


KALİTEYE VERDİĞİMİZ ÖNEM YILLARDIR DEĞİŞMİYOR
1986 yılında kurulan Nuhoğlu İnşaat; gayrimenkul ve inşaat sektöründe yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Konut, altyapı, 
çevre düzenleme, kent parkları, eğitim ve sağlık projeleri ile özellikli yapılar gibi alanlarda özel ve kamu sektörüne yönelik hizmet 
sunan Nuhoğlu İnşaat, Türkiye’nin sembol yapıları arasına giren 100’ün üzerinde projeye imzasını atmıştır.

İstanbul ve Ankara ofislerimizin yanı sıra yurt dışında da Irak, Libya ve Kazakistan’da 5000’e yakın çalışanı ile hizmet vermektedir. 
Dinamik yapısı ile kısa sürede büyük projelere imza atarak, sektörün önemli firmalarından biri haline gelen Nuhoğlu İnşaat, bugüne 
kadar toplam 3.000.000 m2’lik inşaatı hayata geçirmiştir.

İhtiyaç ve beklentilere en doğru çözümleri üreterek; sürekli yenilenen ve gelişen yapısı ile yaptığı her işte modern teknolojiyi kullanan 
Nuhoğlu İnşaat; ‘Kalite Yönetim Sistemleri’nden taviz vermeden, hayata değer katacak prejeler üreterek, diğer tüm projelerden ismiyle 
ve kalitesiyle ayrışarak, emin adımlarla büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

32



İdeallerinize ulaşmanız için çalışmak…

VİZYONUMUZ;

MİSYONUMUZ;

Başarının peşi sıra yol almak...
Güçlü, kararlı ve profesyonel kurumsal yapımız ile ‘güvenilir’ ve ‘kaliteli 
hizmet’ hedefimiz doğrultusunda, sürekli kendimizi yenilemek ve tüm 
projelerde her zaman en iyi çözümleri sunmak.

Sahip olduğumuz deneyim, uzman kadromuz, kaliteden taviz vermeyen 
yönetim felsefemiz ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile beklenti ve ihtiyaçlar 
paralelinde; bugün olduğu gibi gelecekte de sektörün en önemli 
firmalarından biri olmaya devam ederek, ‘güvenilir’ ve ‘kaliteli hizmet’ 
anlayışımızı sürdürmek, standart değil, çizgi üstü projeler üretmek.
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KONUT PROJELERİ
Yenitepe Kadıköy
Ankara Çukurambar
Küçükkuyu Port
Ankara Protokol Yolu
Ankara Yenikent
Yenikent İlksan
Karabük Cevizkent

EĞİTİM PROJELERİ 
Hitit Üniversitesi - Çorum
Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Kampüsü Yurt ve Lojmanları
Okul Projeleri

ÖZELLİKLİ YAPILAR
Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi
İstanbul Akvaryum
Crowne Plaza Hotel / Florya - İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu
Gürpınar Su Ürünleri Hali
Cebeci Olimpik Spor Kompleksi
Bağcılar Kültür Merkezi
Sabiha Gökçen Havalimanı Hangar ve Mütemmimleri

KENT PARKLARI
Bayrampaşa Şehir Parkı
Bursa Hayvanat Bahçesi
Cebeci Şehir Parkı
Çırpıcı Çayırı Spor Parkı
Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı
İstanbul Genelinde Koru ve Parklar

SAĞLIK PROJELERİ
Çekmeköy Devlet Hastanesi
Van Yüzüncü Yıl Ünv. Araştırma ve Uyg. Hast.
Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Poliklinikleri Yapım ve Onarımı

YURT DIŞI PROJELERİ
Prime Plaza Alışveriş ve Eğlence Merkezi - Kazakistan
Al Maamil Hastanesi - Irak
Ata Kompleks Lüks Konutları - Kazakistan
Mitrit Hastanesi - Libya

ALTYAPI PROJELERİ
Hızlı Tren Projesi / Adana - Mersin
Yenikapı Meydanı Düzenlemesi
Atıksu Ve Yağmur Suyu Kanal İnşaatı
Gölcük (Kocaeli) İçme Suyu İnşaatı
Bilecik Kanalizasyon İnşaatı
Yol Ve Kavşak Projeleri
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KONUT
PROJELERİ
YENİTEPE KADIKÖY
ANKARA ÇUKURAMBAR
KÜÇÜKKUYU PORT
ANKARA PROTOKOL YOLU
ANKARA YENİKENT
YENİKENT İLKSAN
KARABÜK CEVİZKENT
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YENİTEPE
KADIKÖY
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi içindeki Yenitepe Kadıköy, 
hayatın güzelliklerini yakalamak isteyenler için ayrıcalıklı bir 
yaşam sunuyor. Anadolu Yakası’nın en merkezi lokasyonlarından 
birinde konumlanan Yenitepe Kadıköy; bölgenin en yüksek 
tepesinde yer almasıyla kot avantajı sağlıyor. Muhteşem boğaz, 
Tarihi Yarımada, Marmara Denizi ve Adalar manzarasına sahip 
proje; toplu taşıma araçlarına yakınlığı sayesinde, ulaşımı sorun 
olmaktan çıkarıyor. Yenitepe Cadde ve Yenitepe Park olmak 
üzere 2 etaptan oluşan yapısıyla, her tarzda ev ihtiyacını ve 
sosyal beklentileri karşılayacak nitelikte.

YENİTEPE PARK - YENİTEPE CADDE

YENİ HAYATIN ÇEKİM MERKEZİ
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Yenitepe Kadıköy, Tabanlıoğlu Mimarlık tasarımı ile yaşam standardını 
yükseltecek, çağdaş bir İstanbul semtini yansıtacak örnek bir proje.

Üçgen formlu 21 katlı konut bloklarının yükselerek kazandığı zemini, ortak 
yeşil alan olarak değerlendiren projede, konut kütlelerinin farklı perspektiflerde 
yerleştirilmesi, her üniteye bakış ferahlığı ve yüksek katlarda kesintisiz manzara 
kazandırıyor. Konutların birbirleri arasında bırakılan mesafe ve alternatif 
açılara yönlenmesi sayesinde, Tarihi Yarımada’dan Adalar’a, İstanbul’un farklı 
panoramalarına sahip konut seçenekleri elde ediliyor. Üçgen formunun avantajıyla 
kentin hiçbir noktasına sırtını dönmeyen, birbirleriyle uyumlu kütlelerin yerleşimi, 
kentin silüetinde yer alacak estetik bir yapılar topluluğunu bir araya getiriyor.

Toplam 1100 konuttan oluşan proje, 1+0’dan 5+1’e kadar, 67 m2 ile 318 m2 
arasında değişen, farklı büyüklük ve nitelikte birçok alternatifin bir arada yer 
aldığı, 5 katlı 2 baza üzerinde, 21 katlı 4 kuleden oluşuyor. Baza katları ofis, 
alt katlar caddeye açılan ticari alanları kapsıyor. Daireler hangi büyüklükte olursa 
olsun, her metrekaresi, dolaplardan ankastreye, mutfaktan banyoya kadar özel 
olarak tasarlanıyor.
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ANKARA
ÇUKURAMBAR
Başkentin yeni cazibe merkezi olacak, toplam 155.000 m2 büyüklüğündeki Çukurambar projesinde 
iki kule yer alıyor. Çankaya’da yükselecek bu değerli yatırım ve yaşam projesi, içeriğindeki konut, 
ticari alan, otel, alışveriş merkezi, restoran, kafe ve benzeri pek çok sosyal olanaklar ile Ankara’ya 
yepyeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

BAŞKENTE YAKIŞACAK BİR BAŞYAPIT
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KÜÇÜKKUYU
PORT
KAZ DAĞLARI’NIN ETEKLERİNDE,
4 MEVSİM YAZLIK KEYFİ
Kuzey Ege’nin tatil cenneti Edremit Körfezi’nde 17 bloktan oluşan 
Küçükkuyu Port; 12 ay boyunca, keyifle ve güvenle yaşama imkanı 
sunuyor. Doğal güzelliği ve sahip olduğu diğer avantajlarının yanı 
sıra 365 gün, 24 saat güvenlik sistemi ile Küçükkuyu Port’ta 
huzur garanti altına alınıyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere; 3 konut seçeneği bulunan 
projede; konutların büyüklükleri 82 m2 ile 182 m2 arasında 
değişiyor. Projenin sosyal olanakları arasında; 90 m uzunluğunda 
2 yüzme havuzu, özel plaj, sahil bar, kişiye özel otopark ile 
çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor. Geniş kumsallara ve 
mavi bayraklı denize sahip Küçükkuyu Port, site sakinleri için 
özel olarak oluşturulan plajı ile tüm gün berrak denizin tadını 
çıkarma olanağı sağlıyor. 
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ANKARA
YENİKENT
TOPLU KONUTLARDA TOPLAM
KALİTE YÖNETİMİ
Üstlendiği her projeyi büyük titizlik ve özveri ile hayata 
geçiren Nuhoğlu İnşaat; Ankara Yenikent 1. bölgede bulunan 
toplu konut projesinde; konut sakinlerinin yaşam standardını 
artırıyor. Tüm ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilecek nitelikteki 
projede; market, restoran, cami, şadırvan ve kütüphane yer 
alıyor. Konutların tünel kalıp sistemi ile, sosyal tesislerin ise 
konvansiyonel kalıp sistemiyle inşa edildiği proje, tüm altyapı 
ve çevre düzenleme işleri de dahil olmak üzere oldukça kısa bir 
sürede tamamlandı.

ANKARA
PROTOKOL YOLU
TOPLU KONUT VE SOSYAL DONATILARI
GÜÇLÜ VE SAĞLAM TEMELLER
ÜZERİNDE ÇAĞDAŞ BİR KENT
Modern yaşam tarzının gereksinimlerine cevap veren, Ankara 
Pursaklar’daki toplu konut ve sosyal donatı inşaatları, konut sahiplerinin 
her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor. Nuhoğlu İnşaat 
güvencesinde tüm detayları titizlikle planlanan ve depreme dayanıklı 
olarak inşa edilen proje kapsamında; konutların yanı sıra 24 derslikli 
ilköğretim okulu, 24 derslikli lise, 2 spor salonu ile ada içi, genel altyapı 
ve çevre düzenlemesi inşaatı bulunuyor.
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KARABÜK
CEVİZKENT
KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE GELEN
MUHTEŞEM DEĞİŞİM
Sıradan bir konut projesinden çok daha öte, sosyal yaşamın her türlü beklentisine 
çağdaş ölçülerde cevap verebilen Cevizkent Konutları; alışveriş, eğitim, kültürel 
ve sportif etkinlikler için bünyesinde özel imkanlar sunuyor. Konut alanında 
günümüzün en önemli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edilen proje, 
konut ve katlı otoparktan oluşuyor.

PROJE TASARIMINDAN UYGULAMAYA
KADAR HER ALANDA KALİTE
Sunduğu nitelikli konut projeleri ile başarılarını sürdüren Nuhoğlu 
İnşaat, Yenikent İlksan projesi kapsamında; çağdaş yaşamın tüm 
gereksinimlerini site içerisinde karşılıyor. Bünyesinde alışveriş 
merkezi, 32 derslikli ilköğretim okulu, 32 derslikli lise, anaokulu, 
spor salonu, cami ve sağlık ocağı yer alan Yenikent İlksan bu 
anlamda konut sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ada içi 
altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da dahil olduğu proje, 
konut sakinleri için güvenli ve konforlu hayatın adresi niteliğinde.

YENİKENT 
İLKSAN
SOSYAL DONATI İNŞAATI
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ÖZELLİKLİ 
YAPILAR
AQUA FLORYA ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ
İSTANBUL AKVARYUM
CROWNE PLAZA HOTEL / FLORYA - İSTANBUL
SİNAN ERDEM SPOR SALONU
GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ
CEBECİ OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ
BAĞCILAR KÜLTÜR MERKEZİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HANGAR VE MÜTEMMİMLERİ
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DENİZİN SINIRINDA SINIRSIZ BİR YAŞAM DENEYİMİ
3 farklı ihtiyacı, tek bir kompleks altında buluşturan Nuhoğlu İnşaat, deniz kenarında ayrıcalıklarla dolu bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.
Alışveriş isteyenler için Aqua Florya AVM, su dünyasını keşfetmek isteyenler için İstanbul Akvaryum, kaliteli bir otel hizmeti için
Crowne Plaza Hotel aynı çatı altında buluşuyor ve İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş bir konsept hayata geçiyor.
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AQUA FLORYA ALIŞVERİŞ
VE YAŞAM MERKEZİ
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EĞLENCE VE ALIŞVERİŞE ‘AQUA’ İLE GELEN FERAH KONSEPT

Klasik AVM anlayışını değiştirerek yepyeni bir konsept sunan merkez, içindeki dünyanın en büyük tematik akvaryumu ‘İstanbul Akvaryum’ ile 
dikkat çekiyor. Aqua Florya; kapalı otopark alanı, 2.500 kişilik açık amfi tiyatrosu, 11 adet sinema salonu, açık pazar yeri peyzaj-yürüme-
sergi ve kültürel alanları ile standartların çok üstünde, kaliteli ve modern hizmet anlayışını yansıtıyor. Müşterilerine farklı mutfaklardan enfes 
lezzetler sunan deniz manzaralı kafe ve restoranlar da projenin ayırt edici diğer özellikleri arasında yer alıyor.
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SU DÜNYASINA YOLCULUK
Sadece bir eğlence ve alışveriş merkezi olmayıp, aynı zamanda su 
dünyasının flora ve faunası hakkında önemli bilgilerin de yer aldığı merkez; 
ziyaretçilerini, Karadeniz’den başlayıp Marmara, Ege, Akdeniz, Kızıldeniz ve 
Pasifik Okyanusu’ndaki sualtı yaşamının büyüsünü yaşayabilecekleri keyifli 
bir yolculuğa çıkarıyor. 1.500 çeşit deniz canlısı ve 17.000 adet balık ile 40 
cm’ye varan çeşitli kalınlıktaki akrilik camlardan oluşan tüneller ve tanklara 
sahip İstanbul Akvaryum; sinemaları, macera parkurları, kafeleri, restoranları, 
deniz temalı fotoğraf çekim ünitesi ve hediyelik eşya mağazası ile 7’den 
70’e herkesin beğenisini topluyor.

İSTANBUL 
AKVARYUM
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İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine gerçek bir doğa deneyimi sunarak, bünyesinde yağmurlama, sis ve iklimlendirme sistemine sahip gerçek bir 
yağmur ormanı bulunduruyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan köpekbalıklarını gözlemleme ve hatta onlarla yüzebilme imkanı sağlıyor.
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AYRICALIKLI KONAKLAMA HİZMETİ
İstanbul Akvaryum kompleksi içerisindeki Crowne Plaza Hotel, kaliteli 
hizmetleri ve sunduğu konfor ile ayrıcalıklı bir konaklama anlayışı sergiliyor. 
Denize oldukça yakın mesafedeki otel, Atatürk Havalimanı’na sadece  
700 m mesafede bulunuyor.

CROWNE PLAZA
HOTEL  /FLORYA - İSTANBUL
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Crowne Plaza Hotel’de 6 kat üzerinde, toplam 310 oda yer alıyor. Otel; 1 adet açık yüzme 
havuzu, 1 adet teraslı restoran, 1 adet SPA merkezi ve fitness salonu, 1 adet çok amaçlı salonu 
ve farklı büyüklükteki 5 adet toplantı salonu ile hizmet sunuyor.
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AVRUPA’NIN SAYILI SPOR SALONLARINDAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Sinan Erdem Spor Salonu, yaklaşık 
16.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük spor salonları arasında yer 
alıyor. FIBA ve Amerikan RTKL Associates Inc. mimarlık firması önderliğinde, 
son teknolojiler ile tasarlanan spor salonu, uluslararası standartlarda çizgisi 
ile önemli etkinliklerin vazgeçilmez adresi olarak gösteriliyor. 40.000 m2’si 
kapalı olmak üzere; toplam 73.400 m2 inşaat alanına sahip spor kompleksi 
içerisinde, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar için her türlü teknik donanım 
sunuluyor. Türkiye’nin ‘En Başarılı Emlak Yatırımları Yarışması / Spor 
Kompleksi’ kategorisinde ödül alan projede; 34 adet VIP suit, 10 adet FIBA 
standartlarında tefriş edilmiş sporcu soyunma odası, 1 adet fitness salonu, 
hakem odaları, FIBA gözlemci odası, çeşitli kullanımlar için hazırlanmış ofisler, 
6 adet asansör ve 2 adet engelli platformu bulunuyor. Spor salonu; teleskopik 
hareketli tribün sistemi sayesinde basketbol dışında voleybol, hentbol ile 
çeşitli gösteriler, konserler ve etkinlikler için de kullanılabiliyor.

SİNAN ERDEM 
SPOR SALONU
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AVRUPA STANDARTLARINDA ÖZEL BİR KOMPLEKS
Avrupa standartlarında yapılandırılan bu özel kompleks; içerisindeki şık alanlar 
sayesinde, standart su ürünleri merkezlerinden ayrışıyor. Hal içerisinde su ürünü 
satış sisteminde ihtiyaç duyulan ünitelere ek olarak; sosyal alanlar ile faaliyet 
alanları yer alıyor. Tesis kapsamında; tekne ve araçlardan, ön kabul balık ve 
yükleme alanları, balık kabul ve hal salonu, kutu yıkama ve kutu depolama 
alanları, soğuk hava depoları, donmuş ürün depoları, elektronik mezat salonu, idari 
ofisler, seminer - eğitim salonu, müzayede alanı, banka şubesi, kafe ve restoranlar, 
arşiv, balık işleme ofisleri, sosyal platform güvenlik girişleri, balık pişirme gösteri 
merkezi, balık satış ünitesi, trafo merkezi ve güvenlik odası bulunuyor.

GÜRPINAR SU 
ÜRÜNLERİ HALİ
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Türkiye’deki mevcut ‘su ürünleri hali’ anlayışını değiştirecek Gürpınar Su Ürünleri 
Hali 55.000 m2’si kara, 145.000 m2’si deniz dolgusu olmak üzere; toplam 200.000 
m2’lik alanda, Marmara Denizi sınırında bulunuyor. Bir konsept proje olma özelliği 
taşıyan Gürpınar Su Ürünleri Hali, sadece bir balık hali gibi değil, sevdiklerinizle 
sosyalleşebileceğiniz, farklı kafe ve restoranlarda vakit geçirebileceğiniz eşsiz bir 
kompleks.
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Tüm dünyada büyük ilgi ve beğeni ile takip edilen spor karşılaşmalarına 
yakışacak nitelikte, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Cebeci
Olimpik Spor Kompleksi’nde; olimpik kapalı yüzme havuzu, olimpik kapalı 
basketbol ve voleybol salonları, her türlü futbol müsabakalarının yapılacağı
stadyum, 7 ayrı spor dalı için açık ve kapalı eğitim sahaları ve spor 
salonları bulunuyor. Uluslararası çapta müsabakaların gerçekleştirildiği bu 
özel kompleks içinde ayrıca; konferans salonu, yerli ve yabancı sporcuların 
konaklayabilmesi için 320 yatak kapasiteli otel, kafeterya ve restoranlar, 2 
adet fitness salonu, 4 adet sauna, Türk hamamı, masaj odaları, tüm spor 
alanları için bağımsız dinlenme, duş ve ihtiyaç alanları yer alıyor.

ULUSLARARASI NİTELİKTE ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ

CEBECİ OLİMPİK 
SPOR KOMPLEKSİ
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Toplam 12.000 m² alanda 4 bodrum, 1 zemin kattan oluşan Kültür 
Merkezi’nde; 1 sinema salonu, 1 tiyatro, 2 çok amaçlı salon, kütüphane, 
sergi salonları, yürüyüş yolları, kurs alanları ve kapalı otopark bulunuyor.

Dış cephe ve duvarlarda limra taşı kaplama, iç mekanda doğal granit 
kaplama kullanılan projede 2 adet normal, 1 adet panoramik asansör mevcut. 
Selçuklu mimarisi baz alınarak yapılan Bağcılar Kültür Merkezi’nde mimariye 
uygun olarak, yoğun şekilde ahşap kullanımı ve vitray çalışmaları yer alıyor. 

BAĞCILAR
KÜLTÜR MERKEZİ
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Proje, 16.000 m2 apron üzerinde 5 modülden oluşan toplam 8.500 m2 kapalı alana 
sahip çelik konstrüksiyon hangarın inşasını kapsıyor. Proje bünyesinde betonarme 
atölye binası ve su deposu, trafo binası ve betonarme tesisat galerisinin yanı sıra 
4.000 m2 alanda çevre düzenlemesi ve 30.000 m2 alanda aydınlatma çalışmaları  
bulunuyor.

SABİHA GÖKÇEN 
HAVALİMANI
HANGAR VE MÜTEMMİMLERİ
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EĞİTİM 
PROJELERİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - ÇORUM
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ YURT VE LOJMANLARI
OKUL PROJELERİ
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UYGARLIĞI AYDINLATAN BİLGİ GÜNEŞİ
Çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımları göz önünde 
tutularak yapılandırılan proje kapsamında; Hitit Üniversitesi Kuzey 
Kampüsü 1. Etap Kampüs altyapısı (yol, su, atıksu, yağmur suyu, 
ısı ve enerji merkezi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi, merkez yemekhane ve kapalı spor salonu binaları yer 
alıyor.

HİTİT
ÜNİVERSİTESİ /ÇORUM  
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UYGAR TOPLUMLAR İÇİN
NİTELİKLİ EĞİTİM KURUMU
Nuhoğlu İnşaat’ın eğitim ve öğretime gösterdiği hassasiyetin en 
güzel örneklerinden biri olan Medeniyet Üniversitesi; İstanbul’un 
önemli üniversiteleri arasına girmeyi hedefliyor. 15.000 m2’lik 
alan üzerindeki İstanbul Medeniyet Üniversitesi kapsamında; 3 
adet çelik bina, 1 adet betonarme su deposu ve 1 adet trafo 
binası yer alıyor. Nuhoğlu İnşaat’ın tüm projelerinde olduğu 
gibi en kaliteli ve sağlam malzemelerin kullanıldığı Medeniyet 
Üniversitesi projesi, çevreye zarar vermeyen niteliği ve 11.000 
m2’lik peyzaj düzenleme alanı ile ayrıcalıklı bir eğitim platformu 
sunuyor.

MEDENİYET 
ÜNİVERSİTESİ /İSTANBUL
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EĞİTİM KURUMLARI İÇİN KONFOR
İLE TAMAMLANAN ÖZEL DONANIM
Umuttepe Kampüs sahası kapsamında, arazi ıslah çalışmaları ile 
başlanan Kocaeli Üniversitesi Lojmanları projesinde; 62 bloktan 
oluşan, 5 ayrı tipte yurt ve lojman binası yer alıyor. Öğretim 
görevlileri için özel olarak inşa edilen projede; binaların yanı sıra 
sahalar, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, otopark, araç ve yaya 
yolları, kurumun tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ 
YURT VE LOJMANLARI
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AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN
GÜÇLENDİRİLEN OKULLAR
İçinde bulunduğu toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet 
sunan Nuhoğlu İnşaat, eğitim alanındaki projeleri ile kamusal alanda 
değer yaratıyor. Nuhoğlu İnşaat; gerek güçlendirme, gerekse yapım 
konusunda ilkokuldan, üniversiteye kadar kamusal ve özel alanda imza 
attığı farklı projeler ile eğitime verdiği önemi sergiliyor. Eğitim-öğretim 
alanındaki nitelikli hizmetlerini sadece İstanbul ile sınırlamayan Nuhoğlu 
İnşaat, ihtiyaç duyulan tüm şehir ve bölgelere kaliteli hizmetini taşıyor. 
Yapım ve onarımı yapılan okullardan bazıları: Alibeyköy İlköğretim 
Okulu, İvat Turhan İlköğretim Okulu, Vehbi Koç Vakfı Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Ziyapaşa Ortaokulu, Hattat İsmail 
Hakkı İlköğretim Okulu, Ülkü Bora İlköğretim Okulu, Sultantepe İlköğretim 
Okulu, Kaptanpaşa İlköğretim Okulu, Yahya Kemal İlköğretim Okulu.

OKUL 
PROJELERİ

Ziyapaşa Ortaokulu 

Yahya Kemal İlköğretim Okulu

Sultantepe Ortaokulu

Dobruca İlkokulu Hattat İsmail Hakkı İlkokulu
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SAĞLIK
PROJELERİ
ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 
GÜMÜŞSUYU ASKERİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİ YAPIM VE ONARIM
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SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN SAĞLIKLI YATIRIM
Başarılı sağlık projeleri ile dikkat çeken Nuhoğlu İnşaat, Çekmeköy 
Devlet Hastanesi ile kamusal alandaki nitelikli hizmetlerine bir yenisini 
daha ekliyor. Alemdağ Mahallesi’nde 14.000 m2’lik arsa üzerine inşa 
edilen, deprem izolatörlerinin kullanıldığı 170 yataklı hastanede; acil 
servis, poliklinikler, laboratuvarlar, yeni doğan üniteleri, radyoloji ve 
daha birçok birim yer alıyor. İki blok şeklinde inşa edilecek hastane 
kompleksinin her iki bloğunda, 3 bodrum katı, 1 zemin katı, 1 tesisat 
katı ile 7 normal kat bulunuyor.

ÇEKMEKÖY
DEVLET HASTANESİ
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SAĞLIKLI YAŞAMA GİDEN YOLDA, SAĞLIKLI ADIMLAR
Sağlık alanındaki ihtiyaç ve beklentilere kalite standartlarını 
koruyarak cevap veren Nuhoğlu İnşaat, hem yurt içinde hem 
de yurt dışında başarılı projelere imza atıyor. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki araştırma ve uygulama 
hastanesi, 400 yatak kapasitesi ile hizmet sunuyor. Hastanede 
birçok poliklinik ve bölümün yanı sıra acil servis, kan bankası, 
6 adet ameliyat odası, 2 adet röntgen odası, ayrıca konferans 
salonu ve park alanı yer alıyor.

VAN YÜZÜNCÜ
YIL ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
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Nuhoğlu İnşaat tarafından 1997 yılında kısa bir sürede 
tamamlanan, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Gümüşsuyu 
Askeri Hastanesi’nde yapılan onarım çalışmaları; genel onarım 
çalışmalarının yanı sıra, Gümüşsuyu HAİT genel onarımı, hastane 
baştabipliği binası kapı ve pencere doğrama onarımı, poliklinikler 
(Cildiye, Üroloji, Plastik Cerrahi, Ortopedi, Hariciye, Kardiyoloji, 
Fizik Tedavi, Psikoloji Poliklinikleri) ile laboratuvarların (Biyokimya 
ve İntaniye Laboratuvarları) yeniden inşasını da kapsıyor. 

GÜMÜŞSUYU
ASKERİ HASTANESİ 
POLİKLİNİKLERİ YAPIM VE ONARIM
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ALTYAPI 
PROJELERİ
HIZLI TREN PROJESİ / ADANA - MERSİN
YENİKAPI MEYDANI DÜZENLEMESİ
ATIKSU VE YAĞMUR SUYU KANAL İNŞAATI
GÖLCÜK (KOCAELİ) İÇME SUYU İNŞAATI
BİLECİK KANALİZASYON İNŞAATI
YOL VE KAVŞAK PROJELERİ

757574



MESAFELERİ AZALTAN GÜÇ: ‘HIZ’
Hızlı Tren Projesi kapsamında, Adana - Mersin arasındaki hatta 
hizmet sunacak Nuhoğlu İnşaat; Avrupa standartlarındaki kalitesi 
ile dikkat çekiyor. Adana - Mersin istasyonları arasında, 67 km çift 
hatlı tren yolu yanına 3. ve 4. hattın ilave edilmesi planlanıyor. 
Proje kapsamında; elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi altyapı 
aktarımları dahil olmak üzere, 1.000.000 m3 kazı, 120.000 m3 
dolgu, 270.000 m3 kaya dolgu, 15 adet üst geçit, 25 adet köprü, 
4 adet alt geçit, 61 adet menfez ve 6 adet istasyon yapılması 
planlanıyor.

HIZLI TREN 
PROJESİ /ADANA - MERSİN
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YEPYENİ BİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI
İstanbullulara özlemini duydukları modern bir meydan kazandıran proje, İstanbul 
Yenikapı’da bulunuyor. Proje kapsamında; ağırlıklı olarak denizden ve kısmen 
karadan olmak üzere 2 km uzunluğunda, 1.300.000 ton kaya dolgu ile 1. etap 
anroşman inşaatı yapıldı. Meydan düzenleme projesinin tamamlanması sonucu 
yaklaşık 1.250.000 kişilik bir miting alanı ile büyük hacimli 2 adet otopark 
yer alıyor. Kara yolu, deniz yolu, metro ve hafif raylı sistem ile entegre hale 
getirilen meydan sayesinde 2.5 milyon nüfusun, atık suyunun arıtılması da 
sağlanıyor.

YENİKAPI
MEYDANI 
DÜZENLEMESİ
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Proje kapsamında İstanbul’da bulunan Kağıthane deresi, Alibeyköy deresi, 
Ayvalıdere ve Şirindere dere ıslahları gerçekleştiriliyor; aynı zamanda da Avrupa 
1. Bölge’de bulunan Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüp, 
Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Alibeyköy, Küçükçekmece, Sarıyer, 
Şişli, Zeytinburnu, Sultangazi ilçelerinin atıksu sorunları gideriliyor. İSKİ için 
tamamlanan projede, bölgede uzun zamandır süregelen ve bölge halkı için 
ciddi sıkıntı teşkil eden sorunlar çözülerek, oluşabilecek büyük kaza ve su 
baskınlarının önüne geçiliyor.

ATIKSU VE 
YAĞMUR SUYU 
KANAL İNŞAATI
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Nuhoğlu İnşaat kalitesi ve güvencesi ile tamamlanan, Bilecik’in Osmaneli 
ilçesinde yapılan kanalizasyon inşaatı dahilinde; beton boru ile kanalizasyon 
şebeke hattının yapılması, yine beton boru ile kanalizasyon toplayıcı hattı 
yapılması, prefabrik muayene bacası imalatı, kanalizasyon parsel bağlantı 
hattı yapımı, zemin ıslahı, kanalizasyon sayısal işletme planı ölçü hesap ve 
tersimat ile çizimlerinin yapılması ve ayrıca kanalizasyon şebeke, toplayıcı ve 
kollektör hatlarının görüntülenmesi bulunuyor.  

Başından bitimine kadar halk ve çevre sağlığının maksimum derecede dikkate 
alındığı projede; 42.300 m şebeke hattı, 6.036 m parsel bağlantı hattı ve 
3.410 m de toplayıcı ve kollektör hatlar döşenmesinin yanı sıra, toplam 
1.034 adet prefabrik muayene bacası ile 1.972 adet prefabrik parsel bacası 
inşası yer alıyor. 

GÖLCÜK (KOCAELİ) 
İÇME SUYU İNŞAATI
1999 Gölcük depreminde hasar gören Gölcük içme suyu şebekesi, 2035 
yılı tahmini nüfus verilerine göre öngörülü bir şekilde projelendirilerek, 
hızlı ve titiz bir çalışma ile 2003 yılında tamamlandı. Kullanılan kaliteli 
malzeme ve uygulanan modern teknikler ile her konuda insan sağlığı 
özenle dikkate alınan bu projede, 135 kilometrelik dağıtım şebekesi 
için 56 santimetre çapında HDPE polietilen boruların yanı sıra farklı 
çap ve özellikte 350 kilometre boru döşemesi bulunuyor. Su kaynağı 
olarak 5 farklı kuyudan ve 2 farklı barajdan su kullanılan projede, 1 
adet de kaptaj istasyonu yer alıyor. Yapılan 5 derin kuyuda biriken su,  
4.091 m uzunluğundaki 2 gruplu terfi istasyonu hattı ile depoya 
basılıyor. Şebekenin beslenebilmesi için 2 adet 5.000 m3 ve bir adet 
de 700 m3’lük depo bulunuyor. Bu projede Gölcük Şehir Suyu Şebekesi 
tümüyle yenilenerek, 3.400 adet de abone aktarımı sağlanıyor. 

BİLECİK
KANALİZASYON 
İNŞAATI

8584



YILLARA MEYDAN OKUYAN YOLLAR,
KÖPRÜLER, KAVŞAKLAR
Her proje ile yeni bir kilometre taşını dönen Nuhoğlu İnşaat, kara yollarında 
sunduğu kalite ve güvence sayesinde başarı ile yol almaya devam ediyor. 
Mersin Otoyol Bağlantıları: Adana - Erdemli otoyolundan başlayarak, Akdeniz 
Oyunları Olimpiyat Stadyumu bağlantı yollarını kapsayan projenin bünyesinde; 2 
adet üst geçit köprüsü, 1 adet alt geçit köprüsü, 1 adet kavşak ve 11 adet kutu 
menfez bulunuyor. 
Adana - Kozan Yol Çalışması: Adana - Kozan Ayrımı - Mansurlu 6. Bölge 
Hududu yolu arası toprak işleri, sanat yapıları, köprü ve üstyapı yapım ve onarım 
inşaatı, Adana’yı Kozan üzerinden Kayseri’ye bağlayarak, ulaşımı büyük ölçüde 
rahatlatacak bir proje. Proje; Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak önemli geçitlerden 
biri niteliğinde. Horasan - Karakurt - Sarıkamış Projesi: Erzurum’un Horasan 
ilçesinden Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin Türkiye’ye olan ana bağlantı hattını 
oluşturan proje; Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan ana arterlerinden birisi olacak. 
Edirnekapı - Metris Yol ve Altyapı Tesisleri: Proje kapsamında; yağmur 
suyu ve atıksu altyapılarının inşası, içme suyu borularının döşenmesi, elektrik 
hatlarının deplase edilmesi, yol düzenlemelerinin yapılması, Telekom hatlarının, 
tretuvarların, kaldırımdaki parke taşları ve bordürlerin yenilenmesi yer alıyor.

YOL VE KAVŞAK 
PROJELERİ

Mersin Otoyol Bağlantıları Edirnekapı - Metris Yol ve Altyapı Tesisleri

Adana - Kozan Yol Çalışması

Horasan - Karakurt - Sarıkamış Projesi
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YILLARA MEYDAN OKUYAN YOLLAR,
KÖPRÜLER, KAVŞAKLAR
Yol Bordür Tretuvar ve Altyapı Çalışmaları: Nuhoğlu İnşaat; temiz, modern 
ve çağdaş görünümlü kentler yaratabilmek için yol, bordür, tretuvar inşaatı ve 
altyapı projelerini hayata geçirerek her biri birbirinden başarılı çalışmalara imza 
atmıştır ve atmaya da devam ediyor. Kozyatağı, Acıbadem, Göztepe, Fenerbahçe, 
Koşuyolu, Suadiye ve Bostancı mahalleleri altyapı, bordür ve tretuvar yapımı ile 
Anadolu Yakası yaya bölgeleri bordür, tretuvar yapım ve onarımı bu çalışmalardan 
sadece birkaçıdır.
Bağcılar Mahmutbey Caddesi Düzenleme ve Yayalaştırma: Proje; 
Bağcılar ilçesinin üç farklı caddesi üzerinde düzenleme ve yayalaştırma çalışmalarını, 
Mahmutbey Caddesi’nde mevcut elektrik hatlarının yer altına alınması ve caddeyi 
modern kent kimliğine kavuşturmak amacıyla tretuvar yenileme çalışmalarını, Kirazlı 
ve Menderes caddelerinde de plak taşlar ve doğal bazalt plaklar kullanılarak 
yayalaştırma çalışmalarını kapsıyor.
Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı: Yaklaşık 4 km uzunluğunda ve 22.000 m² 
tretuvar yenilenmesini kapsayan proje aynı zamanda 8 km’lik dere perdelerinin 
yükseltilmesi, korkuluk yapılması ve prekastlarla yol kotunun ayarlanması ile orta 
refüj peyzaj düzenlenmesi şeklinde tamamlanıyor.
Çekmeköy Yollar ve Kavşaklar: Çekmeköy bölgesinin ihtiyacı olan çeşitli yol 
ve bağlantıları ile kavşakların yapıldığı bir proje.
Kadıköy - Tuzla Arasındaki Sahil Yolu ve Parkların Aydınlatılması: 
Proje kapsamında; 1.930 adet aydınlatma direği, 206 kilometre zırhlı yer altı 
kablosu ve yüksek lümenanslı aydınlatma armatürlerinin kullanıldığı 65 kilometre 
uzunluğundaki sahil yolu ışıklandırılması bulunuyor.
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KENT PARKLARI
BAYRAMPAŞA ŞEHİR PARKI
BURSA HAYVANAT BAHÇESİ
CEBECİ ŞEHİR PARKI
ÇIRPICI ÇAYIRI SPOR PARKI
AVRUPA YAKASI ULUSLARARASI KENT ORMANI
İSTANBUL GENELİNDE KORU VE PARKLAR
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DOĞA İLE DOST KENT PARKI
Şehrin gürültüsünden, stresinden, karmaşasından uzaklaşmaya imkan sağlayan 
Bayrampaşa Şehir Parkı, doğa ile iç içe zaman geçirebilmeye fırsat veriyor. 
600.000 m2 alana konumlanan Bayrampaşa Şehir Parkı kapsamında; amfi 
tiyatro, açık hava sineması, restoranlar, kafeteryalar, güzel sanatlar eğitim 
ve sergileme alanları, basketbol, voleybol, tenis, futbol sahalarından oluşan 
spor sahaları, sağlık evi, çocuk oyun alanları, çiftlik hayatı bölümü, helikopter 
pisti, bayrak kulesi, cami, gölet ve şelaleler, araç, yaya ve bisiklet yolları ile 
otopark ve idari bina yer alıyor.

BAYRAMPAŞA
ŞEHİR PARKI
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AVRUPA STANDARTLARINDA MODERN
DONANIMLI HAYVANAT BAHÇESİ

Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 
birçok hayvana, doğal ortamlarına uyumlu koşullarda yaşam alanı sunuyor. 
Sahip olduğu nitelikler ile her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen 
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde, daha çok Türkiye’ye özgü 67 farklı türde 600 
hayvan barınıyor. Büyük küçük demeden herkesin uğrak noktası haline 
gelen hayvanat bahçesinde; ayı, kurt, aslan, leopar, yırtıcı kuşlar, su kuşları, 
lama, yaban eşeği, deve, maymun bölümleri ile deve kuşları ve zebraları 
barındıran Afrika savanı bölümleri bulunuyor. Proje içerisinde ayrıca 9 adet 
gölet, yürüyüş yolu, çoğu meşe olmak üzere 3.000 ağaç ve Cumalıkızık 
Köyü’nün bir sokağı, aslına uygun şekilde yer alıyor.

BURSA
HAYVANAT
BAHÇESİ
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Yaklaşık 500.000 m2 üzerine 5 adet kaskatı gölet çevresinde konumlandırılan 
projede; 2 adet mini futbol sahası, 2 basketbol ve tenis sahası, soyunma 
tesisleri ve nizami olarak oluşturulan suni çimli 5.000 kişilik tribüne sahip 
bir futbol sahası bulunuyor. Piknik ve oturma alanları, restoran ve kafeterya 
ile herkes için şehir içinde rahatlatıcı bir kaçış alanı yaratılıyor.   

CEBECİ
ŞEHİR PARKI
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Proje, İstanbul’un ana merkezlerinden birinde, karma fonksiyonların ve yeşilin 
birleştiği ender bir noktada, 500.000 m2‘lik bir alanda yer alıyor. İstanbul’a 
yakışan çağdaş standartlarda bir tasarıma sahip olan projede; spor meydanı, 
kafeterya, park hizmet binası, ekstrem sporlar alanı, çocuk atletizm oyun 
alanı, spor sahaları, soyunma odaları binası, çok amaçlı açık alan, tırmanma 
duvarları, maket oyun alanı, çocuk macera oyun alanı ile Park Bahçeler 
Müdürlüğü Binası yer alıyor.

ÇIRPICI ÇAYIRI
SPOR PARKI
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DOĞAL HAYATIN EN DOĞAL ADRESİ
Alibeyköy baraj gölünün kuzeyinde 4.500.000 m2 üzerinde konumlanan 
Avrupa Yakası Uluslararası Kent parkı, başta çocuklar ve öğrenciler olmak 
üzere her yaş grubundan insanın; doğayı ve doğal kaynakları koruma, floranın, 
faunanın, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin ne olduğunu, birbirleriyle nasıl 
bir ilişki içinde bulunduklarını, doğal bir çevre içinde yaşayarak, görerek, 
dokunarak öğrenebilecekleri doğal bir eğitim ve araştırma, aynı zamanda 
eğlence ve dinlenme merkezi olarak tasarlandı.

Dünyadaki örneklerinden farksız, Türkiye’nin en büyüğü olarak planlanan 
kent ormanı, mevcut orman dokusu korunurken, doğanın tahrip edilmeden 
ve doğaya uygun malzemeler kullanılacak şekilde projelendirildi. Ulaşım ve 
dolaşım yaya öncelikli olarak, doğa ile uyumlu bisiklet yolları ve etaplar 
arası shuttle servisi ile orman içindeki ulaşım sorunu da çözülüyor.

 

AVRUPA YAKASI
ULUSLARARASI
KENT ORMANI
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Bugüne kadar yaklaşık 5.000.000 m²’lik alanda yeşil alan düzenlemeleri 
gerçekleştirmenin yanı sıra İstanbul’un Anadolu Yakası’nda koru ve parkların 
yapım işlerini üstlenen Nuhoğlu İnşaat, İstanbul genelinde birçok koru ve park 
projesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Projeler kapsamında; her türlü 
bitki, yeşil alan, çevre düzenleme işleri ile hazır rulo çim serim işleri bulunuyor.
Bunlardan bazıları; Şile Bayrak Parkı, Ağva 23 Nisan Parkı, Çeşmeli Parkı, Kavala 
Parkı, Üsküdar Fethi Paşa Korusu, Abide-i Hürriyet Anıtı Çevre Parkı, Fatih 50. 
Yıl Parkı, Hidiv Kasrı, İnönü Parkı, Pendik Gözdağı Korusu, Pendik Kapalı Yüzme 
Havuzu, Moda İncirburnu Parkı, Küçük Çamlıca Korusu, Beykoz Korusu, Çekmeköy 
Parkı, İSKİ Beşiktaş Şube Müd. Bahçesi’dir.

İSTANBUL
GENELİNDE KORU
VE PARKLAR 
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YURT DIŞI
PROJELERİ
PRIME PLAZA ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ - KAZAKİSTAN
AL MAAMİL HASTANESİ - IRAK
ATA KOMPLEKS LÜKS KONUTLARI - KAZAKİSTAN
MİTRİT HASTANESİ - LİBYA
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KEYİF VE EĞLENCE DOLU BİR DÜNYA
Sıradan alışveriş merkezi anlayışı, keyifli, eğlenceli faaliyet 
alanları ile genişlerken; Nuhoğlu İnşaat, bu alandaki başarısını 
sergilemeye, Prime Plaza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile devam 
ediyor. Bu özel kompleks; sunduğu farklı özellikteki alanlar ile 
farklı ihtiyaçlara tek merkezden cevap veriyor. Dört katlı alışveriş 
ve eğlence merkezi olarak tasarlanan projede eğlence alanı, 7 
adet sinema salonu, bowling salonu, hipermarket, kafeterya ve 
restoranlar, elektronik ticaret merkezi ile diğer ticari bölümlerin 
yanı sıra kapalı ve açık otopark alanları yer alıyor.

PRIME PLAZA
ALMATY - KAZAKİSTAN
ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ
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TAM TEŞEKKÜLLÜ SAĞLIK MERKEZİ
İçerisinde yer alan tüm bölümleri ile modern sağlık hizmeti sunan Al 
Maamil Hastanesi, toplam 50.000 m2’lik alan üzerinde yer alıyor. 100 
normal ve 22 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 122 yatak 
kapasiteli hastane, yoğun bakım ve diyaliz birimleri dahil olmak üzere; 
5 ameliyathane, 2 doğumhane, biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve 
hematoloji laboratuvarları ile yataklı acil servis ünitelerini içeriyor. 
Proje kapsamında ayrıca eczane, tıbbi arşiv, personel konutları, 60 
kişilik konferans salonu, bilgisayar ve toplantı odaları ile yemekhane, 
çamaşırhane ve altyapı binaları bulunuyor.

AL MAAMİL 
HASTANESİ / IRAK
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‘LÜKS’ KAVRAMI KAZAKİSTAN’DA
YENİDEN TANIMLANIYOR
Konutlara kazandırdığı nitelikli ayrıcalıklar sayesinde, lüks kavramını 
değiştirerek, çizgi üstü projeleri hayata geçiren Nuhoğlu İnşaat, Ata 
Kompleks Lüks Konutları ile bu imajını daha da güçlendiriyor. Otopark 
katı üzerinde yükselen iki katta ticari alanların yer aldığı projenin 
diğer katlarında; daireler, ofisler ve en üst katta kış bahçeli dubleksler 
bulunuyor. Deprem İzolatör Sistemi uygulanan proje; hem güvenlik, 
hem de konfor ayrıcalıkları ile dikkat çekiyor.

ATA KOMPLEKS
LÜKS KONUTLARI
MURATBAYEVA - KAZAKİSTAN
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HER YERDE, HER ZAMAN ÖNCE SAĞLIK
Sağlık alanındaki projelerine yurt dışında da devam eden Nuhoğlu 
İnşaat, Libya’daki hastane projesi ile kalite çizgisini sınırlarımızın 
dışına taşıyor. Mitrit Hastanesi projesi kapsamında; hastanenin 
idari binası, ecza deposu, atölye binası, kafeteryası, elektrik ve 
jeneratör binası, ambulans park alanı, altı bölmeli morg ünitesi 
ve tıbbi atık yakma binasının inşası ile poliklinik binası yapım 
işlerinin tamamlanması yer alıyor.

MİTRİT
HASTANESİ /LİBYA
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IRAK ŞUBE
Hayl Wahde 902. Mahelle 22. Sokak 
No: 10 Kerrada - Bağdat - Irak 
Tel: +964 750 134 41 57
    +964 781 302 64 24 

KAZAKİSTAN ŞUBE
Töle bi 285 050005 
Almaty - Kazakistan Ulitsa Taşkentski 
No: 514/a Aksai Almaty - Kazakistan 
Tel - Faks: +7 727 222 04 13

LİBYA ŞUBE
Hey Andurus Region
P.O. Box: 93145
Tripoli - Libya
Tel: +218 21 715 40 21
Faks: +218 21 715 40 21

MERKEZ OFİS
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 86
34755 Kayışdağı 
Ataşehir - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 216 576 49 50
Faks: +90 216 576 74 66

ANKARA ŞUBE
Aziziye Mah. Hava Sok.  
No: 24/6 06690 
Çankaya - Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 472 83 76-77-78
Faks: +90 312 472 83 92

YENİTEPE KADIKÖY SATIŞ OFİSİ
Halk Sok. Golden Plaza İş Merkezi
E Blok No: 4 34742
Sahrayıcedit - İstanbul - Türkiye
Tel: 444 4 616
Faks: +90 216 363 10 61

Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 86 34755 Kayışdağı Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon: +90 216 576 49 50  Faks: +90 216 576 74 66 

www.nuhogluinsaat.com.tr
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http://www.nuhogluinsaat.com.tr/
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