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TARİHÇE

ÇİLİNGİROĞLU İŞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1996 yılında

İstanbul'da kurularak sektöre plastik ürünler üreterek ilerleyen zamanlarda da inşaai yatırımlara destek vererek
başlamıştır.
Son yıllarda gelişmekte olan ülkemizin plastik ve yapı sektörünün ihtiyaçları fazlasıyla arttığı görülmekte olup, bu
ihtiyaçların boyutlarını seçmeksizin birçok özel projelerde en kaliteli biçimde teslim etmiş, gücümüzü arttırmışızdır.
Şirketimiz mimari konseptine uygun nitelikli ekonomik ve fonksiyonelliğin her zaman ön planda tutulduğu projeleri
başarılı bir şekilde hayata geçirmek üzere yapılanmıştır. Bu doğrultuda çıktığımız yola, kendimizi sürekli
geliştirerek, son yıllarda özellikle ambalaj sektöründe ülkemizin ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamışızdır.
Kendisine yeniliği, sürekli gelişimi ve geliştirmeyi hedef alan firmamız, standartlarımızı her zaman yükseltmeyi
hedeflemiştir. Müşteri memnuniyetini ve her aşamada sürdürülebilir bir kaliteyi kendisine ilke edinen Çilingiroğlu ,
en son teknoloji ile donatılmış olup tecrübeli teknik ekibiyle projeleri zamanında teslim etmiştir.
Çilingiroğlu İnşaat-Plastik olarak her gecen gün sektörümüze yenilikler katarak, çevreye zarar vermeyen, doğayla
barışık ve insan sağlığını önde ürünler üretmeye ve inşaaetmeye devam edeceğiz.
SAYGILARIMIZLA
VOLKAN ÇİLİNGİROĞLU
.
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MİSYONUMUZ
İnsanların en büyük ihtiyaçlarından biri olan doğal yuva ihtiyacını en sağlam şekilde korumak
ve geliştirmek,
bunların oluşmasındaki zaman aşımını en iyi şekilde kullanarak her koşulda çağdaş yaşam
biçimini kendimize amaç ediniyoruz.
İnsanların yaşadıkları mekânları birer mutluluk ve huzur yuvası yapmayı hedefliyoruz.
VİZYONUMUZ
Temelinde insana ve doğaya saygılı olan, ekonomik ve sosyal amaçların birbirini tamamladığı
bir sorumluluk anlayışıyla çalışarak mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanıp ülkemizin
çıkarlarını da gözden kaçırmadan
çıktığımız bu yolda felsefemiz olan yaşamsal rahatlığı en iyi şekilde sergilemektir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
İnşaat sektöründe; Mimariyle, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına,
inşaat tekniklerine ve deprem yönetmeliğine uymak Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve
üretimde kullanmak Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterileri ihtiyac ve
beklentilerini dikkate almak Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek, çalışanlara sürekli
eğitim vererek
deneyimli ve profesyonel ekiple çalışarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamayı
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GÜVENLİK POLİTİKAMIZ
Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla
gerekli önlemler almayı riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli
kaynakların sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda
iş kazalarını azaltmayı Yürürlükte bulunan OHSAS ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere
uymayı, çalışanlarımıza iş güvenliğiyle ilgili eğitimler ve koruyucu ekipmanlarla iş güvenliğini
sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi politikalarımızın ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımıza ve
halkımıza duyurulmasını sağlamayı
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çevremizin tüm yaşayan varlıkların hayat kaynağı olduğunu düşünerek firmamızın
faaliyetlerinde çevremize en az zarar veren ürünleri kullanmayı, faaliyetlerimizden kaynaklanan
atıkların bertaraftı için gerekli çalışmalar yapmayı ve yasal mevzuatlara uymayı doğal
kaynaklarımızı verimli kullanmayı çalışanlarımıza ve çevremizdekilere çevreye duyarlı olması
için gerekli bilgileri ve eğitimleri vererek sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi
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İŞİN ADI:

İBB BAĞCILAR ÇOLAKOĞLU SOKAK ZEMİN ALTI OTOPARKI

•
•
•
•
•
•

PROJEDE; TOPLAM İNŞAAT ALANI 5160 M2’DİR.
109 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK
4 KATTAN OLUŞMAKTADIR.
İSTANBUL BAĞCILAR SGK MÜDÜRLÜĞÜ YANINDADIR.
%5 İ ENGELLİ OTOPARKI %2 SİELEKTRİKLİ OTOPARK OLACAK ŞEKİLDE PLANLANMIŞTIR .
FİRMAMIZ OLARAK KABA İNŞAATINI ÜSTLENMİŞ OLUP EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TESLİM
ETMİŞİZDİR.
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İBB BAĞCILAR ÇOLAKOĞLU SOKAK ZEMİN ALTI OTOPARKI
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İŞİN ADI:

APS AMBALAJ PAKETLEME SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş FABRİKA
BİNALARI A1-B1 BLOKLARI
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi / 30 000 m2 /2013/ Leed Sertifikası (Yeşil Bina)

Aps Ambalaj gelişen günümüz Türkiye’sinde gerek sunduğu ambalajlama - üretim faaliyetleri
ve
organizasyon çeşitliliği, gerekse de kurulduğu tarihten günümüze benimsemiş olduğu temel ilkelere bağlı
kusursuz hizmet anlayışı bakımından Türkiye’nin alanındaki ilk ve tek firmasıdır.Bu bağlamda ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Tuzla Organize Sanayi Sitesinde Mevcut fabrikasının yanında 30 000 m2 üretim ve
depolama alanı inşaa ettirmiştir.2011 de yapımı başlanılan bina 2013 de son bulmuştur.Dört kat olan bina da
dikkat çeken hususlar 3 katından yükleme ve boşaltma yapılabilmesidir.Tır ve kamyon park alanları olup bina
içi yükseklikleri 6,50 metreye kadar çıkmaktadır.Üretim,şişeleme,paketleme,depolama ve ofis alanları olarak
farklı bölümlerden oluşmaktadır.Gıda ve temizlik sektöründe üretim yaptıkları için mekanik anlamda bina ona
göre dizayn edilmiştir.Ayrıca Binanın en büyük özelliği yeşil bina kapsamında inşaa edilmiş olup Leed
sertifikasına sahip olmasıdır.Yeşil binalar dünyada enerjinin yaklaşık üçte birini kullanmaktadır.Yeşil bina
uygulamaları ile enerji tasarrufu , doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı hedeflenmiştir.
Firmamız olarak APS Ambalaj Fabrikası Kaba ve İnceİnşaat işlerini eksiksiz olarak teslim etmişizdir.
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APS AMBALAJ PAKETLEME SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş FABRİKA BİNALARI A-B
BLOKLARI
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İŞİN ADI:

APS AMBALAJ PAKETLEME SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş FABRİKA
BİNASI jEL ODASI
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi / 1000 m2 /2012

Aps Ambalaj gelişen günümüz Türkiye’sinde gerek sunduğu ambalajlama - üretim faaliyetleri ve
organizasyon çeşitliliği, gerekse de kurulduğu tarihten günümüze benimsemiş olduğu temel ilkelere bağlı
kusursuz hizmet anlayışı bakımından Türkiye’nin alanındaki ilk ve tek firmasıdır. Tuzla Organize Sanayi
Sitesinde Mevcut fabrikasının içinde büyük zincir marketlerde raflarda görmüş olduğumuz dünyaca ünlü
temizlik ürünlerinin üretimi için hassas bir üretim alanı ihtiyacı duyulmuş 1000 m2 alana anti bakteriyel hijyenik
bir oda hazırlanıp 2012 yılında üretime başlanmıştır.Avrupa standartlarında yapılan üretim alanı yurtdışından
özel gelen makinalar ile ürün tedarikine başlanmış tüm dünyada dünyaca ünlü markanın tek üretim ve
depolama merkezidir.

www.cilingirogluinsaat.com
17

APS AMBALAJ PAKETLEME SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş FABRİKA BİNASI jEL ODASI

www.cilingirogluinsaat.com
18

İŞİN ADI:

APS AMBALAJ PAKETLEME SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş FABRİKA
BİNASI SU DEPOSU
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi - 2000 m2 /2012

Aps Ambalaj gelişen günümüz Türkiye’sinde gerek sunduğu ambalajlama - üretim faaliyetleri ve
organizasyon çeşitliliği, gerekse de kurulduğu tarihten günümüze benimsemiş olduğu temel ilkelere bağlı
kusursuz hizmet anlayışı bakımından Türkiye’nin alanındaki ilk ve tek firmasıdır. Tuzla Organize Sanayi
Sitesinde Mevcut fabrikasından ayrı yaptırmış olduğu 30 000 m2 bölüm için ayrı bir bölümde 1000 m2 su deposu
yapılmştır.Su deposu 16 ayrı bölümden oluşmuştur.Her bir bölümün ayrı mekanik tesisatları hazırlanıp farklı
noktalara su ihtiyacı karşılanmıştır.Su bölümleri yağmur suları ,gri su ,saf su,kimyasal su gibi kısımlardan
oluşmakta olup her bir bölüm suyu ayrı birimlere aktarılmıştır.Yapılan su deposu içi antibakteriyel olarak
hazırlanmıştır ve su depoları geçişlerinde birimler arasında su karışmamaktadır.
Firmamız olarak Kaba Yapısı +mekanik pompa odası ve antibakteriyel su izolasyonu yapılmıştır.
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İŞİN ADI:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A1 BLOK
DAVUTPAŞA - 20000 m2 /2016

1911 yılında “Kondüktör Mektebi” olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı’nın sayılı mühendislik
okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye’sinin önde gelen teknik üniversiteleri arasında yer alarak
ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000
öğrenci ve 2000 öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli görev
yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir.Sanayi ile işbirliği içinde ülkenin Ar-Ge
faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda Teknopark kurulması
çalışmalarına başlamış ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun dört maddesine göre
Başkanlar Kurulu’nun 22/3/2003 tarih ve 5390 sayılı kararı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kurulmuştur.Ülkemizde, Sanayi-Üniversite işbirliğini en üst düzeye taşıyarak, ileri teknoloji üreten
ve/veya kullanan şirketlerin kurulumlarını ve gelişimlerini desteklemek; mevcut kaynakların daha verimli
kullanabilmeleri ya da yeni kaynak oluşturabilmesi için bu şirketlere yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım
geliştirme alanlarında Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı ve desteği sağlamak,İleri teknoloji
alanında çalışan yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirerek, gerek kendi alanlarında gerekse üniversite ile
sinerji yaratabilecekleri işleyişleri oluşturmak,Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının
ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine;
böylece, uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak,İleri teknoloji üretme potansiyeli olan
yeni şirketlerin kurulmasını; mevcut Ar-Ge firmalarının yenilikçi küçük şirketlerin gelişmelerini teşvik etmek.
Bu doğrutuda ihtiyac duyulan eğitim binalarından olan TEKNOPARK başlangıcta 8 kuluçka binası 1 yönetim
binası olarak inşaata başlamış olup A1 Blok 8. binadır. 20 000 m2 kullanım alanına sahip olup yaklaşık 4000
m2 otoparka sahiptir. Ar-Ge çalışması yapan firmaları kiraladığı ofisler halinde hizmete başlamıştır.
Firmamız olarak Teknopark Yapısının Tüm ince işlerini eksiksiz olarak teslim etmiş bulanmaktayız.
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A1 BLOK
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İŞİN ADI:

HALK BANKASI BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNİK HİZMETLER

DAVUTPAŞA - 20000 m2 /2015

Bugün Halkbank...
Bugün Halkbank yurt çapına yaygın şubeleri, büroları, özel işlem merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile
hizmet vermeye devam etmektedir. Halkbank misyon bankası olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra
da ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan esnafsanatkar ve KOBİ’lerin yanı sıra üretim, yatırım ve
istihdamın artışına katkıda bulunan tüm girişimcileri çağdaş bankacılık anlayışıyla desteklemeye, sektörün
güçlü ve güvenilir bankası olarak A2 blokda da devam edecektir.
1911 yılında “Kondüktör Mektebi” olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı’nın sayılı mühendislik
okullarından biri olarak başlayıp günümüz Türkiye’sinin önde gelen teknik üniversiteleri arasında yer alarak
ülkemizde çağdaş bilimin ve teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 99 yıllık birikimi, 25.000
öğrenci ve 2000 öğretim görevlisi ve yetiştirdiği 50.000 mezunu ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli görev
yapan, çağdaş bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir.Sanayi ile işbirliği içinde ülkenin Ar-Ge
faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda Teknopark kurulması
çalışmalarına başlamış ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun dört maddesine göre
Başkanlar Kurulu’nun 22/3/2003 tarih ve 5390 sayılı kararı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kurulmuştur.Ülkemizde, Sanayi-Üniversite işbirliğini en üst düzeye taşıyarak, ileri teknoloji üreten
ve/veya kullanan şirketlerin kurulumlarını ve gelişimlerini desteklemek; mevcut kaynakların daha verimli
kullanabilmeleri ya da yeni kaynak oluşturabilmesi için bu şirketlere yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım
geliştirme alanlarında Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı ve desteği sağlamak,İleri teknoloji
alanında çalışan yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirerek, gerek kendi alanlarında gerekse üniversite ile
sinerji yaratabilecekleri işleyişleri oluşturmak,Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının
ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine;
böylece, uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak,İleri teknoloji üretme potansiyeli olan
yeni şirketlerin kurulmasını; mevcut Ar-Ge firmalarının yenilikçi küçük şirketlerin gelişmelerini teşvik etmek.
Bu doğrutuda ihtiyac duyulan eğitim binalarından olan TEKNOPARK başlangıcta 8 kuluçka binası 1 yönetim
binası olarak inşaata başlamış olup A2 Blok 7 binadır. 20 000 m2 kullanım alanına sahip olup yaklaşık 4000
m2 otoparka sahiptir.Halk Bankasına ait olarak bina kullanılmaktadır.
Firmamız olarak Halk Bankası Binası ince işleri eksiksiz olarak teslim etmiş bulunmaktayız.
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İŞİN ADI:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
TEKNOPARK 2.FAZ İNŞAATLARI D1 BLOK NEUTEC ARGE
BİNASI KABA İNŞAATI
DAVUTPAŞA - 10000 m2 /2012

NEUTEC, farmasötik üretim faaliyetlerinde teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan,
iş sağlığı ve iş güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uymayı taahhüt eden yönetim anlayışını
benimsemeyi ve uygulamayı amaçlayan bir kuruluş olarak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemlerinin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt etmektedir.
Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olmak,
Yasal Şartlara uygun hareket etmek,
Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçmek,
Hammadde ve işgücü kullanımında israfı önlemek,
Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak,
Çalışanlarımıza motivasyon, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek eğitim imkanlarını ve
çalışma koşullarını sağlamak,
Müşteri Memnuniyetini arttırarak sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek,
Üretken ve sürekli gelişime açık, iletişimin gücünü benimsemiş kurumsal verimliliğin vazgeçilmez unsuru
olduğuna inanan insan kaynağını oluşturmak ve yönetmek,
Toplumu, kültürel ve doğal değerleri bütünüyle kucaklayan sürdürülebilir kalkınma politikaları üretmek,
Bu doğrutuda ihtiyac duyulan eğitim binalarından olan TEKNOPARK başlangıcta 8 kuluçka binası 1 yönetim
binası olarak inşaata başlamış olup D1 Blok 4. binadır. 10 000 m2 kullanım alanına sahip olup yaklaşık 4000
m2 otoparka sahiptir.Ar-Ge çalışması yapan firmaları kiraladığı ofisler halinde hizmete başlamıştır.
Firmamız olarak Neutec İlaç binası kaba inşaatını eksiksiz teslim etmiş bulunmaktayız.
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İŞİN ADI:

SMARTİKS BİLGİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ OFİS DEKORASYONLARI
YTÜ TEKNOPARK - 500 m2 /2014

Smartiks, müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda
konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında
kurulmuştur.
• Smartiks “İlk 500 Bilişim Şirketi” arasında 3. oldu
• Yeni Ar-Ge Merkezimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ‘ta açıldı.
• Smartiks, SAS Türkiye tarafından “En Yetkin Eğitim İş Ortağı” ödülüne layık görüldü
• Smartiks, Oracle “Müşteri Deneyimi” Toplantısında RightNow CX tanıtımı gerçekleştirdi
• Smartiks, Microsoft tarafından Kurumsal Segment kategorisinde “Yılın Özel Çözümler Geliştiren İş
Ortağı” seçildi.
• Smartiks, ESTIEM tarafından düzenlenen CRM konulu seminerde ev sahipliği yaptı.
• Bu doğrultuda sürekli büyüyen firma yeni bir ofis kiralayarak 500m2 Yıldız Teknik Üniversitesi D2
blok hizmetine devam etmektedir.
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SMARTİKS BİLGİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ OFİS
DEKORASYONLARI
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DİĞER REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
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1

TÜRK TELEKOM BİNASI BÜYÜKŞEHİR BEYLİKDÜZÜ BİNASI İNCE İŞLERİ

2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEHMET ŞEFİK ŞEFKATLİOĞLU ANAOKULU ANAHTAR TESLİM YAPIM
İŞİ

3

TEKNOPARK A1 BLOK KULUÇKA MERKEZİ

4

MOBVEN OFİSİ

5

MGASOFT OFİSİ

6

180 METRE YAĞMUR VE PİSSU HATTI

7

İSTİNAD PERDESİ

8

HALK BANKASI İSTİNAD PERDESİ

9

YTÜ YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ BAKIM VE ONARIMI

10

DİJİTAL PLANET OFİSİ

11

YTÜ KÜTÜPHANE BİNASI BAKIM VE ONARIMI

12

TEKNOPARK YER ALTI GALERİ İMALATI

13

SİSTEK YAZILIM

14

MAGİCLİCK A.Ş

15

İ2İ

16

KONUTKREDİSİ.COM

17

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BAKIM VE ONARIMI

18

D2 BLOK KULUÇKA MERKEZİ

19

TATİL.COM (MET GLOBAL )

20

BİLGERA

21

ZİRAAT BANKASI B2-C2 BLOK

22

TEKNOPARK SU DEPOSU YAPIM İŞİ

TÜRK TELEKOM KONSEPTİNE UYGUN İNCE İŞLER OFİS BÖLMELERİ

2017

LOJMANLARI YANI ANAOKULU 150 ÖĞRENCİLİK

2017

GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLERİN PROJELERINI GERÇEKLETİRMELERİ İÇİN YAPILMIŞ ALT YAPI

2016

YAZILIM FİRMASINA AİT OFİS

2014

YENİ OFİS DEKORASYONU

2014

ALTYAPI

2016

300 METRE UZUNLUĞUNDA MAX 7 METRE YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DIŞ DUVAR

2015

150 METRE UZUNLUĞUNDA MAX 7,50 METRE YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DIŞ DUVAR

2014

BAKIM VE ONARIM

2016

E FATURA ÖNCÜSÜ FİRMANIN OFİS DEKORASYONU 750 M2

2016

BAKIM VE ONARIM

2016

435 METRE UZUNLUĞUNDA TÜM ALTYAPI İMALATLARININ GEÇTİĞİ TÜNEL İNŞAASI

2016

YENİ OFİS DEKORASYONU

2015

EK YENİ YAPILAN OFİS DEKORASYONU

2015

OFİS İMALATLARI

2015

OFİS İMALATLARI

2015

BAKIM VE ONARIM

2016

1000 M2 GİRİŞİMCİ OFİSİ

2017

OFİS DEKORASYONU

2015

OFİS DEKORASYONU

2015

OTOPARK ISI YALITIM İMALATI

2016

400 M3 YAĞMUR SUYUNU DEPOLAMA VE ÇEVRE SUYUNDA KULLANILMASI İŞİ

2015

Kayıtlı Merkez Ofis Adresi:
MALTEPE MAH.ÇİFTE HAVUZLAR CAD. ŞAHİN DEMİRELLİ SAN SİT. NO:3/1 KAPI NO:17-18
Z.BURNU TOPKAPI İSTANBUL
Tel:
+90 212 554 02 73
Fax:
+90 212 554 02 73
www.cilingirogluinsaat.com www.cilingirogluplastik.com.tr
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