
FRANCHISE
BAYİLİK KATALOĞU



FİRMAMIZ HAKKINDA

Hacıalioğlu Çiğ Köfte 1999 yılında kurulmuş bir CANBEY kuruluşudur. Firmamız 3 şirketi, 
100'ün üzerinde çalışanı,  onlarca iş ortağı ile Gıda sektörünün yanında; Reklam, İnşaat, 
Dış Ticaret, Pazarlama, Lojistik gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.
 
Firmamız bugüne kadar 5.000'den fazla kurumsal müşteriye hizmet vermiş, ülkesi için 
istihdam alanları açmak ve Milli Ekonomiye katma değer sağlamayı kendine bir görev 
edinmiştir. Çözüm ortağı olduğu müşterilerine verimlilik ve karlılık sağlayarak sinerji 
oluşturmaktadır.
 
Hacıalioğlu Grup'un misyonu; ilkeli ve dürüst ticaret ile başarıyı yakalamak, daha çok 
kişiye kaliteli iş imkanı sağlarken, hizmet verdiği sektörün en iyisi olmaya çalışmaktır.
 
Hacialioğlu Grup'un en büyük hedefi ise; ülkemizi dünya pazarında en iyi şekilde temsil 
etmektir.
 
Hedeflerimizi gören ve değerlerimizi iyi anlayan kurumsal müşterilerimiz sayesinde 
sadece gıda sektöründe Hacıalioğlu Çiğ Köfte bünyesinde 500'ü aşkın Franchise bayimiz 
bulunmakta ve her geçen gün artmaktadır.



NEDEN?
HACIALİOĞLU ÇİĞ KÖFTE

Ürünlerimiz gıda mühendisi nezaretinde uzman ekibimiz 
tarafından el değmeden hijyenik ortamda üretilir. Ürünler-
imizde et suyu, bulyon, çin tuzu, msg, soya ve patates 
püresi yoktur.

Fabrikamızı dilediğiniz zaman gelip görebilir, nasıl örnek bir 
kuruluş olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz.

Belgelerimiz sadece tarım belgesinden ibaret değildir.

Belgelerimiz satış serfitikalı; ISO9001, ISO22000, Helal 
belgeli, üretim izinli, çalışma ruhsatılı, gıda mühendisi 
diplomalı ve avrasya kalite ödülüne sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde katkı ve koruyucu kullanmadan ilk 
üretim yaptığımıza dair Bakırköy 42. Noterlik Gıda Mühendisi 
Tasdik raporludur.

Siparişleriniz çağrı merkezimiz tarafından günlük disiplinli 
olarak alınıp ertesi gün kapınıza kadar teslim edilmektedir.

Hacıalioğlu çiğ köfte fabrikası her aya her yıla her mevsime 
hizmet ediyor.

Her mevsime her aya hizmet eden minumum %100 kazancı olan 
suyu sabunu yağı dumanı olmayan 16 çeşit ürünümüzle bir nevi 
çiğ köfte cafe haline geliyorsunuz.

Piyasadaki satış itibarınız artıyor ve ciroya ciddi katkılar saglıyor.
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7.990 TL'YE KENDİ 
İŞİNİZİN PATRONU OLUN!

Su, lavabo çekildikten sonra içeriyi boyamanız yeterli. 
Suya sabuna yağa dumana elinizi sürmeden 7 iş günü 
içinde profesyonel bir şekilde dükkanınızın ürünlerini orga-
nize ederek açılışa hazır şekilde sizlere teslimatını 
gerçekleştiriyoruz.

8.500 TL +KDV DEĞERİNDEKİ BU PAKET KISA 
BİR SÜRE İÇİN SADECE 7.990 TL

Kurulum paketi bedelsiz ikram ürünler kurulumunuza har-
cadığınız tüm masrafları karsılamaktadır ve ülke genelinde 
konseptiniz birdir.

SİZE DÜŞEN SADECE DÜKKANIN KİRASI VE DE-
POZİTOSUDUR!

Kurulum paketi bedelsiz ikram ürünler kurulumunuza harcadığınız 
tüm masrafları karşılamaktadır ve ülke genelinde konseptimiz 
birdir.

7 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE SATIŞA HAZIR HALE 
GETİRİYORUZ!

AÇILIŞ | ORGANİZASYON | TANITIM | İŞ EĞİTİMİ

ÜCRETSİZ OLARAK BİZ YAPIYORUZ

PAKETE DAHİL OLAN TÜM

ÜRÜNLERİ İNCELEYİN
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MÜŞTERİ KARŞILAMA VE HİZMET KONSOLU
1 ADET 150 CM PASLANMAZ KROM

SOĞUTUCULU ÇİĞ KÖFTE DOLABI
1 ADET 150 CM PASLANMAZ KROM

MASA 70X70 KIRMIZI BEYAZ
5 ADET

SANDALYE
10 ADET PARLAK LAMİNE HİLTON KIRMIZI BEYAZ
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FIRIN
1 ADET OCAK YAN ÜRÜNLERİ ISITIP PİŞİREBİLMENİZ İÇİN

ALÜMİNYUM KASA IŞIKLI TABELA
3 METRE POLİKARBON ÜZERİ DİJİTAL BASKI SIVAMA

HASSAS TERAZİ
1 ADET YAN ÜRÜNLERİ TARTMANIZ İÇİN

BANKO
1 ADET YAZAR KASA, POS CİHAZI, PC MASASI VE PARA KASASI İÇİN
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A TABELA
1 ADET DIŞ MEKAN İÇİN

LED TABELA
1 ADET FULL ANİMASYONLU

SANAYİ TİPİ GIDA DOĞRAYICI
1 ADET TÜM GARNİTÜRLERİ SAĞLIKLI DOĞRAMAK İÇİN

FLAMA BAYRAK
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KARTVİZİT
1000 ADET

EL BROŞÜRÜ
3000 ADET

REKLAM PANOSU ÇEŞİTLERİ İÇEREN
4 ADET KLİK KLAK RONDO ÇERÇEVE ALÜMİNYUM KASA

200 KG ÇİĞ KÖFTE
AÇILIŞA ÖZEL 200 KG BEDELSİZ
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BASKILI T-SHİRT MEVSİMLİK
2 ADET

BASKILI ÖNLÜK
2 ADET YAZLIK VE KIŞLIK

STREÇ FİLM VE KUTUSU
1 ADET 30X300 METRE

ÖZEL YAPIM ÇİĞ KÖFTE TEPSİSİ
1 ADET
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FİYAT LİSTESİ
1 ADET PANO

HİZMET TAHTASI VE BIÇAK
1 ADET

KÖPÜK TABAK
250’ŞER ADET KÜÇÜK, ORTA BOY, 150 ADET BÜYÜK BOY

BASKILI KARTON KUTU
25’ER ADET KÜÇÜK VE BÜYÜK BOY
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BASKILI 2 BOY POŞET
10 KG KÜÇÜK VE BÜYÜK BOY

BASKILI DÜRÜM NAYLONU
2 KG

BASKILI MASA KAĞIDI
5 KG

BASKILI ISLAK MENDİL
1000 ADET 
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TANITIM BROŞÜRÜ
20 ADET

KIRLANGIÇ BAYRAK ASKILI
2 ADET

NAR EKŞİSİ SOS
1 KOLİ

PLASTİK SOS KABI
50cc 300 ADET
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BASKILI BALON
100 ADET AÇILIŞ SÜSLEMELERİ İÇİN

MASKOT

PLASTİK ELDİVEN
500 ADET

RESMİ BELGELER
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RESİMLERDEKİ MODELLER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

GÖZ ALICI BÜYÜK BOY MASKOT



KAMPANYA DETAYLARI
Teşvik amaçlı geliştirdiğimiz bu proje 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir. Teşhir dolaplar stoklarla sınırlıdır. 
Hacıalioğlu Çiğ Köfte kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını gizli tutar.
 
Çok kısa süreli teşfik amaçlı geliştirdiğimiz projemizden faydalanmanız için gerkli olan şartlar:
 
Araç ve yaya trafiğine açık

Çok yakınında çiğ köfteci bulunmayan

Etrafında, internet cafe, cafe, kahve, kıraathane, market, fırın, berber, hastane, askeriye, üniversite gibi 
kurumların en aşşağı bir kaç tanesinin bulunduğu

Aylık kirasının 4000 tl yi geçmeyen

Minumum 15 metekare olan
 
Olumlu olacağına kaanat ettiğimiz taktirde sizleri teşvik edeceğiz. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra 
ölçüleriniz tespit edilip 7 iş günü içersinde ürünlerinizi kapınıza teslim edilecektir.
 
Kurulum aktifleştikten sonra açılışa özel gelen personelimiz adresinizde iş eyitiminizi noktanızda verecek-
tir. Gelen personel ürünleri nasıl muhafaza edip nasıl paketleyeceğinizi neşekilde sunup ve müşterinize 
gereken ilgi ve disiplini sergilemeniz için bilgi verirken, açılışta davet ettiğiniz komşularınıza,akraba-
larınıza,müşterilerinize hizmet edecektir.
 
İş eğitiminiz için gereken tüm gayreti gösterecek ve profesyonel hale geldiğinizi inanarak dönüşünü 
sağlayacaktır. Daha sonra çağrı merkezimiz tarafından disiplinli şekilde aranacaksınız. Eksikleriniz tespit 
edildikten sonra siparişleriniz ertesi gün kapınıza teslim edilecektir. Size referans olacağımız taktirde kendi 
bölgenizde alt bayiilikler verebilir,kurumsal marketlere vakumlu ürünlerimizi degerlendirerek ek gelir elde 
edebilirsiniz. Elde ettiğiniz gelirler her ayın 1'i ile 5'i arasında hesabınıza geçmektedir, dilerseniz nakit 
dilerseniz yerine ürün alabilirsiniz.
 
Yukarıda belirttiğimiz şartlar uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile iş yapacagınız kanaaitine vardığımız 
sebebi ile ve gelecek zaman içinde başarılı olacağınızın kanıtıdır. Eğer girişiminde bulunacağınız yerin 
konumu şartlarımıza uygunsa dükkanın caddeden görünecek şekile iç ve dış resimlerini açık adresinizi 
mail olarak paylaşınız. Bilirkişi uydu üzerinden kontrol ettikten sonra sizin için rapor düzenleyecektir.
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ÖNEMLİ UYARI

Ödemeyi nakit veya kredi kartı taksit imkanıyla yapabilirsiniz.

Kargo ücreti alıcıya aittir. Maksimum (500 tl)

Talep edildiği taktirde açılışa özel personel desteği ve iş eğitimi sağlanmaktadır.

Promosyon ürünlerin kargo ücreti alıcıya aittir.

Satış fiyatlarımız anahtar teslim fiyatı değildir. Teşhir ürünler ana hartellerdir. Gelen ürünlerin 
akabinde çöp kovası, cam bardak, paslanmaz çatal vs gibi ince ürünler alıcıya aittir.

Aldığınız teşhir ürünlerinin ödemesini nakit, banka aracılığyla (havale, eft) ya da banka kredisi 
kullanarak yapabilir ya da kredi kartıyla 12 ay'a kadar taksitlendirebilirsiniz.

Bedelsiz Çiğ Köftenin Ulaşım Ücreti Müşteriye Aittir. (Her 1 KG için 1,5 TL)

200 KG Çiğ Köfte 1 Yıl Taahütlüdür. Sözleşme Süresi Bitmeden Fesh Eden veya Kapatan Bayiden 
Bedelsiz Çiğ Köfte Talep Edilir.

Tabela Montajı Bayiye Aittir. Tabela 1 yıl taahhüt sözünüze verilir. Aksi durumda, kapatma vb. 
kargo ücretini ödeyip tabelayı firmaya geri gönderirsiniz.

Bedelsiz Çiğ Köftenin Ulaşım Ücreti Müşteriye Aittir. (Her 1 KG için 1,5 TL)
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7 GÜNDE KURULUM VE İŞ EĞİTİMİ

Olumlu olacağına kaanat ettiğimiz taktirde sizleri teşvik edeceğiz. Ödemenizi gerçekleştirdikten 
sonra ölçüleriniz tespit edilip 7 iş günü içersinde ürünlerinizi kapınıza teslim edilecektir.
 
Kurulum aktifleştikten sonra açılışa özel gelen personelimiz adresinizde iş eyitiminizi noktanızda 
verecektir. Gelen personel ürünleri nasıl muhafaza edip nasıl paketleyeceğinizi neşekilde sunup 
ve müşterinize gereken ilgi ve disiplini sergilemeniz için bilgi verirken, açılışta davet ettiğiniz 
komşularınıza,akrabalarınıza,müşterilerinize hizmet edecektir.
 
İş eğitiminiz için gereken tüm gayreti gösterecek ve profesyonel hale geldiğinizi inanarak 
dönüşünü sağlayacaktır. Daha sonra çağrı merkezimiz tarafından disiplinli şekilde aranacaksınız. 
Eksikleriniz tespit edildikten sonra siparişleriniz ertesi gün kapınıza teslim edilecektir. Size refer-
ans olacağımız taktirde kendi bölgenizde alt bayiilikler verebilir,kurumsal marketlere vakumlu 
ürünlerimizi degerlendirerek ek gelir elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz gelirler her ayın 1'i ile 5'i 
arasında hesabınıza geçmektedir, dilerseniz nakit dilerseniz yerine ürün alabilirsiniz.
 
Yukarıda belirttiğimiz şartlar uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile iş yapacagınız kanaaitine 
vardığımız sebebi ile ve gelecek zaman içinde başarılı olacağınızın kanıtıdır. Eğer girişiminde 
bulunacağınız yerin konumu şartlarımıza uygunsa dükkanın caddeden görünecek şekile iç ve dış 
resimlerini açık adresinizi mail olarak paylaşınız. Bilirkişi uydu üzerinden kontrol ettikten sonra 
sizin için rapor düzenleyecektir.



ÇİĞ KÖFTE
Çiğköfte, ülkemizde geçmiş zamanlardan beri 
severek yenilen yiyeceklerin başında yer almak-
tadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya 
çıkan ve ardından dünyaya yayılarak kendini 
sevdiren bu yiyecek insanların damak tatlarına 
göre şekillendirilebilir. Kimi insanlar acılı 
severken kimileri ise ekşi sevmektedir. İsteğinize 
göre de etli veya etsiz yapabileceğiniz çiğköfte 
satışları tamamen bitkisel malzemeler 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Sizler de hem sağlınızı hem de maneviyatı 
düşünüyor iseniz tamamen helal olan çiğköftel-
erimizin tadına bakmak için daha fazla bekleme-
yin. İnsan sağlığı ilk planda tutularak tamamen 
temiz ortamlarda yoğurulan çiğköfteleri 
isteğinize göre lavaşın arasında veya marulun 
arasında da yiyebilirsiniz.

İRMİK HELVASI
Yemeklerden sonra veya sade olarak tercih 
edilen ve hafif tatlılar konumunda bulunan irmik 
helvası türk geleneğinde çok bilinen bir tatlı 
çeşitidir.

Türkiye gelenek ve göreneklerine göre doğum-
larda, ölümlerde, askere giderken, hac 
dönüşünde, okula başlayan çocuklar için, yeni bir 
eve sahip olunca, okul bitince, yağmur duaların-
da, kuzunun sütten kesilme günü olan "yoğurt 
bayramı"nda, "çiğdem düğünü"nde (ilk çiğdemin 
görüldüğü gün) Osmanlı evlerinde kesinlikle 
çeşitli helvalardan biri yapılır ve eşe dosta 
dağıtılır.

İrmik helvası, irmiğin un, şeker, yağ (margarin 
veya tereyağı) ve arzuya göre çam fıstığı, su, süt 
gibi diğer katkılarla kavrulmasıyla elde edilen 
Türk tatlısıdır. Sıcak veya soğuk yenilebilir.

SUFLE
Fransız mutfağında souffle diye adlandırılmış, 
ülkenin mutfak kültürünün baş tacı yiyeceklerin-
den biridir. Çırpıcının 1650'li yıllarda keşfedilme-
siyle birlikte giderek yaygınlaşan ve mutfaklarda 
hak ettiği yeri alan bir lezzettir. Suflenin Fransız-
ca' daki anlamı nefestir. Bunu tüketen kişilerin 
bol miktarda endorfin hormonu salgılamasına 
neden olur.

Sufle sadece çikolata tadı ve  yumuşak ve 
süngerimsi bir dokuda olması, içinin hava 
kabarcıklı olmasını sağlar. Sufle yerken kaşıkla ilk 
olarak hissettiğiniz doku budur. Lezzetinin 
yoğunluğu sayesinde insanlarda mutluluk 
hormonu salgılar. Suflenin lezzeti insanlarda 
alışkanlık yapan bir tatlı çeşitidir.

ÜRÜNLERİMİZ
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KATMER TATLISI
Katmer tatlısı; içerisinde Antep fıstığı, şeker, 
kaymak ve yağ bulunan bir adet yağlı yufkanın 
kare zarf şeklinde katlanması ve fırında pişirilme-
siyle hazırlanan bir tatlıdır.

Katmer tatlısı, diğer bölgelerde yapılan 
katmerden farklı olarak sadece tatlı olarak yapılır. 

Hamurunda buğday unu kullanılmalıdır. İçinde 
fıstık bulunmalıdır. Üzerine şerbet veya kıvam 
dökülmez; Antep Katmeri'nin tatlılığı hazır-
lanırken içerisinde konulan şekerin pişme sırasın-
da eriyerek ürüne yayılması ile oluşur. 

Özellikle hafif olması ve lezzeti ağızda dağıl-
masıyla her ağız tadına hitap etmektedir.

NOHUTLU PİLAV
15. yüzyılda sarayda pilav yeniyor ve Fatih Sultan 
Mehmet'in sofralarında sade pilavın dışında seb-
zelisi, etlisi ve tavuklusunun yer aldığı kayıtlardan 
anlaşılıyor. Ancak pirinç nadir bir malzeme 
olduğu için çok uzun bir dönem pilav sadece 
zengin Osmanlı sofralarını süslüyor ve buralarda 
da sofranın en önemli yemeği konumuna yük-
seliyor.

Nohutlu pilav türk geleneklerinden gelmekte 
olup, özel günlerde (Mevlüt, sünnet vb.) ikram 
edilmektedir. Günlük hayattada öğün olarak 
tercih edilen nohutlu pilav lezzeti ve her damak 
tadına hitap etmesinden dolayı bir çok insan 
tarafından tercih edilmektedir.

Nohutlu pilav sağlıklı ve doğal bir lezzet olduğu 
için güvenilir bir lezzet olarak tercih edilir.

MEKSİKA SOSU
Meksika sosu lezzetini tüm dünyaya duyurmuş 
yemeklerde meze olarak olarak kullanılmaktadır.
Bir çok yemeğin yanında birlikte tüketilen bu sos, 
lezzetli acısıyla adından da anlaşıldığı üzere 
ismini meksika ülkesinden almıştır.

Sarımsak, soğan ve domatesler soyulmadan saplı 
ızgarada kavrulur. Kimi tariflerde kızartılan biber-
lerin tohumları önceden özenle ayıklanarak acı 
lezzet yumuşatılır. Ve nihayet kızarmış sos mal-
zemesi, ana yemek ile iyice karıştırılarak Meksika 
yemeği tutkunlarının beğenilerine sunulur.

Dünyaya adını duyurmuş bu lezzetli acı sos özel-
likle tavuk yemeklerinde tercih edilir. Lezzeti 
sayesinde kahvaltılık olarak günlük tüketilen bir 
sostur.

Meksika sosu içinde kullandığımız gizli formülü, 
farklı malzemeleri  ile ustasının sır ürünleriyle çiğ 
köfteye karıştığında alışkan yapan bir lezzete 
kavuşmaktadır.

MEKSİKA SOSU İÇİN SADECE HACIALİOĞLU 
ŞUBELERİNDE BULUNMAKTADIR BAŞKA YERDE 
BU LEZZETİ BULMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
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SARMA DOLMA
Sarma dolma; asma yaprağının içerisine bulgur 
ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre 
değişen diğer iç malzemeleri konarak yapılan bir 
yemektir.  Osmanlı lezzeti olarak bilinen bu 
lezzet günümüze kadar uzanan uzun bir tarihi 
vardır.

Malzemeler karıştırılarak harmanlanır. Daha 
sonra salamura asma yaprağıyla sarılır. Sonra 
toprak testide, arasına et parçaları ve limon 
konarak pişirilir. Üzerine limon suyu sıkılarak ya 
da yoğurt konularak yenir.

Zeytinyağlı bir lezzet olduğu için soğuk olarak 
tüketilebilir. Lezzeti hafif olduğu için bir çok 
damak tadına hitap ederek yoğun olarak 
tüketilmektedir.

ŞAM TATLISI
Şambaba tatlısı, şambalı veya baba tatlısı, irmikli 
tatlılardandır. Yoğurt, irmik, yumurta, un ana 
malzemeleridir. Karışım yağlanmış tepsiye 
dökülerek üzerine badem dizilir. Öncelikle üzeri 
kızarana kadar fırında pişirilir. Şeker, su ve limon 
suyundan oluşan kaynatılmış şerbet sıcak vazi-
yette üzerine dökülür. Soğuk biçimde servisi 
yapılır.

Batı Anadolu'ya özgü bir tatlıdır. Tatlının diğer adı 
şambali olup Ramazan aylarında özellikle yapıl-
maktadır.

Lezzeti ve tadı ülkemizde uzun dönemler devam 
eden bu tat herkes tarafından tercih edilen bir 
tatlıdır. Türk mutfağına hitap ettiği için bir çok 
damak tadına hitap etmektedir.

HELAL SERTİFİKASI
Firmamız ürünlerini Helal Sertifikası almış olan 
içeriğinde katkı maddesi, üretim öncesi ve son-
rası hiç bir kimyevi madde kullanılmadan üretilen 
ürünlerden imal edilen, bu sertifikaya sahip 
firmaların ürünleriyle üretilmektedir.

Helal Sertifikası islami usüllere uygun olarak 
üretim yapmaya uygun olan firmalara verilen bir 
sertifikadır. Üretiminde helal sınıfında sayılan 
canlı hayvan rasyonundan ve hayvanların 
yetiştirilme, hormonsal maddelerin kullanılma-
ması ve yemleme şekline kadar islami usüllere 
göre yapılmasını zorunlu kılan bir serfitikadır.

Süt ve süt ürünlerinde de olsun bir çok üretim 
şeklinde islami usüllere dikkat ederek üretim 
yapan firmalarında aynı şekilde bu sertifikaya 
sahip olmaları gerekmektedir.

ÇİĞ KÖFTEMİZDE HAYVANSAL HİÇBİR ÜRÜN 
BULUNMAMAKTADIR.



KÜNEFE TEPSİ TATLILAR MİDYE DOLMA İÇLİ KÖFTE

KADAYIF DOLMASI SÜTLÜ TATLILAR
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DONDURMA
(İSTANBUL VE ANKARA HARİÇ)

PAÇANGA BÖREĞİ

ÜRÜNLERİMİZ



SALEP BOZA BARDAKTA SOSLU MISIR CİPSFUNNY

MARKET SATIŞI ÇİĞ KÖFTE ÇEŞİTLERİNAR EKŞİSİ

ÜRÜNLERİMİZ

1915



ÜRÜNLERİMİZ
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PLASTİK TÜM ÜRÜNLER VE TÜM YEŞİLLİK GRUBU İLE HİZMETİNİZDEYİZ!
ÜSTELİK GÜNLÜK SERVİS İMKANI DA BİZDEN!

KAHVALTILIK LİGHT 
ÇİĞBURGER

ÇİKOLATA SOSLU
KESTANE

MANTI VİTAMİN BÜFE



SOSLU MISIR ARABASI

MİDYE DOLMA ARABASI

PİLAV ARABASI
SALEP MAKİNASI

K
İM

A
 M

O
TO

S
İK

LE
T

ÇİKOLATA ŞELALE
MAKİNASI

ÇUBUKTA PATATES
ARABASI

KAHVALTI DOLABI

KUMDA KAHVE MAKİNASI

EKSTRA 
ÜRÜNLER

MANTI MAKİNASI 
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SERTİFİKALARIMIZ
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SERTİFİKALARIMIZ

GIDA MÜHENDİSİMİZ İSTANBUL GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI İSA TAHTA'DIR.





Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. Tümer Sk. No:11 Bağcılar/İSTANBUL

+90 530 526 80 44            +90 212 515 9 444            +90 212 515 6 111


