


حولنا

كة مقاو�ت وتطوير عقاري، فإنها تقوم بأعمال البناء وتطوير المشاريع ذات الع�مات التجارية منذ عام 1995 . من ناحية ��نشاءات؛ بصفتها  بارش ل��

كتنا من حيث ممارسة ا��عمال التجارية ع� أساس ال�عة والجودة العالية والتكاليف المعقولة، ومن ناحية أخرى فإنها تلفت ا�نتباه إ� تطوير ��ز  ت¥¤

كتنا مراكز تجارية جاهزة ��معاي¥² عالية ومشاريع حساسة بيئيا ومستدامة تستجيب بشكل أفضل لمتطلبات واحتياجات المجتمع. ح»ª يومنا هذا، أنشئت 

² الساحة الوطنية والدولية. وقد اكتسبت مكانة
µ¶ تسليم المفتاح، ومنشآت صناعية، ومصانع، والمساكن، والجامعات، والمدارس، والمهاجع وما إ� ذلك

سكان أليا بارك". ² القطاع من خ�ل أعمال المقاو�ت الخاصة بها مثل مرافق التدريب والبنية التحتية والع�مة التجارية الخاصة بها "مشاريع ا��
µ¶ مهمة

معلومات عنا

As a contracting and real estate development company, Barış inşaat has been undertaking construction works and 
developing branded projects since 1995. Our company both comes to the fore front with its doing business on a fast, 
high quality and a�ordable cost basis and developing environmental - friendly and sustainable projects to meet the 
wishes and needs of the society in the best way and highest standards. It has taken a significant role in the sectors with 
its contracting projects such as turnkey business center, industrial facility, factory, housing construction, university, 
school and dormitory, training facilities, infrastructure works in national and international scale and its own brand Alya 
Park housing projects.



www.barisinsaat.com.tr

بارش ل�نشاءات هي ع�مة تجارية سكنية
BARIŞ CONSTRUCTION HOUSING BRAND

� المستقبل من أجلكم...
نب��

BUILDING THE FUTURE FOR YOU...



أليا بارك اورمانسارير/اسطنبول

www.barisinsaat.com.tr

م 2 إنشاء المساكن الفاخرة 18,000
18.000 m2 Luxurious Residence

Location / 
Date / التاريخ

:
:2020 - 2022

سارير اسطنبولالموقع

التطوير العقاري



أليا بارك بنديك بينديك/اسطنبول

28,000

www.barisinsaat.com.tr

م 2 إنشاء المساكن الفاخرة
28.000 m2 Luxurious Residence

Location /
Date /

الموقع
التاريخ

:
:2016

بنديك اسطنبول

التطوير العقاري



:
:2018 

أليا بارك زكريا كوي 

Location /
Date /

الموقع
التاريخ

سارير اسطنبول

سارير/اسطنبول

م 2 إنشاء المساكن الفاخرة

التطوير العقاري



Location /
Date /

الموقع
التاريخ

www.barisinsaat.com.tr

م 2 إنشاءريزيدنس فاخر
4.500 m2 Luxurious Residence

4.500

:
:2014 - 2015

� كوي اسطنبول
 قا��

� كوي/اسطنبول
أك ريزيدنسقا��

التطوير العقاري



www.barisinsaat.com.tr

في�فاخرة
24 Luxurious Villa 

24

� - أدرنة إن��
2014

Location /
Date /

الموقع
التاريخ

:
:

قرية آينوس  � - أدرنة إن��

التطوير العقاري
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م 2 إنشاء المساكن الفاخرة
22.000 m2 Luxurious Residence

22.000

2012-2013
سارير - اسطنبول Location /

Date /
الموقع

التاريخ
:
:

مساكن أليا ساري يرسارير/اسطنبول

التطوير العقاري



www.barisinsaat.com.tr

م 2 إنشاء المساكن الفاخرة
14.000 m2 Luxurious Residence

14.000

سارير اسطنبول
2010-2011

مساكن أليا زكريا كوي سارير/اسطنبول

Location /
Date /

الموقع
التاريخ

:
:

التطوير العقاري
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مرافق ا��عمال والتجارة



www.barisinsaat.com.tr

إنشاء مب�� مصنع بيسا للنسيج
Construction of Pisa textile factory building

بيسا للنسيج
جركزكوي
2021

بيسا للنسيج جركزكوي

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� إزميت
�� PLT - 2 كة توبراش ضافيل�� إنشاءالمبنىا��

Izmit Tüpraş PLT-2 additional Bord Building Construction

2019

مديرية مصفاة توبراش إزميت

إزميت قوجه أي��
Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:

توبراش إزميت

مرافق ا��عمال والتجارة

Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

كة توسيا¦� القابضة وهران الجزائر � الصحي ل��
إنشاء المب��

Algeria Oran Tosyalı Holding Factory Health Building Construction

Spa Tosyalı Iron Steel Industry Algerie 

2019

كة توسيا¦� القابضةالجزائر �ª

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /

          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:

الجزائر
كة توسيا¦� القابضة �ª

Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

كةتوسياليالقابضةوهرانالجزائر داريلمصنع�� إنشاءمبنىالمدخ¬��
Algeria Oran Tosyalı Holding Factory Administrative Entrance Building Construction

كة توسيا¦� القابضةالجزائر �ª

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /

          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:

Spa Tosyalı Iron Steel Industry Algerie 

2019
الجزائر
كة توسيا¦� القابضة �ª

Turn-key Project تسليم المفتاح /
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يك قلعة إنشاء ورشة عناية القطار لمصفاة توبراش ك°�
Tüpraş Kırıkkale Refinery Train Maintenance Workshop Construction

2019

يك قلعة مديرية مصفاة توبراش ك°�
يك قلعة ك°�

يك قلعة توبراشك°�

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

� أنقرة،
مصنع غسالة الصحون أرجيليك ��

� البحث والتطوير والمخت́°
إنشاء مبا·�

Arçelik Ankara dishwasher factory, R & D and laboratory
buildings construction

2018
أنقرة
نشاءات كة آرك ل¬� �ª أرجيليك

أرجيليك أنقرة

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

� وان
تصا�ت �� كة CMC ل¬� إنشاء مركز خدمة العم¬ءل��

CMC communication Van call center construction

2017
وان
تصا�ت المساهمة مركز خدمة العم¬ء كة CMC ل¬� �ª

كة CMC ل¬تصا�ت مركز خدمة العم¬ء ل�� وان

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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م 2 إنشاء مبنىالمصنع
8.500 m2 Factory Building

8.500

2017
تشايروفا - كوجه إي��

تشايروفا - كوجه إي��

كار للبورس¬ن

كار للبورس¬ن

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

داري كة سي¬ه المساهمة للسفن إنشاءالمبنيا�� �ª
كة سي¬ه المساهمة للسفن �ª Administrative Building Construction

2016
الزوت
كة سي¬ه المساهمة للسفن �ª

كة سي¬ه المساهمة للسفن �ª توز�/اسطنبول

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

مستشفى حيدر باشا نومونيوهبيكوج
تجديد قسم الطوارئ

Haydarpaşa Numune Hospital Vehbi Koç Emergency Service Renovation

                       / Vehbi Koç Foundation

2016
حيدر باشا اسطنبول
مؤسسة وه́�� كوج

مؤسسة وه́�� كوجحيدرباشا/اسطنبول

مرافق ا��عمال والتجارة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

Fire Water Infrastructure Facility in Tupras Rafinery

General Directorate of Batman TUPRAS Refinery

2013 - 2015

تجديد مرافق البنية التحتية لمياه الحريق ع� عموم المصفاة

� باتمان
مديرية مصفاة توبراش ��

التاريخ

توبراش التاريخ

مرافق ا �عمال والتجارة

Employer /
          
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

GSD ( لمياه ا �مطار ) OWS ( بناء مرافق البنية التحتية لمياه ال�فالصحي الزيتية
Only Waste Water and Rain-Water infrastructure Facilities

General Directorate of Batman TUPRAS Refinery

2013 - 2015
التاري

التاري

� باتمان
مديرية مصفاة توبراش ��

توبراش

Employer /
          
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:

مرافق ا �عمال والتجارة

Turn-key Project تسليم المفتاح /
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إنشاء مرافق التصفية             م 2 ساحة المصفاة
6.000 m2 Treatment Facility In Refinery Site

General Directorate of Izmit TUPRAS Refinery

2014 - 2015
إزميت - كوجه إي��

إزميت - كوجه إي��

قسم مصفاة توبراش إزميت

توبراش

Employer /
          
         Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:

مرافق ا �عمال والتجارة

6.000

Turn-key Project تسليم المفتاح /
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م 2 إنشاءمب�� المصنع
5.000 m2 Factory Building

5.000

2013 - 2014
ديل اوفاس - ي كوجه إي��

ديل اوفاس - ي كوجه إي��

تايفون يلدرم

مصنع الرخام

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:

مرافق ا �عمال والتجارة

Turn-key Project تسليم المفتاح /
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ميم م 2 أعمال إعادة ال¥¤
4.000 m2 Restoration Area

4.000

2007 - 2008

كة أكارتلر لªستثمارات السياحية المساهمة ¬®
بشكتاش/اسطنبول

ا فندق دبليو ومساكن س¥� بشكتاش/اسطنبول

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:

مرافق ا �عمال والتجارة

Turn-key Project تسليم المفتاح /
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م 2 إنشاءمبنىالمصنع
15.000 m2 Factory Building

15.000

2007 - 2008
اسنيورت - اسطنبول

اسنيورت - اسطنبول

ونيات أتاماجا لªلك¥¤

سا ن ي

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:

مرافق ا �عمال والتجارة

Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.bar�s�nsaat.com.tr

مرافق التعليم والرياضة
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عدادية إنشاء مب�� مدرسة أوسيفا��
Construct�on of Usev Secondary School Bu�ld�ng

كة شيف المدارس ا��مريكية والتعليم المساهمة ��
تشكما كوي/اسطنبول
2021

 

مدارس سيف ا��مريكية تشكما كوي/اسطنبول

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� جامعة كوج
نشاءات �� أعمال ا��

Koç Un�vers�ty 

Koç Un�vers�ty / 

2021

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول
جامعة كوج
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� جامعة اسطنبول
إنشاء مب�� مركز حضانة تكنوكنت ��

Istanbul Un�vers�ty Teknokent Incubat�on Center Bu�ld�ng Construct�on

2020
إسطنبول
جامعة اسطنبول تكنوكنت المساهمة

جامعة اسطنبول افج£ر/اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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تجديدكليةالعلوم ا�جتماعية والفنيةفيجامعةسابانجي
Sabancı Un�vers�ty Faculty of Arts and Soc�al Sc�ences Renovat�on 

2020

كة سابانجي القابضة المساهمة �� 

�ªي/كوجه إي � غ®¬

�ªي/كوجه إي � غ®¬

جامعة سابانجي

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.bar�s�nsaat.com.tr

كة اسطنبول الدولية أعمال تجديد المدرسة ��
Istanbul Internatıonal Com. School Renovat�on

İstanbul Internatıonal.Com.Scholl

2019

بية والتعليم المساهمة خدمات ال®°
هاضم كوي حصاراوستو/اسطنبول

INTERNATIONAL SCHOOLهاضم كوي حصاراوستو/اسطنبول اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� كوج � بيكوز مؤسسة وه�¬
إنشاء مدرسة كوج مودل ��

Vehb� Koç Foundat�on Beykoz Koç Model Secondary School Construct�on

2019

نشاءات كة آرك المساهمة ل£� � كوج �� مؤسسة وه�¬
بيكوز/اسطنبول

� كوجبيكوز/اسطنبول مؤسسة وه�¬

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� السكن الجديدة لجامعة كوج
إنشاء مبا�¹

Koç Un�vers�ty New Hous�ng Bu�ld�ngs Construct�on

2018

نشاءات كة آرك المساهمة ل£� جامعة كوج ��
سارير/اسطنبول

جامعة كوجسارير/اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� جامعة كوج
� للهندسة ��

ضا�� إنشاء المب�� ا��
Koç Un�vers�ty Eng�neer�ng Add�t�onal Bu�ld�ng Rough Construct�on

2018

نشاءات كة آرك المساهمة ل£� جامعة كوج ��

سارير/اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج

سارير/اسطنبول
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� باش الحرم الجامعي أسنتبه لجامعة أل¼°
Altınbaş Un�vers�ty Esentepe Campus

2018 - 2019
أسنتبه /اسطنبول

� باش جامعة أل¼° أسنتبه /اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� باش جامعة أل¼°
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� باش الحرم الجامعي أسنتبه لجامعة أل¼°
Altınbaş Un�vers�ty Mahmutbey Campus Renovat�on

2014

/اسطنبول � � باشمحمود ¹¬ جامعة أل¼°

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Locat�on /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� باش جامعة أل¼°
/اسطنبول � محمود ¹¬
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أعمال إنشاءات حرم روم�� لجامعة كوج
Koç University Construction Works

Koç University /

2016 - Ongoing / يستمر

جامعة كوج سارير/اسطنبول

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

سارير/اسطنبول
جامعة كوج
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H1 H4 ضد الزلزال وإص�ح �
تعزيز ثانوية ب�� لو��

French Goverment Pierre Loti High School Renovation

French Goverment

2013
� اوغلو - اسطنبول ��

� اوغلو - اسطنبول ��

سفارة الجمهورية الفرنسية

 �
ي لو�� ثانوية ب��

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل

الموقع
التاريخ
لنطاق

:

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /
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� م 2 إنشاء المساكن الفاخرة للمعلم��
10.000 m² Luxury Dwelling-Huse For Teachers

10.000

Vehbi Koç Foundation 

2012
وان

� كوج/ مؤسسة وه£�

� كوج فورد أوتوسان ومؤسسة وه£�

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

وان
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أعمال البنية التحتية والطرق لمدرسة كوج اªبتدائية والثانوية الخاصة
Koç College and Primary Scgool, Ring Road and infrastructure

2010
توزª - اسطنبول

� كوجتوزª - اسطنبول مؤسسة وه£�

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

Vehbi Koç Foundation /كوج � مؤسسة وه£�



www.barisinsaat.com.tr

مركز التعليم الدائم حرم استينيا الجامعي لجامعة كوج
Koç University Continuing Education Campus in Istinye

2008

كة آرك المساهمة ل̄�نشاءات ²³

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�́ المدارس اªبتدائيةللمؤسسة 

Foundation Primary Schools Across Turkey

Across Turkey /
2008

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج

Vehbi Koç Foundation /كوج � مؤسسة وه£�
� عموم تركيا

�́



www.barisinsaat.com.tr

� لجامعة كوج إنشاء مسبح النصف أولم£�
Semi-Olympic Pool in Koç University

2007

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول
Vehbi Koç Foundation /كوج � مؤسسة وه£�



www.barisinsaat.com.tr

� لكلية العلوم اªجتماعية حرم روم�� فنار الجامعي لجامعة كوج
�́ إنشاء المب£� اª̄ضا

Koç University Social Sciences Outbuilding in Rumelifeneri

2007

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول
Koç University / جامعة كوج



www.barisinsaat.com.tr

� للملعب، الهيكل اª̄داري ووحدات التسوق
�́ تريبيون إضا

Satdium Additional Tribune, Administrative Building and Shopping Malls

2007

كة أ ك م المحدودة للتعهدات ²³

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

معلب يوسف ضياء أونيش سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول



www.barisinsaat.com.tr

يا الط�ب لحرم روم�� فنار لجامعة كوج إنشاء كافت��
Koç University Campus Cafeteria in Rumelifeneri

2006

مرافق التعليم والرياضة

Employer /
          Location /
                Date /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
التاريخ
لنطاق

:
:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

جامعة كوج سارير/اسطنبول

سارير/اسطنبول
Vehbi Koç Foundation /كوج � مؤسسة وه£�



المؤسسات المالية
FINANCIAL INSTITUTIONS

www.barisinsaat.com.tr
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� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

� المساهمة
بنك غاران��

� المساهمة
بنك غاران��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�



www.barisinsaat.com.tr

� فاينانس � مدينة أسكيشه�� بنك كيو إن ��
�. إنشاء مب�� ا��رشيف 

QNB Finansbank A.Ş. Eskişehir Archive Building Construction

أسكيشهر
� فاينانس المساهمة بنك كيو إن ��

� فاينانسأسكيشهر بنك كيو ان ��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

بنك أوديو المساهمة

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�بنك أوديو المساهمة



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

� المساهمة بنك دين��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�� المساهمة بنك دين��



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

�� المساهمة
بنك إيش ال��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
��� المساهمة

بنك إيش ال��



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

� كريدي المساهمة بنك يا��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�� كريدي المساهمة بنك يا��



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

� كريدي المساهمة بنك يا��

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�� كريدي المساهمة بنك يا��



www.barisinsaat.com.tr

� عموم تركيا
�إنشاء فروع البنك 

Turkey-wide Construction of Bank Branches

بنك فيبا المساهمة

المؤسسات المالية

Employer /
          Location /
             Scope /

صاحب العمل
الموقع
لنطاق

:
:
:Turn-key Project تسليم المفتاح /

� عموم تركيا
�Across Trkey /

� عموم تركيا
�بنك فيبا المساهمة




