


Turser Turizm Servis 
Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Bosfor Turizm 
İşletmecilik A.Ş.

Nurol Otelcilik Turizm 
İşletmeciliği A.Ş.

NUROL HOLDİNG        YÖNETİM KURULU
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Nurol Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı 
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Nurol Makina ve
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Ticaret A.Ş.

FNSS Savunma
Sistemleri A.Ş.

BNA Nurol
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SAVUNMA
TİCARET

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hukuk
Baş Müşavirliği

Uluslararası Hukuk
Baş Müşavirliği

İŞ  GELİŞTİRME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Finansman

Planlama ve
Bütçe Kontrol

Genel Muhasebe

Nurol Yatırım
Bankası A.Ş.

Halkla İlişkiler

Bilgi Teknolojileri

İdari ve Sosyal İşler

İnsan Kaynakları

FİNANSMAN
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI
ve HALKLA İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Nurol Sigorta Aracılık 
Hizmetleri A.Ş.

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

İÇ DENETİMDANIŞMANLAR

Koordinatörlükler / Sektörler

Koordinatörlüklere Bağlı 
Bölümler / Şirketler 

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

ETİK ve DİSİPLİN 
KOMİTESİ

DENETİM ve RİSK 
KOMİTESİ

Otoyol Yatırım ve 
İşletme A.Ş.

Gebze - İzmir 
İşletme & Bakım A.Ş.

Otoyol İşletme & 
Bakım A.Ş.

Nurol Georgia LLC
(Gürcistan)

Nurol LLC
(BAE)

Nurol Enerji Üretim 
ve Pazarlama A.Ş. 

Nurol Göksu Elektrik 
Üretim A.Ş.

Nurol Solar Enerji 
Üretim A.Ş.

Enova Enerji
Üretim A.Ş.

Enova Elektrik
Enerjisi Toptan

Satış A.Ş.

TÜMAD Madencilik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nurol Havacılık A.Ş.

Nurol İşletme ve
Gayrimenkul
Yönetim A.Ş. 

Botim İşletme
Yönetim ve Ticaret A.Ş.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başkan
Nurettin ÇARMIKLI 

Başkan Yardımcısı 
Erol ÇARMIKLI 

Başkan Yardımcısı 
M. Oğuz ÇARMIKLI
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NUROL HOLDİNG A.Ş.

KOORDİNATÖRLER

Ticaret Grubu
Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI
İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler
Gürol ÇARMIKLI
Turizm Grubu
Gaye ÇARMIKLI
İş Geliştirme
Ceyda ÇARMIKLI KILIÇASLAN
Finansman Grubu
Kerim KEMAHLI

DENETİM GRUBU

Denetçi
Aşkın YILMAZ
Denetçi
Meltem ŞİMŞEK

MÜDÜRLER

İdari ve Sosyal İşler
Kıdemli Müdürü
Y. Bora SOYUER
Basın ve Halkla İlişkiler
Kıdemli Müdürü
Bahar KOVALI
Yazılım Teknolojileri
Tülin KARABACAK
İnsan Kaynakları
A. Burcu NUMANOĞLU GÖKMEN
Finansman
Karhan FAYGANOĞLU
Planlama ve Bütçe Kontrol
Zümrüt KOÇ 
Finansal Raporlama
Can KELEŞ

DANIŞMANLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Baş Danışman
Ahmet SOYLU

Danışman
Meral SARI CEYLAN

Figen TAVİL ALSIRT

GRUP BAŞKANLARI

Bilgi Teknolojileri
Nesrin SARI

BÖLÜM BAŞKANLARI

Bilgi Teknolojileri
Emine ONGUN
Genel Muhasebe
Korkut ŞEŞENOĞLU
Finansman
Serhan SONAER

Planlama ve Bütçe Kontrol
Halis Kıvanç ÖZER

HUKUK MÜŞAVİRLERİ

Av. Yelda UYANIK
Av. Başak ÇANKAYALI
Av. Orhan ÇINAR

BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLERİ

Baş Hukuk Müşaviri
Av. Cumhur BOZKURT
Uluslararası Baş Hukuk Müşaviri
Av. Dr. Feyiz ERDOĞAN



NUROL HOLDİNG A.Ş. 

NUROL, 1966 yılında ana faaaliyet konusu olan inşaat ve taahhüt alanında kurduğu ilk şirketiyle 
başlayan ve ilerleyen zamanda değişik sektörlerde kurduğu şirketleriyle birlikte büyüyerek gelişen bir 
topluluktur. Çarmıklı Ailesi, yarım asrı aşan  ticari geçmişiyle birlikte geleneklere olan bağlılığını koruyan 
ve aile değerleriyle şirket değerlerinin uyumlu  kılınmasına azami özen göstererek çağa uygun adımlarla 
ilerleyen Türkiye’nin önde gelen gruplarından birinin sahipleridir. 

Grup faaliyetlerine, 1989 yılında kurulan NUROL HOLDİNG çatısı altında, yurt içi ve yurt dışında 40’a 
yakın bağlı ortaklık, iştirak ve proje ortaklıkları ile devam etmektedir.   

HOLDİNG, başta inşaat olmak üzere, gayrimenkul, savunma ve imalat sanayi, madencilik, finans, enerji, 
turizm ile ticaret ve hizmet sektörlerinde yer alan şirketleriyle katma değer yaratmaktadır.  

Yer aldığı sektörlerde, stratejik hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını küresel 
değişimlere göre yenileyerek sürdürülebilir büyüme başarısını gösteren NUROL, köklü temellere 
dayanan varlığını yurt içi- yurt dışı proje ve yatırımları ile daha güçlü bir yapıyla devam ettirmektedir.  

Yönetimi, kurumsal yönetişim prensipleri dahilinde Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına 
bağlı Koordinatörlükler ve bağlı şirketlerinde Genel Müdürler tarafından sağlanan Topluluk 
Şirketlerinin kontrol, koordinasyon ve denetim faaliyetleri HOLDİNG merkezinden 
gerçekleştirilmektedir. HOLDİNG ile birlikte savunma sanayi grup şirketleri başta olmak üzere, 
madencilik, enerji, turizm ve ticaret&hizmet sektörüne ait şirketlerin merkezi yapılanması Ankara’da 
olup NUROL İnşaat, NUROL Gyo ve NUROL Bank kuruluşlarımız ise İstanbul merkezli olarak 
konumlanmıştır.  

Türkiye’nin önde gelen altyapı taahhüt şirketlerinden biri olan NUROL İnşaat, kurulduğu günden bu 
yana yurt içinde çok büyük projelere imza atarken, yurt dışında da Cezayir, Fas, Libya, BAE, Katar, Suudi 
Arabistan, Gürcistan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Irak, Afganistan gibi 
geniş bir coğrafyaya yayılan farklı ülkelerde tamamladığı ve devam etmekte olan devasa projeleriyle 
dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları arasında yer almayı başarmıştır.*  

Savunma sanayinde Türkiye’nin ilk özel sektör firması olma gururunu taşıyan dünya markası FNSS, son 
teknoloji yatırımları, ar-ge çalışmaları ve sürekli geliştirilen özgün tasarımları ile bugün sektörün küresel 
oyuncuları arasında yer alan NUROL Makina, güvenlik ve savunma alanlarında geliştirdiği yenilikçi zırh 
teknolojileriyle farklı endüstrilerin ihtiyacını karşılayan NUROL Teknoloji Topluluğun savunma sanayi 
alanındaki lokomotif şirketleridir. 

Ülkemizin ekonomik olarak dışa bağımlı bir sektörü olan altın madenciliği sektöründe faaliyet gösteren 
Topluluk çatısı altındaki TÜMAD Madencilik, ekonomik ve sosyal kalkınma, çevre koruma ve 
sürdürülebilir madencilik uygulamaları doğrultusunda, ülkenin en önemli altın üreticilerinden biri 
olmuştur. 

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.



NUROL Holding, sahip olduğu etik değerler doğrultusunda, ticari faaliyetlerinin yanısıra toplumsal 
sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik stratejiler belirlemekte ve 
çeşitli projelerde yer almaktadır. Topluluk şirketleri tüm çalışanlarıyla birlikte kurumsal sosyal 
sorumluluk farkındalığıyla insana ve çevreye olan duyarlılığı ön planda tutarak topluma hizmet etmeyi 
bir görev kabul etmiştir. NUROL Holding; gelecek için sürdürülebilir koşulları yaratmak ve çalısanları 
için, milleti için ve milyarlarca kisiyle birlikte nefes aldığı dünya için yapabileceklerini ortak bir paydada 
gerçekleştirmek üzere Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni “Katılımcı” statüsünde 
imzalamıştır. Konuyla ilgili olarak hazırlanan ve Küresel Raporlama Girişi (GRI) tarafından onaylı raporu 
web sayfamızda “sürdürülebilirlik” başlığı altında incelenebilir. 



NUROL İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. 

NUROL Şirketler Topluluğu'nun öncü şirketi olarak 1966 yılında kurulmuş olan NUROL İnşaat, 80’li 
yıllarla beraber uluslararası piyasalara ilk adımını atmıştır. Suudi Arabistan ile başlayan yurt dışı 
çalışmaları, 90'lı yıllarla beraber dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından kurulan Rusya Federasyonu ve 
BDT ülkelerini dahil ederek genişlemiş, 2000'li yıllara gelindiğinde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
ilgi sahasının odağı haline gelmiştir. Bu dönem süresince yurt dışı çalışmalara paralel olarak yurt içi 
çalışmalar da tüm hızıyla devam etmiş, Türkiye'nin önde gelen sanayi kompleksleri ve altyapı yatırımları 
çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.  

2019 yılı itibarıyla, inşaat ve ticaretten makine ve savunma sanayine, bankacılık ve finanstan, otelcilik 
ve turizme, madencilik ve enerji üretiminden, havacılık ve sigorta aracılık hizmetlerine kadar farklı 
alanlara yayılmış 40'a yakın bağlı şirket ve ortaklık içeren NUROL Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi 
NUROL İnşaat'ın faaliyet sahası Cezayir ve Fas’dan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, 
Romanya, Macaristan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş 
bir coğrafyaya yayılmış olan on beş ülkeyi kapsamaktadır.* Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu 
Avrupa’nın diğer ülkelerindeki pazar arayışları ise tüm hızıyla devam etmektedir. 

ABD'li “Engineering News Record”(ENR.com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası 
Müteahhitleri listesinde de yer alan NUROL İnşaat'ın referans projeleri bağlamındaki çalışma alanı 
altyapı projeleri, karayolları, otoyollar, demiryolu ve metro sistemleri, tüneller, gaz / petrol boru hatları 
ve ilgili tesisler, sulama / drenaj sistemleri, barajlar ve hidroelektrik santraller, su temini ve pis su 
sistemleri, kentsel / endüstriyel arıtma tesisleri ve katı atık tesisleri, anahtar teslimi üretim tesisleri ile 
sanayi kompleksi projelerini, sanayi siteleri, iş ve ticaret merkezi projelerini, lüks / toplu konut ve sosyal 
merkez projeleri ile otel, tatil köyü ve turistik tesis projelerini içermektedir. 

Bu başarılı geçmişi ile yakalanan grafik paralelindeki çalışmalar, halihazırda devam eden yurt içi ve yurt 
dışı projelerle tüm hızıyla sürmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında 27 Eylül 2010 tarihinde 
imzalanan ve 15 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Sözleşmesi kapsamında Gebze ile İzmir 
arasında 384 km otoyol ve 43 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 427 km otoyol inşaatı 
tamamlanmıştır. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergâhı üzerinde 1.550 m orta açıklığa ve yaklaşım 
viyadükleri ile birlikte yaklaşık 4.500 metre toplam uzunluğa sahip dünyanın 4. en büyük, Avrupa'nın 
ise 2. en büyük asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü, 29 adet viyadük, 3 adet tünel, 199 adet köprü, 
20 adet gişe alanı, 25 adet kavşak, 6 adet otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 adet tünel bakım ve 
işletme merkezi, 18 adet çift taraflı servis alanı bulunmaktadır. KDV ve finansman bedelleri hariç 
yaklaşık 7,5 milyar USD tutarındaki yatırım bedeliyle Türkiye’nin en büyük Yap-İşlet-Devret modelli 
altyapı yatırımlarından biri olan Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı 
Yolları dahil) Projesi’nde Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan Gebze Kavşağı-Bursa arası otoyol kesimi 
01.07.2016 tarihinde,  Bursa - İzmir arası otoyol kesimi ise 04.08.2019’da  tamamlanarak tamamen 
trafiğe açılmıştır. 

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Nurol İnşaat taahhüdünde bulunan, 9 km otoyol 
ile toplam 2 adet kirişli köprü, 1 adet yaya üst geçit köprüsü, 16 adet altgeçit, 17 adet kutu menfez, 2 
adet istinat duvarı ve 9 adet derivasyon kanalının yapımını kapsayan Km: 34+300-43+296 arasındaki 
Orhangazi 4. Kesim 2015 yılı sonu itibarı ile tamamlanmıştır.  

Taahhüdümüz altında bulunan bir diğer kısım olan ve Osmangazi Köprüsü’nün güney ayağını otoyola 
bağlayan, 35.000 ton çelik imalat içeren ve 1.378 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü’nün 
yapımı ise Nisan 2016’da tamamlanmıştır.  

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.



Proje kapsamında taahhüdünü üstlendiğimiz son kesim olan Km: 224+300-317+284 arasındaki Balıkesir 
- Kırkağaç - Akhisar Kesimi’nde yapım çalışmalarına 2015 yılında başlanmış olup Km: 224+300-230+500
(Balıkesir Batı Kavşağı) ve Km: 310+513 (Akhisar Kavşağı)-317+284 arası ile Akhisar Bağlantı Yolu otoyol
kesimleri Mart 2019, Km:230+500-310+513 arası otoyol kesimi de Ağustos 2019 itibarı ile trafiğe
açılmıştır. Toplam 93 km’lik otoyol kesiminde 35.000.000 m3 toprak işi (kazı-dolgu) , 6 adet viyadük
(toplam uzunluğu 4.454 m) , 61 adet köprü, 58 adet altgeçit, 202 adet menfez, 6.500.000 ton üstyapı,
1 bakım işletim merkezi, 5 gişe sahası, 5 kavşak ve 3 otoyol hizmet tesisi imalatları yapılmıştır.

NUROL GYO tarafından toplam 800 milyon USD’lik yatırımla İstanbul’da gerçekleştirilen ve Nurol İnşaat 
tarafından  yapım işleri üstlenilen NUROL Tower ve NUROL Park projelerimiz 2016, NUROL Life projemiz 
ise 2017 yılında tamamlanmıştır. NUROL Tower Ofis projemiz 6.800 m² taban alanı üzerinde toplam 
74.000 m² kapalı inşaat alanına sahiptir. NUROL Park Projesi kapsamında toplam 323.500 m² inşaat 
alanlı ve çok amaçlı kullanıma uygun dokuz bloğun inşaat ve yapım işleri anahtar teslim olarak 
gerçekleştirilmiştir. 50 Katlı bir kule ve bazadan oluşan NUROL Life Projesi kapsamında ise toplam 
142.000 m² inşaat alanlı çok katlı rezidans binasının inşaat işleri başarıyla tamamlanmıştır. 

NUROL İnşaat liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından yapımı sürdürülen, 24 milyon ³ gövde 
dolgusu ve ön yüzü beton kaplamalı tipte inşa edilen, 1.200 MW kapasite ile yıllık 4,1 milyar kWh enerji 
üretecek olan Ilısu Barajı ve HES Projesi’nde, ilerleme oranı % 99 seviyesini aşmış ve Haziran 2019'da 
su tutmaya başlamıştır. İnşaat işleri kapsamındaki proje tamamlandığında proje bedelinin yaklaşık 780 
milyon Avro mertebesine ulaşması beklenmektedir. Ilısu Barajı, Türkiye'nin en büyük ikinci baraj 
gövdesine sahip olup, kurulu güç olarak da Türkiye’nin dördüncü büyük barajı olacaktır. 

Batman ve Siirt illerinde Batman-Hasankeyf ve Batman-Siirt yolları üzerinde yer alan 465 metre 
uzunluğundaki Hasankeyf-1, 1.001 metre uzunluğundaki Hasankeyf-2 ve 169 metre uzunluğundaki 
Başur Köprüleri’nin yapım işini kapsayan Hasankeyf Grubu Karayolu Projesi’nde 136 milyon TL 
değerindeki ana sözleşme kapsamındaki işlere yönelik olarak Ekim 2017 itibarı ile geçici kabul, Ekim 
2018 itibariyle de kesin kabul düzenlenmiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde kalan işlere yönelik 73,9 milyon 
TL tutarındaki İkmal İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin Mayıs 2020’de tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Eyiste Viyadüğü Yapım İşi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 2016’da imzalanan 229,5 milyon TL 
tutarındaki ana yapım sözleşmesi uyarınca yüklenimimiz altına girmiştir. Proje kapsamında uzunluğu 
1.372 m, toplam genişliği ise 25 m olan dünyanın en büyük dengeli konsol viyadüklerinden biri 
yapılacaktır. Viyadükte 2 adet kenar ayak ve boyları 42 m ile 165 metre arasında değişen 8 adet orta 
ayak bulunmaktadır. 

Yusufeli Baraj Köprüleri projemiz 2017 yılında yüklenimimiz altına girmiş olup proje kapsamında 
Yusufeli (Artvin-Erzurum) Ayr. Devlet Yolu üzerinde 4 adet karayolu köprüsü dengeli konsol yapım 
metoduyla yapılacaktır. Köprüler 644 m uzunluğundaki Tekkale (Hazuket) Viyadüğü, 695 m 
uzunluğundaki Yusufeli Viyadüğü, 340 m uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü ve 530 m 
uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü’nden oluşmaktadır. 355,8 milyon TL tutarındaki sözleşme 
kapsamındaki yapım işleri iş programına uygun olarak devam etmektedir. 

Silifke-Mut Yolu Projesi 2017 yılında yüklenimimiz altına girmiştir. 504,6 milyon TL tutarındaki sözleşme 
kapsamında eğik askılı ve dengeli konsol tabliyeli 2. Kılıç Arslan köprüsü ile toplam 6.860 m 
uzunluğunda 3 adet NATM tünel dahil 14,2 km uzunluğundaki 2 x 2 yolun inşaatı sürmektedir. 

Ordu Çevre Yolu projemizde imalatlar 2015 yılında ilk keşif miktarına ulaşmış olup fiyat farkları ve İdare 
tarafından verilen %20 keşif artışı ile sözleşme bedeli 550 milyon TL mertebesine ulaşmıştır. 21,4 km 
uzunluğundaki 2x2 bölünmüş yol olarak tasarlanan Ordu Çevre Yolu'nda toplam uzunluğu 9,5 km olan 



6 adet çift tüp tünel, toplam uzunluğu 3,7 km olan 7 adet viyadük, 5 adet köprü, 7 adet kavşak 
bulunmaktadır. Sözleşme kapsamında yapılması gereken imalatlar tamamlanarak  Aralık 2017 itibarı 
ile geçici kabul, Aralık 2018 itibariyle de kesin kabul  düzenlenmiştir. Ordu Çevre Yolu’nun 10,7 km’lik 
Perşembe Kavşağı-Otogar Kavşağı arası kesimi 3 Mart 2019 tarihinde trafiğe açılmıştır. 

Ordu Çevre Yolu projesi güzergahı üzerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle ihaleye açılan Heyelan 
Islahı İşleri Temmuz 2016’da yüklenimimiz altına girmiş olup ilgili kapsam dahilindeki imalatlar 
tamamlanarak projede Ekim 2017 itibarı ile geçici kabul, Ekim 2018 itibariyle de kesin kabul 
düzenlenmiştir. 

Ordu Çevre Yolu projemizde 21 Haziran 2017 tarihinde kalan işlere yönelik yapılan ikmal ihalesini Nurol 
İnşaat liderliğindeki ortaklık kazanmıştır. 584,4 milyon TL bedelli  Ordu Çevre Yolu İkmal İşleri 
Sözleşmesi Temmuz 2017’de imzalanmış olup yapım çalışmalarına iş programı uyarınca devam 
edilmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2017 yılında imzalanan sözleşme ile yüklenimimiz altına giren 
Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metro Projemiz kapsamında 13 km uzunluğundaki çift tüp, tek hat TBM 
tüneli, 2 adet tren depolama tüneli (NATM) ve 1 adet bağlantı tüneli (NATM) yapılacaktır. Projede 5 
adet ana şaft+tünel tipi, 4 adet aç-kapa tipi ve 2 adet tünel tipi olmak üzere toplam 11 adet istasyon 
bulunmaktadır. 2,47 milyar TL tutarındaki sözleşme kapsamındaki metro güzergahı işlerin 
tamamlanması İstanbul Anadolu yakasındaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacaktır. 

Toplam 2 Etap ve 6 fazda tamamlanacak olan ve 500 Milyon USD’ye ulaşacak yatırımı ile İstanbul 
Büyükçekmece-Sırtköy’de gerçekleştirilen Yeşilyaka Projesi’nde yapım çalışmaları devam etmektedir. 
Proje kapsamında toplam 1.008.732 m² büyüklüğündeki arazi üzerine villalar, sosyal tesisler, satış ofisi 
ve ticari alanlar yapılmaktadır. Projenin 320.000 m² büyüklüğündeki 1. etabı (Koru) 173 adet villa, 
sosyal tesis, satış ofisi (ticari alan) ve ortak alanlardan oluşmaktadır. Toplam 3 fazdan oluşan 1. Etapta 
villa teslimleri devam etmektedir. Projenin 625.400 m² büyüklüğündeki arazi üzerine yapılacak 472 
villa, sosyal tesisler ve ticari alanlardan oluşan 2. etabının (Su), 203 villadan oluşan 1. fazında imalatlara 
devam edilmektedir. 

Faaliyetlerimizin sürdüğü Cezayir’de 2014 yılında uhdemiz altına giren 460 milyon Avro  tutarındaki Tizi 
Ouzu Şehri, Doğu-Batı Otoyolu Bağlantı Otoyolu projesinin ek iş ve keşif artışları ile beraber 1 milyar 
Avro bedelle tamamlanması beklenmektedir. Proje kapsamında 48 km otoyol, toplam 2 x 1.670 metre 
uzunluğunda çift tüp tünel, 21 adet viyadük, ve diğer sanat yapıları altyapı ve drenaj sistemi imalatı 
tamamlanacaktır. Proje’nin Km: 0+000-10+000 arasındaki kesimi trafiğe açılmış olup kalan kısımlarda 
imalatlara devam edilmektedir. 

2013 yılında 79,8 milyon USD tutarındaki yapım sözleşmesi imzalanan Boukhroufa Barajı; Cezayir’in El 
Tarf vilayetinde Bouteldja şehrinin 9 km güneyinden geçen Boukhroufa Deresi üzerinde, bölgedeki 
tarım arazilerine sulama suyu temin etmek amacı ile inşa edilmekte olup projede yapım işlerine devam 
edilmektedir. Baraj temelden 87 m yüksekliğinde kil çekirdekli toprak dolgu tipinde olup, 
tamamlandığında rezervuarında 86.000.000 m³ depolama hacmine sahip olacaktır. Proje kapsamında 
2.100.000 m³ kazı, 4.900.000 m³ dolgu, 100.000 m³ beton ve 12.400 ton demir imalatı  bulunmakta 
olup, iş artışlarıyla birlikte yaklaşık 150 milyon USD bedelle tamamlanması öngörülmektedir. 

Cezayir’de yapımı sürmekte olan bir diğer baraj projemiz Souk Tleta Barajı’dır. Cezayir’in Tizi Ouzou 
vilayetindeki Draa Ben Khedda şehrinin 8 km güneyinden geçen Bougdoura Deresi üzerinde, Tizi Ouzou 
ve Boumerdes bölgelerine sulama ve içme suyu temin etmek amacı ile inşa edilmekte olup yapım 
işlerine devam edilmektedir. Baraj temelden 95 m yüksekliğinde kil çekirdekli toprak dolgu tipinde 
olup, tamamlandığında rezervuarında 90.000.000 m³ depolama hacmine sahip olacaktır. Proje 



kapsamında toplam 1.500.000 m³ kazı, 1.400.000 m³ dolgu, 124.000 m³ beton ve 3.600 ton demir 
imalatı bulunmakta olup, iş artışlarıyla birlikte yaklaşık 105 milyon Avro bedelle tamamlanması 
öngörülmektedir. 

Fas’ta, El Jadida-Safi Otoyolu'nun 3 ve 4 numaralı paketlerini teşkil eden 82 km otoyol standardındaki 
karayolu projemiz, toplam 150 milyon Avro bedelle tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır. 

Körfez Bölgesi, NUROL İnşaat için önemli bir odak noktası olma niteliğini korumaktadır. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde bu güne kadar başarıyla teslim ettiğimiz 24 projeye ek olarak yapımı süren 5 projemiz 
daha bulunmaktadır. Bu projelerden biri olan 675 milyon AED değerindeki Marina City Villaları 
Projemiz kapsamında toplam 123.000 m² inşaat alanına sahip 67 adet villa ve ortak podyum üzerinde 
yükselen 4 adet konut kulesinin (Z+12+Ç) Temmuz 2019’da kesin kabulü yapılmıştır.  

359 milyon AED bedelle 2017 yılında taahhüdümüz altına giren Corniche Kulesi projemizde yapım 
çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Konut ve ofis alanları içerecek 43 katlı 66.945 m² inşaat 
alanına sahip kulenin 2020 Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.  

2017 yılı içerisinde yüklenimimiz altına giren Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük ve prestijli 
yatırımcılarından olan EMAAR’ın işverenliğindeki Dubai merkezli dört farklı konut projemize 2018 
yılında bir sözleşme daha eklenmiştir. 

2018 yılında sözleşmesi imzalanan ve Dubai Harbour’da inşa edilecek olan Emaar Beach Vista projesi 
kapsamında 410 milyon AED değerinde 33 ve 26 katlı iki adet konut kulesinin inşaası 2021 yılının Nisan 
ayına kadar tamamlanacaktır. 

Güney Dubai’de yer alan Golf View Apartmanlar projesi kapsamında 174 milyon AED değerinde 2 adet 
konut binası (Z+P+11+Ç) ile 14 adet müstakil dairenin inşaat ev peyzaj işleri bulunmaktadır, proje 
tamamlanma aşamasındadır. Proje’nin toplam inşaat alanı 47.187 m² dir. 

Golf View Villalar projesi Güney Dubai’de yer alan ikinci projemizdir. Proje kapsamında 204 adet 
villanın inşaasının 2020 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Projenin sözleşme 
bedeli 227 milyon AED’dir. 

Cove Buildings projesi, ortak podyum üzerinde yükselen 3 adet kulenin (2B+Z+M+9+Ç, 2B+Z+M+21+Ç 
ve 2B+Z+M+6+Ç) inşaatını ihtiva etmektedir. 310 milyon AED sözleşme bedeliyle yüklenimimiz altına 
giren Proje'nin toplam kapalı inşaat alanı 76.136 m² olacaktır. Dubai’de yer alan projenin  Temmuz 
2020'de tamamlanması planlanmaktadır. 

Dubai’de yer alan son EMAAR projesi olan Creek Gate Kuleleri projesi kapsamında ise 33 ve 40 katlı 2 
adet konut kulesinin yapımının 2020 yılı Nisan ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 100.889 
m² inşaat alanına sahip projenin sözleşme bedeli 406 milyon AED'dir. 

Gürcistan’da geçmişte yapımını başarıyla tamamladığımız ve sahibi olduğumuz Batum’daki Sheraton 
Hotel büyük beğeni kazanmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve Nurol İnşaat’ın 
en uygun teklif verdiği Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi projesinin sözleşmesi 2020 yılı Kasım ayında 
imzalanmıştı. Yaklaşık Yaklaşık 12 km uzunlukta 15 istasyonlu tramvay hattı, trafo binaları, tramvay 
köprüsü, elektromekanik işler ve işletmede olan Konak Tramvay Hattı duraklarının peron boylarının 
uzatılması işlerini kapsamaktadır. 

Romanya’yı Batı Avrupa’ya bağlaması bakımından kritik bir öneme sahip olan Brasov - Targu Mures - 
Cluj - Oradea, Section 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsection 3B5: Nusfalau - Suplacu de 
Barcau (km 66+500-km 80+054.044) Otoyolu için Nurol İnşaat tarafından verilen teklif, teknik ve 
finansal değerlendirmeler sonucu tam puan alarak Eylül 2020’de 6 ay tasarım, 18 ay yapım olmak 
üzere 24 ay sürecek 13.5 km’lik otoyol projesi sözleşmesi imzalanmıştır.



Son olarak Eylül 2020’de sözleşmesi imzalanan 300 milyon USD değerindeki Riyadh City South Faz-4, Altyapı İşleri 
sözleşmesi kapsamında 960 hektar proje alanında 3.199 villa için Yol çalışmaları, yağmursuyu ve kanalizasyon 
şebekeleri, sulama şebekesi, telekomünikasyon da dahil olmak üzere her türlü altyapı işlerinin 2023 yılı Şubat 
ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Çalışmalarımızın ağırlık noktasında bulunan yurt dışı faaliyetlerimizin genişletilmesi amacıyla iş geliştirme 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Cezayir, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Romanya başta 
olmak üzere Körfez Bölgesi’ndeki girişimlerimizin yanı sıra, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Kosova, Arnavutluk, 
Makedonya, Karadağ, Kuveyt, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan ve Hindistan’da da çalışmalar devam etmektedir.
NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş., yukarıda kısaca değinilen bu çalışmaları ve başarılarla dolu geçmişinin haklı 
gururunu, kuruluşunun ilk gününden itibaren kaybetmediği genç ve dinamik ruh ile geleceğe emin adımlarla 
taşımaktadır.  



NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜYEN BİR MARKANIN HİKAYESİ… 
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Nurol GYO), Eylül 1997'de 10 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı 
ve 1 milyon TL ödenmiş sermaye ile insanlara konforlu bir hayat sunmak için kuruldu. 1999 yılında %
49’u halka arz olan Nurol GYO’nun, 31 Aralık 2020 itibarıyla aktif büyüklüğü 1.640.071.662 TL'ye, 
ödenmiş sermayesi ise 295 milyon TL'ye ulaştı.  
31 Aralık 2020 itibarıyla Nurol GYO’nun hisselerinin %10,82’si halka açık duruma geldi.  
İnsan hayatına değer katma amacıyla durmadan çalışan Nurol GYO, İstanbul’da birbirinden önemli 3 
proje geliştirdi. 

NUROL TOWER: EVİNİZ ŞEHRİN KALBİNDE! 
Nurol Tower; Mecidiyeköy’de, çevre dostu bir konut projesi olarak hayat buldu. Yaşam alanı 73 m²'den 
193 m²’ye değişen ve ayrıcalıklı hizmetleri ile ev olarak kullanım imkanı sunan Nurol Tower, modern 
yaşamın tüm ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Yeşil Bina 
Sertifikası LEED Gold kriterlerine göre inşa edilen Nurol Tower’ın tüm üniteleri, üçgen formundaki 
tasarımıyla güneydoğu ve güneybatı cephelerine bakıyor. Bu sayede her gününüz, rahatlık ve 
mutlulukla doluyor. 

NUROL PARK: KONFORLU BİR HAYAT SİZİ BEKLİYOR! 
Nurol GYO’nun İstanbul’daki diğer projesi Nurol Park, Güneşli-Basın Ekspres'te bulunuyor, Nurol 
GYO’nun ilk karma projesi olarak kayda geçen Nurol Park, “Yaşam Vadisi” yaklaşımı ile 55.000 m²’lik bir 
alanda bulunuyor ve karma kullanıma uygun tasarımıyla sizlere eşsiz bir konfor sunuyor. Nurol GYO 
tarafından satın alınan ve Hürriyet Medya Towers’ın bulunduğu alanda inşa edilen proje, ağırlıklı olarak 
konutlardan oluşuyor. 1.186 ünitelik konut kısmı, 119 ünitelik ofis bloğu, 326 ünitelik K Blok’tan oluşan 
Nurol Park, aynı zamanda Oasis Cadde markasıyla açık havada alışveriş keyfini evinize getiriyor.  

NUROL LIFE: AYRICALIKLI BİR YAŞAMA GEÇİN! 
Nurol GYO’nun İstanbul’da geliştirdiği bir diğer projesi olan Nurol Life, Türk Telekom Arena’nın hemen 
yanı başında, 9.500 m²’lik arazi üzerinde bulunuyor. Rezidans ayrıcalıklarını heyecan verici detaylarla 
buluşturan 50 katlı Nurol Life; 439 adet kule dairesi, 26 adet teras evi ile prestiji ve konforu bir arada 
sunuyor. İş hayatına da gereken önemi gösteren  Nurol Life’ta, 50 adet ofis yer alıyor. 

NUROL GYO’YU KEŞFETMEYE DEVAM EDİN! 
Nurol GYO’nun portföyünde, 3 büyük projesinin yanı sıra birbirinden önemli başka  
projeler de bulunuyor. İstanbul'un finans ve iş merkezi olarak kabul edilen Maslak'taki Nurol Plaza, 
Ankara'nın en lüks konut projelerinden Nurol Rezidans, yine Ankara’nın önemli çekim noktalarından 
biri olan Karum İş ve Alışveriş Merkezi ve Türkiye’nin turizm merkezi olan Bodrum'daki OASIS Alışveriş, 
Kültür ve Eğlence Merkezi de Nurol GYO’nun portföyünde öne çıkıyor. Nurol GYO, çıktığı yolda nitelikli 
ve tecrübeli kadrosu ile arazi geliştirme, proje tasarımı, pazarlama ve satış alanlarında katma değerli 
projeler üreterek lider şirketler arasında hak ettiği yeri alıyor. 



OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. 

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 
Nurol - Özaltın - Makyol - Astaldi - Yüksel – Göçay Grubu tarafından verilen 22 yıl 4 aylık yapım ve 
işletme teklifi en uygun teklif olarak belirlenmiştir. 

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu'nun İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil olarak  Yap - İşlet - 
Devret Modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işini gerçekleştirmek üzere OTOYOL YATIRIM VE 
İŞLETME A.Ş. kurulmuştur. Proje'nin uygulama sözleşmesi Karayolları Genel Müdürlüğü ile OTOYOL 
YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. arasında 27 Eylül 2010'da imzalanmıştır. 

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu'nun Gebze Temel Atma Töreni 28 Ekim 2010 tarihinde Kocaeli İli 
Dilovası İlçesi'nde yapılmış olup, İzmir Temel Atma Töreni ise 27 Şubat 2011 tarihinde Alsancak 
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul  - Bursa  - İzmir   Otoyolu Faz I, Gebze-Gemlik Kavşakları arası (Osmangazi Asma Köprüsü dahil 
olmak üzere) 1 Temmuz 2016 tarihinde işletmeye açılmıştır. 

Faz II A’nın (Gemlik - Bursa arası) yapımı ve kabulü tamamlanmış olup 12 Mart 2017 tarihinde yapılan 
açılış töreni ile işletmeye açılmıştır. 

Faz II B’ nin Saruhanlı-Kemalpaşa Kavşakları arası 1 Aralık 2018, Balıkesir Kuzey-Batı Kavşakları ile 
Akhisar-Saruhanlı Kavşakları arası 17 Mart 2019,  Bursa Batı-Balıkesir Kuzey Kavşakları ile Balıkesir Batı-
Akhisar Kavşakları arası 4 Ağustos 2019 tarihinde yapılan açılış töreni ile işletmeye açılmıştır. 

OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.; 3996 sayılı Yap - İşlet - Devret Kanunu kapsamında yapımını, 
işletilmesini ve devredilmesini üstlendiği Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi'nin körfez zemin 
etüdleri, otoyol güzergahı zemin etüdleri, Otoyol ve Asma Köprü yapım sözleşmesinin imzalanması ve 
projelendirme işleri, projenin hukuksal altyapı çalışmaları, proje danışmanlık işleri gibi hizmetleri alarak 
projenin fiziksel anlamda başlangıcı öncesi ön hazırlık faaliyetlerinde ve projenin finansmanını 
sağlamak için gerekli çalışmalarda bulunmuştur. Proje’nin Faz I (Gebze - Gemlik Kavşağı arası 
Osmangazi Körfez Köprüsü dahil olmak üzere) ve Faz II A (Gemlik Kavşağı - Bursa arası) finansmanı 
sırasıyla, 2013 yılının ilk çeyreğinde ve 2014 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmıştır.  

Faz II B (Bursa-İzmir arası) için gerekli 3 milyar dolar tutarındaki ek finansmanın sağlanması ve daha 
önce sağlanmış olan 2 milyar dolar borcun vadesini uzatmak için refinansman süreci 5 Haziran 2015 
tarihinde tamamlanmıştır. Böylelikle projemiz için sağlanan ve daha önce Faz I ve Faz II A için alınmış 
bulunan 2 milyar dolar tutarındaki kredilerinin refinansmanı ve Faz II B finansmanı  için 4,956 milyar 
dolar tutarındaki yeni kredi anlaşması ile projenin tamamının finansmanı güvence altına alınmış 
bulunmaktadır. Projenin toplam yatırım bedeli olan 7,3 milyar dolar, 4,956 milyar dolar kredi, 1,5 
milyar dolar öz kaynak ve 800 milyon dolar net erken işletme geliri ile fonlanmaktadır. Aralık 2019 sonu 
itibarıyla yaklaşık Faz I için 2,8 milyar dolar, Faz II A için 770 milyon dolar ve Faz II B için ise 3,56 milyar 
dolar olmak üzere toplamda 7,13 milyar dolar harcama yapılmıştır. 

Türk Bankaları; 

Akbank, Finansbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve 
Kredi bankası. 

Yabancı Bankalar; 

Deutsche Bank, Saudi National Commercial Bank, Bank of China, Siemens Bank. 



Proje ve Güzergahı 

Bu yeni projenin, mevcut devlet yoluna göre güzergahı yaklaşık 140 km civarında kısaltacak olması 
sonucunda, İstanbul-İzmir arası 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresi 3,5-4 saate inecektir. 

Projenin başlangıç noktası Gebze olup, Dilovası ile Hersek Burnu arasında yer alan İzmit Körfezi'ni, 
yaklaşık 3.000 metre uzunluğunda bir Asma Köprü ile geçen Otoyol, Orhangazi ve Gemlik yakınlarından 
devam ederek Ovaakça Kavşağı ile Bursa Çevre yoluna bağlanmaktadır. 

Otoyol, yapımı tamamlanmış ve hizmete sunulmuş olan Bursa çevre yolundan sonra Bursa Karacabey 
ayrımı kavşağından başlayarak Susurluk'un kuzeyinden geçerek Balıkesir'e ulaşmaktadır. Balıkesir'in 
batısından güneye yönelerek Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçelerinin yakınlarından geçerek Turgutlu 
yakınlarında batıya yönelmekte, İzmir - Uşak devlet yoluna paralel olarak ilerlemekte ve İzmir çevreyolu 
üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağına bağlanmaktadır. 

Proje, 384 km otoyol ve 42 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 km uzunluğundadır. Güzergah 
boyunca, Kuzey/Güney Yaklaşım Viyadükleri dahil olmakla birlikte, toplam 21.571 m uzunluğunda 38 
adet viyadük, toplam 6.446 m uzunluğunda 3 adet tünel, 179 adet köprü, 20 adet gişe alanı, 22 adet 
kavşak, 4 adet Otoyol ve 2 adet Tünel Bakım-İşletme Merkezleri ile 17 adet Servis ve Park Alanı 
bulunmaktadır. 



NUROL MAKİNA ve SANAYİ A.Ş. 

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş 1976 yılında anahtar teslimi endüstriyel tesisler kurmak, çelik 
konstrüksiyon ve makine imalatı konularındaki ülkemizin ihtiyacını karşılama amacı ile kurulmuştur. 
Kurulduğu yıldan itibaren pek çok büyük ölçekli taahhüt işini üstlenmiş ve projelerini başarı ile teslim 
etmiştir. NUROL Makina, 1992 yılından itibaren savunma sanayine yönelik çalışmalara başlamış olup, 
Ankara’daki modern tesislerinde 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç üretimine devam etmektedir. 

Sincan’daki Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde 55.000 m²’lik alanda kurulmuş ve 17.000 m²’lik kapalı 
alana sahip Nurol Makina tesisleri, tekerlekli zırhlı araç için, hendek ve engel aşma, yan ve dik meyil 
tırmanma, engebeli arazi ve amfibi yetenek performans testlerinin yapılabilmesini sağlayan bir araç 
test alana da sahiptir. Global seviyede rekabet kapasitesini daha da artırmak amacı ile sürekli yeni 
yatırımlar ile gelişmekte olan üretim tesisimiz son büyüme ile toplamda 64.000 m²’lik bir alanda ve son 
teknoloji alt yapısı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ürünlerinde özgün tasarım ve maliyet etkin üretime ağırlık veren Nurol Makina, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanun kapsamında AR-GE Merkezi olmaya hak kazanmıştır. 
Bu belge, Ar-Ge yenilik faaliyetlerinin yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere sistematik 
olarak kullanıldığının göstergesidir. 

Nurol Makina, 1995 yılında zırhlı araç sınıfında ilk olarak RN-94 6x6 tasarımını, üretimini ve 
entegrasyonunu yapmış ve zırhlı araçlar alanında uzmanlaşma yönünde faaliyetlerine başlamıştır. 

2002 yılında Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının tasarım ve üretim faaliyetleri başlamış olup, 
değişik konfigürasyon ve tiplerdeki TOMA araçları Türkiye ve çeşitli ülkelerin güvenlik kuvvetleri 
tarafından kullanılmaktadır. Bu araçların tasarımında daha önceki projelerden farklı olarak bilgisayar 
sistemli operatör kumanda sistemleri tasarlanmış ve tüm entegrasyon Nurol Makina tesislerinde 
yapılmıştır. Bu ürün ile elektronik donanım, tasarım ve entegrasyon tecrübesi arttırılmıştır. 

2000’li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan şelter konusunda Nurol Makinada tasarım 
çalışmaları başlatılmış ve kısa bir sürede tasarım ve imalat süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu ürün 
için panel imalat hattı tamamen kendi tasarımımız ve imalatımız olacak şekilde proje süresinde 
tamamlanmıştır. Çeşitli projeler için şelter imalatı yapılmış olup bunlar arasında; 

• NATO ACE III şelterler,
• Aselsan Karkör imalatı ve entegrasyonu kapsamında özel şelterler,
• Aselsan IRSM projesi kapsamında şelter imalatı, elektroniklerinin entegrasyonu,
• Aselsan için çeşitli römork üstü jeneratör setleri ve sensörlerin entegrasyonları (askeri tip

römork tasarım ve imalatı dâhil) olarak özetlenebilir.

2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin mayına dayanıklı araçlara ihtiyacı olacağı fikrinden hareketle 
mayına dayanıklı yeni bir 6x6 zırhlı araç geliştirme projesine tamamen kendi kaynaklarıyla Nurol 
Makina bünyesinde başlatılmış ve bu kapsamda tasarım çalışmaları tamamlanıp mayın testleri yapılmış 
ve prototip araç her türlü arazi şartlarında kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamıştır.  

Bu aracın tasarım ve entegrasyon süreçlerinde ülkemizde ilk defa yerli kaynaklarla CAN BUS tasarımı 
ve uygulaması yapılmış olup yeni bir teknoloji kazanılmıştır. CAN-BUS sistemi ile farklı sistemlerin 
(motor, şanzıman, fren, vites kolu, ABS, aks kilitleri, aydınlatma sistemi, gaz pedalı, kapılar vs.) 
entegrasyonunda merkezi komuta kontrol açısından büyük kolaylıklar oluşmuştur. Bu sistem sayesinde 
istenilen farklı akıllı senaryolar uygulanabilir hale gelmiş ve kullanıcı hatalarının sisteme zararları 
minimuma indirilmiştir. Ayrıca mayına dayanıklı araçlar için gerekli olan taban plakasının bükümü 



amaçlı pres yatırımı yapılmıştır. Bu tezgâh 4x4, 6x6, 8x8 vb. zırhlı araçların taban şekillendirilmesini 
soğuk olarak yapabilen ülkemizdeki ilk tezgâhtır. 

NUROL Makina, zırh çeliği işlemek üzere kullandığı 5 eksenli lazer kesme cihazı, 7 eksenli robotik kaynak 
makinası, hidrolik eksantrik presler, ısıl işlem, lazer tarama ölçüm sistemi ve boyama üniteleri gibi 
teknolojik alt yapısı ile yüksek üretim kapasitesine sahiptir. 

NUROL Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve yurt 
dışına yönelik, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç (Ejder YALÇIN, Yörük (NMS), Ilgaz, Ejder TOMA ve Ejder 
Kunter) üretimine devam etmektedir.  

NUROL Makina, dünyadaki en büyük gücün çalışanlarıyla kocaman bir aile olmak olduğunu bilmekte, 
kurumsal değerlerine bağlı yenilikçi çalışmalarını, 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi ile harmanlayarak 
savunma alanında faaliyetlerine devam etmektedir. Milli kalkınmayı, toplumsal faydayı ve çevreye 
saygıyı ilke edinen, gelişen Türkiye’nin lider üreticisi olarak tasarım ile teknolojiyi birleştiren NUROL 
Makina sektördeki yerini her gün daha da sağlamlaştırmaktadır. 

EJDER YALÇIN 4X4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI 

Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetini bir araya getiren eşsiz, çok amaçlı bir platform olan EJDER 
YALÇIN 4x4, kırsal ve kentsel alanlarda askeri ve güvenlik güçlerinin operasyonel gereksinimlerini 
karşılamak için geliştirilmiştir. EJDER YALÇIN 4x4, Türkiye'de ve diğer uluslararası kullanıcılarda çok 
sayıda muharebe operasyonunda deneyimlediği üzere, “MUHAREBE SAHASINDA KENDİNİ 
KANITLAMIŞ” bir platformdur. 

EJDER YALÇIN 4x4; Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Keşif Aracı, Taktik Füze Taşıma/Fırlatma Aracı, 
Komuta-Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Muharebe Aracı, Personel Taşıyıcı Araç, KBRN Keşif Aracı, 
Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı ve Zırhlı Ambulans gibi kullanıcının değişik harekât ihtiyaçlarına yönelik 
özel çözümler sunmaktadır. 

Yüksek taşıma kapasitesi, birçok taşıma kapasitesinin platforma entegre edilmesini sağlar. Güçlü dizel 
motoru, yüksek tork kapasitesi ve tamamen bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde, Ejder Yalçın 
mobilite performansından ödün vermeden, üstün arazi performansı sunar. 

Üstün balistik ve mayın koruma özelliklerine ek olarak, aracın tasarımı, mürettebatının sahada daha 
verimli ve daha güvenli çalışması için ideal bir platform olarak kullanıcılarının operasyonel ve 
ergonomik gereksinimlerini de içeriyor. 

YÖRÜK 4x4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI 

En yeni tasarım olan Yörük 4X4, V şeklindeki monokok bir gövdeye sahiptir. Gelişmiş aktarma organları, 
aracı kırsal ve kentsel alanlarda hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Düşük ağırlığı ve yüksek 
koruma özellikleri, en zorlayıcı ve asimetrik tehditler karşısında operasyonel üstünlük ve yüksek 
esneklik sağlar. Birden fazla göreve hazır olmayı ön planda tutan tasarım konsepti, savaş birliklerine 
silah sistemlerini taşımaktan keşif görevlerine kadar çeşitli özellikler sunar. 

Yeni nesil bir araç olan Yörük 4X4, ölçeklenebilir kompozit malzeme zırhının mükemmel bir 
kombinasyonunu temsil ediyor. Yörük 4x4'ün modüler tasarımı, kullanıcıların muharebe operasyonları, 
birlik ve ekipmanların taşınması, hava savunma ve keşif gibi çok çeşitli özel operasyonlarını kapsamasını 
sağlar. Ayrıca, segmentindeki diğer araçlarakıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma özellikleri 
sayesinde Yörük, VIP konvoylarında koruma aracı olarak uygundur. 



EJDER TOMA 4X4 TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI 

Nurol Makina’nın eşsiz tasarımı Ejder TOMA 4x4, yüksek arazi performansı ile kırsal ve kentsel alanlarda 
ve sınır bölgelerinde kamu düzenini ve güvenliğini korumak için geliştirilmiştir. Ejder TOMA 4x4'de 
kullanılan tüm araç, gereç, donanım elektroniği ve yazılımları Nurol Makina tarafından geliştirilmiştir. 
Böylece, hizmette olan araçlarda bile herhangi bir konfigürasyon değişikliği veya ek gereklilik minimum 
maliyet ve zamanda uygulanabilir. 

4x4 hareket kabiliyetine, yerli-askeri şasiye ve tamamen bağımsız süspansiyon sistemine sahip Ejder 
TOMA, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesi için üretildi. 

Ejder TOMA 4x4, sadece kentsel alanlarda değil, aynı zamanda kırsal arazide de üstün manevra 
kabiliyetine sahiptir. Su topu sistemi ayrıca boya, göz yaşartıcı gaz ve köpük ile karıştırılarak 
kullanabilir. 

ILGAZ II İÇ GÜVENLİK ARACI 

ILGAZ II, Nurol Makina tarafından, özel harekât birlikleri, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin 
meskûn mahal ve kırsal alanlarda kamu düzenini tesis etme, ani müdahale, yasadışı gösteri ve 
toplumsal olaylara müdahale etmek maksadıyla tasarlanmış özgün bir platformdur. ILGAZ II’nin 
tasarımı ve geliştirilmesinde personelin koruma gereksinimleri dikkate alınmış ve güven içinde 
kullanım sağlayacak bir platform üretilmiştir. 

ILGAZ II; Ambulans, Tank Savar Aracı, Muharebe Aracı, Komuta ve Kontrol Aracı, Keşif ve Gözetleme 
Aracı, Terörle Mücadele Aracı, İç Güvenlik Aracı ve Olay Yeri İnceleme Aracı gibi kullanıcının değişik 
ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. ILGAZ II kullanıcılarına, 4x4 ve 4x2 olmak üzere farklı 
sürüş modları sunmaktadır. Hızlı ve kolay bakım sağlamasının yanı sıra çeşitli hafif silah kulelerinin 
entegrasyonu mümkündür. 

ILGAZ II; Ambulans, Tank Savar Aracı, Muharebe Aracı, Komuta ve Kontrol Aracı, Keşif ve Gözetleme 
Aracı, Terörle Mücadele Aracı, İç Güvenlik Aracı ve Olay Yeri İnceleme Aracı gibi kullanıcının değişik 
ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. ILGAZ II kullanıcılarına, 4x4 ve 4x2 olmak üzere farklı 
sürüş modları sunmaktadır. Hızlı ve kolay bakım sağlamasının yanı sıra çeşitli hafif silah kulerinin 
entegrasyonu mümkündür. 

EJDER KUNTER ÖZEL AMAÇLI PLATFORM 

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER tam bağımsız süspansiyon sistemine 
ve 4x4, 6x4 ve 6x6 çekiş özelliklerine sahip bir platformdur. Üstün arazi performansı ile yalnızca 
meskûn mahallerde değil kırsal alanlarda da her türlü arazi şartlarında hizmet verebilen EJDER 
KUNTER, balistik korumaya sahip ergonomik ön kabiniyle de kullanıcının görevlerini güven ve 
yüksek performansla yerine getirmesine olanak sağlamaktadır. Nurol Makina'nın özgün tasarımı 
olan EJDER KUNTER'in sistem tasarımı kullanıcı istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmekte, silah 
kulesi entegrasyonu ve özel platform çözümleri sunulabilmektedir. EJDER KUNTER askeri, iç 
güvenlik ve sivil kullanımlara uygun bir şekilde, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 
özelleştirilebilmektedir. 



NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ ve MADENCİLİK TİCARET A.Ş. 

Nurol Teknoloji A.Ş.,toz metalurjisi ve ileri teknik seramik üretimi konusunda Türkiye’nin ve dünyanın 
ihtiyacı olan balistik seramikleri üretmek, bunları kişisel balistik koruma, araç balistik koruma ve de 
yapısal balistik koruma uygulamalarında kullanmak amacıyla tamamı yerli kaynaklarla 2008 yılında 
kurulmuş yüzde yüz yerli ve milli bir savunma sanayii firmasıdır. 

Kurulduğu günden bu yana yüz milyon doların üzerinde yatırım yapan firmamız, dünyada çok az sayıda 
ülkede üretilen balistik seramiklerden; Bor Karbür, Silisyum Karbür, Alümina, Titanyum Diborür, 
Tungsten Karbür gibi balistik özelliği olan seramikleri üretebilen, bunu da hammaddeden nihai son 
ürüne, tek çatı altında sahip olduğu teknoloji ve knowhow ile dönüştürebilen dünyadaki önemli 
oyunculardan biridir. 

Firmamız, ileri balistik zırh çözümlerini, yabancı kaynaklı bir üretim lisansı kullanmadan, kendi ArGe 
merkezi kabiliyeti, Türk mühendislerinin bilgi ve tecrübesi ile tamamen yerli olarak Ankara’da kurulu 
modern üretim tesislerinde sunmaktadır. Ankara’da yerleşik üç fabrikada faaliyet gösteren firmamız; 
Tesis Güvenlik, Nato Gizli, Milli Gizli ve 17025 Balistik Test Laboratuvarı Akreditasyonuna sahiptir. 

Farklı ihtiyaçlara göre bünyesinde ürettiği balistik seramikler ve kompozitler vasıtasıyla farklı tehdit 
seviyelerine karşı kendi tasarımı hibrid balistik çözüm alternatifleri sunmaktadır. Özellikle, geliştirdiği 
toz metalurjisi reçeteleri ile müşteri isterlerine hızlı, güvenilir ve maliyet etkin çözümler sunan ve 
dünyada birçok ülkeye de ihraç eden Nurol Teknoloji; Türkiye’nin ihtiyacı olan, tüm güvenlik güçlerinin 
envanterine giren ve farklı coğrafi koşullarındaki sahalarda test edilen balistik koruyucu plakalar ve 
balistik koruyucu kalkanlar gibi kişisel koruma ürünlerinin yanısıra hava, kara ve deniz platformları için 
de yeni nesil zırh sistemleri tasarlamakta, geliştirmekte ve üretmektedir. Bunlara ilaveten, yapısal 
zırhlama alanında da, bina zırhlama, zırhlı nöbetçi kulübeleri, siperlik takımları ve zırhlı konteyner gibi 
diğer balistik korumalı operasyonel ürünleri sahip olduğu teknoloji ile üretme ve zırhlama alanında da 
başarı ile faaliyet göstermektedir. 

Firmamız, savunma ürünlerinin yanısıra, rotor kırıcı uç ve diğer madencilik uçları ürünleriyle de imalat 
ve madencilik sektörüne hizmet etmektedir. Bu kapsamda, madencilik sektöründe kullanılan Rotor 
Kırıcı uçların yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği pazar payını her geçen yıl artırmaktadır. 

Bazı uygulama ve projelerimiz; (*)

• Nurol Teknoloji A.Ş., Çankaya Köşküne “Kompozit Zırh” uygulaması,
• T.C. Başbakanlık zırhlandırma ihtiyaçlarının karşılanması,
• Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın balistik korumalı personel koruyucu
yelek ihtiyaçlarının sağlaması,
• SSM bünyesinde gerçekleştirilen bir proje olan Milli Gemi (MİLGEM) zırhlandırması,
• STM –Jandarma Gen.Komutanlığı balistik yelek projesi,
• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün balistik koruyucu kalkan ve kalkan takımı ihtiyaçlarının
sağlanması,
• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün balistik koruyucu yelek ve balistik plaka ihtiyaçlarının
sağlanması,
• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Sikorsky helikopteri pilot kabini taban zırhlandırılması,
• Jandarma Genel Komutanlığı’nın, zırhlı personel taşıyıcılarının zırhlandırılması,
• Jandarma Genel Komutanlığı’nın, balistik siperlik projesi,



• Emniyet Genel Müdürlüğü zırhlı kabin projesi
• T.C. Başbakanlık  Milli İstihbarat Teşkilatı balistik siperlik ve balistik yelek projesi
• Kara Kuvvetleri Komutanlığ balistik yelek ve plaka projesi
• T .C Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı balistik yelek ve siperlik projesi
• BOTAŞ A.Ş. balistik siperlik projesi,
• Jandarma Genel Komutanlığı zırhlı nöbetçi kulübesi/kabin projesi,
• T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus projesi
kapsamında ,güvenlik araçları ve malzemeleri ihtiyaçlarının sağlanması,
• T.C.D.D‘ye ait lokomotiflerin ve vagonların balistik ve  mayına karşı koruma için
zırhlandırılması,
• Pakistan, H.I.T firmasıyla beraber yürütülen, B7 seviye askeri araç zırhlama projesi,
• Çek Cumhuriyeti savunma bakanlığı balistik yelek projesi,
• Suudi Arabistan kara kuvvetleri ihtiyacı olan balistik yelek ve diğer ekipmanları projesi,
• İtalya, Larimart  balistik plaka-yelek projesi,
• Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri balistik yelek projesi,
• Çeşitli sivil araçların zırhlandırması,

Entegre üretim kapasitesi, esnek üretim kabiliyeti, hammadde seçenekleri, gelişmiş kalıp yapım 
olanakları, ürün çeşitliliği ve sahip olduğu know-how sayesinde Nurol Teknoloji, bir çok farklı sektörün 
beklentilerini üst düzeyde karşılayabilecek kabiliyettedir. 

Bazı Referanslarımız; (*)

• T.C. Cumhurbaşkanlığı
• T.C. Başbakanlığı
• T.C. İçişleri Bakanlığı
• T.C. Dışişleri Bakanlığı
• T.C. Genelkurmay Başkanlığı
• T.C. Özel Kuvvetler Komutanlığı
• T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
• T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
• T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
• T.C. Jandarma Genel Komutanlığı
• T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
• T.C.  Devlet Demir Yolları
• M.S.B. Savunma Sanayi Başkanlığı
• Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
• TUSAS-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ)
• Aselsan A.Ş.
• FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
• Roketsan A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Botaş A.Ş.
• Suudi Arabistan Krallığı
• Pakistan İslam Cumhuriyeti
• Umman Sultanlığı
• İtalya Cumhuriyeti



• Azerbaycan Cumhuriyeti
• Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı
• Fransa
• Kolombiya Cumhuriyeti
• Yeni Zelanda
• Finlandiya Cumhuriyeti
• Bulgaristan
• Kosova Cumhuriyeti
• Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
• Polonya Cumhuriyeti
• Hindistan Cumhuriyeti
• Almanya Federal Cumhuriyeti
• Amerika Birleşik Devletleri
• Belçika Krallığı
• Tayland Krallığı
• Katar Devleti
• Nijer Cumhuriyeti
• Ekvador Cumhuriyeti
• Gabon Cumhuriyeti
• Özbekistan Cumhuriyeti

(*) Belirtilen ülkelerdeki projeler herhangi bir yaptırım kararı uygulanmadan önce gerçekleştirilmiştir.



FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. 

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS); Nurol Holding  A.Ş. (%51) ve BAE Systems (%49) ortaklık girişimi 
olup, ihtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve 
alanında dünya liderleri arasında kabul edilen bir kara savunma sistemleri firmasıdır. Ürünleri, farklı 
ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar, 4.000’in üzerinde zırhlı muharebe 
aracını kullanıcılarına teslim etti. FNSS’nin yarattığı geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı 
araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka; 4x4’ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara; seyyar yüzücü hücum 
köprüsünden zırhlı istihkâm iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor. 

FNSS, kullanıcının her talebini, ayrı bir proje olarak ele alıyor. Kullanıcının özel ihtiyaçlarını dinliyor ve 
her kullanıcıya, ihtiyacını tam olarak karşılayan özel çözümler oluşturuyor. FNSS, bunu; esnek süreçleri, 
oturmuş tasarım ve ürün bilgisi ve kendisi gibi esnek olan iş ortakları ve tedarik zinciri sayesinde 
başarıyor. 

Kullanıcı memnuniyetine çok uzun vadeli bakan FNSS, teslim ettiği ürünlerin ömür devrinin ötesine 
geçebilmesini ve bu süreçte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara da çözüm üretebilmesini olanaklı kılan, 
güvenilir iş birlikleri kurmasıyla da fark yaratıyor. Bu niteliği sayesinde FNSS, büyük projelere imza attığı 
ülkelerde; yerli iş gücü istihdamı, yerel tedarik zinciri kurulması ve teknoloji transferiyle önemli ölçüde 
ekonomik katma değer yaratıyor. Türk savunma sanayisinin milli bir değeri olan FNSS, 30 yıllık bilgi 
birikimiyle tüm paydaşlarına yaratıcı çözümlerle değer katmaya devam ediyor. 



TÜMAD MADENCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. 

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının gerekliliklerini yerine 
getirerek, 210.000.000 ABD Doları tutarında proje finansmanı ile Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi 
Altın Madeni İşletmelerini hayata geçirmiş, Doğal Kaynaklar dalında uluslararası iki proje finansmanı 
ödülüne sahip ilk Türk şirketi olmuştur.
Her iki projenin devreye alınmasıyla birlikte eş zamanlı olarak yürütülen rezerv geliştirme çalışmaları 
neticesinde, üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla, Temmuz 2020 tarihinde Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (AİKB), Akbank ve Ziraat Bankası konsorsiyumu ile 255.000.000 ABD Doları 
tutarında refinansman anlaşması imzalamıştır.
İvrindi için mevcut kaynağını, iki milyon onstan, üç milyon ons’a yükseltmiştir. Lapseki için ise ilave 
aramalarla 60.000 ons’luk bir kaynak artışı sağlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak, yurtiçi ve 
yurtdışında potansiyel maden sahalarında ileri düzeyde aramalar yaparak, ekonomik olarak 
çalışmanın mümkün olduğu büyük ölçekli maden projelerini üretime geçirecek çalışmalarına hız 
vermiştir. 
Sürdürülebilir madencilik kriterlerini kendisine ilke edinen TÜMAD, aramalardan rehabilitasyona 
kadar tüm süreçlerde, dünyada mevcut en yüksek çevre, iş sağlığı güvenliği ve toplum ilişkilerini 
uygulamayı ve sürekli iyileştirilmeyi sağlamaktadır. 
NI-43-101 Kanada standartlarıyla fizibiliteleri hazırlanmış olan İvrindi ve Lapseki maden işletmeleri ile 
İSG, Çevre, Toplum İlişkileri ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası 
standartları içermesi nedeniyle en iyi uygulanabilir teknolojileri barındırmakta olup, ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahiptir.
Madencilik faaliyeti yürütülen yörelerde, karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf 
iletişimle, bölge halkının faaliyetlerine desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikâyet ve geri bildirim, 
paydaş katılımı, yerel satın alma-yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik 
ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır. Her iki işletmesinde alt işverenlerle birlikte %70’i yerelden olmak 
üzere 2.000 i aşkın çalışan istihdam edilmektedir.
İşletmelerimizde çalışma biten her alanda eşzamanlı olarak doğal habitatına uygun yeşillendirme ve 
rehabilitasyon çalışmaları başlatılarak bugüne kadar 50.000 fidan toprakla buluşturulmuştur.
Uyguladığı projeler ve yatırımlarla sosyal kalkınmaya da önemli ölçüde katkı sunan TÜMAD, 
madencilik sektörüne nitelikli ara eleman kazandırmak ve milli eğitim seferberliğine, direkt katkıda 
bulunmak amacıyla, İvrindi, 16 derslikli “Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin” inşasını tamamlamış ve eğitim öğretim hayatına kazandırmıştır.
Ayrıca, Aralık 2019 tarihinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri veya Doğal Kaynaklar alanında hizmet vermek üzere, 16 
derslikli Anadolu Lisesi inşasına Ekim 2020 tarihinde başlanmış olup, 2021 yılı sonunda anahtar teslimi 
olarak tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecektir. 
Proje aşamasında olan, Havran Seyit Onbaşı Bilim ve Teknoloji Merkezinin inşasıyla bölgedeki tüm 
çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde 
bilimsel konuları sunulması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacaktır.
TÜMAD yapmış olduğu tüm bu çalışmalar ile yöre halkının ekonomik kalkınmasının yanı sıra, eğitim, 
sağlık, altyapı, yerel satınalma ve istihdamın geliştirilmesi için projeler üreterek,  doğaya, çevreye, 
insana saygılı bir şekilde, Ülkenin önemli altın üreticileri arasındaki yerini almıştır. 

İvrindi İşletmesi
İvrindi Projesinin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır ve yatırım ve inşaat 
döneminin ardından, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde üretime geçilmiştir. 



İşletmede üretim, açık ocak madenciliği ile delme, patlama, kazı-yükleme, nakliye ve cevherin boşaltılması olmak 
üzere beş temel işlemin yürütüldüğü, Kartaldere ve Ballık ocaklarından yapılmış olup, toplamda yaklaşık 7 milyon ton 
cevher üretilmiş olup, 1000 ton/ saat kapasiteli tesiste işlenerek yığın alanına yaklaşık 6.6 Milyon ton cevher serilmiş, 
zenginleştirme tesisinde işlenen cevher ile altın gümüş metali elde edilmiştir.
İşletmede, 2020 yılında 115.299 ons altın ve 414.059 ons gümüş üretimi gerçekleştirilmiş olup proje başından itibaren 
127.839 ons altın ve 469.197 ons gümüş metali üretilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

Lâpseki İşletmesi
Tasarım parametreleri, izleme yöntemleri, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile kaynak verimliliği açısından, sektörde 
dünyanın en iyi örneği olan Lapseki Altın ve Gümüş Madeni; 2014 yılında TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
portföyüne eklenmiştir. Yatırım ve inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından,  Aralık 2017’de altın ve gümüş 
üretimine başlanmıştır. 
İşletmede açık ocak faaliyetleri; delme, patlama, kazı-yükleme, nakliye ve cevherin boşaltılması olmak üzere beş 
temel işlemin yürütüldüğü Kestanelik, Karakovan, S ve SBX ocaklarından yapılmaktadır.
Yeraltı işletmesiyle cevher üretimine ise,  2019 yılının 4. çeyreğinde başlanılmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle;  ana 
rampada 1.215 metre ilerleme gerçekleştirilmiş ve yüzey kotundan, 145 metre derinliğe inilmiştir. 2020 yılı içerisinde 
5 aktif kat galerisinden 106.909 ton yüksek tenörlü altın gümüş cevheri üretilmiş ve toplam yeraltı açıklığı 3.870 
metre uzunluğuna ulaşmıştır. 2021 yılında 251.000 ton cevher üretimi planlanmaktadır.
Açık ve yeraltı ocağından üretilen yaklaşık 2 milyon ton yüksek tenörlü cevher, Tank Liçi yönteminin uygulandığı 
zenginleştirme tesisinde %96 verimle işlenerek dore Altın ve Gümüş elde edilmiştir.
Kimyasal arıtma, susuzlaştırma ve katı atık depolama alanı ile mevcut en iyi uygulanabilir çevre teknolojisine sahip 
olan tesis tam kapasite faaliyet göstermekte olup, 2020 yılında 70.369 ons altın ve 48.534 ons gümüş üretimi 
gerçekleştirilmiş ve proje ömrü boyunca 187.795 ons altın, 111.907 ons gümüş üretilerek ülke ekonomisine 
kazandırılmıştır. 



NUROL ENERJİ ÜRETİM ve PAZARLAMA A.Ş. 

Nurol Holding, müteahhitlik ve altyapı projelerinin yanı sıra; enerji sektöründe de çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önem ve payının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hak ettiği yeri 
alacağına olan inancımızdan ve özellikle hidroelektrik santralleri inşaatı alanındaki tecrübemiz ve bilgi 
birikimimiz nedeniyle, yenilenebilir enerji projeleri ayrı bir önem taşımaktadır. 

Nurol Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çeşitli enerji santralleri projelerini geliştirmek ve 
gerçekleştirmek üzere yoğun bir çalışma içindedir. 

Nurol Enerji, finansman ve bilgi birikiminin önemli etken olduğu enerji projelerinde yerli ve yabancı 
ortaklıkların yaratacağı sinerjiyi de önemsemektedir. Bu konuda, yerli ve yabancı enerji şirketleri ile 
işbirliği veya bilgi alışverişine dayalı çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer bir yerli ortakla kurulan Enova Enerji’nin 63 MW kapasiteli Ceyhan HES projesi 2010 yılında 
işletmeye açılmış olup, elektrik ticareti faaliyetlerini de yürütmektedir. 

Ayrıca, Nurol Enerji; Nurol Şirketler Topluluğu'nun yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalar ve kazandığı 
uluslararası tecrübelerden hareketle bölge ülkelerindeki yenilenebilir enerji projelerini takip 
etmektedir. 



NUROL GÖKSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 

Nurol Göksu 2013 yılında kurulmuş olup Göksu Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkını Özelleştirme 
yoluyla 49 yıl süreyle almıştır. 

Göksu Hidroelektrik Santrali Konya İli sınırları içerisinde Göksu Nehri üzerinde Nehir Tipi olarak 80 
mt.lik düşünün değerlendirilmesi amacıyla 1959 yılında işletmeye alınmıştır. Nurol Göksu Santrali'nin 
10.8 MW değerindeki kurulu gücü EPDK başvurusu ile 11.2 MW değerine yükseltilmiş olup çok 
yüksek bir kapasite kullanım oranı ile yıllık ortalama 65 milyon KW/h enerji üretmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı bir proje olan Göksu HES projesi yıllık ortalama 36.000 ton CO₂ 
salınımının azaltımına katkı sağlamaktadır. 

Göksu Hidroelektrik Santralı, oluşturduğu işletme ekibiyle, Santrali en optimum şartlarda 
işletmektedir. Üretilen elektriğin satışı piyasada rekabet ortamında yapılmaktadır. 

Güvenilir ve sürekli bir işletme için, Göksu HES kapsamında bir kısım ekipmanların ve su yapılarının 
rehabilitasyonu ve modernizasyonu için yatırım çalışmaları belli bir plan çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 



NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Nurol Yatırım Bankası kurumsal müşterilerin yatırım bankacılığı ihtiyaçlarına 66 kişilik ekibi ile çözüm 
sunmaktadır. Bankanın 2020 yılı itibarıyla Aktif Büyüklüğü 4,3 Milyar TL'ye ulaşmıştır. Sermaye yapısı 
ve donanımlı insan kaynağıyla NurolBank, Türkiye’de Yatırım Bankacılığı alanında lider bankalar 
arasında yer alma bilinci ile ekonomik değer yaratmayı amaç edinmiş, uzun vadeli ilişkiler 
kurabileceği, çeşitli finansman ürünlerine ihtiyaç duyan müşterilere hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Nurolbank, tüm müşterilerinin verimliliklerini yükseltip, içinde bulundukları risk düzeyini azaltarak, 
maliyetlerini anlamlı ölçüde kontrol altına alabilmelerini ve pazar paylarını arttırılabilmelerini 
sağlayan hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, teknik uzmanlığa ve yerel piyasa tecrübesine sahip profesyonellerden oluşan ekibinin bilgi 
ve deneyimleri sayesinde müşterilerinin ihtiyaçları ile uyumlu olarak;

• Alternatif fon kaynağı sağlamak üzere yapılandırılmış finansman araçları,

• Kompleks finansal modelleme,

• Optimum finansal paket yapılandırılması,

• Özsermaye finansmanı danışmanlığı,

•  Yerel ve uluslararası kuruluşlardan, sermaye piyasalarından yeni fon kaynakları yaratılması 
konularında yaratıcı, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Nurolbank, temkinli ve sağlam öngörülerle oluşturulan banka yönetim politikaları ile yoluna devam 
etmektedir. Bankamız, günümüzün değişken, birbirine bağlı ve son derece rekabetçi olan 
pazarlarında, şirketler için doğru zamanda bilgi ve esnek finansal çözümlerle hizmet vermeye devam 
edecektir.

Ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı zorlu koşullara sahne olan 2018 yılında NurolBank temkinli 
bakış açısı ile fırsat kapılarını aralamaya devam etmiştir. 

Bankamızın Sermaye Yeterliliği Rasyosu, 31 Aralık 2020’de  %17,10, Özsermaye Karlılık Rasyosu % 
24,66 olmuştur.

Vergi öncesi kârımız, bir önceki seneye göre %49 artış gösterek 130,1 milyon TL olmuştur.

Bankamız, 2020 yılı içinde çeşitli vadelerde toplam 2,5 Milyar TL borçlanma aracı ihracını rekabetçi 
fiyatlarla gerçekleştirmiştir. 

JCR Eurasia Rating, Nisan 2020’de “Nurol Yatırım Bankası A.Ş.”yi periyodik gözden geçirme sürecinde, 
ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu‘nu ‘AA 
(Trk)’ ve ‘Stabil’ görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak ‘Stabil’ not görünümleri ile 
beraber teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-’ olarak 
teyit etmiştir.



NUROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 

Nurol Sigorta, 1994 yılında tüm sigorta branşlarında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Anadolu 
Sigorta A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Axa Sigorta A.Ş., Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş., Gulf Sigorta 
A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş.,Chubb European Group Ltd., HDI Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., 
Generali Sigorta A.Ş., Groupama Sigorta A.Ş., Mapfre Sigorta A.Ş., Acıbadem Sigorta A.Ş., Zurich 
Sigorta A.Ş., Ray Sigorta A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş. ve Ak Sigorta A.Ş.’nin yetkili acentesi olarak 
faaliyette bulunmaktadır.

Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., müşteri talep ve çıkarlarını ön planda tutan uygulamalarıyla, 
sigorta sektöründeki gelişmeleri takip ederek sunduğu  hizmetler ve varolduğu projelerle kurumsal 
sigortacılık alanında adından söz ettirmektedir. 

Pazarlama, satış ve performans yönetim süreçlerinde kullanılan CRM ile hem Nurol Grubu 
çalışanlarının hem grup dışı müşterilerin değişen ihtiyaçlarını doğru ürünlerle karşılayarak 
kaliteli hizmet sunmaktadır. 

Nurol Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak sigortalarını üstlendiğimiz önemli mühendislik projeleri; 

• Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaatı Yapım İşi (Gülermak-Nurol-Makyol Metro
Yapım Adi Ortaklığı)

• Balıkesir İvrindi Altın Madeni Projesi (Tümad Madencilik A.Ş.)

• Çanakkale Lapseki Altın Madeni Projesi (Tümad Madencilik A.Ş.)

• Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali  Projesi (Nurol –Cengiz Adi Ortaklığı)

• Deriner Barajı Projesi (ERG İnşaat Tic. ve San. A.Ş.)

• Çine Barajı ve HES Tesisleri Projesi (Özkar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)

• Kürtün Barajı Projesi (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Cezayir - Douera Barajı Projesi (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Cezayir - Souk Tleta Barajı Projesi (Nurol - Özaltın Adi Ortaklığı)

• Oşkan - Berkman Barajı Projesi (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Çamgazi Adıyaman Sulama ve Derivasyon Tesisleri İnşaatı Projesi (Göçay İnşaat Taah.Tic. A.Ş.)

• Kınık Sulama Tesis ve Kanalları Projesi (Özkar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)

• İskenderun Otoyol İnşaatı Projesi (Nurol İnşaat ve  Ticaret A.Ş.)

• Fatsa - Ordu Otoyol İnşaatı Projesi (Nurol-Tekfen-Yüksel Adi Ortaklığı)

• Pozantı Otoyol İnşaatı Projesi (Nurol-Cengiz-Kiska-Yüksel Adi Ortaklığı)

• Erbaa-Reşadiye Yolu Projesi (Ösak İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.)

• İzmit Kent İçi Dört Hatlı Demiryolu İkmal İnşaatı Projesi (Tinsa Ticaret İnş. ve San. Ltd. Şti.)

• Ordu Çevreyolu İnşaatı (Nurol-Yüksel-Ozka-YDA Adi Ortaklığı)

• Gebze İzmir Otoyolu ve Körfez Geçiş Köprüsü Projesi (Otoyol  Yatırım ve İşl. A.Ş.)

• Irak Stadyum İnşaatı (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)



• Fas Otoyol İnşaatı (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Cezayir Tizi Ouzou Yolu (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Irak Silo İnşaatı (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.)

• Nurol Tower, Mecidiyeköy İSTANBUL (Nurol GYO-Nurol İnşaat Adi Ortaklığı)

• Nurol Park Güneşli İSTANBUL ( Nurol GYO-Nurol İnşaat Adi Ortaklığı)

• Nurol Life Seyrantepe İSTANBUL (Nurol GYO-Nurol İnşaat Adi Ortaklığı)

• Cezayir Boukhroufa Barajı (Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.-Gesi TP)

• Dereköy REG ve HES İnşaatı (Reis RS Enerji)

• Çekerek II – III Hes İnşaatı (Reis RS Enerji)

• Yeşilyaka Konut İnşaatı - Büyükçekmece/İstanbul (Mesa-Nurol Ortaklığı)

• AYR Belören Hadim Devlet Yolu Eyişte Viyadüğü – Konya/Karaman (Nurol İnşaat ve Ticaret
A.Ş.)

• Silifke - Mut Yolu (I.KISIM) KM: 0+000-16+700 Arası Kesiminin Yapım İşi (Nurol İnşaat ve Ticaret
A.Ş.)



TURSER TURİZM SERVİS YAYINCILIK ve TİCARET A.Ş. 

Nurol Grubu’nun gurur kaynaklarından olan Sheraton Ankara Hotel  & Convention Center, her zaman 
olduğu gibi pazarın ihtiyaçlarını öngörerek değişime ve yenilenmeye devam etmekte, zincirin yeni 
hizmetleri ve uygulamaları eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir.  

Ankara'nın simgesi haline gelmiş olan 24 katlı otelimiz; 1 Kral Dairesi, 2 Diplomatik Suit, 17 Executive 
Suit ve  Club katları  ile toplam 311 odası,  ev sıcaklığını yansıtan zevkli  dekoru, en yeni teknoloji ve 
lüks imkanları ile hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Lugal, A Luxury Collection Hotel, Ankara 

Lüks segmentte bir seçenek arayışı olan konuklarımız için ise The Luxury Collection markasının 
Türkiye’deki ilk temsilcisi Lugal Hotel Ankara ile ayrıcalıklı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunulmaktadır. 
Kendi segmentine has standartlar ve hizmet anlayışı ile farklı bir otel olarak servis veren otelimizde, 1 
Lugal Suite, 4 Apart Suite, 16 Deluxe Executive Suite, 32 Grand Deluxe Oda, 10 Deluxe Studio Oda,  7 
Deluxe Twin Oda  ve 21 Deluxe Oda olmak üzere  toplam 91 odası bulunmaktadır. 

Her köşesinde modern ve zarif detaylar barındıran Lugal, kişiye özel sunulan hizmetleri, sanatla dolu 
duvarları, 60 metrekarelik ferah odaları ve benzersiz süitleri ile ayrıcalıklı hissetmeyi tercih eden 
misafirlerine en üst düzey konforu sunmaktadır. 

Ödüllü Konferans Oteli: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center 

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, şehrin merkezinde konumlanmış ve 5.000 m²'ye yayılmış 
farklı ihtiyaçlar için esnek seçenekler sunan toplam 21 salondan oluşmaktadır.  Her biri özgün niteliklere 
sahip olan toplantı salonlarının içerisinde yenilenen konseptiyle ve  1.325 m²'lik alanıyla şehrin en 
büyük salonlarından biri olan Grand Ballroom da bulunmaktadır. Şefimiz ve ekibi keyifli kahve molaları, 
ince dokunuşlarla zenginleştirilmiş gala yemekleri, en güzel gününüzü taçlandıracak düğün menüleri 
hazırladılar. Gün ışığı alan ve açılabilen pencereleri, yüksek tavanları, zamansız tasarımı ve son teknoloji 
teknik ekipmanları ile Sheraton Ankara’nın Kongre Merkezi aynı anda 3.000 kişiye hizmet 
verebilmektedir.  Oteli çevreleyen yeşil parklar, alışveriş seçenekleri, restoran ve barlar tüm gün süren 
toplantılar sonrasında havanızı değiştirecek seçenekler arasında yer alır.  

Sheraton Ankara toplantı yaptığınız bir 'yer'den öte ekibinizin bir parçasıdır, organizasyonunuzun en iyi 
şekilde sonuçlanmasını hedefleyen tamamlayıcı bir unsurdur.  

Imagination Lab 

Sizlere sağladığımız hizmeti ayrıcalıklı kılmak ve dijital çağa ayak uydurmak amacıyla sizleri Imagination 
Lab yeni nesil toplantı salonlarımıza bekliyoruz. Imagination Lab rahat yapısı, modern tasarımı ve 
teknolojik altyapısı ile çok daha etkin toplantılar yapabilmenizi sağlar. Toplantı amacınız yeni şeyler 
öğrenmek, farklı bakış açıları doğrultusunda fikir geliştirmek ve paylaşmak ise doğru yerdesiniz. 
Sunulan birden fazla çalışma alanı ile kendinizi evinizde hissedeceksiniz. 

Lobby Bar 

Lobby Bar; yüksek tavan yapısı, sıcak renkleri ve yerel lezzetleri ile tüm misafirlerimizin en iyi şekilde 
ağırlandığı buluşma alanıdır. Şehrin en yoğun olduğu bölgede Lobby Bar mola vermek için en ideal 
alanlardan birisidir. Geniş ürün yelpazesi ile hem otel misafirleri hem de bölge sakinleri için vazgeçilmez 
bir mekan haline gelmiştir. 



Brasserie One 

Brasserie One Restaurant; açık mutfağı ve eşsiz Kavaklıdere manzarası ile otelimizin giriş katında yer 
almaktadır. Menümüzde hem uluslararası hem de Türk mutfağından sağlıklı seçenekler bulunmaktadır 
ve her öğün için ideal bir alandır. Açık mutfağı sayesinde yetenekli şeflerimizi iş başında izleyebilmek 
de mümkündür. Brasserie One ayrıca restoran bölümü ile birleşik olan ve zengin bir kahvaltı büfesi 
sunduğumuz bir bölüme daha sahiptir. 

Clubhouse 

Clubhouse Jazz Bar haftanın iki günü canlı müzik performansı ve efsane kokteylleri ile günü 
sonlandırmak için mükemmel bir tercihtir. Clubhouse müzik kulübünün müzisyenle buluştuğu ve kulüp 
atmosferinde keyifli bir konser alanı sunan eşsiz bir mekandır. 

Garden Terrace 

Ankara’da yaz geldiği zaman hafif esintinin eşlik ettiği serin geceler çok keyifli bir hal alır. Balkon veya 
veranda farketmeksizin yemek için genelde dışarı çıkmayı tercih eden birçok kişi olur. Bu noktada, 
Garden Terrace mükemmel bir ortam sunar. Menümüzde et, balık ve tavuk barbekü seçenekleri, 
kebap, mezeler, salatalar ve daha birçok leziz seçenek bulunmatadır. 

Aruni Restoran & Bar 

Şehrin karmaşasından uzak, özel odası, kış bahçesi ve restoran alanıyla farklı ihtiyaçlara yönelik tek 
noktada çözüm sağlayan Aruni Restoran&Bar ile misafirler her anlamda doyurucu bir deneyim 
yaşayabiliyor. 14 kişilik kapasiteye sahip özel odada ise restoranın seçkin lezzetlerinin ve eşsiz 
tatlılarının servis edildiği kusursuz bir hizmet sunuluyor. 

Faaliyetler, Heyetler, Kongreler ve Fuarlar 

2019 yılına İstanbul Yurtdışı Eğitim Fuarı, Akare Yurtdışı Eğitim Fuarı ve ISAF Fuarı ile hızlı bir başlangıç 
yapan otelimiz, yıl boyunca Sırbistan, İspanya, Kuveyt, Makedonya, Kore, Bangladeş, Belarus, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Afganistan, Ukrayna ve Malta milli günlerine, Çin Yeni Yıl 
Kutlaması’na, her sene Ankara’da gerçekleşen ve tüm dünyada bulunan yetkililerimiz açısından büyük 
önem taşıyan Büyükelçiler Konferansı’nın onbirincisine, 15. Türkiye Eczacılık Kongresi’ne, 8. Rüzgar 
Enerjisi Kongresi’ne, 24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’na, Dünya Bankası Toplantıları’na ev 
sahipliği yapmıştır. Medikal sektörde adı geçen etkinliklerden 8. Ulusal Aşı Sempozyumu ve 15. Hipofiz 
Hastalıkları Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı Ebeler ve Hemşireler Günü ve Türk Manyetik Rezonans 
Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı’nın adresi Sheraton Ankara olmuştur. 

2019 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, 
Ukrayna, Senegal, Libya, Bolivya, Burkina Faso, Çad, Mali ve Moldova Cumhurbaşkanları, 50’nin 
üzerinde önemli heyet konaklamalarında Lugal, Luxury Collection Hotel, Ankara ve Convention Center’ı 
tercih etmiştir. 

Sağlık Kulübü 

Asma katta yer alan Sağlık Kulübü, bünyesinde bulundurduğu sauna, jakuzi, buhar odası, şok duşları, 
kapalı havuzu ve masaj servisi ile hem otel misafirlerine hem de üyelerine günün yorgunluğunu ve 
stresini atma, rahatlama ve tazelenme olanağı sağlıyor. Yenilenen masaj odalarımız sayesinde ise 
eksiksiz bir hizmet sunuluyor. Tesis bünyesinde yer alan aletli fitness, squash, tenis, tek pota basketbol, 
grup egzersiz aktiviteleri ve dövüş sanatları dersleri ile misafirlerimiz formunu koruyabilir ya da formsuz 
ve bitkin bedenlerinizi yeniden canlandırabilir. 



Yüksek grafik ayrıcalıklarına sahip, en son teknoloji ile donatılmış Golf Simülasyonu ise ilgi duyan 
herkese keyifli bir deneyimin kapılarını açıyor. Gelişmiş golf simülasyon sistemimiz dünya üzerinde 
bulunan 150’den fazla gerçek parkur alternatifi ile her seviyede oyuncuya geniş imkanlar sunuyor. 



SHERATON BATUMI HOTEL 

17 Mayıs 2010 tarihinde kapılarını tüm konuklarına açan Sheraton Batumi Hotel, şehrin ilk beş yıldızlı 
uluslararası markalı Oteli olmakla beraber, Nurol Firması'nın da Gürcistan'da gerçekleştirdiği ilk prestijli 
otel yatırımı konumundadır. Bir sahil kenti olan Batum, Gürcistan'ın önemli limanlarından birisidir ve 
ayrıca, hem demir yolu hem de Kafkas ülkeleri menşeli boru hattı istasyonu konumundadır. Batum 
şehri Türkiye sınırından 15 km mesafededir. Şehir son yıllarda yatırım ve gelişim açısından bölgesel bir 
merkeze dönüşmüştür. Ayrıca Batum, Karadeniz'deki seyahat programlarına Batum'u dahil eden çok 
sayıda yolcu gemisine de ev sahipliği yapmaktadır. 

Batum, sahip olduğu sub-tropikal iklim ve uçsuz bucaksız sahil şeridiyle iftihar etmektedir. Bu muazzam 
güzellikteki şehir ayrıca deniz kıyısı, bulvar ve parklarla, Yunus Gösteri Merkezi, dünyanın en eski ve 
büyük bahçelerinden biri olan nefes kesici Batum Botanik Bahçesi, misafirlere sunduğu olağanüstü 
yemek kültürü ve en önemlisi son derece misafirperver ve konuksever insanlarıyla meşhurdur. 

Sheraton Batumi Hotel gerek iş gerekse eğlence maksatlı gelen misafirlerine hizmet sunmak için 
tasarlanmıştır. Bu muazzam yapı 30.000 m² lik bir alan üzerine inşa edilmiş olup 26 suite ve büyüleyici 
Karadeniz manzaralı penthouse odanın da bulunduğu toplam 202 odadan oluşmaktadır. 

Otel gün boyunca açık olan Giriş kattaki Sunflower Restaurant'ta misafirlerine leziz  açık büfe kahvaltılar 
sunmaktadır.  Restorantın menusu misafirlere yerel yemekler hakkında fikir vermek üzere yöresel 
mutfak üzerine kuruludur. Mevsimlik Jasmine Lounge bar otelin dış havuzun yanında ve bulvarın tam 
ortasında yer almaktadır.  Restorant çok güzel bir atmosfer ile çevrilidir. Burada misafirlerimiz 
şezlonglarda uzanıp salatalar, sandviçler, soğuk içecekler ve kokteyllerle kendilerine keyifli zamanlar 
ayırabilirler. Yine misafirlerimiz 14. katta bulunan Club Lounge da ücretsiz kahvaltı ve gün boyu hafif 
atıştırmalarla ve içeceklerle günün tadını çıkartabilirler. Otelin 20. katında yer alan 360 Sky bar restoran 
Batum'da 360 derece panoramik manzaraya sahip tek otel bar ve restoranttır. Restorantımızda 
mükemmel hazırlanmış kokteyller, Premium şaraplar ve çeşitli ızgara menüler servis edilmektedir. 
Otelin balo salonu 1.000 m²'lik alan üzerinde kurulu olup, Batum'daki en büyük balo salonu 
konumundadır. Düğün, toplantı ve kurumsal etkinlikler açısından son derece idealdir. Daha küçük çaplı 
toplantı ve konferanslar için ise Otel içerisinde en son teknoloji ile donatılmış altı ayrı salon ve tam 
donanımlı bir de iş merkezi mevcuttur. Eğlence olanakları arasında; 750 m² lik bir Shine Spa, açık ve 
kapalı yüzme havuzları ve yine en son teknoloji ürünü olan Sheraton Fitness Merkezi yer almaktadır. 
Son derece modern ve bir o kadar da şık olan 1.550 m² üzerine kurulu, özel girişli bir Casino giriş katta 
hizmet vermektedir. 

17 Mayıs 2010 tarihinde dönemin Gürcistan Devlet Başkanı Sayın Mikheil Saakashvili ve dönemin 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan otelin açılış kurdelesini birlikte 
kesmişlerdir. 

Sheraton Batumi Hotel geçtiğimiz yıllarda birçok yerel ve uluslararası yüksek mevkili misafirler için 
kapılarını açmıştır. Bunların arasında Gürcistan, Ermenistan, İsviçre, Polonya, Estonya Devlet 
Başkanları, Monaco Prensi Albert II, Gürcistan ve komşu ülkelerden çok sayıda başbakan, bakan, ABD'li 
parlamenterler ve Avrupa'dan heyetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası 
devlet adamı yer almaktadır. Ayrıca, Placido Domingo, Andrea Bocelli, Mayce Gray, Sting, Criss Botti 
Enrique Iglesias, Jamiroquai ve Aerosmith gibi dünyaca ünlü starlar da misafirlerimiz arasındadır. Acara 
Özerk Bölgesi Başkanı da oteli ziyaret edenler arasında bulunmaktadır. 

Otelde toplantı düzenleyen bazı uluslararası ve yerel kuruluşlar: Berlin Chemie, US Aid, Birleşmiş 
Milletler, NATO, MTV, UGT, Adjara ve Gürcistan hükümet toplantıları, Avrupa Çevre Bakanlığı, Avrupa 
Anayasa Mahkemeleri Kongresi, Ajaralı Kadınlar İş Forumu, Les laboratoires Servier. 



Son yıllarda otel işbu uluslararası veya yerel ödüllere layık bulunmuştur: 

- 2017/20018/2019  World Travel Awards as Georgia’s Leading Hotel

- 2017/2018/2019  Welcome to Georgia! National Tourism Award as the Best Hotel in Georgia

- 2018 Magnolia Tourism Award by Tourism Department of Adjara as the Best International 5
Star Hotel of the region

- 2013-2019 years  Winner of TripAdvisor Travelers'

Choice Award 

- Loved by Guest 2019 Awards by Hotel.com

- 360 Sky Bar – Best Restaurant of Batumi by Gault & Millau

- 360 Sky Bar – Best Restaurant of the city by Restaurant Guru

2010-2019 yılında otelde düzenlenen yıllık organizasyon ve kongreler: 

Solunum Kongresi, Batum Uluslararası Jazz Festivali, GTZ, Gürcistan Bankası, IFES, Finca, Miss Georgia 
Güzellik Yarışması, Türkiye Futbol Federasyonu, GEN Kongresi, Mazda, Nissan, Peugeot Toplantıları, 
Mercedes-Benz, Kia, Abdi İbrahim ilaç firması, Imuneks Farma, USAID, Unicef, Nokia, Bandag Lastikleri, 
Pimaş,  BP, Castrol, Phillip Morris, Avrupa Birleşik Devletler Heyeti, Gürcistan Anayasa Mahkemesi 
Gürcistan Noterler Birliği, Gürcistan - Ürdün İş Forumu, NATO Zirvesi, Dünya Bankası, Dünya Turizm 
Organizasyonu, Avrupa Parlementosu, Karadeniz Caz Fesivali,  GRA 4. Uluslararası Kogresi, 10. 
Gürcistan Stomatoloji Derneği Kongresi, Gürcistan Savunma Bakanlığı Konferansı, Viva Consult - 
Karadeniz Taşımacılık Konferansı, Gürcistan Ulusal Film Merkezi - Kameraman Ödüllendirme Töreni, 
Gürcistan Satranç Federasyonu - Avrupa Gençlik Satranç Şampiyonası - 2014, Karpen Bayi Toplantısı, 
Expo Batumi Turizm Fuarı, Sanovel İlaç Doktor  Toplantısı, Good Year Bayi Toplantısı, Biocad Pharma 
Toplantısı, Bursa Ticaret Odası, Servier İlaç Gürcistan Toplantısı, Letoon Ayakkabı Fuarı, Mercedes-Benz 
Otobüs Fabrikası Satış Departman Toplantısı, Kia Otomotiv Bayi Toplantısı, Unicef, Gürcistan Devleti 
Ekonomi Bakanlığı Toplantısı (Uluslararası), Egis İlaç Toplantısı, Gürcistan Modern Pentathlon 
Organizasyonu, Avrupa Satranç Federasyonu, GeoNet Expo 10.Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarı, 9. 
Süt ve Süt Ürünleri Olimpiyatları Toplantısı, 6. Karadeniz Limanları ve Denizcilik Fuar ve Kongresi, 
Avrupa İzleme Komisyonu Toplantıları, Universal Consulting Toplantıları, BRIDGE, 43. Satranç 
Olimpiyatı, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası 2018, Uluslararası  Stomatolojist Konferansı, Dünya 
Doğal Gübre ve Zirai İlaçlar Kongresi. 



BOSFOR TURİZM İŞLETMECİLİK A.Ş. 

46  Yıldır Nurol güvencesiyle sizlerle... 

1975 yılında Turizm Bakanlığı'nca verilen "A" grubu seyahat acentası belgesi ile turizm faaliyetlerine 
başlayan şirketimiz, 1995 yılında tüm hisseleri satın alınarak Nurol Şirketler Topluluğu bünyesine 
katılmıştır.  

Şirketimiz, gelişmekte olan dinamik turizm dünyasını yakından takip ederek, hızlı adaptasyonlarla 
müşterilerimize her zaman üstün hizmetleri, servis ve kaliteyi profesyonel bir takım ruhu içinde 
sunmaktadır.  

HİZMETLERİMİZ 

Kurumsal ve Bireysel Hizmetler 

IATA havayollarının iç ve dış hat uçak biletlerini, Amadeus rezervasyon sistemi ile online olarak, 
taleplerinizi anında karşılamakta ayrıca Pegasus, Atlas, Sun Ekspres ve Onur Havayolları'nın yurt içi ve 
yurt dışı uçak biletlerinin online olarak satışını yapmaktadır.   

Konaklama ve Transfer Hizmetleri 

Yurt içi ve yurt dışı grup veya münferit bazda otel rezervasyonları ve bu rezervasyonlara bağlı 
havaalanı/otel transferleri ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.  

Vize Hizmetleri 

Yabancı ülke konsoloslukları nezdindeki güvenirliğimize dayanarak, gerekli vizelerin koordinasyonu 
deneyimli elemanlarımız tarafından yürütülmektedir. 

• Yurt içi ve Yurt dışı Teşvik Gezileri

• Yurt içi ve Yurt dışı Kongre Organizasyonları

• Dönem ve Dönem Sonu Toplantıları

• Eğitim Toplantıları

• Lansman Toplantıları

• Kısa ve uzun dönemli şoförlü/şoförsüz araç-filo, yat veya özel uçak/helikopter kiralama

• Açılış Törenleri

• Rehberlik Hizmetleri

• Yurt içi ve Yurt dışı Turlar

• Outdoor & Indoor aktiviteler

Bosfor Turizm, ayrıca yurt dışından gelen yabancı konukların, Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihi 
zenginlikleri eşliğinde en iyi şekilde ağırlanabileceği organizasyonlar yapmaktadır. Misafirlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda özel sosyal programlar hazırlayarak VIP karşılama ve ağırlama, ulaşım, 
konaklama ve rehberlik gibi hizmetleri eksiksiz temin etmektedir.  

Bosfor Turizm İşletmecilik A.Ş., kurulduğu günden, günümüze kadar çalışmalarını başarıyla yürüterek, 
şirketlerin seyahat politikaları, yolcu istek ve tercihleri doğrultusuna en uygun seyahat alternatiflerini 
sunmaya devam etmektedir. 



NUROL HAVACILIK A.Ş. 

1997 yılı başında 200.000.-TL sermaye ile faaliyetlerine başlamış olan şirketimizin sermayesi  bugün 
85.000.000.-TL’na ulaşmıştır. Nurol Havacılık; Nurol Topluluğu'na ve topluluk dışı kurum ve kuruluşlara 
10 VIP yolcu kapasiteli FALCON 2000 LX (TC-SGO) business jet uçağı ile 8 saat kesintisiz hava taksi 
hizmeti verebilmektedir. 

Şirketimiz; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak 
öngördüğü tüm prosedür ve yasal mevzuatı tamamlamış ve ilgili denetlemelerden de başarı ile geçerek 
uçuş işletme ruhsatı almaya hak kazanmıştır.  

Şirketimiz uçuşlarında; Avrupa ve Türk Sivil Havacılık otoritelerinin kural ve gözetiminde yurt içindeki 
ve yurt dışındaki havaalanlarına; üst düzeyde uçuş emniyeti ve yer güvenlik önlemleri ile zamanında, 
ekonomik ve konforlu bir hizmet icra etmektedir.  

Ankara Esenboğa Havalimanı Hangarlar Bölgesinde 2.000 m2 üzerine kurulu kapalı hangar ve terminal 
binamız 1998 Ağustos ayında tamamlanmış olup, burada Air Taksi ve Genel Havacılık uçaklarına 
hangarlama hizmetleri de verilmektedir. 



BOTİM İŞLETME YÖNETİM ve TİCARET A.Ş. 

Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. 7 Nisan 1998 yılında kurulan Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence 
Merkezi’nin işletme yönetimini yapmak üzere, hızla gelişen ve büyüyen alışveriş merkezi sektöründe 
hizmet vermektedir.  

Ülkemizin önemli turistik merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından 
50.000 m² üzerine inşa edilen Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, yılda ortalama 4.000.000’un 
üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır.  

Bodrum’da yaşayanlara ve Bodrum’u yaşayanlara, alışverişin, eğlencenin ve kültürel aktivitelerin 
tamamını bir arada sunan Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi 248 bağımsız bölümden 
oluşmaktadır. Bugün Türkiye’de, sayısı 400’ü aşmış olan alışveriş merkezlerinin 12’ncisi olarak faaliyete 
başlayan OASIS, aynı zamanda Türkiye’de bir ilçede, Bodrum’da açılmış ilk alışveriş merkezidir. 

Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. kaliteli hizmet ve istihdamı destekleyen, Bodrum’a özel ileriye 
dönük stratejiler üreten yapısıyla, akılcı ve modern perakendeciliğin gelişiminde ve büyümesinde 
önemli bir role sahiptir. 

Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. bünyesine katılan yeni markaları ve oluşumlarıyla, sürekli 
büyümeyi ve farklı olmayı kendine ilke edinmiştir.  

Botim İşletme Yönetim ve Ticaret A.Ş. kurulduğu günden bu yana genç, dinamik, yeniliklere açık, 
potansiyel ziyaretçinin nabzını tutabilen, yetenekli,  tecrübeli ekibi, etkin yönetim ve hizmet anlayışı ile 
çalışmalarını sürdürmekte, Bodrum ve yakın çevresinde eğlence ve kültür anlayışına getirdiği yüksek 
standartlarla, sadece alışveriş merkezi değil, aynı zamanda Bodrum’un vazgeçilmez “Yaşam Merkezi" 
olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 



96

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 ˝ NUROL HOLDİNG A.Ş.

Adres : Arjantin Caddesi No:7 
  GOP 06680 Çankaya 
  ANKARA

Telefon : (0.312) 455 10 00 
Faks : (0.312) 455 10 60-61

info@nurol.com.tr
www.nurol.com.tr

 ˝ NUROL İNŞAAT ve TİCARET A.Ş.

Adres : Nurol Plaza, Büyükdere 
  Caddesi No: 255 İç Kapı No: 1902 
  Maslak 34485 Sarıyer /  
  İSTANBUL

Telefon: (0.212) 286 80 10
Faks : (0.212) 286 80 11

info@nurolinsaat.com.tr
www.nurolinsaat.com.tr 

CEZAYİR
Adres : Allee De Palmıers 

  (Impasse) 15 Lotıssement 
  Cıte Djenane El Malık-  
  Hydra ALGER-ALGERIA

Telefon: (+231) 23 48 22 08
Faks : (+213) 23 48 22 08

GÜRCİSTAN 
Adres : Luka Asatiani  Street 

  No:1/1  Postal Code 6000 
  Batumi, GEORGIA  

Telefon: (+995) 422 276 058
Faks : (+995) 422 276 332

FAS
Adres : 70, Rue Libourne- 

 Résidence du Centre 4ème  
  étage Appt.No:14  
  Casablanca/MOROC

Telefon: (+212) 522 306 355
Faks : (+212) 522 306 358

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Adres : NUROL LLC., P.O. Box  

  46254 Abu Dhabi, UAE 
Telefon: (+971) 2 666 6810-4540
Faks : (+971) 2 666 3510

IRAK - BAĞDAT
Adres : 903 Section, Street 14 No:14 

   Karada- Baghdad - IRAQ
Telefon: (+964) 771 1 1 1 62 47
Faks : (+964) 771 441 67 43

IRAK - SÜLEYMANİYE
Adres : Bakhtyari Street – Peşeu 

  Office Building Floor 2 
  Sulaimania/IRAQ

Telefon: (+964) 7 71 884 40 95
Faks : (+964) 750 768 42  1 6

LİBYA
Adres : Furnaj Nasser University 

  Campus B The Right Gate 
  Before the Main Gate,   
  Tripoli/LIBYA

Telefon: (+218) 463 14 20
Faks : (+218) 463 14 18

SUUDİ ARABİSTAN
Adres : Kingdom Of Saudi Road- 

   Aloula Building P.O 4468 
   Riyadh 12363

Telefon: (+966) 11 269 4555
Faks : (+966) 11 269 3555

ROMANYA
Adres : Nerva Traian Street 

   No.9, Block M67, Door no. 2,  
   Floor 2, Apartment No:40, 
 District 3, Bucharest Romania

Telefon: (+40) (21) 371 11 74
Faks : (+40) (21) 371 11 74
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 ˝ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM 
ORTAKLIĞI A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. Nurol Plaza 
   B Blok No:255 Kat:3 Maslak 
   34450 Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: (0.212) 286 82 40
Faks : (0.212) 285 99 56

info@nurolgyo.com.tr
www.nurolgyo.com

 ˝ OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş.

Adres : Üniversiteliler Mh. Bilkent 
  Plaza A3 Blok No:21-24    
   Bilkent 06800     
   Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 291  33 00
Faks : (0.312) 266 09 95

otoyol@otoyolas.com.tr
www.otoyolas.com.tr

 ˝ NUROL MAKİNA ve SANAYİ A.Ş.

Adres : Ankara 1. Organize Sanayi 
   Bölgesi Avrupa Hun Caddesi 
   No:6 Sincan 06935 ANKARA

Telefon: (0.312) 470 30 00 
Faks : (0.312) 470 30 06

info@nurolmakina.com.tr  
www.nurolmakina.com.tr

 ˝ NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ ve 
MADENCİLİK TİC. A.Ş.

GÖLBAŞI MERKEZ FABRİKA

Adres : Oğulbey Mah. Oğulbey 
   Küme Evleri No: 337/C  
   06830 Gölbaşı / ANKARA 
   TURKEY 

Telefon: (0.312) 615 55 11
Faks : (0.312) 615 55 34 

info@nurolteknoloji.com 
www.nurolteknoloji.com  

ŞAŞMAZ FABRİKA

Adres : İnönü Mah. FSM Bulvarı 
102. Sokak No:53 06370
Yenimahalle ANKARA /
TURKEY

Telefon : (0.312) 278 02 78
Faks : (0.312)278 02 76  

info@nurolteknoloji.com 
www.nurolteknoloji.com  

KAZAN FABRİKA

Adres : Eski İstanbul Yolu 36. Km 
   P.K. 29  06980 Kazan 
   ANKARA / TURKEY

Telefon : (0.312) 814 37 10
Faks : (0.312) 814 37 07  

info@nurolteknoloji.com 
www.nurolteknoloji.com  

 ˝ FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

Adres : Oğulbey Mahallesi 
   Kumludere Cad. No:11
   Gölbaşı 06830 ANKARA

Telefon: (0.312) 497 43 00    
Faks : (0.312) 497 43 0 1 

info@fnss.com.tr
www.fnss.com.tr

 ˝ TÜMAD MADENCİLİK SANAYİ 
 ve TİCARET A.Ş.

Adres : Buğday Sokak No:9 
   Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 16 00
Faks : (0.312) 455 16 01

info@tumad.com.tr
www.tumad.com.tr

 ˝ NUROL ENERJİ ÜRETİM ve 
PAZARLAMA A.Ş.

Adres : Karum İş Merkezi İran Cad. 
  No:21/430 GOP 06680
   Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 18 80 
Faks : (0.312) 455 18 85

info@nurolenerji.com.tr
www.nurolenerji.com.tr     
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

 ̋NUROL GÖKSU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Adres : Arjantin Caddesi No:7
 GOP 06680 Çankaya / 

  ANKARA
Telefon:  (0.312) 455 18 80    
Faks : (0.312) 455 18 85 

info@nurolgoksu.com.tr

 ˝ ENOVA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 

Adres : Gelincik Sok. No:2/2 
 Güvenevler 06690 Çankaya /  
  ANKARA 

Telefon: (0.312) 428 11 25
Faks : (0.312) 428 11 28

enova@enovaenerji.com.tr
www.enovaenerji.com.tr

 ˝ NUROL HAVACILIK A.Ş.

MERKEZ
Adres : Arjantin Caddesi No:7  

  GOP 06680
  Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 18 91
Faks : (0.312) 455 18 85

info@nurolair.com
www.nurolair.com

HANGAR
Adres : Esenboğa Havalimanı Özel 

  Hangarlar Böl. Çubuk Yolu 
  Üzeri Çubuk / ANKARA

Telefon: (0.312) 827 18 62 
Faks : (0.312) 827 18 66

 ̋BOTİM İŞLETME YÖNETİM  ve TİC. A.Ş.

Adres : Emin Anter Bulvarı Kıbrıs 
  Şehitleri Cad. OASİS   
  Alışveriş, Kültür ve 
  Eğlence Merkezi No: 316
  Bodrum 48400 MUĞLA

Telefon: (0.252) 317 00 02 (pbx)
Faks : (0.252) 317 1 1  00

info@oasisbodrum.com
www.oasisbodrum.com

 ˝ TURSER TURİZM SERVİS 
YAYINCILIK ve TİC. A.Ş.

Adres : Karum İş Merkezi D Blok 
  Kat:3 No:368 Kavaklıdere 
  06680 Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 14 00-01
Faks : (0.312) 455 14 1 5

info@turser.com.tr
www.turser.com.tr  

 ˝ SHERATON ANKARA HOTEL & 
CONVENTION CENTER

Adres : Noktalı Sokak No:1 
  Kavaklıdere 06680 
  Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 457 60 00
Faks : (0.312) 457 6 1  00

ankara.reservations@
sheratonankara.com
www.sheratonankara.com

 ˝ LUGAL A LUXURY COLLECTION 
HOTEL ANKARA

Adres : Noktalı Sokak No:1
  Kavaklıdere 06680
  Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 457 60 50
Faks : (0.312) 457 6 1 50

www.lugalankara.com

 ˝ SHERATON BATUM  HOTEL

Adres : 28 Rustaveli Street,
   Batum / GÜRCİSTAN

Telefon: +99-5-422-229000
Faks : +99-5-422-229029

info.batumi@sheraton.com
www.sheraton.com/batumi

 ˝ BOSFOR TURİZM ve  
İŞLETMECİLİK A.Ş.

ANKARA
Adres : Boğaz Sokak No:21/1

   Çankaya 06680 ANKARA
Telefon: (0.312) 468 77 70 (4 Hat)
Faks : (0.312) 468 77 74

  (0.312) 468 39 61

info@bosfor.com.tr
www.bosfor.com.tr
İSTANBUL
Adres : Ahi Evran Cad. Nurol Plaza 

  No:287 1D Maslak 34450 
  Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: (0.212) 286 82 70
Faks : (0.212) 285 04 44
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 ̋NUROL SİGORTA ARACILIK HİZ. A.Ş.

Adres : Karum İş Merkezi D Blok  
  Kat:3 No:367 Kavaklıdere  
  06680  Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 14 20
Faks : (0.312) 455 14 35

info@nurolsigorta.com.tr
www.nurolsigorta.com.tr

 ˝ NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

İSTANBUL
Adres : Büyükdere Cad. Nurol Plaza  

  No: 255 Kat: 15 - 1502 
  Maslak 34485   
  Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: (0.212) 286 81 00
Faks : (0.212) 286 81 01

nurolbank@nurolbank.com.tr
www.nurolbank.com.tr
ANKARA
Adres : Arjantin Caddesi 12/A 

  Kavaklıdere - Çankaya 
   06680 ANKARA

Telefon: (0.312) 426 08 95
Faks : (0.312) 466 60 39

 ˝ NUROL İŞLETME ve 
GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş.

Adres : Karum İş Merkezi 
  No:21/433 Kat:5 Kavaklıdere  
  06700 Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 455 14 40
Faks : (0.312) 455 14 55

info@karumyonetim.com.tr
www.karumyonetim.com.tr

 ˝ NUROL EĞİTİM, KÜLTÜR
ve SPOR VAKFI

Adres : Arjantin Caddesi No:7
  GOP 06680 Çankaya / 
   ANKARA

Telefon: (0.312) 455 10 10
Faks : (0.312) 455 10 60 - 61

info@nurolsanat.com
www.nurolsanat.com

 ˝ NUROL SANAT GALERİSİ

ANKARA
Adres : Gelincik Sok. No:2/2 

  Kavaklıdere 06690 
  Çankaya / ANKARA

Telefon: (0.312) 468 86 70 - 455 10 33
Faks : (0.312) 468 86 82

info@nurolsanat.com
www.nurolsanat.com

BODRUM
Adres : Emin Anter Bulvarı Kıbrıs 

  Şehitleri Cad. OASİS   
  Alışveriş, Kültür ve Eğlence 
  Merkezi No:309
  Bodrum 48400 MUĞLA

Telefon: (0.252) 317 00 02 (pbx)
Faks : (0.252) 317  1 1  00

nurolsanatgalerisi@oasisavm.com
www.nurolsanat.com
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