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Tüfekçioğlu İnşaat bir “Tüfekçioğlu Grup” iştirakidir.
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Temelleri 1984 yılında atılan 
Tüfekçioğlu İnşaat, gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışı inşaa projelerinde faaliyet 
göstermektedir.

Tüfekçioğlu İnşaat, tüm faaliyetlerinin 
odağına “insan” unsurunu almakta, 
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
için profesyonel çözümler üretmektedir. 
Koşulsuz müşteri memnuniyeti, teknoloji 
kullanımı ve yenilikçiliği benimsemiş 
çalışanlarıyla Tüfekçioğlu İnşaat, kentli 
insanın çevre konforunun artırılması 
ve gelecek nesillere en iyi koşulda 
aktarılması için, gerek taahhüt gerekse de 
özkaynaklarıyla topluma faydalı olmak için 
çalışmaktadır.
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Müşteri odaklı, çevreye, yasal mevzuat ve 
kanunlara, işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
duyarlı, topluma zararlı çevre etkilerini 
kaynağında en aza indirgeyerek, çevre 
kirliliğini önlemek için tedbirler almak, 
sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet 
vermektir.

Kalite, Çevre ve İş 
Sağlığı Politikası

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyet 
alanlarında sürekli gelişme ve büyümeyi 
sağlayarak, ulaşılan öncü konumunu 
koruyup, proje ve hizmet anlayışıyla 
“bugünü değil yarını şekillendirenler” 
arasında lider olmak.

Faaliyet alanlarındaki uzmanlığını 
iş süreçleri deneyimi ile birleştiren 
Tüfekçioğlu İnşaat’ın misyonu, özgün 
hizmet anlayışı ve güncel teknoloji 
kullanımıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına 
birebir cevap veren çözümler geliştirmektir.

Vizyonumuz ve 
Misyonumuz
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EFOR AVM
AKSARAY

Efor AVM yaklaşık 45.000 m² 
kapalı alan 15.000 m² kiralanabilir 
alanıyla. 2 kule arasında uzanıp 5 
kattan oluşmaktadır. 10.000 m² 
açık otoparkı, tüm katları birbirine 
bağlayan yürüyen merdivenleri, 
panoramik asansör, skylight tavan, 
ferah ortamıyla ziyaretçilerine rahat 
gezinti ve alışveriş imkan tanıyan bir 
atmosfer sunmaktadır.

Efor AVM ayrıca lokasyon olarak 
kentin merkezinde olması itibarı ile 
de tüm kent insanının kolayca ve kısa 
zamanda ulaşabileceği noktada yer 
almaktadır.

11



12 www.tufekciogluinsaat.com.tr       



CEVAHİR AVM
İSTANBUL

Dünyanın en büyük 3. alışveriş merkezi 
unvanına sahip olan Cevahir Alışveriş 
Merkezi, 420.000 m² inşaat alanı 
üzerine inşaa edilmiştir.

80.500 m² kapalı otoparkı, 200’den 
fazla mağazası ve 2.500 araçlık 
otoparka sahiptir. Bu büyük projede 
ayrıca 86 adet yürüyen merdiven,

27 adet asansör ile İstanbullulara 
hizmet etmektedir.  İstanbul Cevahir 
Alışveriş Merkezi, dünyanın önde gelen 
markalarına ev sahipliği yapmanın 
getirdiği keyifli alışveriş anlayışı ile 
ziyaretçileri için sosyal hayatın içinde 
vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir.

13



14 www.tufekciogluinsaat.com.tr       



CEVAHİR HOTEL
İSTANBUL

İstanbul Grand Cevahir Hotel 
Convention Center, açık ve kapalı 
yüzme havuzu, fitness center, Türk 
hamamı ve saunası ile dünyanın 
dört bir tarafından gelmekte olan 
misafirlerine ve şehrin ekonomisine 
hizmet etmektedir. 4 adet kral dairesi, 
7 özel köşe odası, 4 adet sigara 
içilmeyen, 36 adet köşe oda ve 270 
standart oda olarak toplamda 323 
odası bulunmaktadır. Grand Cevahir 
Hotel, her türlü organizasyona uygun 
olarak 1013 kişilik kapasitesiyle 
Türkiye’nin en modern ve en büyük 
oditoryumu da bu komplekste yer 
almaktadır.
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ERZURUM AVM
ERZURUM

95.000 m² alan üzerinde, 1.097 araç 
kapasiteli otaparka sahip, Erzurum’un 
ilk alışveriş merkezidir.Erzurum’un 
yöresel mimari ile tarihi elementleri 
bir araya getirerek modern bir yorumu 
olan bu projenin cephelerinde doğal 
taş, metal ve cam kullanılmıştır. 

Sürdürülebilir mimari örneklerinden 
biri olarak tasarlanan binada, estetik 
ve etik öğeler birlikte geliştirilmiş, 
fonksiyondan ödün vermeden bir 
sentez oluşturulmaya çalışılmıştır.
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NEW CENTER AVM
SİL İVRİ

İstanbul’un en güzel ilçelerinden 
Silivri’nin tam merkezinde yer alan 
New Center, 3.800 m² oturumlu, 
22.000 m² toplam kullanım alanlı, 
modern çağın gereklerine uyumlu bir 
alışveriş merkezidir. 55 adet mağaza, 
250 araç kapasiteli kapalı otoparkı, 
900 m² açık terası, 750 m² fastfood 
alanı ve sinema salonuyla sadece 
Silivri’ye değil, İstanbul’un çağdaş 
anlayışına uygun olarak tasarlanmış 
ve bölgenin kullanımına sunulmuştur.
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ISCAR FABRİKASI
KOCAELİ

ISCAR Türkiye Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinde konumlanmış 
olup Türk Sanayisine talaş kaldirma 
teknolojisinin en ileri yenilikleriyle 
hizmet vermektedir. ISCAR’ın hem 
imalat alanları, hem de yönetim binası 
projelerini içerir. 

Kocaeli - Gebze bölgesinde 8.957 m² 
arsa alanı ve 2.364 m² inşaat sahası 
ile fabrika ve yönetim binası ISCAR’ın 
hizmetine sunulmuştur. Modern 
fabrika ve imalat anlayışıyla inşaa 
edilen binalar, bölge ekonomisinin de 
çağdaş yüzü olmuştur.
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SÜLEYMANİYE ÜNİVERSİTESİ
IRAK

1968 yılında Irak’ın Süleymaniye 
şehrinde kurulan Süleymaniye 
Üniversitesi’nin hizmetine sunulmak 
üzere, UNICEF öncülüğünde yapılmış 
olan bu proje, eğitim villaları ve 
öğretim üyeleri lojmanlarını içerir. Her 
türlü teknolojik ve çağdaş imkanları 
haiz eğitim villaları, bölgenin kalkınan 
çehresi düşünülerek imar edilmiştir.

Öğretim görevlilerinin kullanımına 
sunulmak üzere ise 140 adet lojman, 
Süleymaniye Üniversitesi’nin ve 
dolayısıyla bölgenin hizmetindedir.

23



24 www.tufekciogluinsaat.com.tr       



ALGERIA HOTEL
CEZAYİR

Cezayir, Akdeniz’in ve Afrika’nın en 
büyük yüzölçümüne sahip olan ülkesi. 
Gerek tarihçesi gerekse de bugünü 
itibariyle Cezayir, bölgenin en önemli 
coğrafyalarından biri. Globalleşen 
dünyadaki en büyük ihtiyaçlardan 
biri olan konaklama gereksinimi, 
Cezayir’in de değişen felsefesinde hak 
eden yerini almıştır. 

Algeria Hotel projesi de bu ihtiyaçları 
ortadan gidermek adına, 322 odasıyla 
misafirlerine konfor sunmak için 
doğmuştur. Cezayir’in de gereklerine 
göre 5*’lı projelendirilmiş olup, tüm 
dünya insanlarının konaklamasına 
sunulmuştur.
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LALEŞEHİR KONAKLARI
İSTANBUL

Çevreyollarının kesiştiği, yeni şehir 
felsefesinin yeniden şekillendiği 
İstanbul Halkalı’daki Laleşehir 
Konakları projesi, 37.000 m² alan 
üzerine 16 bloktan oluşmuş, 410 
konutluk, kapalı otoparkları, kapalı 
yüzme havuzu, spor ve sosyal tesisleri 
ile birlikte toplam 118.000 m² kapalı 
inşaat alanına sahiptir.

Laleşehir Konakları, sakinlerini İstanbul 
gibi dev bir metropolün yoğunluğundan 
ve stresinden uzaklaştırıp, yine şehrin 
içinde huzura ve konfora ulaştırmıştır.
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SILKWAY BANADA AVM
KIRGIZİSTAN

Kırgızistan’in başkentinde, bozkırın 
ortasında yüzyıllık tarihi olan, tüm 
dünya ticaretinin bir zamanlarki ana 
hattı haline gelmiş İpek Yolu üzerinde 
yer alan Bişkek’te, geleneksel bakış 
açısıyla modern teknolojinin sağladığı 
imkanlarla yapılan ilk ve tek alışveriş 
merkezidir.

Bişkek’in merkezinde 35.000 m² 
inşaat alanı üzerine kurulmuş olan 
Silk Way Banada Bazaar, geçmişin 
çarşı ve pazar sosyal hayatını 
modern çağın gerekliliklerine 
uygulayarak İpek Yolu’nu bir anlamda 
canlandırmaktadır.
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