اإلجهاد

27/06/2000

15/03/2007

أنقرة – تركيا

المديرية العامة للطرق السريعة - مديرية المنطقة 4

البيانات الفنية

توضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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W: 30 m, L: 40 m piles, piling and infrastructure constructions and bridge 
construction. Piling: 1.500 m.

03/07/2006

03/10/2005

The Metropolitan Municipality of Gaziantep

Gaziantep-Turkey

Technical Data

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

E-90 HIGHWAY TUGAY CROSSROAD تقاطع طريق E-90 مع جسر توغاي

العرض: 30 م الطول:40 م، أعمال حفر وركائز وربط الركائز وإنشاءات البنية التحتية وإنشاءات 
الجسر، كمية الركائز: 1.500 م

03/10/2005

03/07/2006

غازي عنتاب – تركيا

بلدية غازي عنتاب الكبرى

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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Piling and infrastructure constructions and bridge construction. Piling 17.500 
m W:16, L:700 Samsun crossroad construction.

2005

2004

Metropolitan Municipality of Samsun

Samsun-Turkey

Technical Data

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SAMSUN URBAN BRIDGES الكباري الداخلية بمدينة سامسون

قنوات متعرجة مفتوحة وقنوات فرعية بطول 32.5 كم، وأعمال الحفريات واإلنشاءات 

2004

2005

بايبورت – تركيا

 المديرية العامة لشؤون المياه

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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32.5 km open trapeze canals and canalettes, excavation and construction 
works.

06/11/2001

21/03/1997

The General Directorate of State Water A�airs

Bayburt-Turkey

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

BAYBURT DAM IRRIGATION CANAL الكباري الداخلية بمدينة سامسون

أعمال حفر وركائز وربط الركائز وإنشاءات البنية التحتية وإنشاءات الجسر، كمية الركائز: 17.500 م، 
الكباري الداخلية بمدينة سامسون العرض:16، الطول:700

إنشاء تقاطع الجسر

21/03/1997

06/11/2001

سامسون – تركيا

بلدية سامسون الكبرى

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

Establishing modern technology equipped 541 center-pivot pressurized 
irrigation systems with electromotor pumps for an area approx. 250.000 
decares. Completed in 3 phases.

22/09/2011 - 30/06/2012 - 30/06/2012

08/12/2010 - 02/11/2011 - 02/11/2011

General Directorate of Agricultural Enterprises

Şanlıurfa-Türkiye

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

CEYLANPINAR DIRECTORTE OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES PIVOT IRRIGATION SYSTEM نظام الري المحوري للمشاريع الزراعية بإدارة جيالنبينار

إنشاء 541 من أنظمة الري المحوري المضغوط مزودة بتقنية حديثة، باإلضافة إلى مضخات كهربائية 
بمحرك لمساحة 250.000 دونم تقريًبا. أنجزت في 3 مراحل

08/12/2010- 02/11/2011 - 02/11/2011

22/09/2011 – 30/06/2012 – 30/06/2012

شانلي أورفا - تركيا

اإلدارة العامة للمشاريع الزراعية

توضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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381.507 m2

Excavation: 1.000.000 m3, Bored pile works: 150.000 m, Reinforced concrete 
piping: 300.000 m3, Reinforced steel: 48.000 tons, Structural steel: 38.500 
tons The aircraft maintenance and repair facilities to be established in Sabiha 
Gökçen International Airport were constructed on 381.507 m2.

Wide-Body Aircraft Hanger on 20 Hectares and Narrow-Body Aircraft Hanger, 
Management Building, Social Center, Power Center, Chemicals Storage, Indoor 
Parking Lot, Personnel Dressing and Security Buildings, Workshop Building, Waste 
Storage, Treatment Facility, Bridge Crossings, Infrastructure Galleries. HABOM 
“Constructed on Green Structure Concept” is an Industrial MRO (Maintenance, Repair 
and Overhaul) Facility which uses Cutting Edge Technological Superstructure and 
Infrastructure Systems and provides Maintenance, Repair and Modification Services 
for Aircrafts. The Facility which can provide Maintenance, Repair and Modification 
Services to 11 Narrow-Body and 3 Wide-Body Aircrafts at the Same Time is One of 
the First 5 Facilities of the World with that Physical Infrastructure and Capacity.

30/04/2015

24/03/2010

Turkish Airlines Technic Inc.

Istanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SABİHA GÖKÇEN AIRPORT AVIATION REPAIR 
MAINTENANCE AND MODIFICATION CENTER مركز صيانة وإصالح وتعديل الطائرات في مطار صبيحة غوكتشن

المسلحة:  الخرسانة  أنابيب  م،   150.000 المثقوبة:  الركائز  أعمال  م3    1.000.000 الحفر:  أعمال 
300.000 م3،  فوالذ مقوى: 48.000 طن، فوالذ هيكلي:38.500 طن، أنشئت مرافق صيانة وإصالح 

الطائرات  في مطار صبيحة غوكتشن على مساحة مقدارها 381.507 م2

381.507 م2

24/03/2010

30/04/2015

اسطنبول – تركيا

شركة الخطوط الجوية التركية التقنية المساهمة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

 )Maintanence, Repair and Overhaoul( المركز هو منشأة صناعية للصيانة واإلصالح والعمرة
تأسس »بمفهوم المباني الخضراء« على مساحة 20 هكتاًر، يقدم خدمات الصيانة واإلصالح والتعديل للطائرات 
المتضمنة بمجال الطيران المدني، يوجد به حظيرة للطائرات عريضة البدن وحظيرة للطائرات ضيقة البدن، 
ومبنى لإلدارة، ومركز اجتماعي ومركز طاقة ومستودع كيميائي ، وموقف مغلق للسيارات، ومباٍن لألمن 
وتبديل المالبس للموظفين، ومبنى الورشة، ومستودع للنفايات ومرفق للتنقية وجسور للمرور ومعارض للبنية 
التحتية. يمكن للمركز تقديم خدمة الصيانة واإلصالح والتعديل لـ11 طائرة ضيقة البدن و3 طائرات عريضة 

البدن في وقت واحد، وهو واحد من أفضل 5 منشآت حول العالم من حيث البنية التحتية المادية والسعة
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Land Area ; 905.300 m2, Terminal Area : 10.500 m2

7 wide-bodied aircraft parking apron.
Terminal Buildings: 10.500 m2 
Other Buıilding: 12.800 m2

Annual capacity: 3 million passengers, 450 passengers/ hour
First “green field” Airport developed after the Soviet period. 
3.300 m long runway, 
taxiway 2,
1 service area, 

12/05/2020

LLP “TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT”

Turkistan City 

TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT

Construction Area

Technical Data

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

01/12/2020

مطار تركستان الدولي

ساحة كبيرة بما يكفي الستيعاب وقوف 7 طائرات عريضة الحجم
مبنى المحطة: 10.500 م2

المباني اإلضافية: 12.800 م2
القدرة االستيعابية للمسافرين سنوًيا: 3 مليون مسافر، 450 مسافر/الساعة

أول مطار »حقل أخضر« يخضع للتطوير بعد الحقبة السوفيتية
مدرج بطول 3.300 م
عدد 2 ممر للسيارات

عدد 1 منطقة خدمة

مساحة األرض: 905.300 م2، مساحة المحطة: 10.500 م2

12/05/2020

2020 الربع األخير من

مدينة تركستان

شركة مطار تركستان الدولي

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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100.000 m2

217.125 m2 Concrete Pavement (Apron and Taxiway), 99.602 m2 Asfalt 
Pavement, 48.000 m Piling, 80.000 m3 Concrete, 9.769 Tons Iron, 40.000 m2 
Face Work, 4.245 Tons Structural Steel Applications were Done.

New Passenger Terminal, CIP and VIP Halls, Apron and Taxiways and 
Connections, 1,4 km long Viaduct, 4 km Access Road, Infrastructure Works, 
Rainwater Drainage Line, Passenger Bridge, Baggage Handling System, 
Lifts, Escalators, MEP Works, Fuel Hydrant System, Apron Lighting. Terminal 
building: The project covers pile foundation, cast-in-place reinforced 
concrete structure, steel roof system, all electrical and mechanical systems of 
the terminal building, 11 passenger boarding bridges and Baggage Handling 
System spread on an area bigger than 100.000 m2. Ramp area: 210.000 m2. 
Hydrant fuel system consists of 3 di�erent layers as more than 120 cm filling 
sand, 90 cm concrete and 6km steel piping. Viaduct: 1.4000m reinforced 
concrete viaduct with 39 openings, Maximum opening length is 28 m. Road: 
More than 4.000 m road was constructed. 4-lane asphalt concrete pavement 
apron application was done.

31/05/2012

26/09/2008

Boryspil International Airport State Enterprise

Kiev-Ukraine

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT مطار بوريسبيل الدولي

217.125 م2 تغطية خرسانية )ساحة وقوف الطائرات - طريق للسيارات(، 99.602 م2 تغطية إسفلتية، 
48.000 م ركائز، 80.000 م3 خرسانة، 9.769 طن حديد، 40.000 م2 تغطية الواجهات، 4.245 

طن أعمال الفوالذ الهيكلي.

100.000 م2

26/09/2008

31/05/2012

كييف - أوكرانيا

الشركة الحكومية لمطار بوريسبيل الدولي

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

يشمل المشروع: المحطة الجديدة للمسافرين، صاالت الركاب وصاالت كبار الشخصيات وصاالت الشخصيات 
التجارية المهمة، ساحة وقوف الطائرات، طرق سيارات األجرة ووصالتها، جسر متعدد الركائز بطول 1.4 
كم، طريق مدخل 4 كم، أعمال البنى التحتية، خط مياه األمطار ومياه الصرف، جسور المسافرين، نظام حمل 
الحقائب، والمصاعد، والساللم المتحركة، وأعمال المرافق الكهربائية والصحية، نظام مأخذ الوقود، وإضاءة 

ساحة وقوف الطائرات.
مبنى المحطة: يمتد على مساحة تزيد عن 100.000 م2، وتشمل األعمال المنجزة به: أساسات الركائز، هيكل 
خرسانة مسلحة مصبوب في الموقع، نظام سقف بهيكل فوالذي، جميع األنظمة الكهربائية والميكانيكية في مبنى 

المحطة، و11 معبًرا للركوب ونظام حمل الحقائب.
منطقة وقوف الطائرات: 210.000 م2، ونظام توزيع الوقود بخرطوم، مكون من 3 طبقات مختلفة، على شكل 

حشوة رمل يزيد ارتفاعها عن 120 سم، وخرسانة 90 سم، وبه أنابيب فوالذية بطول 6 كم،.
جسر متعدد الركائز: من الخرسانة المسلحة بطول 1.4000 م، بامتدادات عددها 39، الطول األقصى لالمتداد 

28 م.
الطريق: إنشاء طريق أكثر من 4.000 م. وساحة وقوف للطائرات 4 حارات مغطاة بخرسانة إسفلتية
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162.000 m2

New Terminal Building 155.000 m2, New Apron Barrier Building 167 m2, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building situated on 4.000 m2  

Area with 6.000 m2 Indoor Space, Parking Lot (284 Automobiles, 220 Buses 
and 368 Other Vehicles), Viaduct (Approx. 760 m long).

Within the Project, New Terminal Building, New Apron Barrier Building, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building, Demolition of the Old 
Domestic Terminal, Parking Lot, Viaduct and New Terminal Roads were 
constructed.

15/08/2018

27/02/2014

General Directorate Of State Airports Authority

Muğla-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DALAMAN INTERNATIONAL AIRPORT NEW DOMESTIC & 
INTERNATIONAL TERMINAL BUILDING (T2) )T2(محطة الخطوط الداخلية والخارجية الجديدة في مطار داالمان الدولي

مبنى المحطة الجديدة 155.000 م2، مبنى حاجز الساحة الجديدة لوقوف الطائرات 167 م2، محطة الطاقة 
الجديدة- مركز الطاقة الحرارية، مبنى توزيع الطاقة 4.000 م2، منطقة مغلقة 6.000 م2، موقف سيارات 

) بسعة 284 سيارة، 220 حافلة، 368 سيارة أخرى( جسر متعدد الركائز ) بطول 760 متر تقريًبا(

162.000 م2

27/02/2014

15/08/2018

موغال - تركيا

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

نفذت األعمال التالية في نطاق المشروع: مبنى المحطة الجديدة، ومبنى حاجز الساحة الجديدة لوقوف الطائرات، توضيح
محطة الطاقة الجديدة- مركز الطاقة الحرارية، ومبنى توزيع الطاقة، هدم مبنى محطة الخطوط الداخلية القديمة، 

إنشاء موقف السيارات والجسر متعدد الركائز وطرق المحطة الجديدة.



128 129129



130 131

149.000 m2

International terminal with 10 million passenger capacity, covering 149.000 m2, 
210.000 m2 apron with the capacity of 35 aircrafts, 45.000 m2 parking lot, 3000 
m runway renovation, slip roads and CAT-2 lighting system were established.

Dalaman International Airport Terminal Building and Supplementary Parts as 
well as the Apron and Access Roads through Build-Operate-Transfer Model. 
The project, worked with international firms such as Obermayer, Scott Wilson, 
Deloitte and Miller Insurance Services, was completed 8 months before the 
planned completion date and it is the 3rd biggest airport of Turkey.

01/07/2006

31/05/2005

General Directorate Of State Airports Authority

Muğla-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DALAMAN INTERNATIONAL AIRPORT 
INTERNATIONAL TERMINAL (T1) )T1(  مبنى محطة الخطوط الخارجية في مطار داالمان الدولي

تنفيذ محطة مسافري الخطوط الخارجية 149.000 م2 بسعة 10 مليون مسافر، ساحة وقوف الطائرات 
210.000 م2 بسعة 35 طائرة، موقف سيارات 45.000 م2، تجديد المدرج بطول 3000 متر، طرق 

الربط الجانبية، نظام اإلنارة

149.000 م2

CAT2

31/05/2005

01/07/2006

موغال - تركيا

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

تم إنجاز مشروع مبنى محطة الخطوط الخارجية بمطار داالمان الدولي وملحقاته وساحة وقوف الطائرات 
وطرق التوصيل، من خالل نموذج البناء-التشغيل-التحويل، بالتعاون مع شركات عالمية مثل: أوبرماير، سكوت 
ويلسون، ديلويت آند ميلر. اكتمل المشروع قبل تاريخ االنتهاء المحدد بـ8 أشهر. ويمتاز المطار بأنه ثالث أكبر 

مطار بتركيا
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Total Land Area: 600,385 m2

Passenger capacity: 670.000
Aircraft parking area:  214.000 m2

Commercial and main terminal area: 108.000 m2

Maintenance area: 45.000 m2 
Vip & Flight School: 47.000 m2

3.200 m runway (45 m width and 15 m shoulders)
7.263 m taxiway (25 m width and 20 m shoulders)

The scope of the project is to design, construct, operate, maintain and 
transfer of the airport. Total project duration is 35 years. The project will be 
realized in two phases. The passenger capacity for the first phase will be up to 
500.000 passengers per year. The development of Vlora International Airport 
is planned to serve the residents of the wider Vlore region by making air travel 
more a�ordable and easier to use, and to act as a catalyst for the economic 
development of the wider Vlore region.

Phase 1: 2024, Phase 2: 2028

20.04.2021

The Ministry of Infrastructure and Energy of the Republic of Albania

Vlorë, Albania

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

VLORE INTERNATIONAL AIRPORT مطار فوليريه الدولي

سعة المسافرين: 670.000
منطقة وقوف الطائرات: 214.000 م2

المنطقة التجارية والمحطة الرئيسية: 108.000 م2
منطقة الصيانة: 45.000 م2

منطقة مدرسة الطيران وكبار الشخصيات: 47.000 م2
3.200 م مهبط للطائرات )45 م عرض و15 م أرصفة(

7.263 طريق سيارات األجرة )25 م عرض و20 م رصيف

إجمالي مساحة األرض: 600.385 م2

20/04/2021
المرحلة األولى:2024 - المرحلة الثانية:2028

فوليريه - ألبانيا

وزارة الطاقة والبنية التحتية بجمهورية ألبانيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

نطاق المشروع: تصميم المطار وإنشاؤه وتشغيله وصيانته وتحويله.
المدة اإلجمالية للمشروع 35 عام. سينفذ المشروع على مرحلتين.

ستصل سعة الركاب بالنسبة للمرحلة األولى إلى 500.000 مسافر سنوًيا. تم التخطيط لتطوير مطار فوليريه 
الدولي، لجعل السفر الجوي في المنطقة بأسعار مقبولة، وتسهيل إمكانية التنقل لساكني المنطقة، وخدمة منطقة 

واسعة، وليكون بمثابة محفز للتنمية االقتصادية بمنطقة المطار

133
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43.688 m2

Reinforced Concrete Terminal Building with Steel Construction Roof, 
Electrical, Mechanical, Electromechanical Systems of the Terminal and 
Airport Infrastructure Systems. Project was completed in 950 days.

The airport has 18.700 m2 floor area. There are 4 passenger halls as 3.102 m2 
for international arrivals and departures and 1.682 m2 for domestic arrivals and 
departures. 20 check-in counters. The most important characteristic of the 
check-in counters is to welcome the ones waiting with a di�erent atmosphere 
through its internal garden behind it and the level luggage counters. Instead of 
the previous parking lot for 40 vehicles, a parking lot covering 10.000 m2 with the 
capacity of 358 vehicles in total as 70 VIP and 20 bus lots.

31/12/2011

22/05/2009

General Directorate Of State Airports Authority

Hatay-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

HATAY INTERNATIONAL AIRPORT NEW TERMİNAL BUILDING مبنى المحطة الجديدة بمطار هاتاي الدولي

مبنى المحطة من الخرسانة المسلحة وبسقف فوالذي، األنظمة الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية 
بالمحطة، وأنظمة البنية التحتية للمطار. تم اكتمال المشروع في 950 يوًما

43.688 م2

22/05/2009

31/12/2011

هاتاي - تركيا

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

يحتوى المطار على ساحة جلوس تبلغ 18.700 م2. عدد 4 صاالت للمسافرين: للمسافرين الذاهبين والقادمين 
عبر الخطوط الخارجية بمساحة 3.102 م2، للمسافرين الذاهبين والقادمين عبر الخطوط الداخلية بمساحة 
1.682 م2. يوجد 20 مكتب تسجيل دخول. أهم ما يميز مكاتب تسجيل الدخول هو وجود حديقة داخلية خلفها 
تمنح المسافرين جًوا مختلًفا في فترة االنتظار، والعدادات منخفضة المستوى لصف الحقائب. يحتوي المبنى 
الجديد على موقف مفتوح للسيارات بسعة إجمالية تبلغ 358 سيارة، منها 70 لكبار الشخصيات و 20 حافلة، 

ممتدة على مساحة 10.000 م2، بداًل من موقف السيارات الحالي بسعة 40 سيارة
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13.300 m2

Reinforced Concrete Carcass + Steel Carcass Building, Asphalt Pavement, Taxiway 
and Runway construction, CAT1 lighting system, Airport electrical, electromechanical 
and infrastructure, electrical, electronic, electro security, mechanical and all other 
system including overall terminal building area 13.300 m2, parking lot 12.950 m2, 
runway asphalt works 119.520 m2, concrete pavement at runways 26.192 m2, apron 
asphalt pavement 100.932 m2, taxiway asphalt pavement 20.328 m2, dismounting 
and mounting the ILS system. Apron with 14 aircraft capacity, 3.050 m runway and 
access roads including 2 passenger bridges.

Rehabilitation Project of the Passenger Terminal Building, Indoor Parking 
Lot, Apron, Taxiway and Runway of Aktau International Airport Implemented 
through Build-Operate-Transfer Model. The airport will be operated by YDA 
for 30 years; it is the 3rd biggest airport of Kazakhstan.

04/09/2009

26/03/2008

Aktau International Airport JSC.

Aktau-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location: Aktau

Completion Date

Contract Date

Employer

AKTAU INTERNATIONAL AIRPORT مطار أكتاو الدولي

مبنى بهيكل إنشاءات خرسانة مسلحة + هيكل إنشاءات فوالذي، عمل ساحة وقوف للطائرات بتغطية إسفلتية 
وطريق لسيارات األجرة  ومدرج، عمل نظام إضاءة CAT1، األنظمة الكهربائية والكهروميكانيكية  والبنية 
التحتية بالمطار واألنظمة الكهربائية واإللكترونية والميكانيكية وأنظمة األمن اإللكتروني وجميع األنظمة 

األخرى.
المساحة اإلجمالية لمبنى المحطة: 13.300 م2 - المساحة اإلجمالية لموقف السيارات: 12.950 م2  - 
مساحة األعمال األسفلتية بالمدرج 119.520 م2   - مساحة التغطية الخرسانية لبدايات المدرج  26.192 
م2  - مساحة التغطية األسفلتية بساحة وقوف الطائرات 100.932 م2  - مساحة التغطية األسفلتية لعدد 2 
طريق لسيارات األجرة 20.328 م2  -  فك وتركيب نظام الهبوط اآللي )ILS(. ساحة وقوف الطائرات 

بسعة 14 طائرة وطرق التوصيل الجانبية والمدرج بطول 3.050 م، عدد 2 جسر للمسافرين

13.300 م2

26/03/2008

04/09/2009

أكتاو - كازاخستان

شركة مطار أكتاو الدولي المساهمة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

ُنفذ مشروع مطار أكتاو الدولي وفقا لنموذج البناء والتشغيل والتحويل. ويشمل المشروع: مبنى محطة المسافرين توضيح
بمطار أكتاو الدولي، وموقف مغلق للسيارات وساحة لوقوف الطائرات، وإعادة تأهيل طريق سيارات األجرة 

والمدرج. تتولى مجموعة YDA تشغيل المطار لمدة 30 عاًما. يتميز بأنه ثالث أكبر مطار في كازاخستان
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115.476 m2

Structure Construction Area Terminal Building 86.571,8 m2, Indoor Parking 
Lot 26.548,5 m2, Heating Center 724,0 m2, Power Center 866,0 m2, Treatment 
Center 682,0 m2, Security Building 85,0 m2.

Electrical, Mechanical, Electronic Production and Related Structures of the 
Reinforced Concrete and Steel Building. Covering Viaducts and Internal Access 
Roads with Bituminous Hot Mix. There are 6 Passengers Bridges, a Parking Lot 
for 1.038 Vehicles, a Treatment Facility and a Heating Center in the Terminal 
Building. 100 Flights will be Organized as 50 Takeo�s and 50 Landings where 
10 Aircrafts can Embark and Drop o� Passengers at the Same Time. 6 Aircrafts 
through Gangway, Totally 10 Aircrafts are Served by the Apron within a Hour.

21/10/2015

06/03/2013

General Directorate Of State Airports Authority

Diyarbakır-Turkey

İnşaat Alanı

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DİYARBAKIR INTERNATIONAL AIRPORT مطار ديار بكر الدولي

مساحة إنشاء المباني: مبنى المحطة 86.571,8 م2 - موقف السيارات المغلق 26.548,5 م2 - المركز 
الحراري 724,0 م2 - مركز الطاقة 866,0 م2 - مركز التنقية 682,0 م2 - مبنى األمن 85,0 م2

115.476 م2

06/03/2013

21/10/2015

ديار بكر - تركيا

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

مبنى من الخرسانة المسلحة والفوالذ، األعمال الكهربائية والميكانيكية واإللكترونية الخاصة بالمبنى، البنى 
التحتية لهذه األعمال. تغطية الجسر متعدد الركائز والطرق الداخلية بخليط ساخن من البيتومين. 

يوجد في مبنى المحطة 6 جسور وموقف مغلق للسيارات بسعة 1.038 سيارة، ومنشأة للتنقية ومركز حراري. 
سيتم تنظيم 100 رحلة طيران يومًيا: 50 نزول و50 إقالع، حيث يمكن لـ10 طائرات تنفيذ عمليات إنزال 

المسافرين وصعود المسافرين في آن واحد
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80.568 Tons Bituminous Foundation Layer, 16.118 Tons Concrete Asphalt 
Wearing Layer (with Modified Bituminous), 15.528 Tons Concrete Asphalt 
Wearing Layer, 1.457.362 m3 Borrow Excavation with Granulated Character 
and Laying as Refill, 4.680.581 m3 Rock and Land Excavation and 14.500 m3 
Concrete Works.

2.600 x 45 m runway and 240 x 120 m apron, 60 x 120 m De-Anti Icing apron, 
24 x 265 m taxiways, beltway and security wire fence construction, PAT field 
and environmental lighting works and other miscellaneous works including 
CAT 2 class runway lighting works will be done.

Ongoing.

08/03/2018

General Directorate of Infrastructure Investments, the Undersecretariat of 
the Ministry of Transportation, Maritime A�airs and Communication

Yozgat-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

YOZGAT AIRPORT INFRASTRUCTURE AND 
MISCELLANEOUS WORKS أعمال البنية التحتية وأعمال متنوعة بمطار يوزغات

عمل طبقة أساس بالبيتومين 80.568 طن، عمل طبقة االهتراء السطحية من الخرسانة واألسفلت 16.118 
حفر  واألسفلت 15.528 طن،  الخرسانة  من  السطحية  االهتراء  طبقة  عمل  المعدل(،  )بالبيتومين  طن 
االستعارة للحبيبات واستعمالها للملء 1.457.362 م3، أعمال حفر الصخور والتربة 4.680.581 م3، 

خرسانة 14.500 م3

08/03/2018

يوزغات - تركيا

قيد اإلنجاز

المديرية العامة الستثمارات البنى التحتية - مستشارية وزارة النقل والمالحة البحرية واالتصاالت

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
األعمال التي ستنفذ: إنشاء مدرج 2.600 × 45 م  وساحة وقوف الطائرات 240 × 120 م

ساحة إزالة الجليد / منع تثلج الطائرات 60 × 120م، طرق سيارات األجرة 24 × 265 م، عمل الطريق 
الخارجي وأسالك األمن الشائكة، أعمال اإلنارة المحيطة بالمدرج وساحة وقوف الطائرات وطريق سيارات 

األجرة واألعمال المختلفة األخرى وأعمال إنارة المدرج بإنارة من الفئة 
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ADNAN MENDERES AIRPORT APRON CONSTRUCTION

375.000 m2

286.000 m3 Excavation, Concrete Pavement in Various Thicknesses 752.000 
m2, 11.500 m3 Concrete, 26.000 m2 Mold, 612 Tons Iron, 5.800 Tons 
Bituminous Foundation, 4.500 Tons Concrete Asphalt Binder Layer

Apron and Taxiway Construction and related Mechanical and Electrical Works 
consisting 268 work items for İzmir Adnan Menderes Airport.

2019

11/11/2016

General Directorate Of State Airports Authority

İzmir-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

إنشاء ساحة الطائرات بمطار عدنان مندريس

أعمال حفر 286.000 م3، عمل تغطية خرسانية بأسماك مختلفة 752.000 م2، خرسانة 11.500 م3، 
قوالب 26.000 م2، حديد 612 طن، عمل أساس بيتوميني 5.800 طن، عمل طبقة بيندر رابطة من 

الخرسانة واألسفلت 4.500 طن

375.000 م2

11/11/2016

2019

إزمير - تركيا

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
األعمال المنفذة داخل مطار عدنان مندريس في إزمير: عمل ساحة وقوف الطائرات وطريق سيارات األجرة 

واألعمال الميكانيكية والكهربائية، وهي تشمل 268 بند عمل
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DİYARBAKIR AIRPORT CONVERSION OF THE PARALLEL 
TAXIWAY TO AN EMERGENCY RUNWAY

262.950 m3 Excavation, 562.850 m2 Concrete Pavement in Various 
Thicknesses, 10.000 m3 Concrete, 160 Tons Iron Applications will be Done.

3.550 x 45 m Runway, Renovation of the Taxiway, Construction of a Beltway 
and Regulator Building and CAT 1 runway lighting works will be done.

25/12/2018

General Directorate of Infrastructure Investments, the Undersecretariat of 
the Ministry of Transportation, Maritime A�airs and Communication

Diyarbakır-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Employer

أعمال تحويل طريق سيارات األجرة الموازي بمطار ديار بكر إلى مدرج للطوارئ

أعمال حفر 262.950 م3، عمل تغطية خرسانية بأسماك مختلفة 562.850 م2، خرسانة 10.000 م3، 
تنفيذ أعمال من الحديد 160 طن

CAT1

ديار بكر - تركيا

المديرية العامة الستثمارات البنى التحتية - مستشارية وزارة النقل والمالحة البحرية واالتصاالت

البيانات الفنية

المساحة اإلنشائية

تاريخ اإلنهاء

صاحب العمل

مدرج 3.550 × 45 م، تجديد طريق سيارات األجرة، إنشاء الطريق الخارجي، مبنى المنظم، وتنفيذ أعمال توضيح
إنارة المدرج بإنارة من الفئة 

25/12/2018
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The project with a 150-bed capacity and located on a construction area of 
17,455 m2  and completed in 68 days is among the projects completed at the 
fastest speed by YDA İnşaat.

It has a plan of Z+1 floor. The designs and projects were made by YDA. The 
150-bed hospital has 6 polyclinics, 6 operating rooms, 20 intensive care 
units and 130 service beds as well as the most modern devices such as 
biochemistry, microbiology, PCR laboratories, MRI, tomography, XR, mobile 
x-ray, colonoscopy, endoscopy, labroscopy and angiography devices. The 
hospital, which was completed in a record time of 68 days despite the 
pandemic conditions, was opened by President Recep Tayyip Erdoğan on 
April 21, 2021.

04/01/2021

Turkey-Albania Fier Friendship Hospital

Fier - Albania 

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Employer

TURKEY-ALBANIA FIER FRIENDSHIP HOSPITAL (150 BEDS)

Land Area: 50.000 m2  / Construction Area: 17.455 m2

سريًرا( مستشفى الصداقة التركية-األلبانية في فيير 150(

تم إنجاز المشروع بسعة 150 سريًرا، وعلى مساحة تبلغ 17.455 م2 في 68 يوًما. وهو من المشروعات 
األسرع إنجاًزا التي تنفذها شركة YDA لإلنشاءات

04/01/2021

مساحة األرض: 50.000 م2 / المساحة اإلنشائية:17.455 م2

فيير - ألبانيا

مستشفى الصداقة التركية-األلبانية في فيير

البيانات الفنية

المساحة اإلنشائية

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

تتكون المستشفى من طابق أرضي وطابق علوي. نفذت YDA  أعمال التصميم والمشروعات. تضم المستشفى 
6 عيادات و6 غرف عمليات و20 سريًرا للعناية المركزة، و130 سريًرا للخدمات األخرى، ومختبر الكيمياء 
الحيوية والميكروبيولوجي و PCR، وأحدث األجهزة مثل: التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي 
وجهاز األشعة السينية وجهاز األشعة المتنقل وأجهزة تنظير القولون والتنظير الداخلي وتنظير البطن وتصوير 
األوعية. وقد أنجزت المستشفى في فترة قياسية خالل 68 يوًما بالرغم من ظروف جائحة كورونا. وافتتحها 

السيد رئيس الجمهورية/ رجب طيب أردوغان بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2021.
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466.379 m2

Approx. 350,000 m3 Concrete, 37,000 tons Iron and 1,020,000 m2 Mold was 
used within the Project. In addition 71.000 m2 Glass Façade System, 168.750 
m Jet Grout, 433.000 m2 Water Insulation and 15.700 m Infrastructure Works 
were done.

City Hospital Campus on 281.480 m2 with 1.607 Beds in Total Consisting 
of General Hospital with 500 Beds, Gynecology and Pediatrics with 273 
Beds, Physical Treatment with 200 Beds, High-Security Forensic Psychiatry 
with 100 Beds, Psychiatry with 120 Beds, Cardiovascular with 414 Beds, 
413 Polyclinic Rooms; Adult, Child and Newborn, 253 Intensive Care Units 
in Total as Burn Intensive Care and KVC Intensive Care and 43 Operating 
Rooms. Indoor parking lot for 3.200 and Outdoor Parking Lot for 200 
Vehicles as well as a Helipad. Commercial and Social Areas such as 
Sports Center, Library, Conference Halls, Cafes and Restaurants, Children 
Playgrounds, Sports Center, Indoor Swimming-Pool and Sports Hall.

29/05/2018

04/07/2014

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Kayseri -Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KAYSERI INTEGRATED HEALTH CAMPUS (1.607 BEDS) سريًرا(مستشفى مدينة قيصري 1.607)بسعة

استخدم في المشروع بشكل تقريبي: 350.000 م3 من الخرسانة، 37.000 طن حديد، و1.020.000 
م2 من القوالب، كما نفذت أعمال الواجهات الزجاجية بمقدار 71.000 م2، والحشو النفاث 168.750 م، 

والعزل المائي 433.000 م2، وأعمال البنية التحتية 15.700 م

466.379 م2

04/07/2014

29/05/2018

قيصري - تركيا

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

تأسس مجمع مستشفى المدينة على مساحة 281.480 م2، وتبلغ سعته اإلجمالية 1.607 سريًرا، حيث يضم 
مستشفى عام بسعة 500 سرير، والنساء والوالدة واألطفال بسعة 273 سريًرا، ومستشفى العالج الطبيعي بسعة 
200 سرير، والطب النفسي الشرعي بإجراءات أمنية مشددة بسعة 100 سرير، والطب النفسي بسعة 120 
سريًرا، ومستشفى القلب واألوعية الدموية بسعة 414 سريًرا. ويضم 413 عيادة، و253 وحدة للعناية للمركزة 
بما في ذلك وحدات العناية المركزة للبالغين واألطفال وحديثي الوالدة والحروق والعناية المركزة ألمراض القلب 
واألوعية الدموية، و43 طاولة للعمليات. ويوجد به موقف سيارات مغلق بسعة 3.200 سيارة وموقف سيارات 
مفتوح بسعة 200 سيارة باإلضافة إلى مهبط لطائرات الهليكوبتر. ومناطق تجارية واجتماعية مثل: مركز 

رياضي ومكتبة وقاعات للمؤتمرات ومقاهي ومطاعم ومناطق للعب األطفال ومسبح مغطى وصالة رياضية
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178.000 m2

135.000 m3 Concrete, 15.000 tons Iron and 330.000 m2 Mold, 733 Earthquake 
Isolators, 450.000 m3 Excavation and 26.000 m2 Facade Works.

The Hospital with 558 Beds has a Helipad for Emergency Patient Transfers, 
145 Polyclinics, 122 Intensive Care Beds, 19 Operating Rooms, 16 Physical 
Treatment and Rehabilitation Beds, 224 Single and 96 Double Patient Rooms 
and a Parking Lot for 1460 Vehicles.

30/10/2018

04/07/2014

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Manisa-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MANISA INTEGRATED HEALTH CAMPUS (558 BEDS) سريًرا(مستشفى مدينة مانيسا 558)بسعة

تشمل األعمال المنفذة: 135.000 م3 من الخرسانة، 35.000 طن حديد، و330.000 م2 من القوالب، و 
733 عازالً للزالزل، و450.000 م3 ركائز، و26.000 م2 أعمال الواجهة

178.000 م2

04/07/2014

30/10/2018

مانيسا - تركيا

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تبلغ سعة المستشفى 558 سريًرا، يوجد بها مهبط لطائرات الهيلكوبتر لنقل الحاالت الطارئة، و145 عيادة، توضيح
و122 سريًرا للعناية المركزة، و19 غرفة للعمليات، و16 سريًرا للعالج الفيزيائي وإعادة التأهيل، وغرف 

للمرضى 224 غرفة فردية و96 غرفة زوجية، وموقف للسيارات بسعة 1460 سيارة
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412.187 m2

272.000 m3 Concrete, 35.000 tons Iron and 737.000 m2 Mold, 44.000 m2 
Aluminum Facework, 38.000 m2 Fibercement Facework and 9.000 m 
Infrastructure Productions.

City hospital with 279 thousands of closed space with 838 beds in total 
consisting of gynecology and pediatrics with 418 beds and general hospital 
with 420 beds. Planned to expand its capacity to 1.250 beds.

04/07/2014

02/10/2020

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Konya-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KONYA KARATAY INTEGRATED HEALTH CAMPUS (1.250 BEDS) سريًرا(مستشفى مدينة قونية كاراتاي 1.250)بسعة

تشمل األعمال المنفذة: 272.000 م3 من الخرسانة، 35.000 طن حديد، و737.000 م2 من القوالب، 
44.000 م2 تغطية الواجهة باأللمنيوم، و38.000 م2 تغطية إسمنتية ليفية للواجهة، و9.000 م أعمال 

بنى تحتية

412.187 م2

04/07/2014

02/10/2020

قونية - تركيا

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

مستشفى للمدينة تبلغ مساحة المنطقة المغلقة بها 279 ألف م2، بسعة إجمالية مقدارها 838 سريًرا، منها 418 توضيح
سريًرا للنساء والوالدة واألطفال، و420 سريًرا لعموم المرضى. من المخطط زيادة سعتها إلى 1.250 سرير



164 165



166 167

436.172 m2

Approx. 326.000 m3 Concrete, 34.000 tons Iron and 1.000.000 m2 Mold will 
be used within the Project.

A City Hospital with 1.700 Beds in Total consisting of a Teaching and 
Research Hospital with 520 Beds, Gynecology and Pediatrics with 600 Beds, 
Cardiovascular with 200 Beds, Oncology with 200 Beds, Rehabilitation with 
100 Beds and Psychiatry with 80 Beds.

Ongoing.

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments 

Şanlıurfa-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Employer

ŞANLIURFA HOSPITAL (1.700 BEDS) )1.700سريًرا(مستشفى مدينة شانلي أورفا

استخدم في المشروع ما يقارب 326.000 م3 خرسانة، 34.000 طن حديد، 1.000.000 م2 قوالب

436.172 م2

شانلي أورفا - تركيا

قيد اإلنجاز

المديرية العامة لالستثمارات الصحية - وزارة الصحة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

صاحب العمل

توضيح

مستشفى المدينة بسعة إجمالية 1.700 سرير، حيث تشمل مستشفى التعليم والبحوث بسعة 520 سرير، 
ومستشفى النساء والوالدة واألطفال بسعة 600 سريًرا، ومستشفى القلب واألوعية الدموية بسعة 200 سريًرا، 
ومستشفى األورام بسعة 200 سرير، ومستشفى إعادة التأهيل بسعة 100 سرير، ومستشفى الطب النفسي 

بسعة 80 سريًرا
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105.740 m2

42.497 m3 concrete, 4,462 tons iron and 354,229 m2 mold used.

Rough and Fine Construction Works, Electrical, Mechanical, Electromechanical 
Production, Infrastructure and Landscaping of the Reinforced Concrete 
Hospital Building. Completed in 1205 days.

04/04/2013

18/12/2009

T.R. The Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey

Malatya-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MALATYA STATE HOSPITAL (640 BEDS) سريًرا(مستشفى ماالطيا الحكومي 640(

استخدم في المشروع 42.497 م3 خرسانة، 4.462 طن حديد، 354.229 م2 قوالب

105.740 م2

18/12/2009

04/04/2013

ماالطيا - تركيا

رئاسة إدارة التجمعات السكنية - رئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تنفيذ األعمال الخشنة واألعمال الناعمة لمبنى المستشفى المشيد من الخرسانة المسلحة، واألعمال الكهربائية توضيح
والميكانيكية والكهروميكانيكية والبنية التحتية وتنظيم البيئة. أنجز المستشفى خالل 1205 يوًما
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55.625 m2

20.640 m3 concrete, 2,230 tons iron and 165,000 m2 mold used.

Rough and Fine Construction Works, Electrical, Mechanical, 
Electromechanical Production, Infrastructure and Landscaping of the 
Reinforced Concrete Hospital Building. 

13/06/2014

03/05/2010

T.R. The Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey

Muş-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MUŞ STATE HOSPITAL (300 BEDS) سريًرا( مستشفى موش الحكومي 300(

استخدم في المشروع 20.640 م3 خرسانة، 2.230 طن حديد، 165.000 م2 قوالب

55.625 م2

03/05/2010

13/06/2014

اسطنبول - تركيا

رئاسة إدارة التجمعات السكنية - رئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تنفيذ األعمال الخشنة واألعمال الناعمة لمبنى المستشفى المشيد من الخرسانة المسلحة، واألعمال الكهربائية توضيح
والميكانيكية والكهروميكانيكية والبنية التحتية وتنظيم البيئة
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110.200 m2

41.375 m3 concrete, 4,590 tons iron and 342,500 m2 mold used.

Rough and Fine Construction Works, Electrical, Mechanical, Electromechanical 
Production, Infrastructure and Landscaping of the Reinforced Concrete 
Hospital Building. Completed in 1770 Days.

30/12/2016

21/02/2012

T.R. The Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey

İstanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SARIYER STATE HOSPITAL (350 BEDS)
سريًرا(مستشفى صاريير الحكومي 350(

استخدم في المشروع 41.375 م3 خرسانة،  4.590 طن حديد، 342.500 م2 قوالب

110.200 م2

21/02/2012

30/12/2016

اسطنبول - تركيا

رئاسة إدارة التجمعات السكنية - رئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تنفيذ األعمال الخشنة واألعمال الناعمة لمبنى المستشفى المشيد من الخرسانة المسلحة ، واألعمال الكهربائية توضيح
والميكانيكية والكهروميكانيكية والبنية التحتية وتنظيم البيئة. أنجز المستشفى خالل 1770 يوًما
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98.115 m2

Approx. 65.400 m3 Concrete, 11.000 tons Iron, 258.000 m2 Mold and ve 
29.000 m2 Face Works were Done within the Project.

Rough and Fine Construction Works, Electrical, Mechanical, Electromechanical 
Production, Infrastructure and Landscaping of the Reinforced Concrete 
Hospital Building to be Established on 20.000 m2 area. Gynecology and 
Pediatrics Hospital with 477 Beds was Completed in 1010 Days.

06/09/2015

29/11/2012

T.R. Governorship of Istanbul, Project Coordination Unit

Istanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ÜMRANİYE PEDIATRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL 
(477 BEDS) سريًرا(مستشفى عمرانية لطب األطفال والنساء والوالدة 477(

قوالب،  م2  حديد، 258.000  طن  خرسانة، 11.000  م3  يقارب 65.400  ما  المشروع  في  استخدم 
29.000 م2 أعمال للواجهات

98.155 م2

29/11/2012

06/09/2015

اسطنبول - تركيا

رئاسة إدارة التجمعات السكنية - رئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تنفيذ األعمال الخشنة واألعمال الناعمة لمبنى المستشفى المشيد من الخرسانة المسلحة على مساحة 20.000 
م2، واألعمال الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية والبنية التحتية وتنظيم البيئة. أنجزت مستشفى النساء 

والوالدة وطب األطفال بسعة 477 سريًرا خالل 1010 يوًما
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Total area: 83.278 sqm, Land area: 15.63 ha, Car parking: 450 sqm

The works for the project designed with the PPP model for the city of Turkistan located 
in the Turkistan Region in the South of Kazakhstan have started in June 2019 and involve 
the construction and maintenance of a multidisciplinary hospital. The city hospital 
project with an indoor area of 86,000 m2  will have a total bed capacity of 762, and 24 
operation theaters. The Diagnosis, Treatment and Imaging Units and the Laboratory, 
Sterilization, Kitchen, and Laundry areas included in the project and planned according 
to the international central perating system will be equipped with advanced technology.
 
The campus has an a vehicle capacity of 534 for patients, personnel, and visitors. There is 
also a helicopter pad. There are 26 polyclinics in the hospital. The project aims to provide 
the highest standards of service to both hospital personnel and patients with its modern 
and spacious structure, hygienic and large double rooms, and clean and spacious social 
spaces. It is a city hospital project aimed at providing the comfort of social life in the 
working environment to hospital personnel with social spaces such as conference halls, 
cafes, restaurants, and children’s playgrounds.

14/12/2022

Year 2020

PPP Contract

Turkistan City

TURKISTAN MULTIPROFILE REGIONAL HOSPITAL (570+192 BEDS)

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

Total beds; 570+192, 
Total Outpatient Clinics; 26 , 
Operating Theaters; 24, 

سرير(مستشفى مدينة تركستان 192+570(

إجمالي عدد األسرة:  570 + 192 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 26

عدد غرف العمليات: 24

مساحة األرض: 15.63 هكتار، مساحة موقف السيارات: 450 متر مربع، مساحة البناء: 83.277,84 
متر مربع

عام 2020

14/12/2022

مدينة تركستان

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة تركستان الواقعة في منطقة تركستان في جنوب كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وقد بدأ المشروع في يونيو/حزيران 2019، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد 
التخصصات. تبلغ المساحة اإلنشائية المغلقة لمشروع مستشفى المدينة 86.000 م2، ويضم 24 غرفة عمليات 
وبسعة إجمالية تبلغ 762 سريًرا. يوجد داخل المجمع موقف سيارات مفتوح لخدمة المرضى والموظفين والزوار 
يتسع لـ534 سيارة. كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. يوجد 26 عيادة داخل المستشفى. يهدف المشروع إلى 
تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، والغرف الواسعة التي تتسع 
لشخصين وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. يهدف مشروع مستشفى 
المدينة إلى توفير راحة الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق االجتماعية مثل قاعات 

المؤتمرات والمقاهي والمطاعم والمناطق المخصصة للعب األطفال





182 183

Total area: 90.218sqm, Land area: 15 ha, Car parking: 14 935.16,

Year 2022

Year 2020

PPP Contract 

PETROPAVLOSK City

PETROPAVLOVSK MULTIPROFILE HOSPITAL (480+145 BEDS)

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

Total beds; 480+145, 
Total Outpatient Clinics; 27, 
Operating Theaters; 22, 

The works for the project designed with the PPP model for the city of Petropavlovsk 
located in the North of Kazakhstan have started in June 2019 and involve the 
construction and maintenance of a multidisciplinary hospital. The city hospital project 
with an indoor area of 92,000 m2 will have a total bed capacity of 625, and 22 operation 
theaters. The Diagnosis, Treatment and Imaging Units and the Laboratory, Sterilization, 
Kitchen, and Laundry areas included in the project and planned according to the 
international central operating system will be equipped with advanced technology.
 
The campus has an indoor parking area with a vehicle capacity of 408 for patients, 
personnel, and visitors. There is also a helicopter pad. There are 27 polyclinics in 
the hospital. The project aims to provide the highest standards of service to both 
hospital personnel and patients with its modern and spacious structure, hygienic and 
large double rooms, and clean and spacious social spaces. It is a city hospital project 
aimed at providing the comfort of social life in the working environment to hospital 
personnel with social spaces such as conference halls, cafes, restaurants, and children’s 
playgrounds.

)480+145سرير(مستشفى مدينة بتروبافلوفسك

إجمالي عدد األسرة:  480 + 145 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 27

عدد غرف العمليات: 22

البناء:  مساحة  مربع،  متر    14.935,16 السيارات:  موقف  مساحة  هكتار،   15 األرض:  مساحة 
90.218,36 متر مربع

عام 2020

عام 2020

مدينة بتروبافلوفسك

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة بتروبافلوفسك الواقعة في شمال كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، وقد بدأ المشروع في يونيو/حزيران 2019، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد التخصصات. تبلغ 
المساحة اإلنشائية المغلقة لمشروع مستشفى المدينة 92.000 م2، ويضم 22 غرفة عمليات وبسعة إجمالية 

تبلغ 625 سريًرا.
 يوجد داخل المجمع موقف سيارات بسعة 408 سيارة، منها منطقة مغطاة بسعة 291 سيارة ومنطقة مفتوحة 
بسعة 117 سيارة. كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. ويوجد 27 عيادة داخل المستشفى. يهدف المشروع 
إلى تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، والغرف الواسعة التي تتسع 
لشخصين وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. يهدف مشروع مستشفى 
المدينة إلى توفير راحة الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق االجتماعية مثل قاعات 

المؤتمرات والمقاهي والمطاعم والمناطق المخصصة للعب األطفال
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Total area: 193 611 sqm, Land area: 21 ha, Car parking: 22 871 sqm

Year 2023

Year 2020

PPP Contract 

NURSULTAN City

Construction Area

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

ASTANA MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL (800+ 267  BEDS)

Description

Technical Data

Total beds; 800+267,
Outpatient Clinics; 27, 
Operating Theaters; 39, 

The works for the project designed with the PPP model for NurSultan, the capital of 
Kazakhstan, have started in early 2020 and involve the construction and maintenance of 
a multidisciplinary hospital. The city hospital project with an indoor area of 196,000 m2 
will have a total bed capacity of 1067, and 39 operation theaters.  The Diagnosis, Treatment 
and Imaging Units and the Laboratory, Sterilization, Kitchen, and Laundry areas included 
in the project and planned according to the international central operating system will be 
equipped with advanced technology.
 
Designed in compliance with the JSI Standards, the project including academic units, 
classrooms, conference and seminar halls. The planned completion date is December 
2022. The campus has an indoor parking area for patients, personnel, and visitors. The fa-
cility also offers a social district and social spaces for medical students, personnel, patients, 
and visitors as well as a helicopter pad. There are 27 polyclinics in the hospital. The project 
aims to provide the highest standards of service to both hospital personnel and patients 
with its modern and spacious structure, hygienic and large double rooms, and clean and 
spacious social spaces. It is a city hospital project aimed at providing the comfort of social 
life in the working environment to hospital personnel with social spaces such as confer-
ence halls, cafes, restaurants, and children’s playgrounds.

)800+267سرير( مستشفى مدينة نور سلطان - جامعة طب األستانة

إجمالي عدد األسرة:  800 + 267 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 27

عدد غرف العمليات: 39

مساحة األرض: 21 هكتار، مساحة موقف السيارات: 22.871  متر مربع، مساحة البناء: 193.611 
متر مربع

عام 2020

عام 2023

 مدينة نور سلطان

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة نور سلطان عاصمة كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
وقد بدأ المشروع في بداية عام 2020، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد التخصصات. إجمالي المساحة 
اإلنشائية المغلقة لمشروع مستشفى المدينة يبلغ 193.000 م2، ويضم 39 غرفة عمليات وبسعة إجمالية 
تبلغ 1067 سريًرا. وحدات التشخيص والعالج والتصوير والمختبرات ومناطق التعقيم والمطبخ والغسيل قد 
ُخططت وفًقا لنظام التشغيل المركزي الدولي المتضمن في المشروع، وستكون مجهزة على أعلى مستوى من 

التكنولوجيا.

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع وحدات أكاديمية، وقاعات دراسية وقاعات للمؤتمرات والندوات. المشروع 
مصمم وفًقا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة )JSI(، ومن المقرر إنجازه في ديسمبر/ كانون األول 2022.

يوجد داخل المجمع موقف سيارات بسعة 746 سيارة، منها منطقة مغطاة بسعة 296 سيارة ومنطقة مفتوحة 
بسعة 644 سيارة للمرضى والموظفين والزوار. باإلضافة إلى ذلك، يوجد مناطق للمرافق االجتماعية وشارع 
للحياة االجتماعية لطلبة الطب والموظفين والزوار، كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. ويوجد 27 عيادة داخل 
المستشفى. يهدف المشروع إلى تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، 
والغرف الواسعة التي تتسع لشخصين وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. 
يهدف مشروع مستشفى المدينة إلى توفير راحة الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق 

االجتماعية مثل قاعات المؤتمرات والمقاهي والمطاعم والمناطق المخصصة للعب األطفال
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17.280 m2

1. Medical Gas and Equipments Factory: 2.160 m2

2. Medical Furniture Factory: 2.160 m2

3. O£ce Furniture Factory: 2.160 m2

4. Prefabricated Buildings Factory: 6.480 m2

5. PVC, Aluminum Factory: 2.160 m2

6. Administrative Block and Other Supports Units: 2.550 m2

40.200 m2

19.830 m2

Manufacturing Plant

Description

Construction Area

Land Area

YDA INDUSTRIAL PARK-ASTANA TECHNOPOLIS SEZ  ASTANA TECHNOPOLIS SEZ–YDA المنطقة الصناعية لـ

مصانع اإلنتاج

التوضيح

المساحة اإلنشائية

مساحة األرض

17.280 م2

1.  مصنع الغاز الطبي ومعداته: 2.160 م2
2.  مصنع األثاث الطبي: 2.160 م2

3.  مصنع األثاث المكتبي: 2.160 م2
4.  مصنع المباني الجاهزة: 6.480 م2

5.  مصنع البولي فينيل كلوريد )PVC( واأللمنيوم: 2.160 م2
6.  الكتلة اإلدارية ووحدات الدعم األخرى: 2.550 م2

40.200 م2

19.830 م2

189
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Supplying and assembling 3.000 tons iron. Equipment: Supplied from British 
Conn – Welt, American CMI and Swiss Metso.

1.200 Tons/Hour. Construction of the coal washing facility which will work 7 
millions of tons annual production at 800 tons/hour capacity. Project design 
and engineering was done by British Dorr – Oliver.

26/10/2006

14/04/2005

Turkish Coal Enterprises Inc.

Manisa-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SOMA COAL WASHING PLANT مصنع سوما لغسيل الفحم - مانيسا

بناء منشأة غسيل الفحم بقدرة إنتاجية 1.200 طن /ساعة و7 مليون طن سنوياً وستعمل بقدرة 
800 طن/ساعة. تم تنفيذ مخطط المشروع والهندسة من قبل شركة دور - أوليفير اإلنكليزية

توريد وتركيب 3.000 طن من الصلب. توريد المعدات من شركة كون - ويلت اإلنكليزية و CMI األمريكية 
وميتسو السويدية

14/04/2005

26/10/2006

مانيسا - تركيا

الشركة التركية المساهمة لمؤسسات الفحم

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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 564.000 m3 / Day

Within “İvedik Treatment Plant” as the biggest clean water treatment plant 
of Turkey, Improving the 1st and 2nd Units and Constructing the 3rd Unit . 
Capacity 564 000 m3 / Day

“İvedik Treatment Plant” as the biggest clean water treatment plant of Turkey 
is planned for treating the raw surface water supplied from Çamlıdere and 
Kurtboğazı dams through modern technological means to meet tap and 
process water needs.

01/09/2014   

10/12/2012  

Ankara General Directorate of Water and Sewage, 
Water Construction Department

Ankara-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

İVEDİK CLEAN WATER TREATMENT PLANT محطة تنقية مياه الشرب أيفاديك

أعمال تحسين الوحدة 1 و 2 وبناء الوحدة 3 في نطاق مشروع »منشأة التنقية في أيفاديك« التي 
تعتبر أكبر منشأة لتنقية مياه الشرب في تركيا. قدرتها 564.000 م3/اليوم

564.000 م3 /يوم

10/12/2012

01/09/2014

أنقرة - تركيا

المديرية العامة إلدارة المياه والصرف الصحي بأنقرة - رئاسة دائرة اإلنشاءات المائية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تعتبر »منشأة تنقية أيفاديك« أكبر منشأة لتنقية المياه في تركيا، وهي مصممة بهدف تنقية المياه السطحية المؤمنة توضيح
من سد جاملي ديري وكورت بو غازي بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتلبية احتياجات المياه لالستخدامات 

العادية والصناعية



196 197

NOBEL PHARMACEUTICAL FACTORY

5.500 m2

Pharmaceutical factory with 5.500 m2 indoor space, rough, steel, 
architectural, electrical, mechanical, electromechanical works, infrastructure 
and landscaping.

Completed in 180 days.

29/11/2004

25/03/2004

Nobel İlaç Inc.

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مصنع نوبيل لألدوية والمنتجات الصيدالنية

والميكانيكية  الكهربائية  واألعمال  والمعمارية  الفوالذية  واألعمال  الخشنة  االنشائية  األعمال 
وااللكتروميكانيكية والبنية التحتية وتنظيم البيئة لمصنع األدوية والمنتجات الصيدالنية الذي تبلغ 

مساحة المنطقة المغلقة به 5.500 م2

5.500 م2

25/03/2004

29/11/2004

ألماتا - كازاخستان

شركة نوبيل المساهمة  لألدوية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تم إكمال المشروع خالل 180 يومتوضيح



KURTALAN CEMENT PLANT

11.250 m2

Excavation 600,000 m3 , Concrete 115,000 m3

Construction of Cement Plant with 900.000 Tons/Year Capacity. Steel and 
equipment works Silos (h=70 m and 12 m. radius), Cooler and Freezer Units 
and all mechanical equipments

24/12/1982

07/03/1977

Turkey Cement Industry Trade Inc. General Directorate

Siirt-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مصنع أسمنت كورتاالن

أعمال حفر 600.000  م3، خرسانة 115.000 م3

11.250 م2

07/03/1977

24/12/1982

سيرت - تركيا

 المديرية العامة لشركة تركيا المساهمة لصناعة اإلسمنت والتجارة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
بناء مصنع أسمنت بقدرة إنتاج 900.000 طن/سنوياً. أعمال الصلب والمعدات، صوامع )بارتفاع 70 م، بقطر 

12 م( وحدات التبريد والتجميد، وجميع المعدات الميكانيكية

Excavation 275,000 m3 , Concrete 40,000 m3

Construction and Mechanical Equipments of the Cement Plant with 600,000 
Tons/Year Capacity

21/04/1980

05/01/1977

Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

Diyarbakır-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ERGANİ CEMENT PLANT مصنع أرغاني لألسمنت

بناء مصنع أسمنت بقدرة إنتاج 600.000 طن/سنوياً والمعدات الميكانيكية

أعمال حفر 275.000 م3، خرسانة 40.000 م3

05/01/1977

21/04/1980

ديار بكر - تركيا

 المديرية العامة لشركة تركيا المساهمة لصناعة اإلسمنت والتجارة

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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DENİZLİ CEMENT PLANT 2nd SECTION

4.200 m2

Excavation 175.000 m3 , Concrete 25.000 m3.

Construction of the Cement Plant and Mechanical Equipments with 500.000 
Tons/Year Capacity.

01/08/1999

01/06/1988

Göltaş

Denizli-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

القسم 2 من مصنع أسمنت دنيزلي

أعمال حفر 175.000 م3، خرسانة 25.000 م3

4.200 م2

01/06/1988

01/08/1999

دنيزلي - تركيا

)GÖLTAŞ(شركة جولتاش

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
بناء مصنع أسمنت بقدرة إنتاج 500.000 طن/سنوياً والمعدات الميكانيكية

10.000 m2

H: 14 m reinforced concrete and steel composite structure.

Tobacco warehouse including all construction works and mechanical 
equipments.

02/10/2000

27/10/1999

Tekel, Tütün, Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş

Hatay-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TEKEL TOBACCO WAREHOUSE مستودع تيكيل للمنتجات الدخانية

بناء مركب من الخرسانة المسلحة والصلب بطول: 14 م

10.000 م2

27/10/1999

02/10/2000

هاتاي - تركيا

شركة تيكيل المساهمة للمنتجات الدخانية والملح ومنشآت الكحول

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
كافة أعمال البناء ومستودع منتجات دخانية باإلضافة إلى المعدات الميكانيكية
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NATIONAL MUSEUM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

147.000 m2

34.600 m3 concrete, 3.740 tons iron and 296.000 m2 mold were used for 
74.000 m2 indoor space.

Construction of a City Library, animation & conference spaces, simulation 
halls and etc. in 8-Storey Museum. In the 8-storey museum as the biggest 
national history museum of Turkish history which is also one of the ten 
biggest museums of the world has a City Library, Animation and Conference 
Spaces, Simulation Halls, Electronic Sensors & LED Displays.

15/05/2015

11/04/2011

Kazmunaygaz Ltd.

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

المتحف الوطني الكازاخستاني

تم استخدام 34.600 م3 من الخرسانة و 3.740 طن من الحديد و 296.000 م2 من القوالب في مساحة 
مغلقة قدرها 74.000 م2

11/04/2011

15/05/2015

أستانا - كازاخستان

147.000 م2

LED

).Kazmunaygaz Ltd(كازمونايغاز المحدودة

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

المساحة اإلنشائية

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

أعمال بناء مكتبة المدينة وصاالت للرسوم المتحركة والمؤتمرات وصاالت للمحاكاة في المتحف المؤلف من 
8 طوابق. يعتبر هذا المتحف المؤلف من 8 طوابق أكبر متحف تاريخي في العالم التركي وكذلك من بين أكبر 
10 متاحف في العالم، يضم المتحف مكتبة المدينة وصاالت للرسوم المتحركة والمؤتمرات وصاالت للمحاكاة 

ومستشعرات إلكترونية وشاشات 
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ASTANA CITY 1.500-SEAT AMPHITHEATER BUILDING

45.000 m2

Amphitheater Building with 1.500-seat.

Amphitheater Building with reinforced concrete rough works, fine works, 
infrastructure and environmental landscaping works was completed in 570 
days.

05/11/2017

08/04/2016

Astana Governorship-Kazakhstan

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مبنى مسرح أمفي مدينة أستانا بسعة 1.500 شخص

مبنى مسرح أمفي بسعة 1500 مقعد

08/04/2016

05/11/2017

أستانا - كازاخستان

45.000 م2

محافظة أستانا - كازاخستان

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

المساحة اإلنشائية

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

اكتمل مبنى مسرح أمفي واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة وأعمال البنية التحتية وتنظيم البيئة خالل 570 يوم
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ROKETSAN

Building Coverage: 2737.74 m2 / Building Construction Area: 12872.02 m2

Approximately 9,650 m3 of concrete, 1,068 tons of iron and 32,900 m2 
of mold were used within the scope of the project. The total amount of 
earthwork was 12,000 m3.

* The Service Building of Roketsan Elmadağ Campus consists of B+G+3 
floors + The technical floor. All designs and projects have been made by 
YDA in accordance with the contract and the construction process is 
ongoing. When the construction of the service building is completed, the 
o£ce needs of the senior management and all technical units of Roketsan, 
one of the important technology companies of our country, will be fulfilled 
thanks to this building equipped with technological facilities in all respects.
Thanks to this building, the entire administrative sta� of Roketsan will have 
the opportunity to work in a healthier and more peaceful environment. 
* The Service Building of Roketsan Elmadağ Campus with a capacity of 650 
people is equipped with:
17 special administrative o£ces with interiors designed by YDA
The Briefing Hall, the VIP Lounge, several meeting rooms, the dining room, 
foyer and waiting areas, and several o£ce sections.
The building provides outdoor parking with a capacity of 60 vehicles.
* The building has a total of 8750 m2 facade application.
* Entry to the building is provided at 3 points: Protocol Entrance, Main 
entrance, and Visitor Entrance, which are separated based on the user 
profile. 
* The building has 5 fire escapes, 3 elevators including one VIP elevator, and 
1 freight elevator that will serve the administration floor.

2021

3/24/2020

ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş.

ELMADAĞ /ANKARA

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

إنشاء المبنى الخدمي لمجمع روكيتسان في إلماداغ

استخدم في نطاق المشروع ما يقارب: 9.650 م3 خرسانة و 1.068 طن حديد و 32.900 م2 قوالب. 
وبلغ إجمالي أعمال الحفر 12.000 م3.

مساحة القاعدة: 2737.74 م2
المساحة اإلنشائية للمبنى: 12872.02 م2 

3/24/2020

2021

إلماداغ – أنقرة

شركة روكيتسان المساهمة لصناعة وتجارة الصواريخ
)ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC. A.Ş.(

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

يتكون المبنى الخدمي في مجمع روكيتسان في إلماداغ من قبو + طابق أرضي + 3 طوابق علوية + 
طابق فني. تولت شركة YDA وضع كافة التصاميم والمشاريع بموجب العقد. وبانتهاء أعمال تشييد المبنى 

الخدمي، تتم تلبية جميع االحتياجات المكتبية لإلدارة العليا لشركة روكيتسان -وهي إحدى الشركات الهامة في 
القطاع التكنولوجي في دولتنا- واالحتياجات المكتبية لجميع وحداتها الفنية بفضل هذا المبنى المجهز بالمرافق 

التكنولوجية من جميع النواحي. وسيتوافر لجميع الموظفين اإلداريين بشركة روكيتسان بيئة عمل صحية 
وهادئة بفضل هذا المبنى.

* المبنى الخدمي لمجمع روكيتسان في إلماداغ  يتسع لـ650 شخص :
ويحتوى على 17 غرفة خاصة لإلدارة العليا، وقاعة للمؤتمرات، وقاعة كبار الشخصيات، وعدد كبير من 

قاعات االجتماعات، وقاعة للطعام، بهو وقاعات انتظار والكثير من المكاتب، تصميمها الداخلي مصمم من قبل 
شركة YDA، كما يوجد هناك موقف مفتوح للسيارات بسعة 60 سيارة

* يبلغ إجمالي أعمال الواجهات بالمبنى 8750 م2.
* يمكن دخول المبنى من 3 نقاط بحسب الداخلين، حيث يشمل مدخل البروتوكوالت والمدخل الرئيسي ومدخل 

الزوار.
* يوجد بالمبنى 5 ساللم حريق و 3 مصاعد واحد منها لكبار الشخصيات، ويوجد مصعد شحن من أجل طابق 

المدراء
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ASELSAN REHIS GÖLBAŞI FACIITIES STAGE 2 PROJECT

52,633 m2

“ASELSAN REHIS GÖLBAŞI FACIITIES STAGE 2 Project consists of a project 
plan of Basement+Sub Ground+Upper Ground + 1st Floor and 2nd Floor.  It 
is designed as a high-security building and the circulations in the structure 
are clearly divided. The entrance to the o£ce areas and the entrance to 
the laboratory/production/test areas are designed to be built from separate 
blocks in the project. These blocks have controlled transitions between each 
other. Protocol entry is separated from sta� and visitor entry. The building is 
constructed as a A Block o£ce areas, B-C Block laboratory and test areas. 
Curtain wall systems, aluminum composite panel coatings, fiber reinforced 
concrete panels and sandwich panels are used in the project.  “

Interiors are flexibly designed to meet the dynamic structure of the company. There 
are 6 passenger elevators used to access the o£ce areas, 6 passenger elevators used to 
access the test and lab areas and 2 freight elevators with a capacity of 5000 kg. There 
are a total of 14 fire escapes. 
 
In the o£ce and laboratory blocks, small cafeterias and terraces/recreation areas and 
courtyards are created for the company sta� to go during their breaks.

Ongoing

30.09.2020

ASELSAN A.Ş

GÖLBAŞI / ANKARA

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مشروع المرحلة الثانية لمرافق أسيلسان ريهيس كولباشي

يتكون مشروع المرحلة الثانية لمرافق أسيلسان ريهيس كولباشي: من بدروم + طابق تحت األرض + طابق 
علوي + الطابق األول والطابق الثاني. المبنى مصمم بحيث يكون عالى األمان والدوائر مخصصة بشكل 
واضح في المبنى. مدخل األماكن المكتبية  ومداخل المختبر / مناطق اإلنتاج / مناطق االختبار مصممة 
بحيث تكون في بلوكات منفصلة عن بعضها. يوجد بين هذه البلوكات ممرات خاضعة للمراقبة.  مدخل 
البروتوكوالت منفصل عن مدخل الموظفين والزوار. البلوك أ بالمبنى يضم األماكن المكتبية، والبلوك ب 

والبلوك ج يضمان مناطق المختبرات واالختبارات.

استخدمت أنظمة الحائط الساتر، وتركيبات ألواح األلمنيوم المركبة، وألواح الخرسانة المقواة باأللياف وألواح 
الساندوتش في المشروع

52.633 م2

30/09/2020

كولباشي - انقرة

قيد اإلنجاز

شركة أسيلسان

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

صممت األماكن الداخلية بمرونة بحيث يتناسب مع الهيكل الديناميكي للمؤسسة. يوجد في المبنى 6 مصاعد 
مناطق  لخدمة  بسعة 5000 كجم  و 2 مصاعد شحن  و 6 مصاعد ركاب  المكاتب،  مناطق  تخدم  ركاب 

االختبارات والمختبرات. ويوجد 14 سلًما للحرائق.

تم إنشاء كافتريات وشرفات ومناطق لالستراحة وحدائق داخلية، في مناطق المكاتب والمختبرات لتلبية احتياجات 
الموظفين للراحة



A-400m Aircraft Maintenance Hangar Construction (10.792 M² 6.100 Ton 
Steel Construction ) 
Ndi Workshop Building (653,40 M²)
Heating Center Building (277,44 M² )
Transformer And Generator Building (277,44 M²)
Fire Extinguishing Water Tank Construction (858,70 M² - 2.000 Ton)
Aircraft Parking Area And Connection Taxiole (9.500,00 M² )

The Structural Steel construction was completed by using 6,100 tons of steel 
material and 2-hour fire paint, for the maintenance services of the Air Force 
A-400 M transport aircraft. 10.200 m2 Seam Roof and 10.500 m2 Facade Heat 
Insulation Performance High Painted Galvanized Sheet Sandwich Material.  
Hangar Floor Is Epoxy Coated. 
Construction with Auxiliary Service Buildings, Apron and Taxi Roads was 
completed on 28.04.2021 and reached the temporary acceptance stage. 

28.04.2021

A-400M Aırcraft Maıntenance Hangars

Kayseri - Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Employer

CONSTRUCTION OF A-400M AIRCRAFT
MAINTENANCE HANGARS

216

توضيح

A-400Mبناء حظائر صيانة طائرات

إنشاء حظيرة صيانة طائرات A-400M )10.792 م2 - بناء من الفوالذ 6.100 طن(
مبنى ورشة NDI )653.40 م2(
مبنى مركز التدفئة )277.44 م2(

مبنى المولدات والمحوالت )277.44 م2(
بناء خزان مياه إطفاء الحريق )858.70 م2 - 2.000 طن(

منطقة وقوف الطائرات وطريق سيارات األجرة )9.5000.00 م2(

28/04/2021

قيصري - تركيا

A-400M حظيرة صيانة طائرات

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

صاحب العمل

تم االنتهاء من البناء الفوالذي باستخدام 6.100 طن من المواد الفوالذية، وطالء مضاد للحريق لمدة ساعتين، 
لخدمات صيانة طائرات النقل A-400M التابعة للقوات الجوية. سقف معدني 10.200 م2، و10.500 م2 
من مواد ألواح الساندوتش المجلفنة المطلية بطالء مموه تتمتع بأداء عاٍل للعزل الحراري. أرضية الحظيرة 

مطلية باإليبوكسي. 
بتاريخ  السيارات  وطرق  الطائرات  توقف  وباحة  اإلضافية  الخدمات  مباني  إلى  باإلضافة  البناء  أنجر 

2021/04/28، ووصلت لمرحلة القبول المؤقت
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HAVELSAN TECHNOLOGY CAMPUS PROJECT

Building Coverage: 16,283.51 m2 / Building Construction Area: 70,818.15 m2

Approximately 54,000 m3 of concrete, 5,720 tons of iron and 136,000 m2 of 
mold were used within the scope of the project.

* The HAVELSAN Technology Building will be constructed in line with 
the mission and vision of HAVELSAN with 8 blocks in the first stage and 8 
floors including 2 Basement Floors, 2 Ground Floors, 4 O£ce Floors with 
a total indoor area of 70,818.15 m2. The building will serve our country 
with technological infrastructures and provide an environmentally-friendly 
technological base with a relaxed and comfortable environment and social 
spaces where the sta� can work e£ciently and productively.
* Havelsan Technology Campus with a capacity of 2000 people is equipped 
with:
The Multi-Purpose Hall with a capacity of 400 people,
The Dining Hall with a capacity of 746 people,
Indoor Parking with a capacity of 530 vehicles, and 
Outdoor Parking with a capacity of 33 vehicles.
* The natural floor 1st Section Landscaping area on the sub-ground floor 
and the ground floor is 25,500 m2 in total. 
* The building has a total of 34,600 m2 facade application.
* Entry to the building is provided at 3 points: Protocol Entrance, Main 
entrance, and Visitor Entrance, which are separated based on the user 
profile. Controlled entry is also possible via parking connections.
* Vertical access is provided by 6 fire escapes, 6 elevator halls, and 3 
common steel stairs.

15/12/2021

5/7/2019

Astana Governorship-Kazakhstan

Çankaya / ANKARA

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

أبراج هالك بنك -  المركز المالي ألسطنبول

استخدم في المشروع ما يقارب: 54.000 م3 خرسانة و 5.720 طن حديد و 136.000 م2 قوالب

مساحة القاعدة: 16,283.51 م2 المساحة اإلنشائية للمبنى: 70,818.15 م2

5/7/2019

15/12/2021

تشانكايا - أنقرة

مشروع مجمع هاويلسان التكنولوجي
)HAVELSAN A.Ş.(

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

المرحلة األولى من المبنى التكنولوجي لشركة هاويليسان مقسمة إلى 8 بلوكات، تضم طابقي قبو وطابقي مدخل 
و 4 طوابق مكاتب أي ما مجموعه 8 طوابق، وتبلغ إجمالي المساحة المغلقة للمبنى 70,818.15 م2، وقد تم 
إنشاؤه وفقاً لرؤية ورسالة شركة هاويليسان وهو يحتوي على بنية تحتية تكنولوجية وبيئة عمل هادئة ومريحة 

للموظفين ومرافق اجتماعية وسيكون بمثابة قاعدة تكنولوجية صديقة للبيئة.
* مجمع هاويليسان التكنولوجي بسعة 2000 شخص، يضم:

قاعة متعددة االستخدامات بسعة 400 شخص.
قاعة طعام بسعة 746 شخص.

موقف سيارات مغلق بسعة 530 سيارة وموقف سيارات مفتوح بسعة 33 سيارة.
* أعمال القسم األول من المناظر الطبيعية الموجودة في الطابق السفلي واألرضي تبلغ 25.500 م2.

* إجمالي أعمال الواجهات بالمبنى 34.600 م2.
* يمكن دخول المبنى من 3 نقاط بحسب الداخلين، حيث يشمل مدخل البروتوكوالت والمدخل الرئيسي ومدخل 

الزوار. كما تخضع المداخل للمراقبة من خالل التوصيالت بموقف السيارات.
* يوجد بالمبنى 5 ساللم للهروب من الحريق و6 أروقة للمصاعد، و3 ساللم فوالذية مشتركة، لضمان إمكانية 

الوصول الرأسي بالمبنى
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İSTANBUL FINANCE CENTER HALK BANK TOWERS

409.664 m2

764.000 m2 mold, 44.800 tons iron, 233.000 m3 concrete and 60.000 m2 
aluminum curtain wall including 20.000 m2 natural stone siding.

The mixed project consists of two o£ce towers with 46 and 34 floors and 
three commercial 8-storey buildings.

Ongoing.

08/12/2016

Halk Bank - Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Istanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

أبراج هالك بنك -  المركز المالي ألسطنبول

سيتم إنجاز أعمال 764.000 م2 من القوالب و 44.800 طن من الحديد و 233.000 م3 من الخرسانة 
و 60.000 م2 من أعمال الجدران الستائرية المصنوعة من األلمنيوم و 20.000 م2 من أعمال التغطية 

باألحجار الطبيعية

409.664 م2

08/12/2016
قيد اإلنجاز

أسطنبول - تركيا

 شركة هالك المساهمة لشراكة االستثمارات غير المنقولة
)Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
األبراج المنفذة في نطاق مشروع كارما: تشمل برجي مكاتب مؤلفة من 46 و 34 طابق وثالث مباٍن تجارية 

كل مبنى مؤلف من 8 طوابق
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917.401 m2

3.405 4+1 housing units, landscaping of common spaces and indoor parking 
lots of these housing units as well as 10.000 m2 Social Cultural Facilities, 
sports facilities will be delivered to the cooperative in 2 phases and 34 blocks.

Housing units started to be constructed on the cooperative lands based on 
construction agreement in return for land share.

Ongoing.

02/06/2017

Akçalı Limited Land and Housing Cooperative

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

AKÇALI LAND AND HOUSING COOPERATIVE UNITS  مساكن تعاونية س.س أكجالي لألراضي وبناء المساكن

 سيتم تسليم التعاونية بعد إنجاز بناء 34 بلوك على مرحلتين بما يشمل: البنية التحتية لمساكن 4+1 عددها
 3.405 مسكن، والمساحات المشتركة للبنى الفوقية وتنظيم المناظر الطبيعية، وموقف السيارات المغطى لهذه

المساكن والتجهيزات االجتماعية والمرافق الرياضية والمرافق الثقافية االجتماعية بمساحة 10.000 م2

917.401 م2

02/06/2017
قيد اإلنجاز

أنقرة - تركيا

 تعاونية س.س أكجالي لألراضي وبناء المساكن
)S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi(

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تم البدء ببناء المساكن المملوكة ألصحاب الحق بنظام التملك مقابل حصة في األرض، على األراضي التابعة 

للتعاونية.
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15.000 m2

 Technical Data: Consisting of 2-storey blocks in 6.000 m2 courtyard with 
14.000 m2 rentable space.

Description: SDU Social Center of SDU having 78.000 students with 55.000 
in the campus has the Covered Bazaar characteristics of the classical Turkish 
architecture.

18/01/2019

28/04/2015

Chancery of Süleyman Demirel University, the Administrative and Financial 
A�airs Department

Isparta-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SOCIAL CENTER مركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال

يوجد بها منطقة قابلة للتأجير بمساحة 14.000 م2، وتتكون من بلوكات مكونة من طابقين، حول 
فناء داخلي بمساحة 6.000 م2.

15.000 م2

28/04/2015

18/01/2019

اسبرطة - تركيا

رئاسة جامعة سليمان دميرال - رئاسة دائرة الشؤون اإلدارية والمالية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
مركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال -التي تحتضن 78.000 طالب، 5000 منهم داخل الحرم 

الجامعي- تحمل خصائص السوق التركي المغطي الموجود في العمارة التركية الكالسيكية
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ULUS CULTURAL CENTER

90.000 m2

164.500 m2 mold, 7.650 tons iron, 280.000 m3 excavation, 55.000 m3 concrete 
will be used.

Cultural center, covered bazaar and minibus stops construction project is 
planned as a center of attraction for Ulus, one of the oldest settlements of 
Ankara and nearby central districts.

Ongoing.

23/08/2016

Metropolitan Municipality of Ankara, Department of Cultural and Natural Heritage

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مركز أولوص الثقافي

سيتم استخدام 16.500 م2 من القوالب و 7.650 طن من الحديد و 280.000 م3 من أعمال 
الحفر  و 55.000 م3 من الخرسانة

90.000 م2

23/08/2016
قيد اإلنجاز

أنقرة – تركيا

بلدية أنقرة الكبرى -  رئاسة دائرة الثقافة والتراث الطبيعي

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تم التخطيط لتنفيذ أعمال بناء المركز الثقافي والسوق المغطى ومواقف حافالت النقل الصغيرة، بحيث يكون 

مركز جذب لمنطقة أولوص - أحد أقدم أماكن االستيطان بأنقرة- وللمناطق المجاورة لها

6.500 m2

Approx. 3,800 m3 Concrete, 550 tons Iron and 21,300 m2 Mold were used 
within the Project.

The facility is the one and only in Turkey with regards to nuclear science and 
technology was completed including its layout and landscaping.

12/12/2010

16/12/2009

T.R. the Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TURKISH ATOMIC ENERGY AUTHORITY PROTON 
ACCELERATOR FACILITY منشأة تايك لتسريع البروتون

سيستخدم في نطاق المشروع ما يقارب: 3.800 م3 من الخرسانة و 550 طن من الحديد و 
21.300 م2 من القوالب

6.500 م2

16/12/2009

12/12/2010

أنقرة – تركيا

رئاسة الجمهورية التركية - رئاسة إدارة المجمعات السكنية

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تلك المنشأة هي المنشأة األولى والوحيدة في تركيا في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. اكتمل إنشاء المنشأة مع 

تنفيذ موقف للسيارات وتنظيم البيئة والمناظر الطبيعية
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ALMATY FINANCE CENTER

160.000 m2

Approx. 100,000 m3 Concrete, 11,000 tons Iron and 580,000 m2 Mold was 
used within the Project.

Kazkommertsbank main o£ce, Bank Turan Alem main o£ce and Almaty 
Finance Center completed by 4 separate contracts consist of 4 separate 
9-storey buildings with 2 basement floors. Within the project, reinforced 
concrete constructions and face works of each building, fine works of 
common and technical areas and all main mechanical and electrical 
installations and field granite covering works were done.

30/08/2009

25/08/2006

Kazkommertsbank / AFD

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مركز ألماتا المالي

تم في نطاق المشروع استخدام قرابة 100.000 م3 من الخرسانة و 11.000 طن من الحديد 
و580.000 م2 من القوالب

160.000 م2

25/08/2006

30/08/2009

ألماتا - كازاخستان

/AFD كازكوم ميرتس بنك

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
أنجز المقر المركزي لكازكوم ميرتس بنك والمقر المركزي لبنك توران علم ومركز ألماتا المالي من خالل 4 
عقود مستقلة. وتتألف من 4 مباني مستقلة كل منها مكون من 9 طوابق من بينهم طابقي بدروم. األعمال المنجزة 
في نطاق العقود لكل مبنى: هيكل الخرسانة المسلحة وتغطية الواجهات وجميع المرافق الميكانيكية والكهربائية 

الرئيسية، واألعمال الناعمة للمساحات المشتركة والمساحات التقنية، وتركيب الجرانيت
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ALMATY FINANCE CENTER HALYK BANK GENERAL DIRECTORATE

45.000 m2

All fine works, supply and assembly of fixed and movable furniture were done. 
Consists of 7-Storey + 2 basements and approx. 45.000 m2 construction area.

Halyk Bank Kazakhstan General Directorate Building Fine Works Project 
completed in 320 days.

29/06/2016

14/08/2015

Almaty Financial District AFD D LLP

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

المديرية العامة لبنك هالك في مركز ألماتا المالي

تنفيذ جميع األعمال الناعمة وتوريد وتركيب جميع الموبيليا الثابتة والمتحركة. يتألف من 7 طوابق 
+ طابقين سفليين،  تبلغ المساحة اإلنشائية 45.000 م2 تقريًبا

45.000 م2

14/08/2015

29/06/2016

ألماتا – كازاخستان

)Almaty Financial District AFD D LLP(شركة حي ألماتا المالي

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تم إنجاز مشروع األعمال الناعمة لمبنى المديرية العامة لبنك هالك في كازاخستان، خالل 320 يوًما.توضيح
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COURT OF APPEALS

15.000 m2

Approx. 6,000 m3 Concrete, 1,100 tons Iron and 52,000 m2 Mold was used 
within the Project.

Completed in 180 days.

17/09/2008

19/12/2006

Prime Ministry, Undersecretariat of Treasury

Diyarbakır-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

محكمة االستئناف

استخدم في نطاق المشروع قرابة 6.000 م3 من الخرسانة و 1.100 طن من الحديد و 52.000 
م2 من القوالب

15.000 م2

19/12/2006

17/09/2008

ديار بكر - تركيا

مستشارية خزينة رئاسة الوزراء

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تم إكمال المشروع خالل 180 يومتوضيح

147.000 m2

Reconstruction of Potable Water Filtering Station with 200 thousands m3/day 
capacity was completed in 1480 days.

Constructing new facility buildings and face works and roofs of existing 
ones, all interior fine works, steelworks, repair mortar and epoxy insulation 
works of water structures, landscaping, replacing all steel, HDPE and stainless 
piping under/over ground and internal, replacing all valve and pump systems, 
installing and activating hypochlorite system, replacing poly units and 
renewing all other process equipments, renewing heating and ventilation 
systems, replacing all electrical automation materials and equipments.

31/12/2017

10/12/2013

NFS Astana

Astana-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ASTANA CLEAN WATER TREATMENT PLANT إنشاءات تجديد منشأة تنقية مياه الشرب بمدينة أستانة

 أعمال إعادة بناء  محطة تنقية مياه الشرب بسعة 200 ألف م3/يومياً، تم إكمال المشروع خالل
1480 يوم

147.000 م2

10/12/2013

31/12/2017

أستانة - كازاخستان

NFS Astana

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

إنشاء مباني المنشأة الجديدة وتجديد الواجهات واألسقف بالمباني الحالية بالمنشأة، وتنفيذ جميع األعمال الناعمة 
الداخلية للبناء، وإنشاء الهياكل الفوالذية، والقيام بأعمال خلطة التصليح والعزل باستخدام األيبوكسي في المباني 
 HDPE ( المائية، وتنظيم البيئة، وتجديد جميع خطوط األنابيب الفوالذية وأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة
( واألنابيب غير القابلة للصدأ تحت األرض/فوق األرض وداخل المباني، وتجديد جميع أنظمة الصمامات 
والمضخات، وتأسيس نظام هيبوكلوريت وتشغيله، وتغيير وحدات البولي بوحدات جديدة، وتجديد جميع معدات 

العمليات األخرى، وتجديد أنظمة التدفئة والتهوية، وتجديد جميع مواد ومعدات األتمتة الكهربائية
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ESENTAI SHOPPING MALL

128.000 m2

Completion works of Esentai Shopping Mall including electrical and 
mechanical works except rough construction were done.

01/07/2012

01/04/2011

CP Retail Almaty Company LLP

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مركز تسوق أسانتاي

01/04/2011

01/07/2012

ألماتا - كازاخستان

CP Retail Almaty Company LLP

المساحة اإلنشائية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

األعمال المنفذة: أعمال إكمال مركز تسوق أسانتاي عدا اإلنشاءات الخشنة، و األعمال الكهربائية والميكانيكيةالتوضيح

128.000 م2
45.542 m2

A Class-A warehouse with 45.542 m2 indoor space was constructed on 90.000 
m2 land within Almaty International Logistics Park Project. Landscaping, roads 
and infrastructure works were done on the land improved within the project.

Class A logistics warehouse and all auxiliary facilities were completed in 386 
days.

22/06/2007

01/06/2006

Capital Partners

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ALMATY CP LOGISTICS CENTER CONSTRUCTION اللوجستي CPبناء مركز ألماتا

تم بناء مستودع من الفئة أ، تبلغ مساحته المغلقة 45.542 م2 على أرض مساحتها 90.000 م2 
في مشروع ألماتا بارك لوجستيك الدولي. كما ُنفذت أعمال تنظيم بيئة األرض المطورة في نطاق 

المشروع وأعمال الطرق والبنى التحتية

45.542 م2

01/06/2006

22/06/2007

ألماتا - كازاخستان

Capital Partners

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تم إكمال المستودع اللوجستي من الفئة أ وكافة المرافق المساعدة خالل 386 يوًما.توضيح
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İSTANBUL REGIONAL COURT OF JUSTICE

111.000 m2

48.800 m3 concrete, 6,176 tons iron and 332,000 m2 mold used.

Turn-key delivery of the 6-storey the 3rd biggest Justice Palace of Turkey 
including construction, mechanical, electrical, infrastructure and landscaping 
works was completed in 1390 days.

10/10/2017

12/12/2013

T.C.. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı

Istanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

المحكمة العدلية بمنطقة أسطنبول

تم استخدام 48.000 م3 من الخرسانة و 6.176 طن من الحديد و 332.000 م2 من القوالب

111.000 م2

12/12/2013

10/10/2017

أسطنبول - تركيا

 رئاسة دائرة الشؤون التقنية التابعة لوزارة العدل بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

هذا القصر العدلي مكون من 6 طوابق وهو ثالث أكبر قصر عدلي في تركيا. نفذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، توضيح
وأنجزت األعمال اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية والبنى التحتية وتنظيم البيئة خالل 1390 يوًما.
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FORUM KAYSERİ MALL

165.000 m2

5-storey mall has 25 m storey height including -9,00 elevation and +16.00 
elevation. All fine works and electromechanical works were completed within 
the project.

Fine works and electromechanical works of the Mall were done.

31/05/2011

06/05/2010

Multitürk Mall

Kayseri -Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مركز تسوق فورم قيصري

يتألف مركز التسوق من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاعه 25 م، بحيث تشمل مستوى -9 متر، ومستوى 
+16 م. األعمال المنفذة في نطاق المشروع: جميع األعمال الناعمة واألعمال الكهروميكانيكية

165.000 م2

06/05/2010

31/05/2011

قيصري - تركيا

 مول مولتي تورك

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تم إنجاز األعمال الناعمة واألعمال الكهربائية والميكانيكية لمركز التسوقتوضيح
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HASAN DOĞAN STADIUM (15.000 SEAT CAPACITY)

7.935 m3 concrete, 876 tons iron and 70,574 m2 mold used.

All administrative and social areas as management, conference, meeting, 
accommodation, health club, restaurant were completed in a short time as 
4 months

01/02/2014

16/09/2011

Karabük University, Department of Construction Works and Techniques

Karabük-Turkey

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ستاد حسن دوغان )بسعة 15.000 مقعد(

تم إكمال جميع المناطق اإلدارية واالجتماعية مثل اإلدارة والمؤتمرات واالجتماعات واإلقامة 
والنادي الصحي والمطعم، في مدة زمنية قصيرة قدرها 4 أشهر

تم استخدام 7.935 م3 من الخرسانة و 876 طن من الحديد و 70.574 م2 من القوالب

16/09/2011

01/02/2014

كارابوك - تركيا

رئاسة الدائرة الفنية وشؤون البناء ب جامعة كارابوك

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل
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THE EDIC OF ÇANAKKALE PROMOTION CENTER

8.616,74 m2

Embedded reinforced concrete building construction with bored piles with 
80 cm radius, h=18,75 m and h= 23 dimensions up to 18 m foundation depth 
with 8.616,74 m2 Conventional mold and steel construction.

Within construction of Çanakkale Gallipoli Historical National Park Kabatepe 
Promotion Center, a painting and sculpture exhibition hall, 3D film, animation 
museum and simulation center as well as the related infrastructure, refining 
and landscaping works with 2 years of operating services.

10/05/2012

07/09/2010

Directorate of Nature Conservation and National Parks

Çanakkale-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

المركز التعريفي بملحمة جاناق قلعة

مقدارها  تقليدية  وقوالب صب  فوالذي  بهيكل  المدمج،  النوع  من  مسلح  خرساني  مبنى  بناء 
8.616,74 م2، وبركائز مثقوبة بقطر 80 سم وبارتفاع 18,75 م وبارتفاع 23 م، ويصل 

عمق األساس إلى 18 م

8,616.74 م2

07/09/2010

10/05/2012

قلعة جاناق - تركيا

المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق العامة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

ضمن نطاق أعمال بناء المركز التعريفي التاريخي لمتنزه كاباتيبي لشبه جزيرة جاناق قلعة جاليبولي، بنيت قاعة توضيح
معرض الرسم والنحت، ومتحف الرسوم المتحركة واألفالم ثالثية األبعاد، ومركز المحاكاة، والبنية التحتية، 

وأعمال التنقية وتنظيم البيئة وخدمة التشغيل لمدة عامين
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7.226 m2+8.506 m2 +4.116 m2 = 19.898 m2

Construction of a school with 40 classrooms, dormitory with 400 bed, 
conference hall with 500 capacity and a sport hall with 300 capacity.

Brought into education life through donation for Governorship of Istanbul, 
National Education Directorate.

06/09/2019

17/07/2012

Istanbul Governoship (National Education Directorate)

İstanbul-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KADIKÖY ANATOLIAN RELIGIOUS HIGH-SCHOOL FOR BOYS 
(SCHOOL, DORMITORY, CONFERENCE AND SPORTS HALLS) 

 مجمع ثانوية إمام وخطيب قاضي كوي األناضول للذكور )مدرسة، سكن
)طالبي، صالة مؤتمرات وصالة رياضة

بناء مدرسة مؤلفة من 40 فصاًل دراسًيا، وسكن طالبي بسعة 400 سرير وصالة مؤتمرات بسعة 
500 شخص وصالة رياضة بسعة 300 شخص

7.226 م2 + 8.506 م2 + 4.116 م2 = 19.898 م2

17/07/2012

06/09/2019

أسطنبول - تركيا

والية أسطنبول )مديرية التربية الوطنية(

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

ُنفذ المشروع بدون مقابل، باعتباره تبرًعا لمديرية التربية الوطنية بوالية اسطنبول، وبدأت االستفادة منه في توضيح
الحياة التعليمية
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Approx.  190.000 m2

77.000 m3 concrete, 8,000 tons iron and 550,000 m2 mold used.

107.784 m2 construction area of 26 Schools Project started at the same time 
and completed in 9 Months and 16 Days on 14 di�erent construction sites in 
10 di�erent provinces. Remaining 12 di�erent type school projects were also 
completed in less than a year.

27/12/2002

12/02/2002

T.R. Ministry of National Education, Department of Investment and Facilities

Yalova(3), Düzce(2), Malatya, Adıyaman, Trabzon, 
Istanbul, Elazığ, Osmaniye, Antalya, Kahramanmaraş(2), 
Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Muş, Hakkari, Adana, 
Isparta,Bingöl, Van , Kars, Muğla-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

26 SCHOOL PROJECTS IN 22 CITIES

27/12/2002

12/02/2002

رئاسة دائرة االستثمارات والمنشأت التابعة لوزارة التربية الوطنية بجمهورية تركيا 

يالوفا )3(، دوزجي )2(، ماالطيا، أديامان، طرابزون، أسطنبول، أيالزيغ، عثمانية، أنطاليا، 
قهرمان مرعش )2(، ديار بكر، شانلي أورفا، أنقرة، مرسين، موش، هاكاري، أضنة، إسبرطة، 

بينجول، فان، كارس، موغال - تركيا

77.000 م3 من الخرسانة و 8.000 طن من الحديد و 550.000 م2 من القوالب

قرابة 190.000 م2

بدأ جزء من المشروع المؤلف من 26 مدرسة، في 14 موقع عمل مختلف في 10 واليات مختلفة 
الجزء خالل 9 أشهر و  الوقت، وأنجز هذا  إنشائية قدرها 107.784 م2 في نفس  على مساحة 
16 يوًما. وتم إكمال المدارس المتبقية من المشروع وعددها 12 مدرسة مختلفة األنواع، في أقل 

من عام واحد

مشروع 26 مدرسة في 22 مدينة مختلفة

البيانات الفنية

التوضيح

الموقع 

المساحة اإلنشائية

تاريخ االنتهاء

تاريخ العقد

رب العمل
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387.615 m2

270.000 m3 concrete, 27.500 tons iron, 671.000 m2 mold, 640.000 m3 
excavation and 76.000 m2 facework will be done.

5 blocks of 324 apartments, o£ces and commercial buildings. 3.000 m2 
supermarket, 8.000 m2 sports and SPA center and restaurants and cafes with 
2.500 m2 area in total.

2020

15/02/2012

A YDA Group Investment Project.

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

األعمال المنجزة: 270.000 م3 من الخرسانة و 27.500 طن من الحديد و 671.000 م2 
من القوالب و 640.000 م3 أعمال حفر و 76.000 م2 من أعمال الواجهات

387.615 م2

15/02/2012

2020

أنقرة - تركيا

YDA مشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
مجموع 5 بلوكات فيها 324 شقة ومكتب ومبني تجاري. وسوبر ماركت مساحته 3.000 م2 ومركز 

رياضي وسبا مساحته 8.000 م2 ومطاعم ومقاهى مجموع مساحتها 2.500 م2
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368.700 m2

266 4+1 Apartments, 37 5+1 Apartments, 12 Suite-Combined Apartments and 
9 Duplexes. O£ce Blocks Construction Area 224.700 m2 and Housing Blocks 
Construction Area 144.000 m2 Olup, Total Indoor Construction Area 368.700 
m2.

In addition to o£ce and housing areas, within the project, there will be a 3.000 
m2 supermarket, 8.000 m2 sports and SPA center and 2.500 m2 restaurants 
and cafes. Housing and o£ce structures are constructed through a high-class 
A Plus approach.

2020

27/05/2011

A YDA Group Investment Project.

Ankara-Turkey 

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

شقق تتألف من 4+1 غرفة عددها 266 شقة، وشقق تتألف من 5+1 غرفة عددها 37 شقة، 
وشقق سويت - موحدة عددها 12 شقة، وشقق فاخرة عددها 9 شقق. المساحة اإلنشائية لبلوكات 
المكاتب 224.700 م2، 368.700 م2 والمساحة اإلنشائية لبلوكات المساكن 144.00 م2، 

وإجمالي المساحة اإلنشائية المغلقة 368.700 م2

368.700 م2

27/05/2011

2020

أنقرة - تركيا

YDA مشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
باإلضافة إلى المساكن والمكاتب، يتضمن المشروع سوبر ماركت مساحته 3.000 م2 ومركز رياضي وسبا 
مساحته 8.000 م2 ومطاعم ومقاهى مساحتها اإلجمالية 2.500 م2. تم بناء مباني المساكن والمكاتب بمفهوم 

بناء A+ من الفئة العالية
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613.000 m2

Approx. 214,600 m3 Concrete, 25,752 tons Iron and 2,452,200 m2 Mold was 
used within the Project.

Total 3357 apartments. (Construction of 1502 housing units for the 
Municipality + 1855 luxurious housing units and 85 Commercial Areas and 
Social Facilities) Within the project, a domestic animal habitat, outdoor movie 
theater, adventure track, model boat pool and skate park, indoor-outdoor 
sport areas, running and walking tracks, indoor swimming-pools for women 
and all, swimming-pools enliven by pool games and a cycle lane.

15/08/2016

18/04/2011

Yenimahalle Municipality & YDA Group Investment Project

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

استخدم في المشروع ما يقارب: 214.600 م3 من الخرسانة و 25.752 طن من الحديد و 
2,452.200 م2 من القوالب

613.000 م2

18/04/2011

15/08/2016

أنقرة - تركيا

YDAبلدية يني محلة ومشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

مجموع 3357 مسكن. يوجد في المشروع )1502 مسكن للبلدية + 1855 مسكن فاخر و 85 ساحة تجارية 
ومنشآت اجتماعية( ومأوى للحيوانات األليفة وسينما في الهواء الطلق ومنطقة باركور للمغامرة وحوض قارب 
نموذجي ومدرج تزلج وساحات رياضية مفتوحة ومغلقة، ومسارات للمشي والركض وأحواض سباحة مغلقة 

مختلطة وخاصة للنساء وأحواض المياه الملونة بالمياه الراقصة وطريق للدراجات الهوائية
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81.960 m2

Housing construction area 73.560 m2, commercial construction area 8.400 
m2. 244 4+1 apartments.

An investment project for mix use consisting of 2 blocks, 244 apartments 
and 19 stores.

15/09/2018

05/01/2017

Yenimahalle Municipality & YDA Group Investment Project

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description 

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مساحة بناء المساكن 73.560 م2 ومساحة االنشاءات التجارية 8.400 م2 و224 شقة تتألف 
من 4+1 غرفة

81.960 م2

05/01/2017

15/09/2018

أنقرة - تركيا

YDA بلدية يني محلة ومشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

عبارة عن مشروع استثماري لالستخدام المتعدد يتألف من 2 بلوك 244 مسكًنا و19 محاًل تجارًياتوضيح
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105.000 m2

114.000 m3 concrete, 10.260 tons iron and 896.400 m2 mold used for 
Construction of 1244 Housing Units in 4 Phases

Botanic Housing Units completed as the 2nd and 3rd phases consist of 584 
apartments. 1. st Phase Nevbahar Housing Units consists of 440 apartments 
nad 85.000 m2 construction area. Reinforced concrete rough works, fine 
works, infrastructure and environmental landscaping works.

30/05/2009

20/07/2007

ATM Yapım Yatırım A.Ş.

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

NEVBAHAR BOTANIC HOUSING UNITS مساكن نيفبهار بوتانيك

تم استخدام 114.000 م3 من الخرسانة و 10.260 طن من الحديد و 896.400 م2 أثناء بناء 
1244 مسكن، من خالل 4 مراحل

105.000 م2

20/07/2007

30/05/2009

أنقرة – تركيا

للبناء واالستثمارات المساهمة  ATMشركة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

المرحلة األولى وهي مساكن نيفبهار تتألف من 440 شقة على مساحة إنشائية قدرها 85.000 م2. و مساكن توضيح
بوتانيك )التي تمثل المرحلة الثانية والثالثة من المشروع( تتألف من 584 شقة. األعمال المنفذة: أعمال بناء 

الخرسانة المسلحة واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة وأعمال البنى التحتية وتنظيم البيئة
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55.000 m2

114.000 m3 concrete, 10.260 tons iron and 896.400 m2 mold used for 
Construction of 1244 Housing Units in 4 Phases

Nevbahçe Housing Units as the 3rd Phase consists of 220 apartments. 
Reinforced concrete rough works, fine works, infrastructure and 
environmental landscaping works.

30/05/2009

20/07/2007

ATM Yapım Yatırım A.Ş.

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

NEVBAHÇE HOUSING UNITS مساكن نيفباهجي

تم استخدام 114.000 م3 من الخرسانة و 10.260 طن من الحديد و 896.400 م2 أثناء بناء 
1244 مسكن من خالل 4 مراحل

55.000 م2

20/07/2007

30/05/2009

أنقرة – تركيا

للبناء واالستثمارات المساهمة  ATMشركة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

مساكن نيفباهجي )وتمثل المرحلة الرابعة( تتألف من 220 شقة. األعمال المنفذة: أعمال بناء الخرسانة المسلحة توضيح
واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة وأعمال البنى التحتية وتنظيم البيئة
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390.000 m2

158.600 m3 concrete, 15,542 tons iron and 1,326,000 m2 mold used.

Within the Project consisting of 1527 Luxurious Apartments, 64 Stores, 
Mosque and School Buildings, Construction of Mass Housing Buildings 
including Electromechanical, Infrastructure and Landscaping Works was 
completed.

02/09/2014

19/08/2009

The Metropolitan Municipality of Istanbul / KİPTAŞ

İstanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

THE İSTANBUL VELİEFENDİ & 
SAHİLPARK HOUSING UNITS مساكن أسطنبول ولي أفندي + مساكن ساحل بارك

تم استخدام 158.600 م3 من الخرسانة و 15.542 طن من الحديد و 1,326.000 م2 من 
القوالب

390.000 م2

19/08/2009

02/09/2014

أسطنبول – تركيا

بلدية أسطنبول العامة / كيبتاش

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

يتألف المشروع من مجموع 1527 شقة فاخرة و 64 محاًل تجارًيا ومسجد ومباٍن مدرسية. تم إنجاز بناء مباني توضيح
المجمع السكني تشمل األعمال الكهربائية والميكانيكية والبنى التحتية وأعمال المناظر الطبيعية
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183.000 m2

60.000 m3 concrete, 6.000 tons iron, 340.000 m2 mold and 200.000 m3 

excavation works will be done. 26.500 m2 landscaping space.

On 33 decares of area, 493 4+1 housing units, commercial and social areas.

Ongoing.

05/12/2014

A YDA Group Investment Project.

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

سيتم إنجاز أعمال 60.000 م3 من الخرسانة و 6.000 طن من الحديد و 340.000 م2 من القوالب 
و 200.000 م3 من أعمال الحفر. 26.500 م2 مساحة المناظر الطبيعية

183.000 م2

05/12/2014
قيد اإلنجاز

أنقرة - تركيا

YDAمشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

493 مسكن مؤلف من 4+1 غرفة ومناطق تجارية واجتماعية على أرض مساحتها 33 دونم.توضيح
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1.440.000 m2

400.000 m3 concrete, 50,000 tons iron and 2,500,000 m2 mold will be used.

On 330 decares of area, 50 blocks, 1+1, 2+1, 3+1 and 4+1 apartments, 5.300 
housing units, a shopping complex with avenue stores, market, gas stations, 
family and children entertainment center, social center and recreation areas.

Ongoing

01/01/2018

A YDA Group Investment Project.

Ankara-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

سيتم إنجاز أعمال 400.000 م3 من الخرسانة و 50.000 طن من الحديد و 2,500.000 م2 
من القوالب

1,440.000 م2

01/01/2018
قيد اإلنجاز

أنقرة - تركيا

YDAمشروع استثمار تابع لمجموعة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

يتألف المشروع من 50 بلوك على مساحة 330 دونم. يحتوي المشروع على شقق 1+1 غرفة توضيح
و 2+1 غرفة و 3+1 غرفة و 4+1 غرفة عددها 5.300 شقة، ومجمع للتسوق به محالت 
تجارية على الشارع، وماركت ومحطات وقود ومراكز ترفيه للعوائل واألطفال ومنشأت 

اجتماعية وساحات ترفيهية
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50.000 m2

20.800 m3 concrete, 2,288 tons iron and 154,700 m2 mold used.

Within the project with 168 luxurious housing units, reinforced concrete 
rough works, fine works, electromechanical works and infrastructure and 
environmental landscaping works were done.

08/09/2016

10/05/2015

Multiturk Mall

Kayseri -Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

THE KAYSERİ RESIDENCES قيصري رزيدنس

تم استخدام 20.800 م3 من الخرسانة و 2.288 طن من الحديد و 154.700 م2 من القوالب

50.000 م2

10/05/2015

08/09/2016

قيصري – تركيا

 مول مولتي تورك

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

مشروع للمساكن الفاخرة 168 مسكًنا. األعمال المنفذة في نطاق المشروع: أعمال الخرسانة توضيح
المسلحة واألعمال االنشائية الخشنة واألعمال الناعمة واألعمال الكهربائية الميكانيكية والبنى 

التحتية وتنظيم البيئة
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GÖLBAŞI TOKİ İNCEK HOUSING UNITS 1st AND 2nd PHASE

 283.783 m2 - 430.187 m2 

Approx. 72.000 m3 concrete, 7.500 tons Iron and 585.000 m2 mold were used 
in 1059 housing units, 1 social center and infrastructure and landscaping 
works.
2nd Phase: Complex consisting of 1.585 housing units, 25 parking lots, 1 each 
social center, primary school with 32 classrooms, a mosque, a sports center, 
a shopping center and 3 canteens;
Consists of 35 blocks in total with 6 di�erent types as 2 basement + ground 
floor + 14 storey and 3 basement + ground floor + 25 storey.

- The project established on approx. 90.000 m2 was successfully delivered to 
T.R. the Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey on 
turn-key basis.    
- The turn-key project including infrastructure and environmental 
landscaping was completed. 

29/06/2013 - 30/11/2017 

13/01/2011 - 05/05/2014

T.R. the Prime Ministry, Housing Development Administration of Turkey

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Açıklama

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

مساكن جولباشي توكي أينجيك المرحلة 1 و 2

المرحلة األولى:  تم استخدام قرابة 72.000 م3 من الخرسانة و 7.500 طن من الحديد و 585.000 م2 من 
القوالب في أعمال بناء 1059 مسكن ومنشأة اجتماعية واحدة وأعمال البنى التحتية وتنظيم البيئة.

المرحلة الثانية : عبارة عن مجمع سكني يتألف من 1.585 مسكًنا، و25 موقًفا للسيارات، ومنشأة اجتماعية واحدة 
ومدرسة ابتدائية بها 32 فصاًل، ومسجد، وصالة رياضية ومركز تجاري، وعدد 3 بوفيه، يتألف المجمع السكني 

من 35 بلوك من 6 أنواع مختلفة، بارتفاعات:
 طابقين سفليين + طابق أرضي + 14 طابق

 و3 طوابق سفلية  + طابق أرضي + 25 طابق

283.783 م2 - 430.187 م2

13/01/2011 - 05/05/2014

29/06/2013 - 30/11/2017

قيصري – تركيا

 رئاسة إدارة المجمعات السكنية التابعة لرئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

 أنشئ المشروع على مساحة تقدر ب 90.000 م2، وسلم بنجاح بمبدأ التسليم على المفتاح، إلى توضيح
.رئاسة إدارة المجمعات السكنية التابعة لرئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

أنجز المشروع بمبدأ التسليم على المفتاح، بما يشمل أعمال البنية التحتية وتنظيم البيئة 
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37.000 m2

Approx. 14,800 m3 Concrete, 1,554 tons Iron and 118,400 m2 Mold was used 
within the Project of 78 Housing Units.

In 13 3 and 3-storey buildings situated on 2.700 m2 area has 78 housing 
units in total as 14 duplexes and 64 apartments, indoor and outdoor children 
playgrounds, a social center with a movie theater, pool game and a cafe, a 
fitness center, a squash court, an indoor swimming-pool and a health and 
sports center with saunas.  Acclimatized 1.500 trees and 30.000 plants and 
flowers in 75 varities were used.

01/12/2008

28/11/2006

Turkuaz-YDA Partnership 

Almaty-Kazakhstan

İnşaat Alanı

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ARMAN VILLAS فيالت أرمان

 يتكون المشروع من 78 وحدة سكنية، استخدم في المشروع ما يقارب 14.800 م3 خرسانة،
1.554 طن حديد، 118.400 م2 قوالب

37.000 م2

28/11/2006

)Turkuaz, YDA(  

01/12/2008

ألماتا - كازاخستان

شراكة ما بين

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

يتضمن المشروع 78 وحدة سكنية، منها 14 دوبلكس و64 شقة، في 13 مبنى، مكون من 3 و4 طوابق، مؤسس توضيح
على مساحة 2.700 م2، ومناطق لعب لألطفال مغلقة ومفتوحة، ومركًزا لألنشطة االجتماعية يشمل سينما 
وبلياردو ومقهى، ومركًزا صحًيا ورياضًيا يتألف من صالة لياقة بدنية وملعب اسكواش وحمام سباحة مغطى 

وأماكن ساونا. اسُتخدم إجمالي 1.500 شجرة

44.706 m2

The housing project of 9 blocks and 224 luxurious apartments has a 
swimming-pool, sports center, indoor and outdoor children playgrounds and 
indoor parking lot.

Reinforced concrete rough works, fine works, infrastructure and 
environmental landscaping works.

01/08/2009

01/08/2006

Turkuaz-YDA Partnership 

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MAXIMA RESIDENCES

279

ماكسيما ريزيدينس

 يتألف مشروع اإلسكان من 9 بلوكات، وبه 224 شقة فاخرة. يضم حمام سباحة ومركز رياضي،
مناطق مغطاة ومكشوفة للعب األطفال، ومنطقة مغطاة لوقوف السيارات

م44.7062

01/08/2006

01/08/2009

ألماتا - كازاخستان

شراكة ما بين

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة والبنية التحتية وتنظيم البيئة

)Turkuaz, YDA(  
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26.000 m2

Approx. 10,400 m2 Concrete, 988 tons Iron and 88,400 m2 Mold was used 
within the Almaty Country Club Project.

Reinforced concrete rough works, fine works, electromechanical, 
infrastructure and environmental landscaping works. The project has a 
swimming-pool, a sauna, a fitness center, a club, stores and a daycare center.

30/06/2011

25/01/2007

Turkuaz-YDA Partnership 

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ALMATY COUNTRY CLUB ألماتا كنتري كلوب

 استخدم في مشروع ألماتا كنتري كلوب: ما يقارب 10.000 م3 خرسانة، 988 طن حديد،
73.000 م2 قوالب

26.000 م2

25/01/2007

)Turkuaz, YDA(  

30/06/2011

ألماتا - كازاخستان

شراكة ما بين

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

 تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة واألعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتيةتوضيح
وتنظيم البيئة. يوجد في المشروع حمام سباحة وساونا ومركز للياقة البدنية ونادي ومحالت تجارية وروضة

14.000 m2

2,000 m2 parking lot, 1.000 m2 store space, 1000 m2

fitness center, sauna, children playground and social facilities.

Reinforced concrete rough works, fine works, infrastructure and 
environmental landscaping works.

12/05/2006

25/03/2004

Turkuaz-YDA Partnership

Almaty-Kazakhstan

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

TURKUAZ TOWER -SAMAL RESIDENCES تركواز تور – سامال ريزيدنس

 م2 ساحة وقوف للسيارات، 1.000 م2 منطقة متاجر،  1.000 م2.0002
مركز لياقة بدنية، وساونا، ومنطقة للعب األطفال، ومرافق اجتماعية

م2 14.000

25/03/2004

)Turkuaz, YDA(  

12/05/2006

ألماتا - كازاخستان

شراكة ما بين

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة والبنية التحتية وتنظيم البيئةتوضيح
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24.000 m2

8.400 m3 concrete, 765 tons iron and 73.000 m2 mold used.

Project covers Reinforced Concrete Rough Works, Fine Works, Infrastructure 
and Environmental Landscaping. The building site on 100 decares of area 
consisting of 48 super luxurious villas which was completed by using 
cutting edge construction materials and building automation systems has 
a swimming-pool, fitness center, sauna, Turkish bath, social club, 24-hours 
security and indoor parking lots. 

20/12/2001

14/08/2000

ALSİM Alarko GYO A.Ş.

İstanbul-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

ALKENT İSTANBUL RESIDENCE مساكن ألكنت ريزيدنس باسطنبول

استخدم في المشروع: 8.400 م3 خرسانة، 765 طن حديد، 73.000 م2 قوالب

24.000 م2

14/08/2000

)ALSİM Alarko GYO A.Ş.(  

20/12/2001

اسطنبول - تركيا

شركة

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة واألعمال الخشنة واألعمال الناعمة والبنية التحتية وتنظيم البيئة. تأسس المجمع 
على مساحة 100 دونم، ويتكون من 48 فيال فاخرة، وقد أنجز المجمع باستخدام أحدث مواد البناء وأنظمة أتمتة 
البناء، يوجد حمام سباحة بالمجمع ومركز للياقة البدنية وحمام تركي ونادي اجتماعي وخدمة أمن على مدار 

الساعة، ومناطق مغلقة لوقوف السيارات

564.366 m2

Within the Project, approx. 270.000 m3 concrete, 27.500 tons iron, 671.000 m2 
mold, 640.000 m3 excavation and 76.000 m2 facework will be done.

The project within the Urban Transformation Project, consists of 14 blocks 
and 1551 units. Within the urban service area, a showroom building with 
31.816 m2 space for furniture dealers is included in the project.

20/10/2015 

15/05/2012

The Metropolitan Municipality of Ankara

Ankara-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MAMAK URBAN TRANSFORMATION PROJECT (1.551 UNITS) مشروع التحول الحضري ماماك

حديد،  م3 خرسانة، 27.500 طن  المشروع: حوالي 270.000  نطاق  في  المنفذة  األعمال 
671.000 م2 قوالب، 76.000 م2 أعمال واجهات  

564.366 

15/05/2012

20/10/2015

أنقرة - تركيا

م2

بلدية أنقرة الكبرى

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

يتألف مشروع التحول الحضري ماماك من 14 بلوك، بها  1551 وحدة.  ويتضمن المشروع مبنًى لقاعات 
عرض بمساحة 31.816 م2، لتجار األثاث داخل منطقة الخدمة الحضرية

1.551() وحدة
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162.000 m2

New Terminal Building 155.000 m2, New Apron Barrier Building 167 m2, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building situated on 4.000 m2  

Area with 6.000 m2 Indoor Space, Parking Lot (284 Automobiles, 220 Buses 
and 368 Other Vehicles), Viaduct (Approx. 760 m long).

Within the Project, New Terminal Building, New Apron Barrier Building, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building, Demolition of the Old 
Domestic Terminal, Parking Lot, Viaduct and New Terminal Roads were 
constructed.

15/08/2018

27/02/2014

General Directorate Of State Airports Authority

Muğla-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DALAMAN INTERNATIONAL AIRPORT NEW DOMESTIC & 
INTERNATIONAL TERMINAL BUILDING (T2) )T2( محطة الخطوط الداخلية والخارجية الجديدة في مطار داالمان الدولي

تنفيذ محطة مسافري الخطوط الخارجية 149.000 م2 بسعة 10 مليون مسافر، ساحة وقوف 
الطائرات 210.000 م2 بسعة 35 طائرة، موقف سيارات 45.000 م2، تجديد المدرج بطول 

CAT-2 3000 متر، طرق الربط الجانبية، نظام اإلنارة

162.000 م2

27/02/2014

15/08/2018

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

موغال - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

تم إنجاز مشروع مبنى محطة الخطوط الخارجية بمطار داالمان الدولي وملحقاته وساحة وقوف الطائرات 
وطرق التوصيل، من خالل نموذج البناء-التشغيل-التحويل، بالتعاون مع شركات عالمية مثل: أوبرماير، سكوت 
ويلسون، ديلويت آند ميلر. اكتمل المشروع قبل تاريخ االنتهاء المحدد بـ8 أشهر. ويمتاز المطار بأنه ثالث أكبر 

مطار بتركيا
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162.000 m2

New Terminal Building 155.000 m2, New Apron Barrier Building 167 m2, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building situated on 4.000 m2  

Area with 6.000 m2 Indoor Space, Parking Lot (284 Automobiles, 220 Buses 
and 368 Other Vehicles), Viaduct (Approx. 760 m long).

Within the Project, New Terminal Building, New Apron Barrier Building, New 
Thermal Power Station, Power Distribution Building, Demolition of the Old 
Domestic Terminal, Parking Lot, Viaduct and New Terminal Roads were 
constructed.

15/08/2018

27/02/2014

General Directorate Of State Airports Authority

Muğla-Türkiye

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

DALAMAN INTERNATIONAL AIRPORT NEW DOMESTIC & 
INTERNATIONAL TERMINAL BUILDING (T2) )T2( محطة الخطوط الداخلية والخارجية الجديدة في مطار داالمان الدولي

مبنى المحطة الجديدة 155.000 م2، مبنى حاجز الساحة الجديدة لوقوف الطائرات 167 م2، 
محطة الطاقة الجديدة- مركز الطاقة الحرارية، مبنى توزيع الطاقة 4.000 م2، منطقة مغلقة 

6.000 م2، موقف سيارات ) بسعة 284 سيارة، 220 حافلة، 368 سيارة أخرى( جسر متعدد 
الركائز ) بطول 760 متر تقريًبا(.

162.000 م2

27/02/2014

15/08/2018

المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية

موغال - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

نفذت األعمال التالية في نطاق المشروع: مبنى المحطة الجديدة، ومبنى حاجز الساحة الجديدة لوقوف توضيح
الطائرات، محطة الطاقة الجديدة- مركز الطاقة الحرارية، ومبنى توزيع الطاقة، هدم مبنى محطة الخطوط 

الداخلية القديمة، إنشاء موقف السيارات والجسر متعدد الركائز وطرق المحطة الجديدة
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Land Area ; 905.300 m2, Terminal Area : 10.500 m2

7 wide-bodied aircraft parking apron.
Terminal Buildings: 10.500 m2 
Other Buıilding: 12.800 m2

Annual capacity: 3 million passengers, 450 passengers/ hour
First “green field” Airport developed after the Soviet period. 
3.300 m long runway, 
taxiway 2,
1 service area, 

12/05/2020

LLP “TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT”

Turkistan City 

TURKISTAN INTERNATIONAL AIRPORT

Construction Area

Technical Data

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

01/12/2020

مطار تركستان الدولي

ساحة كبيرة بما يكفي الستيعاب وقوف 7 طائرات عريضة الحجم
مبنى المحطة: 10.500 م2

المباني اإلضافية: 12.800 م2
القدرة االستيعابية للمسافرين سنوًيا: 3 مليون مسافر، 450 مسافر/الساعة

أول مطار »حقل أخضر« يخضع للتطوير بعد الحقبة السوفيتية
مدرج بطول 3.300 م
عدد 2 ممر للسيارات

عدد 1 منطقة خدمة

مساحة األرض: 905.300 م2، مساحة المحطة: 10.500 م2

12/05/2020

01/12/2020

شركة مطار تركستان الدولي

مدينة تركستان

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

بدأ مشروع مطار تركستان الدولي من خالل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ًشيد المشروع على 
أرض تبلغ 905 هكتار، ويحتوي على مدرج بطول 3.300 م، وعدد 2 ممر للسيارات، وعدد 1 منطقة خدمة، 
وساحة كبيرة بما يكفي الستيعاب وقوف 7 طائرات عريضة الحجم، ومحطة المطار بمساحة 10.500 م2 

ومباني إضافية بمساحة 12.800 م2.
 ويتمتع المطار بأهمية خاصة باعتباره أول مطار “حقل أخضر” ُيطور بعد الحقبة السوفيتية. اكتملت أعمال 
المدرج وساحة وقوف الطائرات ومنطقة خدمة ممر السيارات. أنجز المطار بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2020.
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15.000 m2

 Technical Data: Consisting of 2-storey blocks in 6.000 m2 courtyard with 
14.000 m2 rentable space.

Description: SDU Social Center of SDU having 78.000 students with 55.000 
in the campus has the Covered Bazaar characteristics of the classical Turkish 
architecture.

18/01/2019

28/04/2015

Chancery of Süleyman Demirel University, the Administrative and Financial 
A�airs Department

Isparta-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SOCIAL CENTER مركز الحياة االجتماعية جامعة سليمان دميرال

يوجد بها منطقة قابلة للتأجير بمساحة 14.000 م2، وتتكون من بلوكات مكونة من 
طابقين، حول فناء داخلي بمساحة 6.000 م2

15.000 م2

18/01/2019

28/04/2015

رئاسة جامعة سليمان دميرال - رئاسة دائرة الشؤون اإلدارية والمالية

اسبرطة - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
مركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال -التي تحتضن 78.000 طالب، 5000 منهم داخل الحرم 

الجامعي- تحمل خصائص السوق التركي المغطي الموجود في العمارة التركية الكالسيكية
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466.379 m2

Approx. 350,000 m3 Concrete, 37,000 tons Iron and 1,020,000 m2 Mold was 
used within the Project. In addition 71.000 m2 Glass Façade System, 168.750 
m Jet Grout, 433.000 m2 Water Insulation and 15.700 m Infrastructure Works 
were done.

City Hospital Campus on 281.480 m2 with 1.607 Beds in Total Consisting 
of General Hospital with 500 Beds, Gynecology and Pediatrics with 273 
Beds, Physical Treatment with 200 Beds, High-Security Forensic Psychiatry 
with 100 Beds, Psychiatry with 120 Beds, Cardiovascular with 414 Beds, 
413 Polyclinic Rooms; Adult, Child and Newborn, 253 Intensive Care Units 
in Total as Burn Intensive Care and KVC Intensive Care and 43 Operating 
Rooms. Indoor parking lot for 3.200 and Outdoor Parking Lot for 200 
Vehicles as well as a Helipad. Commercial and Social Areas such as 
Sports Center, Library, Conference Halls, Cafes and Restaurants, Children 
Playgrounds, Sports Center, Indoor Swimming-Pool and Sports Hall.

29/05/2018

04/07/2014

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Kayseri -Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KAYSERI INTEGRATED HEALTH CAMPUS (1.607 BEDS) مستشفى مدينة قيصري )بسعة 1.607 سرير(

الخرسانة، 37.000 طن  تقريبي: 350.000 م3 من  المشروع بشكل  استخدم في 
حديد، و1.020.000 م2 من القوالب، كما نفذت أعمال الواجهات الزجاجية بمقدار 
71.000 م2، والحشو النفاث 168.750 م، والعزل المائي 433.000 م2، وأعمال 

البنية التحتية 15.700 م

466.379 م2

29/05/2018

04/07/2014

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قيصري - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تأسس مجمع مستشفى المدينة على مساحة 281.480 م2، وتبلغ سعته اإلجمالية 1.607 سرير، حيث يضم 
مستشفى عام بسعة 500 سرير، والنساء والوالدة واألطفال بسعة 273 سريًرا، ومستشفى العالج الطبيعي بسعة 
200 سرير، والطب النفسي الشرعي بإجراءات أمنية مشددة بسعة 100 سرير، والطب النفسي بسعة 120 
سريًرا، ومستشفى القلب واألوعية الدموية بسعة 414 سريًرا. ويضم 413 عيادة، و253 وحدة للعناية للمركزة 
بما في ذلك وحدات العناية المركزة للبالغين واألطفال وحديثي الوالدة والحروق والعناية المركزة ألمراض القلب 
واألوعية الدموية، و43 طاولة للعمليات. ويوجد به موقف سيارات مغلق بسعة 3.200 سيارة وموقف سيارات 
مفتوح بسعة 200 سيارة باإلضافة إلى مهبط لطائرات الهليكوبتر. ومناطق تجارية واجتماعية مثل: مركز 

رياضي ومكتبة وقاعات للمؤتمرات ومقاهي ومطاعم ومناطق للعب األطفال ومسبح مغطى وصالة رياضية
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178.000 m2

135.000 m3 Concrete, 15.000 tons Iron and 330.000 m2 Mold, 733 Earthquake 
Isolators, 450.000 m3 Excavation and 26.000 m2 Facade Works.

The Hospital with 558 Beds has a Helipad for Emergency Patient Transfers, 
145 Polyclinics, 122 Intensive Care Beds, 19 Operating Rooms, 16 Physical 
Treatment and Rehabilitation Beds, 224 Single and 96 Double Patient Rooms 
and a Parking Lot for 1460 Vehicles.

30/10/2018

04/07/2014

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Manisa-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

MANISA INTEGRATED HEALTH CAMPUS (558 BEDS) مستشفى مدينة مانيسا )بسعة 558 سريًرا(

تشمل األعمال المنفذة: 135.000 م3 من الخرسانة، 35.000 طن حديد، و330.000 
م2  م3 ركائز، و26.000  للزالزل، و450.000  القوالب، و 733 عازالً  م2 من 

أعمال الواجهة

178.000 م2

30/10/2018

04/07/2014

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مانيسا - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
تبلغ سعة المستشفى 558 سريًرا، يوجد بها مهبط لطائرات الهيلكوبتر لنقل الحاالت الطارئة، و145 عيادة، 
و122 سريًرا للعناية المركزة، و19 غرفة للعمليات، و16 سريًرا للعالج الفيزيائي وإعادة التأهيل، وغرف 

للمرضى 224 غرفة فردية و96 غرفة زوجية، وموقف للسيارات بسعة 1460 سيارة
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412.187 m2

272.000 m3 Concrete, 35.000 tons Iron and 737.000 m2 Mold, 44.000 m2 
Aluminum Facework, 38.000 m2 Fibercement Facework and 9.000 m 
Infrastructure Productions.

City hospital with 279 thousands of closed space with 838 beds in total 
consisting of gynecology and pediatrics with 418 beds and general hospital 
with 420 beds. Planned to expand its capacity to 1.250 beds.

04/07/2014

02/10/2020

Ministry of Health- General Directorate of Health Investments - Public 
Private Partnership Department

Konya-Turkey

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Contract Date

Employer

KONYA KARATAY INTEGRATED HEALTH CAMPUS (1.250 BEDS) مستشفى مدينة قونية كاراتاي )بسعة 1.250 سريًرا(

تشمل األعمال المنفذة: 272.000 م3 من الخرسانة، 35.000 طن حديد، و737.000 
م2 من القوالب، 44.000 م2 تغطية الواجهة باأللمنيوم، و38.000 م2 تغطية إسمنتية 

ليفية للواجهة، و9.000 م أعمال بنى تحتية

412.187 م2

02/10/2020

04/07/2014

وزارة الصحة - المديرية العامة لالستثمارات الصحية - قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قونية - تركيا

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح
مستشفى للمدينة تبلغ مساحة المنطقة المغلقة بها 279 ألف م2، بسعة إجمالية مقدارها 838 سريًرا، منها 418 
سريًرا للنساء والوالدة واألطفال، و420 سريًرا لعموم المرضى. من المخطط زيادة سعتها إلى 1.250 سريًرا
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Total area: 83 277.84 sqm, Car parking: 450 sqm, Land area: 15.63 ha

The project, designed with a PPP model for the city of Turkestan in the Turkestan 
region of southern Kazakhstan and started in June 2019, includes the construction and 
maintenance of a multidisciplinary hospital. On a plot of 160.000 M2; construction area 
85.000 m2 project in the city hospital which is a 550-bed acute care unit, 60-bed burn 
treatment unit and the infection unit, 10-bed 10-bed Toxicology Unit, has a capacity of 
630 beds in total. The project also includes 24-bed intensive care unit, 15-bed newborn 
intensive care unit, 6-bed delivery Hall, 5-bed cardiovascular surgery adult intensive care 
unit and 8-bed coronary intensive care unit.
The completion rate of the project, which is planned in accordance with JSI standards, is 
15% and is planned to be finished in August 2022. There is open parking for patients, sta� 
and visitors within the campus. There is also a helipad. There are 34 outpatient clinics 
within the hospital. The project, a modern and spacious structure, hygienic and spacious 
double rooms, clean and spacious social areas both with the highest standards of service 
aims to provide to both employees and patients. It is a city hospital project aimed at 
providing the comfort of social life in business life to its employees with social areas such 
as conference rooms, cafes and restaurants, children’s play areas.

Year 2022

Year 2020

PPP Contract

Turkistan City

TURKISTAN MULTI-PROFILE HOSPITAL (762 BEDS)

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

Total beds; 570+192 
Total Outpatient Clinics; 26, 
Operating Theaters; 24, 

مستشفى مدينة بتروبافلوفسك )762 سريًرا(

إجمالي عدد األسرة:  570 + 192 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 26

عدد غرف العمليات: 42

مساحة األرض: 15.63 هكتار، مساحة موقف السيارات: 450 متر مربع، مساحة البناء: 83.277,84 
متر مربع

عام 2020

عام 2020

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

مدينة تركستان

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة تركستان الواقعة في منطقة تركستان في جنوب كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وقد بدأ المشروع في يونيو/حزيران 2019، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد 
التخصصات. تبلغ المساحة اإلنشائية المغلقة لمشروع مستشفى المدينة 86.000 م2، ويضم 24 غرفة عمليات 
وبسعة إجمالية تبلغ 762 سريًرا. يوجد داخل المجمع موقف سيارات مفتوح لخدمة المرضى والموظفين والزوار 
يتسع لـ534 سيارة. كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. يوجد 26 عيادة داخل المستشفى. يهدف المشروع إلى 
تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، والغرف الواسعة التي تتسع 
لشخصين وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. يهدف مشروع مستشفى 
المدينة إلى توفير راحة الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق االجتماعية مثل قاعات 

المؤتمرات والمقاهي والمطاعم والمناطق المخصصة للعب األطفال
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Total area: 90 218.36 sqm, Car parking: 14 935.16, Land area: 15 ha

Year 2022

Year 2020

PPP Contract 

PETROPAVLOSK City

PETROPAVLOVSK MULTI-PROFILE 
HOSPITAL (625 BEDS)

Construction Area

Technical Data

Description

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

Total beds; 480+145, 
Total Outpatient Clinics; 27, 
Operating Theaters; 22, 

The project, designed with the PPP model for the city of Petropavlovsk in northern 
Kazakhstan and started in June 2019, includes the construction and maintenance of 
a multidisciplinary hospital. The city hospital project has a total capacity of 510 beds, 
including 22,000 m2 covered parking area and 70,000 m2 covered construction area, 
along with 92,000 m2 covered construction area on 125.000 M2 plot, 480-bed acute 
care unit and 30-bed infection unit. The project also includes a 24-bed intensive care 
unit, a 10-bed newborn intensive care unit, a 20-bed neuropathology unit and an 8-bed 
cardiovascular surgery adult intensive care unit.
The completion rate of the project, which is planned in accordance with JSI standards, 
is 15 and is scheduled to be finished in December 2022. There is an indoor car park for 
500 cars on campus and an outdoor car park for patients, staff and visitors. There is 
also a helipad. There are 34 outpatient clinics within the hospital. The project, a modern 
and spacious structure, hygienic and spacious double rooms, clean and spacious social 
areas both with the highest standards of service aims to provide to both employees 
and patients. It is a city hospital project aimed at providing the comfort of social life in 
business life to its employees with social areas such as conference rooms, cafes and 
restaurants, children’s play areas.

مستشفى مدينة بتروبافلوفسك )625 سريًرا(

إجمالي عدد األسرة:  480 + 145 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 27

عدد غرف العمليات: 22

مساحة األرض: 15 هكتار، مساحة موقف السيارات: 14.935,16  متر مربع، مساحة البناء: 90.218,36 
متر مربع

عام 2022

عام 2020

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

مدينة بتروبافلوفسك

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة بتروبافلوفسك الواقعة في شمال كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، وقد بدأ المشروع في يونيو/حزيران 2019، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد التخصصات. تبلغ 
المساحة اإلنشائية المغلقة لمشروع مستشفى المدينة 92.000 م2، ويضم 22 غرفة عمليات وبسعة إجمالية 

تبلغ 625 سريًرا.
 يوجد داخل المجمع موقف سيارات بسعة 408 سيارة، منها منطقة مغطاة بسعة 291 سيارة ومنطقة مفتوحة 
بسعة 117 سيارة. كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. ويوجد 27 عيادة داخل المستشفى. يهدف المشروع 
إلى تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، والغرف الواسعة التي تتسع 
لشخصين وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. يهدف مشروع مستشفى 
المدينة إلى توفير راحة الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق االجتماعية مثل قاعات 

المؤتمرات والمقاهي والمطاعم والمناطق المخصصة للعب األطفال
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Total area: 193 611 sqm, Car parking: 22 871 sqm, Land area: 21 ha

Year 2023

Year 2020

PPP Contract 

NURSULTAN City

Construction Area

Location

Completion Date

Construction Start Date

Employer

ASTANA MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL (1067 BEDS)

Description

Technical Data
Total beds; 800+267,
Outpatient Clinics; 27, 
Operating Theaters; 39, 

The project, designed with the PPP model for the Kazakhstan capital city of Nur Sultan and 
started in early 2020, includes the construction and maintenance of a multidisciplinary 
hospital. The city hospital project, which has a total construction area of 190.000 m2 with 
a covered parking lot of 25,000 m2 and other areas of 165.000m2 on 215.000 M2 land, has 
a total capacity of 800, including 600-bed adult and 200-bed child sections. The project 
also includes 48-bed intensive care unit, 30-bed Newborn Intensive Care Unit, 6 Cardio-
vascular Intensive Care Unit and 10 coronary intensive care units.
The completion rate of the project, which is planned in accordance with JSI standards, is 
5% and is scheduled to be finished in December 2022. There is an indoor car park within 
the campus and an outdoor car park for patients, staff and visitors. In addition to these, 
there is a helipad with life Street and social facility areas for medical students, staff, patients 
and harvest relatives. There are 50 outpatient clinics within the hospital. The project, a 
modern and spacious structure, hygienic and spacious double rooms, clean and spacious 
social areas both with the highest standards of service aims to provide to both employees 
and patients. It is a city hospital project aimed at providing the comfort of social life in 
business life to its employees with social areas such as conference rooms, cafes and 
restaurants, children’s play areas.

مستشفى مدينة نور سلطان - جامعة طب األستانة )1067( سريًرا

إجمالي عدد األسرة:  800 + 267 
إجمالي عدد العيادات الخارجية: 27

عدد غرف العمليات: 39

مساحة األرض: 21 هكتار، مساحة موقف السيارات: 22.871  متر مربع، 
مساحة البناء: 193.611 متر مربع

عام 2023

عام 2020

عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص

 مدينة نور سلطان

المساحة اإلنشائية

البيانات الفنية

الموقع

تاريخ اإلنهاء

تاريخ العقد

صاحب العمل

توضيح

ُصمم هذا المشروع لمدينة نور سلطان عاصمة كازاخشتان، وفًقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد بدأ 
المشروع في بداية عام 2020، ويشمل بناء وصيانة مستشفى متعدد التخصصات. إجمالي المساحة اإلنشائية المغلقة 
لمشروع مستشفى المدينة يبلغ 193.000 م2، ويضم 39 غرفة عمليات وبسعة إجمالية تبلغ 1067 سريًرا. وحدات 
التشخيص والعالج والتصوير والمختبرات ومناطق التعقيم والمطبخ والغسيل قد ُخططت وفًقا لنظام التشغيل المركزي 

الدولي المتضمن في المشروع، وستكون مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا.

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع وحدات أكاديمية، وقاعات دراسية وقاعات للمؤتمرات والندوات. المشروع مصمم 
وفًقا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة )JSI(، ومن المقرر إنجازه في ديسمبر/ كانون األول 2022.

يوجد داخل المجمع موقف سيارات بسعة 746 سيارة، منها منطقة مغطاة بسعة 296 سيارة ومنطقة مفتوحة بسعة 644 
سيارة للمرضى والموظفين والزوار. باإلضافة إلى ذلك، يوجد مناطق للمرافق االجتماعية وشارع للحياة االجتماعية لطلبة 
الطب والموظفين والزوار، كما يوجد مهبط لطائرات الهليكوبتر. ويوجد 27 عيادة داخل المستشفى. يهدف المشروع إلى 
تقديم أعلى معايير الخدمة لكل من الموظفين والمرضى ببنيته الحديثة والواسعة، والغرف الواسعة التي تتسع لشخصين 
وتراعي معايير النظافة الصحية، والمناطق االجتماعية النظيفة والواسعة. يهدف مشروع مستشفى المدينة إلى توفير راحة 
الحياة االجتماعية لموظفيها في حياة العمل من خالل المناطق االجتماعية مثل قاعات المؤتمرات والمقاهي والمطاعم 

والمناطق المخصصة للعب األطفال
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OVERSEAS CONTRACTING CERTIFICATE

شهادة المقاوالت خارج البالد

CERTIFICATION AND LICENSES
الشهادات والتراخيص

QUALITY CERTIFICATES
شهادات الجودة
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

СЕРТИФИКАТ
ГОДНОСТИ АЭРОДРОМА

Серия АРД №KZ25VKC00000151

Выдан: 10 июля 2017 года
Действителен до: 21 июля 2018 года

1. Аэродром (название аэродрома): аэродром Актау
2. Местонахождение аэродрома (административные и географические координаты ): 130 000, Мангистауская
область, г. Актау, Аэропорт. Широта: 43˚ 51΄ 36˝N Долгота: 51˚ 05΄ 27˝Е,
3. Владелец аэродрома: АО Международный аэропорт Актау
4. Класс и код ИКАО аэродрома: Класс Б 4E
5. Настоящим удостоверяется, что аэродром соответствует требованиям и нормам годности к эксплуатации
гражданских аэродромов. Разрешено производить полеты с учетом условий и ограничений, указанных в
области действия в приложении к сертификату, который является неотъемлемой частью настоящего
сертификата.
6. Основание для выдачи сертификата: Акт комиссии Комитета гражданской авиации от 01.07.2017 года

Кокатаев Амантай Тунгишпаевич
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа, выдавшего сертификат)

_______________________________
(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

МП
(при наличии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ГОДНОСТИ АЭРОДРОМА

Приложение
к сертификату годности аэродрома
Серия АРД №KZ25VKC00000151

№ Условия полетов Вид захода и курс посадки Примечание

1 ПВП, СПВП, ППП по точным и неточным системам посадки, МК 116 и МК
296

МК пос. 116 по I кат.
ИКАО VOR/DME
МК пос. 296 по I кат.
ИКАО VOR/DME 2
NDB

№ Ограничения

1 В соответствии с Руководством по аэродрому

Кокатаев Амантай Тунгишпаевич
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа, выдавшего сертификат)

_______________________________
(подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии))

МП
(при наличии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және
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CERTIFICATION AND LICENSES
الشهادات والتراخيص

AKTAU AIRPORT OPERATING LICENSE
رخصة تشغيل مطار أكتاو

YDA DALAMAN OPERATING LICENSE
  رخصة تشغيل مطار YDA داالمان

15010905

9,75

               DEVLET LİSANSI

03.06.2015 15010905

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"Kime verildi:

(tam tanımı, bulunduğu yeri, tüzel kişinin iş özdeşleştirme numarası (yabancı tüzel 
kişininki dahil olmak üzere), yabancı tüzel kişinin şubesinin veya temsilciliğinin iş 
özdeşleştirme numarası – tüzel kişinin iş özdeşleştirme numarasının olmaması takdirinde /tam 
olarak soyadı, adı, baba adı (mevcut olması takdirinde), gerçek kişinin birey özdeşleştirme 
numarası)

Vedat Dalokaya Caddesi 112, Büyükesat Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Çankaya Semti, 
Ankara Şehri, Türkiyet Cumhuriyeti, Jeleznodorojnıy Kasabası 108, Almatı Semti, 
Astana Şehri, Kazakistan Cumhuriyeti, BIN: 110341013248

İnşaat-montaj işleriFaaliyet konusu:
(Kazakistan Cumhuriyeti Ruhsatlar ve Tebliğler Kanunu uyarınca faaliyet 
çeşidinin tanımı)

I.SınıfÖzel şartlar:
(Kazakistan Cumhuriyeti Ruhsatlar ve Tebliğler Kanunu’nun 36.Maddesi uyarınca)

Not: Kamulaştırılmayacak niteliğindedir, I.Sınıf
(kamulaştırılma durumu, ruhsat sınıfı)

Astana Şehri Devlet Mimarlık ve İnşaat Kontrol İdaresi Devlet. Astana 
Şehri Belediyesi.

Lisans veren:

(Lisans verenin tam tanımı)

TÖLEGEN KULUŞEV BAZARBAYOĞLUYönetici (yetkili kişi):
(adı, soyadı, baba adı (mevcut olması takdirinde))

Lisansın geçerlilik 
süresi:

03.06.2015İlk veriliş tarihi:

Astana ŞehriVerildiği yer:

15010905

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

03.06.2015 года 15010905

Акционерное общество "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ")

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика Турция, город Анкара, район Чанкая, мкр.Газиосманпаша, квартал
Бююкэсат, проспект Ведат далокая, 112, Республика Казахастан, город Астана,
район Алматы, пос.Железнодорожный, 108., БИН: 110341013248

Строительно-монтажные работына занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

I категорияОсобые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат
города Астаны.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

03.06.2015Дата первичной выдачи

г.АстанаМесто выдачи

YDA CONSTRUCTION KAZAKHSTAN OPERATING LICENSE
 شهادة شركة YDA لإلنشاءات، لمزاولة أنشطتها بكازاخستان



The “State Medal of Honor-Friendship Decoration / The Dostyk Order 2nd” awarded by the Presidency of 
the Republic of Kazakhstan to Mr. Hüseyin Arslan the President of the Board of Directors of YDA for his 
outstanding contributions to the socio-economic development of Kazakhstan.

STATE MEDAL OF HONORFRIENDSHIP DECORATION / 
THE DOSTYK ORDER 2ND - 2020

312 313

OUR AWARDS جوائزنا

منح السيد/ حسين أرسالن، رئيس مجلس إدارة مجموعة YDA، وسام الدولة 
الشرفي للصداقة، الممنوح من رئاسة جمهورية كازاخستان، وتسلمه  من 

رئيس وزراء كازاخستان السيد/عسكر مامين، وذلك للمساهمات البارزة التي  
.قدمتها المجموعة في التنمية االجتماعية واالقتصادية لكازاخستان

Ministry of Defence of The Republic of Kazakhstan  honoured Mr. Hüseyin Arslan with appereciate  certification for  joint work on the restoration 
of military infrastructure facilities in the village of Sarykemer, Zhambyl region, and  a significant contribution to the strengthening and 
development of friendly relations between our countries.

CERTIFICATE OF APPRECIATION FROM MINISTRY OF 
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - 2022

وزارة الدفاع بجمهورية كازاخستان تمنح السيد/ حسين أرسالن شهادة التقدير هذه، تقديًرا للعمل المشترك على ترميم مرافق البنية التحتية العسكرية في مدينة 
ساريكيمير بمنطقة زامبيل، ومساهمته الكبيرة في تعزيز وتطوير العالقات الودية بين بلدينا

شهادة تقدير من وزارة الدفاع بجمهورية  كازاخستان – 2022
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Kazakhstan Prime Ministry
“Kazakhstan Certificate of Achievement 
and Appreciation” -2018

OUR AWARDS جوائزنا

رئاسة الوزراء بكازاخستان
»شهادة إنجاز وتقدير من كازاخستان«

Kazakhstan Global Investment 
Roundtable - 2021

Ministry Of Industry And Infrastructre 
Development Of Republic Of Kazakhstan - 2021 

مؤتمر المائدة المستديرة لالستثمار العالمي بكازاخستان 2021 وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية بجمهورية كازاخستان 2021
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Dalaman Airport International Terminal
T.R. Prime Ministry “Plaque of Excellence”

OUR AWARDS جوائزنا

محطة الخطوط الخارجية بمطار داالمان
“ لوحة النجاح المتميز” من رئاسة الوزراء بجمهورية تركيا

ANKARA CORPORATE TAX RECORD HOLDER- 2019
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Konya Karatay City Hospital
World Finance Magazine “Project Finance Deal of the Year”
“The Best Health Financing of the Year” Award

OUR AWARDS جوائزنا

مستشفى مدينة قونية كاراتاي
جائزة “أفضل تمويل صحي لهذا العام”

World Finance Magazine ”Project Finance Deal of the Year“

YDA Group
World Finance Magazine “Corporate Finance Deal of the Year”
“Domestic Bond Issue of the Year” Award

 YDA مجموعة
 ”إصدار سندات بالعملة المحلية لهذا العام“ جائزة

World Finance Magazine ”Corporate Finance Deal of the Year“
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أعلى 
تصنيف ائتماني 

في القطاع
 لعام 2021 أيًضا، 
YDA هو تصنيف

TRAAطويل األجل: )جودة ائتمانية قوية( 
TR A1+ )قصير األجل: )أقوى قدرة على سداد الديون/ أعلى تصنيف
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2018 Bonds & Loans
“Local Currency Bond & Sukuk Deal of the Year ”
“Bond and Sukuk Issue of the Year” Finalist

OUR AWARDS جوائزنا

نهائي “أفضل إصدار للسندات والصكوك بالعملة المحلية للعام “
Bonds & Loans 2018 في جوائز

2018 Bonds & Loans
In the Finance Oscars
“2 Awards for YDA Group”

2018 Bonds & Loans
في جوائز األوسكار المالية

”YDA جائزتين لمجموعة”
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In 2017 Bonds & Loans Finans 
Oscars “3 Awards for YDA Group’’

OUR AWARDS جوائزنا

YDA ”3 جوائز دفعة واحدة لمجموعة”
في جوائز األوسكار المالية

2017 Bonds & Loans

YDA Center International Property Awards 
“O�ce Architecture” Award

2018 Platin Global 100 Awards
‘‘The Most Contributing Firms of Turkey’’ in International Trade

“Office Architecture ” جائزة
YDA Center لـ

” International Property” من جوائز

جوائز “ Platin Global 100” لعام 2018
“الشركات التركية األكثر مساهمة” في التجارة الدولية
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4 Awards in 
2018 Real Estate Stars

OUR AWARDS جوائزنا

4 جوائز في 
2018 Real Estate Stars

327

2015 EMAE Finance Awards
“Kayseri City Hospital”
“The Best PPP Project of the Year”

Tokat Governorship
“Certificate of Environment”

”مستشفى مدينة قيصري“
والخاص العام  القطاع  بين  شراكة  مشروع  “أفضل   جائزة 

”للعام
2015 EMAE Finance من جوائز

والية توكات
”شهادة البيئة“



أفضل تصميم مكتبي أفضل تصميم معماري أفضل مشروع حرم صحي قيد اإلنجاز أفضل مشروع مسؤولية اجتماعية
جائزة المشروع المميز

جوائز
المشروع المميز المشروع الرابح جائزة لجنة التحكيم الخاصة

Sign of the City 2017 جوائز
المشروع المميز

Sign of the City 2017 Sign of the City 2017 Sign of the City 2017جوائز جوائز

جائزة المشروع المميز Sign of the Cityجائزة جائزة لجنة التحكيم الخاصة للوعي
2017 2017 2017 2017

 4 جوائز دفعة واحدة لمجموعة
لعام 2017 في جوائز

YDA
)Sign of the City( 

المشروع الرابح

 المحطة الجديدة

أفضل مكتب مركز مكاتب ومساكن الحرم الصحي المتكامل في قيصري
أفضل مساكنأفضل مبنى صحي

YDAفي سوغوت أوزو YDA

المتحف الوطني في كازاخستان
بمطار داالمان الدولي أفضل بناء اجتماعي ثقافي

أفضل بناء صناعي أفضل بناء لوجيستي 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

جوائز
المشروع المميز

Sign of the City 2016 جوائز
المشروع المميز

Sign of the City 2016 جوائز
المشروع المميز

Sign of the City 2016

Sign of the City 2016 Sign of the City 2016جوائز 6جوائز

جوائز لمجموعة
 لعامفي جوائز

YDA
)Sign of the City(2016

5



 الرابطة األمريكية لمهنيي االتصاالت

»أفضل محطة للخطوط الخارجية«

»الجائزة البرونزية تقرير النشاط«

في جوائز الطيران

جامعة مؤسسة الطيران التركية
Vecihi Hürkuş 2017

2018 )LACP(

Sign Of The City Awards 2018 
“Suleyman Demirel University 
Social Center ”
“The Best Education Building of 
Turkey” 

»جائزة »أفضل مبنى تعليمي في تركيا

»لمركز الحياة االجتماعية بجامعة سليمان دميرال«
Sign of the City(2018( لعامفي جوائز

Sign Of The City Awards 2018 
“Suleyman Demirel University 
Social Center ”
“The Best Education Building of 
Turkey” 
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Hacettepe University
2019 Crystal Deer Awards
Construction Sector
“Best of the Year”

OUR AWARDS جوائزنا

جائزة »األفضل لهذا العام«
بقطاع اإلنشاءات

من جوائز الغزالن الكرستالية 2019
جامعة حاجه تبه

2017 4. Turkish Youth Awards
“The Best Construction Firm”

Hacettepe University
2017 Crystal Deer Awards

Engineering Category - Construction Sector
“Best of the Year”

جوائز الشباب التركي لعام 2017
»أفضل شركة لإلنشاءات« جائزة “األفضل لهذا العام”

فئة المهندسين - قطاع اإلنشاءات
من جوائز الغزالن الكرستالية 2017 جامعة حاجه تبه
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CONTACT
معلومات االتصال

TURKEY
Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar 
Bulvarı No:9 YDA Center A Blok 
Kat:33 Çankaya / ANKARA 
P. +90 312 459 44 00 (Pbx)
F. +90 312 436 82 79

KAZAKHSTAN
Republic Of Kazakhstan, Astana,  
Esil District, Mangilik El Avenue, The 
Building No:52A, BC Noble 5th
Floor

P: +7 7172 77 00 44

www.yda.com.tr
info@yda.com.tr



www.yda.com.tr

“ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩЬ ТУРЦИИ” 
‘‘ PRODUCTIVE POWER OF TURKEY ’’




