


 1980 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Irak’da su arıtma tesisinde şantiye şefi olarak işe başlayan 
Ziya Salihi (İnşaat Mühendisi) daha sonra proje müdürü olarak kariyerine devam ederken aynı zamanda Alman firması olan 
PASSAVANT’da ve İngiliz firması olan BI WATER’da kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır. Ardından 1996 yılında Ziya Salihi 
tarafından merkezi Aksaray ilinde olmak üzere kurulan SALİHİ YAPI; gün geçtikçe artan talep karşısında, yapı sektörünün farklı 
dallarında kaliteli hizmet vererek gün geçtikçe büyümüş yurtiçi ve yurtdışında değişik sistem ve yapı türleri üzerinde başarılı 
hizmetler verir hale gelmiştir. Bu başarılı hizmetlerini 2003 yılında alınan Uzman Denetçilik Belgesi ve 2004 yılında alınan 25. yıl 
hizmet ödülü ile taçlandırılmıştır.

Şirketimiz çelik konstrüksiyon, taahhüt, içme suyu projeleri ve diğer yapı projeleri ile ilgili hizmet vermektedir.

Günümüzde bütün bu hizmetleri karşılamak kaygısı içinde SALİHİ YAPI bünyesine yeni mimarlar ve mühendisler,teknik person-
eller, ekipmanlar ekleyerek yıllık ortalama 100 personeli ile yapı sektöründeki iddiasını devam ettirmektedir. 

Hayallerimizden vazgeçmeden; özgün, temelleri yere basan, ön araştırması yapılmış, akılcı ve uygulanabilir projeleri yapma kararlılığı 
içindeyiz. Sürdürülebilir, rasyonel tüm bu çabalar yapı dünyasına farklı bir çizgi sunma heyecanından kaynaklanmaktadır.

Peki bu heyecan bizde nasıl etkisini gösteriyor?

-Avrupa standartlarında üretim yapma,

-Bilimsel ve teknik verileri en iyi şekilde kullanma,

-Faaliyet alanlarındaki tüm üretimleri standart ölçülere getirme

-Teknik ekipman ve donatıları teknolojinin son imkanlarına göre oluşturma,

-Sistem yenilme, sistem bulma, sistem çözümleme ve yeni malzeme takiplerini yapacak ekip oluşturma çabası içinde etkisini 
gösteriyor.

Salihi yapı olarak geleceği inşa etme amacı ile her geçen gün daha fazla yol kat ederek çalışmaya devam ediyoruz. Dünyada inşa 
edilen son yapı tekniklerini araştırmayı ve geliştirmeyi kendimize amaç edindik. Bu bağlamda kalite artırımı, hızlı ve güvenilir 
inşaat teknikleri ve estetik kaygıları göz ardı etmeden çağdaş yapım sistemlerini kullanmaktayız.

Şirketimiz bölgemizde (Ortadoğu) eksikliği hissedilen kaliteli güvenilir ve estetik yapıları inşa ederek bölgede hizmet sağlamayı 
amaçlamıştır.





Konut

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli alanlara kurulabilen yaşam alanları oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre farklılık gösterebileceği gibi modern çizgiyi takip etmektedir.

Sağlık Binaları

Sağlık birimlerinin faaliyet gösterdiği hastahane, acil servis, poliklinik, rehabilite, huzur evi ve 
sağlık büroları gibi kurumların barınma ihtiyaçlarını gidermek için yapılan yapılar.

Özel Projeler

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece sizin için tasarlanan mimari proje ile yapılarınız farklılaşıyor.



Kamu Binaları

Kamu yerleşkelerinin bir araya geldiği binalardır. Resmi daireler, muhtarlıklar, belediyeler gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarıdır. Gereksinime göre değişiklik gösteren yapılardır.

Su Arıtma Tesisleri

Hayatın temel kaynağı su’yun insanlara taha temiz halde ulaştırılması için tasarlanmış su arıtma sistemi.
Irak Baquba şehrinde ve El Rashidiye şehrinde yaptığımız su artıma tesisleri insanlara daha temiz ve 
saf su ulaştırmamızı sağlamaktadır.

Bazı Referanslar

Salihi İnşaat  - Mühendislik - Mimarlık olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz diğer yapı ve projelerimiz.



BALKAR  ENGELLİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ



4 Kat
6000 m2
200 Yatak Kapasiteli
Türkiye’nin 2. Büyük 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi
İnşaat Süresi 1 Yıl

Sağlık birimlerinin faaliyet gösterdiği 
hastahane, acil servis, poliklinik, 
rehabilite,  huzur evi ve sağlık büroları 
gibi kurumların barınma ihtiyaçlarını 
gidermek için yapılan yapılar.



Aksaray Devlet Hastahanesi Acil Servisi



2000 m2
Yapım Tarihi 2008
Yapım Süresi 1 Yıl
Yapı Çelik Konstrüksiyon

Sağlık birimlerinin faaliyet gösterdiği 
hastahane, acil servis, poliklinik, 
rehabilite,  huzur evi ve sağlık büroları 
gibi kurumların barınma ihtiyaçlarını 
gidermek için yapılan yapılar.



Konut Projeleri 1

80 Daire
20.000 m2 Konut
4 Blok
yapım süresi 3 yıl
yapım tarihi 2008

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Konut Projeleri 2

42 Daire
10.000 m2 Konut
yapım süresi 3 yıl
yapım tarihi 2006

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Konut Projeleri 3

42 Daire
10.000 m2 Konut
yapım süresi 3 yıl
yapım tarihi 2006

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Konut Projeleri 4

21 Daire
5.000 m2 Konut
yapım süresi 3 yıl
yapım tarihi 2006

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Konut Projeleri 5

21 Daire
5.000 m2 Konut
yapım süresi 3 yıl
yapım tarihi 2003

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Konut Projeleri 4

28 Daire
6.000 m2 Konut
yapım süresi 2 yıl
yapım tarihi 2010-2012

Tekil ve çoğul olmak üzere çeşitli 
alanlara kurulabilen yaşam alanları 
oluşturmaktayız.
Aile ve kişilerin tercihlerine göre 
farklılık gösterebileceği gibi modern 
çizgiyi takip etmektedir.



Özel Projeler - Toprak Villa (Türkiye - Aksaray)

6+1 oda
0.000 m2 Konut
yapım süresi 1 yıl
yapım tarihi 2010-2011

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Özel Projeler - Siamend Villa (Irak - Erbil - Masif)

1.100 m2 Konut
yapım süresi 1 yıl
yapım tarihi 2012-...

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Su Arıtma Tesisleri - Diyala ili Mendili ilçesi içme suyu tesisi IRAK

yapım süresi 7 yıl
yapım tarihi 1981

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Su Arıtma Tesisleri - Bağdat (EL-RAŞİDİYE) içme suyu tesisi IRAK

yapım süresi 7 yıl
yapım tarihi 1988

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Kamu Binaları- Topakkaya Belediyesi (Türkiye - Aksaray)

1.500 m2 Konut
yapım süresi 1 yıl
yapım tarihi 2010-2011

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Kamu Binaları - Irak Erbil Cemiyet (Kooperatif Genel Başkanlığı) Binası

3.000 m2 Konut
yapım süresi 2 yıl
yapım tarihi 2010-2012

Farklı tasarımı ve yapısı ile dikkat 
çeken, 21. yüzyılın gereksinimi haline 
gelen modernleşme çerçevesinde
sizinde yapılarınız özelleşiyor. Sadece 
sizin için tasarlanan mimari proje ile 
yapılarınız farklılaşıyor.



Bazı Referanslar





T: +90 382 212 36 64
F: +90 382 213 83 29
www.salihiyapi.com
info@salihiyapi.com
Meydan Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cad. 
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