
 
 

· Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun, 

· Tercihen İÇMESUYU ve ATIKSU ARITMA tesisleri Proses ve Hidrolik hesaplarında çalışmak 

üzere, 

· Arıtma tesisi mekanik birim fiyat, keşif, analiz yapabilecek, 

· Mekanik ekipman hesaplarına aşina, ekipman bilgi föyleri, vb. dokümantasyon 

hazırlayabilecek, 

· Proje onay dosyası hazırlayabilecek, 

· Arıtma tesisi şartnameleri hazırlayabilecek, 

· Otomasyon senaryosu oluşturabilecek, 

· İletişim becerileri güçlü ve sonuç odaklı, 

· Seyahat engeli olmayan, 

· MS Office (özellikle excel), AutoCad ve Revit programlarını kullanabilen veya öğrenmeye açık 

olan, 

Kariyer hedefi olan Çevre Mühendisleri aranmaktadır.  
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ERBIL Project Consulting Engineering lnc. was found in 1986 as a partnership 

company, and between 1990 and 2014, through changes of its status, first 

it became a Limited Company, consequently it has been developed into an 

Incorporated company. Ever since the date of foundation, ERBIL has been 

participating in domestic and international projects for consultancy and 

engineering.

ERBIL’s services range from any scale of contracts, both within the 

government and the private sector. Technical capacity of ERBIL is mainly 

based on and determined by the experience and the background of its key 

personnel. ERBIL also employs further staff depending on the undertakings 

and the necessities parallel to the work performed.

WHO IS ERBIL?

ERBİL KİMDİR?

ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik A.Ş. 1986 yılında 

şahıs şirketi olarak kurulmuş, 1990 ve 2014 yıllarında statü 

değişikliği ile önce Limited Şirket son olarak da Anonim 

Şirket olmuştur. Kuruluşundan bu güne mühendislik ve 

müşavirlik alanlarında, Yurtiçinde ve Yurtdışında faaliyet 

göstermektedir. 

ERBİL’in faaliyetleri, küçük projelerden büyük projelere, 

devletten özel sektöre kadar pek çok alanı kapsamaktadır. 

ERBİL ‘in teknik kapasitesi personelinin tecrübesine 

ve bilgi birikimine dayanmaktadır. ERBİL ayrıca, 

gereksinimlerine göre, diğer şirketler gibi 

ekstra elemanlar görevlendirmektedir. 

www.erbilproje.com



ERBİL NE SUNMAKTADIR?

ERBİL’in sloganı “Optimal Fiyatlarla Yüksek Kalite”dir. ERBİL, 

sözleşmeli olduğu müşterisi tarafından istenen işi gerekli 

teknoloji ve iş programına uygun olarak en uygun maliyet ve 

fiyatlarla uygulama kapasitesine sahiptir.

ERBİL, Ulusal ve Uluslararası piyasada uygun maliyetle sunduğu 

yüksek kalite ve işi zamanında tamamlayabilmesi sayesinde 

kendisine yer bulmaktadır.

WHAT DOES ERBIL OFFER?

ERBIL’s motto is “High Quality with Optimum Costs”. ERBIL is 

capable of applying the given knowhow & time schedule required 

by the contractor or client with optimum cost and high quality.  

ERBIL finds itself a substantial place in the market by offering high 

quality with cost effective services in the projects.
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To achieve the satisfaction of our clients with 

our most valuable partners who are also our 

employees, while, designing and constructing 

safe and high quality projects for optimized costs 

by following the schedule which we and our 

clients agreed upon, concurrently helping in the 

improvement of ERBIL’s employees’ career goals.  

OUR MISSION

www.erbilproje.com

VİZYONUMUZ

ERBİL’in vizyonu, hedeflediği sektörlerdeki 35 yıllık uzmanlığı ile kurumlar 
tarafından çalışılması öncelikli tercih edilen, geliştirdiği yenilikçi ve öncü 
iş modelleri ile teknolojiyi kullanarak, Dünya genelinde hizmet veren 
mühendislik ve müşavirlik firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan 
biri olmak.

MİSYONUMUZ

En değerli paydaşlarımızdan olan çalışanlarımız ile 
birlikte koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak, 
Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli projeler 
tasarlamak, inşa ettirmek ve müşterilerimiz ile 
birlikte anlaştığımız iş programına uymak; 
tüm bunları gerçekleştirirken, ERBİL 
çalışanlarının kariyer gelişimine 
yardımcı olmak.

OUR VISION

ERBIL’s vision is to be one of the most innovative 

and leading firms around the Globe by using 

the technology with progressive and superior 

business models it develops. 

Through its 35 years of expertise, ERBIL aims 

to be a significantly preferred partner for the 

institutions in targeted sectors. 
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FAALİYET ALANLARI

ERBİL, yüksek standartta ve güvenilir kalitede, 
aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir;

•	 Karayolu	ve	Demiryolu	Projeleri,

•	 Köprü,	Viyadük	ve	Tünel	Projeleri,

•	 Kavşak	Projeleri,

•	 İçmesuyu	Projeleri,

•	 Kanalizasyon	ve	Yağmursuyu	Projeleri,

•	 İçmesuyu	ve	Atıksu	Arıtma	Tesisi	Projeleri,

•	 Katı	Atık	Projeleri,

•	 Planlama	ve	Fizibilite	Etütleri,

•	 Ekonomik	ve	Mali	Analizler,

•	 Çevre	Etki	Değerlendirmeleri	(ÇED),

•	 Topoğrafik	Etütler,

•	 Jeolojik,	Jeoteknik	ve	Jeofizik	Etütler,

•	 Fiyat	Tahminleri,

•	 İhale	Dosyası	Hazırlanması,

•	 Yol,	Diğer	Altyapı	ve	Üstyapı	Müşavirlik	Hizmetleri,

•	 Avrupa	Birliği	Projeleri,

•	 Avrupa	Birliği	Erasmus+	Projeleri,

•	 Avrupa	Birliği	Horizon	Projeleri.

FIELDS OF ACTIVITY

ERBIL offers high standards and reliable quality in 
the following fields;

•	 Highway	and	Railway	Projects

•	 Bridge,	Viaduct	and	Tunnel	Projects

•	 Intersection	Projects

•	 Drinking	Water	Projects

•	 Sewer	Systems	and	Rainwater	Projects

•	 Drinking	Water	and	Wastewater	Treatment	Plants

•	 Solid	Waste	Projects

•	 Surveying	for	Planning	and	Feasibility	

•	 Economic	and	Monetary	Analyses

•	 Environmental	Impact	Assessment

•	 Topographical	Surveys

•	 Geological,	Geotechnical	and	Geophysical	Surveys

•	 Price	Forecasting

•	 Consultancy	for	Roadway	and	Other	Infrastructure		
	 and	Superstructure	Projects

•	 European	Union	Projects

•	 European	Union	Erasmus+	Projects

•	 European	Union	Horizon	Projects



BİZİMLE ÇALIŞMANIN 
AVANTAJLARI NELERDİR?

Düşük Maliyet

Güvenilirlik

Kalite ve Teknik İhtiyaçların Karşılanması

Daha Az Risk

Kaliteli İş

Yüksek Güvenlikle En Aza İndirilmiş 
Problemler

www.erbilproje.com

Low Cost

Reliability

Achieving the Quality and Implementing the 
Know-How

Less Risk 

Quality Work

Minimized Site Problems with Maximized Safety 
Precautions

WHAT ARE THE ADVANTAGES 
OF WORKING WITH US?



GÜVENLİK POLİTİKAMIZ NEDİR?

ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik A.Ş., güvenli çalışma 

prensibiyle,  1986’dan beri “O” iş kazası ve 

“O” zaman kaybıyla çalışmaktadır.

WHAT IS OUR POLICY FOR SAFETY?

ERBIL Project Consulting Engineering Inc.  has been operating in 

safe working conditions with zero work accident 

and zero lost time since 1986.
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