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hakkımızda

Tunç Elektrik 1985’ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle 
elektrik taahhüt sektöründe kendine hak ettiği saygın yeri kazanmıştır. Gerek mevcut binaların 
modernizasyonu ve bakım, gerek turizm tesisleri, gerekse akıllı ve endüstriyel binaların 
yapımında yüklendiği görevleri başarı ile tamamlamıştır.

Elektrik ve inşaat sektöründe bir çok projenin gerçekleşmesine yardımcı olan Tunç Elektrik
geniş, deneyimli kadrosu ile köklü ve güvenilir bir kuruluştur. Yatırımlarını bir çok farklı alanda 
uygulayan Tunç Elektrik giderek kurumsal bir şirket olma yolunda bir adım daha atmıştır.

22 yıldır her türlü zorluğa rağmen prensiplerinden ve iş ahlakından ödün vermeyen firmamız
her  zaman;
• En iyi özelliklere sahip ürünler,
• En uygun formüller,
• Kaliteli ürün, doğal çözümler
• Ve koşulsuz müşteri memnuniyeti
ilkesiyle uzun yıllar daha sektöre hizmet vermeye devam eden, müşterileri ve çalışanlarıyla 
geleceğe çağdaş dinamik hizmetler yaratmaya devam edecektir.

AG Sistemleri
• AG dağıtım panoları ve ara-dağtım tabloları
• Dizel jenaratör sistemleri
• Kesintisiz güç kaynağı sistemleri (KGK)
• Aydınlatma ve kuvvet dağıtım sistemleri
• Kablo tava ve merdivenleri
• Topraklama ve yıldırımdan koruma sistemleri

Zayıf Akım Sistemleri
• Telefon sistemleri
• Data yapısal kablolama
• Yangın algılama ve alarm sistemleri
• Gaz algılama sistemleri
• Acil anons ve seslendirme sistemleri
• Güvenlik, kapalı devre televizyon (CCTV)
 ve geçiş kontrol sistemleri
• İnterkom sistemleri
• Merkezi saat sistemleri
• Tv sistemleri
• Bina otomasyon sistemleri
• Video yansıtma sistemleri
• Simultane tercüme ve konferans sistemleri



swissôtel resort bodrum beach



swissôtel resort bodrum beach

• Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
• CCTV - Kamera Güvenlik Sistemleri
• Smart Tv - Uydu Anten Tv Yayın Sistemi
• Acil Anons ve Müzik Yayın Sistemleri
• Network ve Telefon Sistemleri
• Kartlı Geçiş ve Güvenlik Sistemleri
• Tüm Elektrik Altyapısı, Panoları ve Montajlar İle OG - Trafo İşleri



şalvarağa evleri

• Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
• CCTV - Kamera Güvenlik Sistemleri
• Smart Tv - Uydu Anten Tv Yayın Sistemi
• Müzik Yayın Sistemleri
• Network ve Telefon Sistemleri
• Güvenlik Sistemleri
• Akıllı Ev Sistemleri



çağdaş inşaat torba evleri

• Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
• CCTV - Kamera Güvenlik Sistemleri
• Smart Tv - Uydu Anten Tv Yayın Sistemi
• Müzik Yayın Sistemleri
• Network ve Telefon Sistemleri
• Güvenlik Sistemleri



doğuş üniversitesi



doğuş üniversitesi

1986’dan beri birlikte çalıştığımız Doğuş Eğitim Kurumları’nın Anaokulu, İlköğretim Okulları ve 
Üniversite binalarının tüm elektrik altyapı sistemleri, zayıf akım sistemleri, network altyapı 
sistemleri OG - AG - Generatör dağıtım panoları firmamız tarafından yapılmıştır.

Doğuş Eğitim Kurumları’nın konferans salonları, bilgisayar laboratuvarları, okulların CC TV 
kamera sistemleri, zayıf akım anons sistemleri, yangın alarm sistemleri firmamız tarafından
yapılmıştır.



profilo alışveriş merkezi

1982 yılında Profilo İnşaat Grubu ile çalışmaya başladık. Yeşilköy Toplu Konut Sitesi başta olup 
Çerkezköy Fabrika Tesisleri, BSH ve 1998 yılında başlayan Profilo Alışveriş Merkezi’nin elektrik 
taahhüt işlerini yaparak yıllardır birlikte çalışmaktayız.



njoy sports club

NJoy Sports Club’ın tüm altyapı, kanal sistemleri, zayıf akım sistemleri, cihaz altyapı sistemleri,
havuz aydınlatması, sauna, ofis ve diğer bölümlerinin tüm elektrik sistemleri firmamız tarafından
yapılmıştır.



gateks iplik fabrikası - urfa

Urfa’da yapılan Gateks İplik Fabrikası, bus-bar sistemi kullanılarak tüm aydınlatma sistemi, zayıf 
akım sistemi ve trafo kurulumları firmamız tarafından yapılmıştır.



acarkent villaları

Acarkent’te iki villanın tüm elektrik işlemleri firmamız tarafından yapılmıştır.



kemer evleri

Kemer Evleri’nin bütün kuvvet akım sistemleri, zayıf akım sistemleri, çevre aydınlatma ve daire 
içi elektrik işleri firmamız tarafından yapılmıştır.



profilo turkuaz evleri

Bodrum - Yalıkavak’taki toplu konut yapımında tüm altyapı kuvvet sistemleri, zayıf akım sistemleri 
ve çevre düzenlemeleri ile anahtar teslim çalışmalarımızdan kesitler.



cafe de nargile

Bodrum Marina ve OASIS AVM yanında firmamız tarafından yapılmış olan kafelerden kesitler.



referanslarımız

21 yıldır her türlü zorluğa rağmen prensiplerinden ve iş ahlakından ödün vermeyen firmamız,
her zaman;
• En iyi özelliklere sahip ürünler,
• En uygun formüller,
• Kaliteli ürün, doğru çözüm,
• Ve koşulsuz müşteri memnuniyeti,
ilkesiyle uzun yıllar daha sektöre hizmet verecek olan ve başarıları ile her zaman önde olan 
firmamızın referanslarından bazıları;

• SWİSSÔTEL RESORT BODRUM BEACH 2011-2013

• ŞALVARAĞA EVLERİ 2010-2011

• ÇAĞDAŞ İNŞAAT TORBA EVLERİ 2008-2009

• PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ EK BİNASI 2007
 AG, OG Elektrik işleri imalat ve montaj

• BODRUM GÖKÇEBEL İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI 2007
 Elektrik işleri imalat ve montaj

• BODRUM 132 ADET VİLLA İNŞAATI 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ EK BİNASI (9000 m2) 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• PROFİLO HOLDİNG BİNASI YENİLEME ELEKTRİK İŞLERİ (12.500 m2) 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• ALEMDAR KLASÖR FABRİKASI 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• İTÜ TEKNOKENT PRO YAZILIM BÜROLARI 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• ADANA KONUT İNŞAATI 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• ALTUNİZADE DOĞUŞ ANA OKULU 2006
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• TELE 2 TELEKOMİNİKASYON A.Ş. SİSTEM ODALARI (İSTANBUL/ ANKARA) 2005
 Sistem odaları inşaatı elektrik işleri imalatları ve montajları

• DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2004
 Bilgisayar alt yapı işleri imalat ve montajları
 Keşif bedeli (90.000.000.000- TL)

• PROFİLO (-) 14 GALERİ İNŞAATI 2003
 Profilo -14 Galeri inşaatı elektrik işleri imalatları ve montajları



referanslarımız

• PROFİLO OTOPARK 2003
 Profilo Alışveriş Merkezi otopark inşaatı elektrik işleri ve montajları

• PROFİLO KABARE TİYATRO 2002
 Profilo Alışveriş Merkezi Tiyatro elektrik işleri imalatları ve montajları

• ŞEHİR HATLARI İŞLETMELERİ KAPALI DEVRE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 2002
 Şehir hatları vapurları kapalı devre görüntü sistemleri elektrik işleri imalatları ve montajları

• KOTON PROFİLO MAĞAZASI 2002
 Profilo Alışveriş Merkezi Koton mağazası elektrik işleri imaları ve montajları

• ÇARŞI, PROFİLO MAĞAZASI 2002
 Profilo Alışveriş Merkezi Çarşı mağazası elektrik işleri ve montajları

• ANTALYA MUDO MAĞAZASI 2002
 Migros Alışveriş Merkezi mağaza elektrik işleri ve montajları

• MUDO ERENKÖY MAĞAZASI 2002
 Bağdat Caddesi Erenköy Mudo mağazası elektrik işleri imalat ve montajları

• MUDO PROFİLO MAĞAZASI 2001
 Profilo Alışveriş Merkezi 9. kat mağaza elektrik işleri imalat ve montajları

• 2 OKSİJEN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE BİLGİSAYAR SİS. AŞ. 2000
 Büro elektrik işleri imalat ve montajları
 Maslak Nurol Plaza A blok Kat 15

• GATEKS İPLİK FABRİKASI ŞANLIURFA 2000
 Fabrika elektrik işleri imalat, montaj ve 1250 KVA trafo tesisi

• PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ 1999
 Elektrik işleri imalat ve montajı

• BSH EV ALETLERİ TİC. A.Ş 1999
 Büro inşaatı elektrik işleri ve montajı
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