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Hakkımızda

Firmamız kurulduğu 2004 yılından bugüne kadar gelen iş tecrübesi ve bilgi birikimleri ile iklimlendirme dezenfeksiyon cihaz ve tesisleri 
üretmektedir.

Taleplere doğru ve zamanında yanıt verebilen yüzlerce tesis üretmiş bir firma olarak, kurmuş olduğumuz sistemlerin, öngörülen projeye 
uyumluluğunun ve kullanım sürecindeki devamlılığının sağlanması ile ilgili olarak firmamız tam donanımlıdır. 

Evaporatif ürünler, ısıtma-soğutma, havalandırma sistem ve makineleri, havalandırma kanalları, aspiratörler, vantilatörler, toz emiş sistemle-
ri, ısı geri kazanım cihazları, nemlendirme, nem alma cihazları, filtreleme ve araç dezenfeksiyon sistemleri faaliyet alanımızı oluşturmaktadır.

3T Makine olarak; sektördeki gelişmelerle aynı hızda ilerleyebilmek, müşterilerimize yenilikçi ve yüksek kalitede hizmet sunabilmek amacın-
dayız. Kurmuş olduğumuz sistemlerin tam donanımlı bir ekip ile müşteri taleplerine doğru ve zamanında yanıt verebilmesi, satış sonrasında 
da aynı hizmet kalitesini sunarak sektöründeki örnek model olması her zaman önceliklerimizdendir.

Hüseyin Seyhan



AÇIK ALAN SERİNLETME



Sıcak yaz aylarında açık alanlarda hizmet veren tesis-
lerin ve açık mekanlarda çalışmak durumunda kalan 
insanların ortak sorunu yüksek sıcaklıklardır. 

İnsan vücudu için en sağlıklı ve konforlu hava koşulları 
22-24°C sıcaklık ve %55-65 civarında nem oranıdır. 
Sistemimiz ortam sıcaklığını 8-15°C arasında düşür-
mektedir.

Açık alan serinletme sistemleri; ısı (enerji) emilimi, 
ortamın sıcaklığı ve nem oranı ile doğrudan bağlantılı 
olup; ortam sıcaklığı ne kadar yüksek ve nem oranı ne 
kadar düşük ise o oranda serinletme fonksiyonunu 
yerine getirmektedir.

Sistem, sıcaklığın düşürülmesi dışında; havayı yumu-
şatmada, oksijen katkısı sağlamakta ve oluşturduğu 
su/buhar perdesi sayesinde sinek, arı vb. haşerelerin 
sisleme bölgesine girmesinin önünü kesmekte ve/ve-
ya azaltmaktadır. Çevreden ortama intikal eden nahoş 
kokular var ise kullanılan suya parfüm ilavesi ile de 
koku kontrolü yapma olasılığı doğmaktadır.



Suyun yüksek basınçlı (55-60 Bar) bir pompa ve buna 
bağlı hortumlar/borular ile oluşturulan hat ve bu yapı 
üzerinde yer alan küçük delikli özel memeler aracılığı ile 
ortama pülverize edilmesi sistemidir. 

Bu pülverizasyon sırasında, arkadan gelen basınç ve 
memelerin özel yapısı nedeniyle, su zerrecikleri çok 
küçük boyutlarda (5-30 mikron) oluşur. 

Bu, suyun en kolay buharlaşabilecek formudur ve sis 
görünümündedir, zaten sıcak ve kuru hava ile karşılaştı-
ğında kısa sürede buharlaşır. 

Pülverize edildiği alan, açık bir mekan ise, buharlaşırken 
aldığı enerji (ısı) sayesinde ortam serinler. 

Kapalı bir alana çıkan su ise, buharlaştığında ortama 
ilave su buharı katkısı yapar ve oransal olarak nem mik-
tarını arttırır.





Kahveci Hacıbaba
Mado
Kocatepe Kahve Evi
Tattaze 
Timboo 
Second Club
Mickey’s
Liva
Hacı Sayid
Budakaltı
Funda Pastaneleri
Angora Pastanesi
Big Chef’s
Balkon Çukurambar
Fabb’s
Otto Lounge
Oskar
Gobitte
Kahveci Mirim
Newcastle
Vişi
Carmelo’s
Novapark
Leman Kültür
Clinic Coffee Co.



ARAÇ DEZENFEKSİYON 



Sıcak yaz aylarında açık alanlarda hizmet veren tesislerin ve 
açık mekanlarda çalışmak durumunda kalan insanların 
ortak sorunu yüksek sıcaklıklardır. 

İnsan vücudu için en sağlıklı ve konforlu hava koşulları 
22-24°C sıcaklık ve %55-65 civarında nem oranıdır. Sistemi-
miz ortam sıcaklığını 8-15°C arasında düşürmektedir.

Açık alan serinletme sistemleri; ısı (enerji) emilimi, ortamın 
sıcaklığı ve nem oranı ile doğrudan bağlantılı olup; ortam 
sıcaklığı ne kadar yüksek ve nem oranı ne kadar düşük ise o 
oranda serinletme fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Sistem, sıcaklığın düşürülmesi dışında; havayı yumuşatma-
da, oksijen katkısı sağlamakta ve oluşturduğu su/buhar 
perdesi sayesinde sinek, arı vb. haşerelerin sisleme bölgesi-
ne girmesinin önünü kesmekte ve/veya azaltmaktadır. 
Çevreden ortama intikal eden nahoş kokular var ise kullanı-
lan suya parfüm ilavesi ile de koku kontrolü yapma olasılığı 
doğmaktadır.

Ülkemizde birçok hayvan pazarı ve hayvan çiftliklerinin 
ortak sorunu olan virüsler (şap, newcastle, kuduz vb.) 
nakil vasıtaları aracılığı ile yayılarak sorun olmaktadır.

Ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini 
olumsuz etkileyen hastalıklar büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Bu kayıplar sebebiyle ülke ekonomile-
rinin uğradığı zararlar milyon dolarla ifade edilmektedir. 
Hayvan pazarları için en önemli tehlike olan hastalıklar, 
virüsün hayvan pazarına girmesiyle birlikte kısa sürede 
yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hayvan sevk-
lerinde kullanılan nakil araçlarının dezenfekte edilmesi 
salgın hastalıklarla mücadelede önemli bir husustur.

Ağırlıklı olarak hayvancılık sektöründe kullanılan araç 
dezenfeksiyon sistemleri; sınır kapılarında, limanlarda ve 
araç giriş/çıkış trafiği yoğun olan tesislerde de virüslerle 
mücadele kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır.

Sisleme yöntemi ile fanlı sistem ve tünel sistemi olmak 
üzere geliştirilen araç dezenfeksiyon sistemleri gereksiz 
personel istihdamını ortadan kaldırmakta, çevre ve insan 
sağlığını koruyarak doğru ve homojen bir dezenfeksiyon 
işlemi sağlamaktadır.



Firmamız, geliştirdiği yöntem ile araç dezenfeksiyon işleminin 
başarılı, güvenli ve ekonomik bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır:

• Araç düzenlenen dezenfeksiyon kabini içine alınır.
• Dezenfektan malzeme püskürtme memeleri vasıtasıyla ortama         
   salınır.
• Pülverize olan malzeme bir sis bulutu halinde kabini doldurur.
• Dezenfektan bu yöntemlearacın en ücra bölümlerine kadar siner.
• Önceden ayarlanan zaman dolunca sisleme kesilir.
• Sürücü aracını kabinden çıkarır ve işlem sonuçlanır.

Sisleme yöntemi ile dezenfektan malzemenin ekonomik kullanılması 
sağlanmakta, gereksiz personel kullanımı ortadan kaldırılmakta, çalı-
şanların ve çevrenin hijyeni korunmakta ve otomatik, doğru, verimli 
bir dezenfeksiyon gerçekleştirilmektedir.

Canlı hayvan borsaları, kesimhaneler, tavukçuluk işletmeleri, büyük 
ölçekli besi alanları, haralar, gümrük idareleri ve karantina ilan edilen 
bölgeler için ideal bir araç dezenfeksiyon yöntemidir.





Van Büyükşehir Belediyesi
Ankara Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Kapıkule Sınır Kapısı
Denizli Ticaret Borsası
Kırşehir Belediyesi
Gönen Belediyesi
Sorgun Belediyesi
Sakarya Ticaret Borsası
Ardahan Belediyesi
Keşan Ticaret Borsası
Yenişehir Belediyesi
Karapınar Ticaret Borsası
Akçakoca Belediyesi
Nallıhan Belediyesi
Ilgın Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Mustafakemalpaşa Belediyesi
Çorum Belediyesi
Ödemiş Ticaret Borsası
Kandıra Belediyesi
Şarkışla Belediyesi
Boldavin Belediye Başkanlığı
Kırşehir Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Elazığ Ticaret Borsası





YAYA DEZENFEKSİYON



Yaya dezenfeksiyon sistemlerinde, sisleme yöntemi ile; 
sistem içindeki nozullardan gelen dezenfektanlı sıvı, sis 
bulutu haline dönüşerek kişi üzerinde ıslaklık yapmadan 
üzerinde bulunan mikroorganizmalara ulaşmaktadır.

Virüs ve bakteri taşıyan kişiler; hapşırık, öksürük, vücut 
sıvısı ve temas yoluyla milyarlarca zararlı mikroorganiz-
mayı bulundukları ortama bulaştırır. Bu zararlı mikroor-
ganizmalar solunum ve temasla diğer insanların da 
hastalanmasına neden olur. Kullanıcılar toplu yaşam 
alanlarına girmeden önce yaya dezenfeksiyon sistemleri-
ni kullanmalılardır.



• 8 inç LED Ekran

• Yüksek Hassasiyetli IR Vücut Sıcaklığı Ölçümü

• Temassız Vücut Sıcaklığı Ölçümü

• İnsan Sesli Komut Sistemi

• Gerçek Zamanlı Yüz Maskesi Algılama

• Yüz Canlılığı Algılama Teknolojisi

• Derin Öğrenme Algoritması ile Hassas Yüz Tanıma

• Ağa Bağlanmaya Hazır Bağımsız Cihaz







TOZ BASTIRMA  SİSTEMLERİ



Taş, maden ve kömür ocakları, çimento fabrikaları, inşaat 
ve şantiye sahaları gibi hem kapalı hem de açık alanlarda 
toz kontrolü büyük bir önem teşkil etmektedir.

Toz bastırma sistemleri; sisleme yöntemi ile havada asılı 
olan tozların dağılımını engeller ve ağırlaştırarak yere 
çökmelerini sağlar. Bu sistemler sayesinde hem çalışan 
personel hem de çevre sağlığı korunmuş olur.



Atomize su zerrecikleri, pülverizasyon altındaki ortamda, toz 
partiküllerinin ağırlaştırılarak yere inmesini sağlar. 

Sistem, gelen suyun içinde parfüm veya koku partiküllerini 
absorbe eden likitlerin ilavesi ile ortamın hoş kokması ama-
cıyla da kullanılmaktadır. 





Acacia
Akçansa
Limak
Kandıra Belediyesi Taş Ocağı
Çayeli Bakır İşletmeleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Çimento 
Aşkale Çimento
Bereket Enerji A.Ş.
ETİ Soda Madencilik
Kolsan 
Acacia Madencilik Bakır İşletmeleri
Karadeniz Beton
Balcılar Beton
Mak-Taş Madencilik
Efe İnşaat
Öztürkler Madencilik
Maçkataş Madencilik
Diyar Group
Güven İnşaat
VAROL Beton
KNAUF
Yılmazlar Madencilik
Çelikler Holding
Kandıra Belediesi
Atmalıoğlu İnşaat
Hamtaş Madencilik
Fetih İnşaat
Bayramoğlu Beton
Demre İnşaat



REYON NEMLENDİRME



Market ve manavlarda yeşillik reyonlarında sergilenen 
ürünlerin kuru havaya maruz kalması; canlılık ve tazelik-
lerini kısa sürede kaybetmelerine, ayrıca raf ömürlerinin 
kısalmasına neden olmaktadır. 

24 saat boyunca otomatik devreye giren nano mikron 
sisleme yöntemi ile ürünlerin canlılığını kaybetmeden raf 
ömrünün uzun süre korunması sağlamaktadır.



Yaz aylarında mevcut sıcaklıklarında hasat edilen ürünler, halle-
re / marketlere veya müşterilere ulaştırılırken 2 ile 4°C’ye kadar 
soğutulurlar. Ürün 20°C’nin üzerinde bir sıcaklıkta hasat edildiy-
se, ürünü saklama sıcaklığına kadar soğutmak için gerekli olan 
soğutma süreci ürüne zarar vermektedir. Bu nedenle, soğutma 
periyodu esnasında veya hemen akabinde ürünü nemlendirmek 
de gerekmektedir.

Soğutmaya maruz kalan tezgah ürünlerine soğutma işlemi 
sonrasında verilen sis ile hava üzerinden tekrar nem kazandırılır. 
Aynı zamanda bir sonraki soğutma döngüsü sırasında nem 
kaybını önlemek için kalıcı nem verilir. 

Nemlendirme döngüsü 15 dakikalık soğutmayı takip eden, 5 
dakikalık sis verilmesi sırasıyla ilerlemektedir. Bu döngü, hasat 
edilen ürün istenilen sıcaklığa ininceye kadar devam etmekte-
dir. Ürünlerin nemlendirilmesi, tezgah üstü sergilenme süresini 
uzatabilir ve beklemeden dolayı oluşacak zayiatları en aza 
indigemektedir.





Çağdaş Marketler (50+ Şube)
Makro Market
Gimat Gross
City Gross
Başakşehir Kasap Manav Şarküteri



TERMAL ISI SİSTEMLERİ



• 8 inç LED Ekran

• Yüksek Hassasiyetli IR Vücut Sıcaklığı Ölçümü

• Temassız Vücut Sıcaklığı Ölçümü

• İnsan Sesli Komut Sistemi

• Gerçek Zamanlı Yüz Maskesi Algılama

• Yüz Canlılığı Algılama Teknolojisi

• Derin Öğrenme Algoritması ile Hassas Yüz Tanıma

• Ağa Bağlanmaya Hazır Bağımsız Cihaz





KAPALI ALAN NEMLENDİRME



Nem; havanın içerisinde bulunan su miktarıdır. Kuru 
ortam havadan nemi çeker. Nemi artırmak için ise hava-
nın içerisine su buharı ilave etmek gerekmektedir.

Kapalı alanlardaki ürünleri koruyabilmenin ana unsuru 
nemlendirmedir. Sadece ürünlerin korunması için değil 
aynı zamanda ortamda bulunan personelin rahat bir 
şekilde çalışması için de nem oranının ihtiyaç duyulan 
düzeyde olması gerekmektedir.

Sisleme yöntemi ile birçok alan için belirlenmiş sabit bir 
nem sağlamak mümkündür.



Sumitomo Rubber
Küçüker Tekstil
GürsanTekstil
Özer Tekstil
Özdilek A.Ş.
Erteks Tekstil
Okçuerler Tekstil
Filidea Tekstil
Menderes Tekstil
Motif Tekstil
Anıl Ambalaj
T.T.L. Tütün Sanayi
M.K.E. Barutsan Roket/Patlayıcı
Merinos Halı
British American Tobacco



SİSLEME YÖNTEMİ İLE 
SİS EFEKTİ



Rekreasyon alanları, süs havuzları, parklar ve benzeri 
yerlerde güzel görüntü oluşturmak, serin ve hoş mekanlar 
yaratmak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Hareketsiz bir 
tasarıma; sis bulutlarıyla devinim efektinin entegre edil-
mesi, hoş görüntünün algı gücünü ve etkisini arttırmakta-
dır. 



Sinpaş Altınoran
TOBB ETÜ
Taurus AVM
Atlantis AVM



BESİCİLİK VE HARA 
SİSTEMLERİ



Serinleme gereksinimi, kuşkusuz insanlarda olduğu kadar 
hayvanlar için de çok önemlidir. Sıcak yaz günlerinde 
hayvanların yemlemede isteksizlik gösterdikleri, kilo kaybı 
yaşadıkları gözlemlenmektedir. Serinletme ve havalandırma 
sistemimiz verimdeki artışa yarar sağlamakta ve hayvanların 
aşırı sıcaklar nedeniyle strese girmelerini önlemektedir. 
Ortam; nemin de artırılması ile hayvanlar için ideal nem oranı 
olan %60-65 değerlerine ulaşma/yaklaşma ve üst solunum 
yolu hastalıklarına karşı korunma sağlamaktadır.

Sistem; ilaçlama işlemleri için de kullanılabilmektedir.



Civcivlerde dehidrasyon olayını engellemek için, kümese 
alınışlarından sonra ilk 3-5 gün ortam nemi %70 RH olmalı ve 
ilk iki hafta boyunca %65 oranının (hindiler için %75) korun-
ması amaçlanmalıdır. Performans kaybı ve uniformite bozuk-
luğu bu nem oranlarında oluşmaz.

Sisleme sistemi, yüksek kümes içi sıcaklıklarda, serinletme 
için de (havalandırma sistemi eşliğinde) yararlıdır. Kümes 
boşaltılıp yeni civcivler için hazırlanırken, sisleme sistemi ile 
kümes ilaçlanması da yapılabilir ve manuel dezenfeksiyon 
aygıtlarından çok daha nitelikli bir ilaçlama gerçekleştirilmiş 
olur.



KAPALI ALAN NEMLENDİRME



EVAPORATİF SİSTEMLER



22°C'nin üzerindeki her bir derece sıcaklık artışı, iş veriminde %4'lük 
düşüşe sebep olmaktadır. Su, doğal olarak en hızlı ısı alan sıvılardan 
biridir ve buharlaşma eğilimi bu yüzden çok yüksektir. Bir sıvı 
buharlaşırken çevresinden ısı emer. Su havayla temas ettiğinde, 
havadan ısı alarak havayı soğutur. Evaporatif soğutma sistemleri, 
havayı olabildiğince yüksek su miktarıyla temas ettirerek havanın 
soğutulmasını sağlamaktadır. 

Yüksek debili soğutma sistemi ile sıcak mahallerde çalışan işçilerin 
iş verimi arttırılmaktadır. Soğutma gazı kullanılmadan, sıfır atık ve 
düşük enerji sarfiyatı ile çevre dostu bir sistemdir.



Havuzdaki su, küçük bir sirkülasyon pompasıyla selülozik 
peteklerin üzerine dağıtılır ve petekler sürekli ıslak tutulur. 
Ünitenin içindeki bir fan dışarıdan sıcak havayı alarak bu ıslak 
peteklerin üzerinden geçirir, ıslak peteklerden geçen hava 
soğur ve mahale basılır.

Endüstriyel evaporatif soğutma üniteleri , tekstil fabrikalarında, 
halı dokuma ve iplik fabrikalarında, plastik enjeksiyon fabrika-
larında, kompresör dairelerinde, dökümhanelerde, sanayi 
mutfaklarında, show çadırlarında, camilerde, çamaşırhanelerde, 
depolarda, tersanelerde, güç santrallerinde, tavuk çiftliklerin-
de, açık hava alanlarda, restoranlarda, düğün salonlarında 
uygulanmaktadır.



Kahveci Hacıbaba
Elite Organic
Anıl Ambalaj
Ata Tekstil
By Zara Tekstil
Ozan Tekstil
Bursalı Havlu
Vateks Tekstil
Syk Tekstil
Erteks Tekstil
Dicle Cafe
Vestel
Şişecam
Standard Profil
Europtec Cam Sanayi
Toru Un





22°C'nin üzerindeki her bir derece sıcaklık artışı, iş veriminde %4'lük 
düşüşe sebep olmaktadır. Su, doğal olarak en hızlı ısı alan sıvılardan 
biridir ve buharlaşma eğilimi bu yüzden çok yüksektir. Bir sıvı 
buharlaşırken çevresinden ısı emer. Su havayla temas ettiğinde, 
havadan ısı alarak havayı soğutur. Evaporatif soğutma sistemleri, 
havayı olabildiğince yüksek su miktarıyla temas ettirerek havanın 
soğutulmasını sağlamaktadır. 

Yüksek debili soğutma sistemi ile sıcak mahallerde çalışan işçilerin 
iş verimi arttırılmaktadır. Soğutma gazı kullanılmadan, sıfır atık ve 
düşük enerji sarfiyatı ile çevre dostu bir sistemdir.

GÜN IŞIĞI AYDINLATMA
SİSTEMLERİ



22°C'nin üzerindeki her bir derece sıcaklık artışı, iş veriminde %4'lük 
düşüşe sebep olmaktadır. Su, doğal olarak en hızlı ısı alan sıvılardan 
biridir ve buharlaşma eğilimi bu yüzden çok yüksektir. Bir sıvı 
buharlaşırken çevresinden ısı emer. Su havayla temas ettiğinde, 
havadan ısı alarak havayı soğutur. Evaporatif soğutma sistemleri, 
havayı olabildiğince yüksek su miktarıyla temas ettirerek havanın 
soğutulmasını sağlamaktadır. 

Yüksek debili soğutma sistemi ile sıcak mahallerde çalışan işçilerin 
iş verimi arttırılmaktadır. Soğutma gazı kullanılmadan, sıfır atık ve 
düşük enerji sarfiyatı ile çevre dostu bir sistemdir.

Günışığı doğal aydınlatma sistemleri, sıfır enerji ile gün ışığını 
mekânlara taşıyarak , gündüz saatlerinde elektrikli aydınlatmaların 
(yapay aydınlatmanın) kullanımına olan gereksinimi en aza indiren 
ürünlerdir. Böylelikle yapay aydınlatmalardan kaynaklı enerji mali-
yetleri düşer, karbon emisyonları azalır.

Çatı üzerine yerleştirilen özel şe�af kubbe sistemi ile kanallara 
aktarılan ışınların; homojen bir şekilde mekana dağıtılmasıyla doğal 
bir aydınlatma ortamı sağlayan sistemlerdir.

Enerji tasarruflu olması, doğa dostu tasarıma sahip olması ve çalış-
ma verim artışını sağlaması ile; konut ve ticari alanlarda doğal 
aydınlatma ihtiyacını karşılayan sistemlerin öncüsüdür.





Adana Aski Atatürk Spor Salonu
Sancaklar Camii
KSB Pompa Ankara
Migros İzmit
Zorlu Center
Başaranlar Mermer
TEI Eskişehir
Standard Profil
Özgür Tarım



DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ



Yangına maruz kalan insanların çoğu yanarak değil dumandan 
dolayı hayatlarını kaybeder. Yangın sebebiyle oluşan duman, daki-
kalar içerisinde tüm odaları ve mekanları kaplayarak hayati tehlike 
yaratır. Solunan dumanla birlikte toksik zehirlenme sebebiyle görüş 
kaybı meydana gelir, odaklanma azalır ve duyu kayıpları oluşur. 
Dolayısıyla duman zamanında kaçışı engeller.

Bunun önüne geçmek için tahliye sistemleri, yangın soğutulmadan 
dumanın tahliye edilmesini sağlayarak dumanın mahal içinde birik-
mesini engeller. Sağlanan dumansız hava sayesinde hayatta kalmak 
için gerekli temiz hava sağlandığı gibi, dumanın neden olduğu panik 
ve endişe durumu da engellenmiş olur. Dumanın tahliye edildiği 
alanın artması yangının kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini 
kolaylaştırır.



Çatı tasarımına ve çalışma koşullarına bağlı olarak doğru malzeme, 
doğru montaj sistemi ve ünite yüksekliği belirlenerek, binlerce renk 
seçeneği ile tüm çatı ve duvar konstrüksiyonlarına kolayca monte 
edilebilir.

Düşük bakım maliyeti, geri dönüştürülebilir ve self drenajlı olması; 
endüstriyel tesisler, lojistik depolar, ticari binalar, turizm tesisleri, 
kültür ve spor merkezleri için yangınlara karşı güvenli, mimari 
açıdan da estetik çözümler sunmaktadır.



Turkuvaz İstanbul
TEİ Eskişehir
Mersin Otogar
Scheneider Mersin OSB
Migros Eskişehir
İstikbal Mobilya Kayseri
Eti Eskişehir
Erdemir Manisa OSB
Do-Co Ankara
Assan Alüminyum Gebze
Alapa Makine Çorum
Aksun Tarım Mersin
Kümaş
Migros
Ülker
ETİ
BİM
TEI
Renaissance Construction
Polimeks
Bora Çelik
Esenboğa Havaalanı
SASA Polyester


