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HAKKIMIZDA 

Efor Group Elektrik Mak.İnş.Tur.Dış Tic.San.Ltd.Şti. 2001 yılında Türkiye'de kurulmuştur.
Kurucusu Mustafa Durdu 1983 yılından 2001 yılına dek sektörde lider olan farklı şirketlerin 
önemli ve uluslararası projelerinde görev almıştır. Bu projelerin yapımı ve tesliminde edindiği 
bilgi ve tecrübe birikimini, planlama ve performans uzmanlığını yurt içi ve yurt dışındaki nite-
likli yatırımcı ve müteahhitler için aranan kaliteli, yüksek taahhüt sorumluluğu ve bilinci olan 
çalışanları ile hizmet vermek amacındadır.
Efor, Elektrik teknik taahhütlük hizmeti vermek amaçlı kurulan bir şirket olup 2003 yılında 
alınan kurumsallaşma kararı ve branşında uzman yönetici ve mühendis katılımları ile faaliyet 
alanları içerisinde elektrik taahhüt işlerine ilaveten mekanik sistemler ve inşaat taahhüt 
işlerini de ilave ederek sektörde tercih edilen bir firma olma hedefindedir.
 
VİZYONUMUZ

Yurt içi ve yurt dışında elektrik, mekanik ve inşaat taahhüt sektöründe,  planlama, uygulama ve 
performans uzmanlığı ile, kaliteli yuksek taahhüt sorumluluğu ve bilinci olan ekibi ile hizmet 
vererek, nitetelikli yatirimcilar ve yükleniciler için aranan bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

Taahhüt sektöründe müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak, zam-
anında ve başarılı bir şekilde taahhütümüzü gerçekleştirmek, deneyimli ve yetkin ekibimizle 
en uygun tasarım, çözüm ve hizmeti sağlamak.

Kariyer fırsatlarına açık, keyifle çalışılan ve çalışmak için tercih edilen bir firma olmak.
Paydaşları ile büyümek ve onlara değer katmak.

İnsan ve çevreye olan saygımız, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve izlenen 
çözüm ortağı olmak, kaliteli hizmet sunmak, çözüm odaklılık.
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Kalite
Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını ben-
imsemek ve kalite uygulamalarının sürekliliğini sağlamaktır. EFOR bu hizmetleri sunarken bu 
anlayışı benimsemiş personeller ile çalışmaktadır. Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir 
yaklaşımdır ve bizim müşterilerimize sunduğumuz hizmette kalite herzaman ön plandadır. 
"Kalite, bizim zorlukları aşma veya varlığımızı sürdürme stratejimizdir. Verimlilik de onun sonucudur."

Güvenilir ve dürüst olmak
Biz şirketlerin ilişkilerini evliliğe benzetiriz. Evlilikte olduğu gibi güven, şirketlerde de ilişkinin 
sürdürülebilirliği ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi için gereken ana temel unsur-
lardan birisidir. Güven işveren ve müşteri ile aramizdaki işi yürütmede bir çok kolaylık sağlar. 
Dürüstlük bu güvenin oluşmasındaki ana ilkedir.

Disiplin

Efor taahhütünü üstlendiği tüm projelerinde yerel yönetmeliklere ve yasalara uyma yükümlülüğünün 
bilincinde, standartlara ve normlara bağlı kalarak taahhütünü gerçekleştirir. Bu ilkelerden ödün verme-
den etiğine uygun iş yapma prensibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Efor çalıştığı bölgenin ülkenin yerel 
yasalarına uyulması konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek konusunda çalışma
lar yapmaktadır.

Bireylere ve kültürel değerlere saygı
Bireye saygı, çalışma yöntemlerini geliştirip iyileştirmek için tüm çalışanların bilgisine, deneyimine ve 
hırslarına saygı duyup, bunları kullanarak olusturulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, Efor çalısanlarının kendi 
becerilerini gelistirdiği günlük operasyonlardan doğar. Bu da daha yüksek kalite, verimlilik ve daha
fazla iş tatmini sağlamamıza yardımcı olur. Çalısanlarımızın fikirlerine din dil ırk ayrımı gözetmek-
sizin saygı duyarız. Aynı şekilde çalışma yaptığımız ülkelerde yerel kültürel değerlere saygı duyarız.   

Sağlık, güvenlik ve çevre
Tüm faaliyetlerimizde çalısan sağlığını koruma, çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri kaynağında 
azaltma gayreti gösteririz.Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimini, falitelerimizin ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

• Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararaıi standart ve kurallara uyum
• Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi
• Sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesi, sürekli gelişme ve iyileştirme
• Yüksek standartlı sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi
• Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi ve uygun kaynak kullanımı
• Risk değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve kazalar için önlem alınması
• Çalışanların sağlık ve güvenliklerine önem verilmesi

Efor bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli 
çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir. Bugüne kadar yürütmüş 
olduğu ve tamamlamış olduğu projeleri 0 kaza ile tamamlamış olmamızın gururunu paylaşıyoruz.

TEMEL DEĞERLER
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TASARIM VE PROJE

EFOR, proje tasarım ve dizayn çalısmalarında, bünyesindeki tecrübeli mühendislerin gözetimi 
ve kontrolünde, mühendislik hizmeti alanında pek çok uluslar arası projelere imzasını atmış 
olan profosyenel partnerleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 
UYGULAMA 

Kurucuları ve çekirdek kadrosunda çalışan personelleri, görev almış oldukları büyük ve uluslar-
arası projelerde kazanmış oldukları tecrübe, bilgi ve kalite anlayışını kişisel ve kurumsal anlam-
da prensip edinmiştir. Yapılacak uygulamalarda görev dağıtımı branşında uzmanlaşmış tecrübeli 
ve eğitimli personel ile yapılmaktadır. Efor, uygulamada kalite anlayışının temel prensipleri 
olarak aşağıda yazılanları benimsemiş ve bugüne dek bitirmiş olduğu projelerde işverenlerine 
kendini kanıtlamıştır. 

• Tasarım ve projenin uygulanabilirliğinin kontrolü, birimler arası koordinasyonu
• Planlama ve iş programı, program gereği ihtiyaç olan nitelikli personel temini ve iş dağılımı.
• Montaj için gerekli olan ekipman ve aletlerin doğru seçimi, temini.
• İş güvenliği ve disiplini gereksinimlerinin yerine getirilmesi
• Uygulamaların numune ve örnek şeklinde müşteri onayına sunumu 
• Uygulamanın planlanan zamanda projeye uygun yapımı 
• Gerekli tüm dökümantasyonun temini ve sunumu 
• İşin teslimi ve teslim sonrası işletme bakım hizmeti, teknik destek. 

DANIŞMANLIK
 
EFOR, teknik taahhütlük sektöründe vermiş olduğu hizmet dışında firma ve kurumlara 
mühendislik, süpervizörlük, teknik bakım ve ürün satın alma konularında danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Ayrıca proje bazında kurumlara ve firmalara aşağıda belirtilen konularda 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 
• Proje ve keşif
• Maliyet analiz
• Planlama
• Uygulama metod dökümanları
• Teklif ve malzeme seçimi 
• Kalite kontrol ve süpervizörlük hizmetleri
• Geçici kabul ve işin teslimine yönelik dökümantasyon işleri
• Teslim sonrası bakım, teknik danışmanlık 

FAALİYET VE YETENEKLER
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FAALİYET ALANLARI

Enerji Santralleri Tesisleri

Bakım AtölyeleriOtoyol & Tüneller

Hastaneler ve Sağlık Tesisleri

Fabrikalar, Endüstriyel Tesisler

Hava Alanları Liman ve Terminaller İstasyonlar

Stadium ve Spor Salonları

Alışveriş ve Eğlence MerkezleriMulti Fonksiyonel Binalar

Petro Kimya Tesisleri
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ELEKTRİK İŞLERİ

• Elektrik Sistemleri Dizayn ve Proje

• Elektrik Sistemleri Ekipmanlarının Temini ve Montajı

• OG/AG Ağları, Güç Dağıtım Sistemleri

• Aydınlatma Sistemleri

• Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri

• Bina otomasyon sistemleri (BMS)

• Endüstriyel otomasyon sistemleri (IAS)

• Yapısal kablolama ve fiber altyapı ağları (SCS)

• Telekominikasyon ve haberleşme sistemleri (TCS)

• Yangın Algılama ve otomasyonu

• Programlanabilir logic kontrol sistemleri (PLC)

• Scada enerji izleme ve kontrol sistemleri

• Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemleri (ICS)

• Güvenlik Sistemleri

• Bilgi görüntüleme sistemleri

• Merkezi Anons ve Saat sistemleri

• Uydu tv sistemleri (SMATV)

• Katodik koruma sistemleri

• Sismik Koruma Sistemleri

• Çağrı sistemleri (Garson,Hemşire,güvenlik,medical)

• Gazlı,Tozlu ve Hybrid söndürme sistemleri

• Data Center çözümleri ve uygulamaları

• Özel ses ışık projeksiyon sistemleri

• Plaka araç tanıma,Otopark sistemleri

• Bariyer ve Turnikeler

• Buzlanma ve donmaya karşı kablolu ısıtma sistemleri

• Teknik bakım ve işletme

• Danışmanlık

MEKANİK İŞLER

• Mekanik sistem ekipmanları temini ve montajı

• Proses boru ve boru hatları

• HVAC sistemleri                                                                 

• Isıtma 

• Havalandırma

• Sulu soğutma

• Klima sistemleri

• Sıhhi Tesisat

• Kullanma suyu hatları

• Atık su hatları

• Yağmur suyu tesisatı

• Yangın koruma sistemleri

• Otomatik sprinkler sistemi

• Yangın dolap sistemleri

• Arıtma sistemleri

ALTYAPI İŞLERİ

• Kazı ve Dolgu işleri

• Forekazık

• Harfiyat

FAALİYET KONULARI
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Genel Müdür

Teknik Müdür
Proje Departmanı

Partner Kurum
İdari  ve Finans Müdürü

Hukuk Danışması             
Bağımsız kurum

Koordinatör

Yurt Dışı Projeler Müdürü

Mühendis Şantiye Şefi

İdari İşler Departmanı

Tekniker ve operatörler

Formen ve Ekipbaşları

Ustalar

Satınalma

Muhasebe

Personel Departmanı    
İnsan Kaynakları 

Sekreterlik

Lojistik & Gümrük işleri 
sorumlusu

EFOR MERKEZ OFİS  
(TÜRKİYE)

EFOR RUSSIA              
BRANCH OFFICE

Finans Danışmanı             
Bağımsız Kurum

 Planlama ve maliyet kontrol 
departmanı

HSE departmanı

Ambar Görevlisi

Test ve devreye alma 
mühendisi ve ekibi

Supervizörler

Yurt İçi Projeler Müdürü

Mühendis Şantiye Şefi

İdari İşler Amiri

Teknikerler ve operatörler

Formen ve Ekipbaşları

Ustalar

EFOR bünyesinde görev alan yöneticiler ve mühendisler çekirdek kadroyu oluşturmaktadır.  Yüklendiği projelerde yerel
standartlara ve bölgesel koşullara uygun işinde uzmanlaşmış personelleri bünyesine alarak verimliliği artırmaktadır.
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REFERANSLAR

Mustafa Durdu - Şirket Kurucusu 

1972 - 1978  Malatya Sümerbank  -  Pamuklu Müessesesi (Teknisyen)

1978 - 1979  Suudi Arabistan -  Sheedgum Gas Plant -  Foster Wheller ( Supervisor)

1979 - 1983  Afsin Elbistan - Enerji santrali - Foster Wheller (Superintend)

1983 - 1985  Malatya 2.Ordu ve TEK Kangal lojmanlari - Sirin Insaat  (Alt Yüklenici)

1985 - 1987 Trakya Hamit Abat Power Gas Plant - BBC / ENKA / ELTES AS (Danışman & montaj sorumlusu)

1987 - 1989  İst- Ankara Doğal gaz hatti - 52 adet EHN istasyon montaji - ENKA / Kurtulus Teknik otaklık

1989 - 1992 Kurtuluş teknik (Yuksel Birdal) ile muhtelif Taahhut isleri

1994 - 1995 Türkmenistan -Ashgabat Airport - JILAL / ALARKO / ELTES A.S (Supervisor) 

1996 - 1997 Kazakistan -  Chezgasgan Hospital - SAMSUNG / ALARKO/ ELTES A.S (Supervisor)

1997 - 1999  Özbekistan Samarkand - BAT Cigarette factory -  JILAL /ALARKO/ELTES A.S (Supervisor)

1999 - 2000 Özbekistan - Samarkand, Bukhara ,Urgenc 3 airport project - JLAL-ALARKO (Q.A manager)

2000 - 2001 Istanbul - Taksim Super Plaza -SIEMENS (Montaj Sorumlusu)

2001 -  Efor MÜHENDİSLİK kuruluşu ile kendi şirketinde yönetici olarak görevine devam etmektedir.

Ersin Durdu  - Genel Müdür

1996 - 1997 Kazakistan -  Chezgasgan Hospital - SAMSUNG / ALARKO/ ELTES A.S ( Teknisyen & Garan-

ti periodunda BMS ve zayıf akıf sistemlerinden sorumlu yetkili )

1997 - 1999  Özbekistan Samarkand - BAT Cigarette factory -  JILAL /ALARKO/ELTES A.S (Teknisyen)

1999 - 1999 Özbekistan Samarkand - Samkoç Bus factory - Aktif Elektrik ( Zayıf akım sistemleri sorumlusu)

1999 - 2001 Özbekistan - Samarkand, Bukhara ,Urgenc 3 airport project - JLAL-ALARKO (Saha Şefi , 

Garanti periodu sorumlusu)

2001- yılından itibaren Efor taahhütü altında gerçekleştirilmiş tüm projelerde yönetici pozisyonunda görev almıştır.
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BAŞLICA YURTİÇİ PROJELER

Proje Adı:

Pirelli Sondel Enerji Kojenerasyon Santrali               

Lokasyon: İzmit / İstanbul / TÜRKİYE

İşveren: TEKNOKON A.Ş

Proje Kapsamı:

İzmit II TM arasında kurulan 33 MW Kombine 

Çevrim Santralı  OG / AG tüm elektrik ve  

enstrümantasyon montaj işleri.

İnşaat Alanı: 33MW DG- KÇGS

Başlama / Bitirme Tarihleri:

2002-2003 
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Proje Adı:

PCE Railcar Unloading Project               

Lokasyon: Batumi / Georgia

İşveren: TEKNOKON A.Ş

Proje Kapsamı:

Tüm elektrik, elektronik ve otomasyon 

sistemleri montajı

İnşaat Alanı: 254 mt Terminal

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2003-2003
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Proje Adı:

POAŞ Dolum tesisleri               
Lokasyon:

İstanbul, İzmit, Bursa, Izmir, Antalya, Mersin,

İskendurun,Trabzon, Samsun / TÜRKİYE

İşveren: TEKNOKON A.Ş
Proje Kapsamı:

Petrol Ofisi dolum tesislerindeki super benzin

dolum kollarının iptali  ve mevcut tanker dolum 

kollarına benzin katkı maddesi enjeksiyon                                                                                                                                       

sistemi kurulması, devreye alınması

İnşaat Alanı: 7 farklı ilde

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2003-2003



Proje Adı:

AREVA ADH2 Trafo Üretim Tesisi

Lokasyon:

Gebze / İstanbul / TÜRKİYE

İşveren:

AE ARMA ELEKTROPANÇ A.Ş

Proje Kapsamı:

Tüm elektrik ve elektronik

sistemlerin montaj işleri

İnşaat Alanı: 36.265 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2002-2003

EFOR | REFERANSLAR
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Proje Adı:

FERROMET Metal Depo ve üretim tesisi

ve Merkez Ofis projesi

Lokasyon:

Depo ve Üretim tesisi Tuzla,

Ana Ofis Zincirlikuyu Istanbul / TÜRKİYE

İşveren:

FERROMET MÜMESSİLLİK LTD.

Proje Kapsamı:

Üretim ve depo tesisi, ofis binasının tüm

elektrik ve elektromekanik Sistemleri

İnşaat Alanı: 6.843 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri:

2011-2012



Proje Adı:
Astana Havalimanı Terminal Binası               

Lokasyon:
Astana / Kazakishtan

İşveren:

Laing Alarko Siemens Marubeni JV

Proje Kapsamı:
Tüm elektrik ve elektronik sistemlerin

montaj işleri.

İnşaat Alanı: 22.000 m2 Terminal Total 

45.000m2

Başlama / Bitirme Tarihleri:
2004-2005

EFOR | REFERANSLAR
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Proje Adı:
Petkim Merkez Laboratuvar 

yenileme projesi              

Lokasyon:
İzmir Aliağa / Türkiye

İşveren:

ART İSTANBUL YAPIDEK.SAN.TİC.LTD

Proje Kapsamı:
PETKİM PETRONKİMYA HOLDİNG A.Ş 

Aliağa kompleksi içerisinde yeralan kalite 

sağlama grup müdürlüğü ofis ve laboratu-

varlarına ait tüm elektronik,elektromekanik 

sistemlerin proje dizayn malzeme temini ve 

uygulama işleri yürütülmektedir.

İnşaat Alanı: 6000 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri:
2015 – 2016

EFOR | REFERANSLAR
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BAŞLICA YURTDIŞI PROJELER

Proje Adı:

Kalp ve Böbrek Diyaliz merkezi               

Lokasyon: Astana / Kazakistan

İşveren:

Saudi Bin Ladin Group Company S.B.G

Proje Kapsamı:

Tüm elektrik ve mekanik sistemler

proje dizayn ve uygulaması. Anahtar teslim

İnşaat Alanı: 4.870 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2003-2004



Proje Adı: NLMK Metal Factory               

Lokasyon: Lipetsk / Russia

İşveren: AE ARMA ELEKTROPANC A.Ş

Proje Kapsamı:

Tüm Elektrik ve elektronik sistemler

montaj işleri.

İnşaat Alanı: 16.000 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2006-2007

EFOR | REFERANSLAR
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Proje Adı: Russky Standart Vodka Üretim Tesisi   Lokasyon: St.Petersburg / Russia İşveren: AE ARMA ELEKTROPANC A.Ş

Proje Kapsamı: Rusya"nın St.Petersburg şehrinde bulunan 20000m2 kapali alana sahip Rusya"nın en büyük ve modern 

tesisi ünvanını alan vodka fabrikasının tüm elektrik ve elektronik sistemleri montajı Efor tarafindan yapılmıştır.

İnşaat Alanı: 22.000 m2   Başlama / Bitirme Tarihleri:  2005-2006



Proje Adı: City of Capitals  Residences
Lokasyon: Moscow / Russia
İşveren: AE ARMA ELEKTROPANC A.Ş 
Proje Kapsamı:
City of Capitals kulelerinden Moskova Kulesi ve St.Peterburg 
Kulesinde bulunan toplam 470 adet konutun 330 adedinin 
tüm elektrik ve elektronik sistem isleri Efor tarafindan 
yapılmıştır. Konutlarda standart sistemler dışında ; 
otomasyon, gaz ve  yangın algılama sistemleri, aydınlatma 
otomasyonu, intercom, uzaktan kontrollü perdeler ve 
otomatik açılan pencereler, iklimlendirme  otomasyonu ve 
yerden ısıtma, merkezi uydu sistemleri uygulaması 
yapılmıştır.
İnşaat Alanı: 330 Residence 
Başlama / Bitirme Tarihleri: 2010-20011

EFOR | REFERANSLAR
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CITY OF CAPITALS



Proje Adı: City of Capitals               

Lokasyon: Moscow / Russia

İşveren: AE ARMA ELEKTROPANC A.Ş
Proje Kapsamı:
2012 yılına kadar Avrupa’nın en yüksek binası ünvanına sahip olan 356.000 m2 Kapalı alana sahip 65 ve 76 katlı 

iki ikiz kulesi, 18 katlı Ofis binası, 3 katlı alışveriş merkezi ve 6 katlı kapalı otoparkı ile çok amaçlı bir kompleks 

olan City of Capitals projesinin tüm elektik ve elektronik  sistemlerin  montaj işleri Efor tarafindan yapılmıştır., 

Moscowtower 81 kat St.Petersburg Tower 70 kat South Office 24 kat. Toplam gucu 57,6 MVA olan projede 84 adet 

20k V RMU, 20/0.4 kV birbirini %100  yedekleyen 18 çift, toplam 36 adet 1600kVA trafo kurulmuştur. Eneji dağıtım 

sisteminde 3000A e kadar busbar sistemi uygulanmıştır. 4MVA gücünde 2 adet senkron jenerator mevcuttur. 

Kompleks en son teknolojik, elektronik sistemlerle donatılmıştır.

SCADA eneji otomasyonu, 6000 Nokta BMS system,430 adet kamera ile CCTV system,1230 nokta kontrollü ACS 

system, 52 adet Asansör ve entegre asansör kontrol sistemi, 36 adet Tunrike, Car parking system, Water leakage 

system, Roof de icing and heat tracing system uygulamaları yapılmıştır. Binanın bütün cephesi RGB ledli armatürler

ile donatiılarak tüm teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran bir yapıdır,

İnşaat Alanı: 356.000m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2007-2010

EFOR | REFERANSLAR
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Proje Adı:

Kuzey Güney Demiryolu (SAR) Projesi

Bakım Atölyeleri

Lokasyon: Al-Nariyah / Suudi Arabistan

İşveren: YAPI MERKEZI A.Ş

Proje Kapsamı:

Proje kapsamında lokomotif ve vagon bakım 

atölyeleri, depo alanı, yakıt sistemi, 4 adet jener-

atör odası, boya atölyesi, vagon yıkama tesisi, idari 

binalar ve hat & sinyal bakım tesisi, 90 yataklı 

otel, yakıt depolama ve dolum tesisi, Laboratuar, 

Mekanik servis binalari ve iki adet su arıtma tesisi 

mevcuttur, orta gerilim, alcak gerilim yeraltı 

dağıtım ağları, paket tipi trafoları ve dış mekan 

aydınlatmasını da içine alacak şekilde tüm 

elektrik ve electronic systemleri ve bu sistemlerin 

kontrolünü kapsayan BMS system dahil tüm 

montaj işleri Efor tarafindan yapılmıştır.

İnşaat Alanı: 70.000 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2012 - 2015



EFOR | REFERANSLAR

Proje Adı:

Haramain Hızlı Tren Medine İstasyonu

Lokasyon:

Medine / Suudi Arabistan

İşveren:

YAPI MERKEZI A.Ş

Proje Kapsamı:

Projeye özel üretim dekoratif aydınlatma 

armatürleri montajı, 3000mt stripe type 

lighting fixture, 62 adet 5 mt çapında, 9 adet 

13 mt çapında dekorative aydınlatma 

armatürü montajı, test ve devreye alma 

işlemleri yapılmaktadır. 

İnşaat Alanı: 108.000 m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2015 – 2015
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Proje Adı:

BTZ demiryolu istasyonları

Lokasyon: Birtouta / Cezayir

İşveren: YAPI MERKEZİ A.Ş

Proje Kapsamı:

Birtouta-Zeralda arasında bulunan 23km lik 

demiryolu projesi kapsamında yeralan 4 adet 

istasyon ve teknik servis binalarının elektrik 

sistemleri

İnşaat Alanı: ….. m2

Başlama / Bitirme Tarihleri: 2016 – 2016
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Proje Adı:

Houbara kuşu yetiştirme çiftliği projesi – 

Kazakistan

Lokasyon: Çimkent / Kazakistan

İşveren: Termo Yapı

Proje Kapsamı: Üretim tesisi içerisindeki 56 Adet 
farklı yapının elektrik ve elektronik sistemlerinin; 
uygulama detay projelerinin oluşturulması, uygula-
ma işleri ve kısmi malzeme temini yapılmaktadır. 
Harici servis systemleri kapsamında ; 2 adet  34,5 
kV HV indirme sahası ve toplamda 6km yi bulan 
10kV MV yeraltı kablo ringi, her birisi içerisinde orta 
gerilim dağıtım ve koruma hücreleri, 2 adet 
10kV/0,4 trafo, Alçak gerilim panoları ve kompan-
zasyonunu barındıran 12 adet paket tip trafo merke-
zi , 7 adet. 1250kVA prime jeneratör ve 7 adet.10kV 
step-up trafosu ile, 5 adet. 50 tonluk yeraltı yakıt 
tankları, yakıt dağıtım boruları ve otomasyonu. 
topraklama sistemleri ve bu trafo merkezlerinden 
binaları besleyen alçak gerilim kabloları ve 
altyapıları, binalar arası fiber network ve altyapısı.
İnşaat Alanı: 62.800m2
Başlama / Bitirme Tarihleri: 2016 – Devam ediyor
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Proje Adı:

Ain Naadja Otel Projesi

Lokasyon: Cezayir

İşveren: MİMKO A.Ş

Proje Kapsamı:

Elektrik proje malzeme ve uygulama işleri.

İnşaat Alanı: 11.570m2 kapalı 68.000m2 açık alan.

Başlama / Bitirme Tarihleri:

2017 – Devam ediyor



Daha fazla bilgi için  www.eforelektrik.com
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