
  



 

  

TI HIKAYESI 

1999 yılında, 25 yıldan fazla bir süre A. B. D. Federal 

yüklenicilik deneyiminden sonra, Sn. Sayed «Aziz» Azimi 

Commonwealth, Virginia›da Technologists, Incorpo-

rated (Ti)›ı kurdu. İlk günlerinde, Ti A. B. D. Enerji Ba-

kanlığı (DOE), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve çevre, enerji 

ve bilgi teknolojisi sektörlerindeki diğer federal ajanslar 

için başarılı danışmanlık hizmetleri sağladı. 

Yıllar içinde, Ti, onlarca yıl süren savaş ve istikrarsızlıktan 

sonra Afganistan›ın çok önemli altyapısını iyileştirmek ve 

geliştirmek için uluslararası çabada güvenilir bir müttefik 

haline geldi. 2004 yılında A. B. D. Uluslararası Gelişme 

Ajansı (USAID) için birkaç sanayi bölgesinin planlaması ve 

arazi geliştirmesinin kendisine emanet edilmesinden bu 

yana, Ti, demokratik ve ekonomik açıdan uygun bir ulus 

olarak başarılı olması için Afganistan için altyapı, ku-

rumlar ve insan kapasitesi oluşturarak, A. B. D. 

hükümetini ve diğer bağışçıları desteklemeye devam 

etti. 

 

A. B. D. ve uluslararası koalisyonun askeri uğraştan de-

vam eden kurumsal ve insani gelişime geçişiyle, Ti, en-

erji, su ve madencilik sektörlerinde hedeflenmiş yardım 

sağlamanın yanı sıra hem özel hem de kamu sektörünü 

kullanarak ekonomik gelişmeyi destekleyerek, 

uluslararası toplumun gelişmekte olan ülkelerin kendil-

erine yardım etmelerine yardım hedeflerine karşılık ver-

mek için hizmetlerini çeşitlendirmiştir. Ti, yabancı 

devletlerin, özel şirketlerin ve uluslararası sivil toplum 

örgütlerinin çevreleri zorlamakta başarılı olmalarını 

sağlamak için geniş bir yelpazede çözümler sunar. 

HIZMETLERIMIZ 

Ti, kavramdan tasarıma, kuruluma ve işletmeye almaya 

kadar sağlam inşaat yetenekleri içeren mühendislik ve 

yönetim hizmetlerinin tam bir yelpazesini sağlar. Ancak, 

bu önemli yeteneklerden çok daha fazlasını sunarız. 

Lojistik ve yaşam desteğinden üretim ve imalata, güven-

lik ve finansal yönetime kadar her şeyi sağlamak için on-

larca yıla dayanan deneyimden ve yüzlerce projeden 

yararlanırız. Ti aşağıdakilerde uzmanlaşmıştır: 

MIMARLIK VE MÜHENDISLIK (M&M) 
 Planlama ve Tasarım 
 Araştırma, Malzeme Alan Testi 
 Kalite Kontrolü/Kalite Güvencesi Denetimleri 
 Patlamamış Patlayıcı Madde (UXO) Giderme 

İNŞAAT VE İNŞAAT YÖNETIMI 
 Dikey: Kamu ve özel sektör kullanımı için tüm bina 

türleri 
 Yatay: Yollar ve köprüler, güç aktarımı ve dağıtımı, 

su temini ve ağ sistemleri, atık su toplama ve 
arıtma 

ULUSLARARASI GELIŞME 
 Teknik Yardım, Eğitim ve Kapasite  

İnşaat 
 Ekonomik Gelişme 
 Demokrasi ve Yönetişim 

Temel İnançlar. Zenginlik boyut ve kapsam 
bakımından sınırsız olarak yaratılır. Araçlar 
verildiğinde, herkes bugün bildiklerinin 
ötesinde gelişebilir. 
Amaç. Herkese—insanlar, kurumlar ve 
uluslara—bilgi aktarımı aracılığıyla araçları 
sağlamak. 
İzlenen Yöntem. Yasal, adil ve şeffaf. 

MISYON BILDIRIMI 

Technologists, Inc. – Kabul, Afghanistan 
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LOJISTIK VE YAŞAM DESTEĞI 
 Tedarik, Taşıma ve Depolama 
 Evler ve İş Yerleri 
 Vize/İzin Belgesi Desteği 
 İşe Alım ve İnsan Kaynakları Hizmetleri 

GÜVENLIK VE RISK YÖNETIMI 
 Kapsamlı Fiziksel Güvenlik Hizmetleri 
 Kuvvet Koruması 
 Kayıtlı Risk Yönetimi Şirketi (RMC) 

PROGRAM VE MALI YÖNETIM 
 Bağışçı Temsilcisi/Proje Ofisleri ve Benzerleri için 

Eğitim ve Destek 
 Uluslararası Standartlara Uygun  

Sözleşme Yönetimi ve Muhasebe 
 Vergi Konularında Arabuluculuk 

İŞLEMLER VE BAKIM (İ&B) 
 Hizmet Yaşamını Uzatma 
 Enerji Tüketimini Azaltma 
 Güvenli ve Güvenilir İşlemler 

ÜRETIM VE İMALAT 
 Beton ve Prefabrik Beton Ürünler 
 Fabrikasyon Metal Ürünler 
 Nakliye Konteyner Dönüşümleri 
 Küçük ve Büyük Elektrik Panelleri 
 Küçük ve Büyük İnşaat Ekipmanı ve Bakım ve 

Onarım 

MIMARLIK VE MÜHENDISLIK 

Ti›nin Mimarlık ve Mühendislik (M/M) Hizmetleri 

bölümü, A. B. D. için ödül kazanan tasarlama-inşa etme 

ve alana uyum sağlama inşaat projeleri sağlayan yaklaşık 

on yıllık bir deneyime sahiptir. Mühendisler Kolordusu 

(USACE), USAID ve özel müşteriler. Kabil›deki genel 

merkezimizde, geniş bir çeşitlilikte planlama, mühendis-

lik ve mimari deneyime sahip profesyonellerin istihdam 

edildiği, Afganistan›daki en büyük ve en sofistike tasarım 

stüdyosu bulunmaktadır. 

 

Uygulamalı Deneyim. Ti›nin M/M hizmetleri, inşaat 

işlemleri, imar düzenlemeleri, yapı standartları ve inşaat 

malzemeleri ile ilgili bilgilerle desteklenen, kurumsal, ti-

cari ve endüstriyel binalar ve yapıların planlanması ve 

tasarımında şirketimizin kapsamlı deneyimi tarafından 

yönlendirilmektedir. Mühendislik kadromuz inşaat, 

çevre, makine, elektrik ve jeofizik mühendisliklerinde 

yetkinliklere sahiptir. Sonuç olarak, Ti 10 yıldan az bir sü-

rede yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık bir proje port-

föyünü tamamlayabilmiştir. Ti›nin M/M Bölümü, 

mimarlık ve mühendislik yeteneklerinin bütün yelpazesi 

çapında kapsamlı uzmanlığa sahiptir. M/M ekibimiz 

tarafından rutin olarak uygulanan ve USACE, USAID, KfW 

(Alman devletinin sahip olduğu bir geliştirme bankası), 

Afgan Kamu İşleri Bakanlığı ve diğer müşteriler tarafın-

dan kabul edilen özel faaliyetler arasında şunlar vardır: 

 Planlama ve arazi geliştirme 

 Araştırma, Patlamamış Patlayıcı Madde (UXO) 
Giderme ve jeoteknik çalışmalar 

 Mimari tasarım ve mühendislik hizmetleri 

 Binaların ve çeşitli altyapıların tasarımı 

 Çevre Yönetim Planları (EMP›ler) hazırlamak da da-
hil olmak üzere, çevre danışma hizmetleri 

UNITED STATES ● AFGHANISTAN ● DUBAI 

NİTELİKLER TABLOSU  2 



 

  

İNŞAAT VE İNŞAAT YÖNETIMI 

2004 yılından bu yana, Ti A. B. D. için (tamamlanmış veya 

sürmekte olan) 80›den fazla proje içeren bir portföy 

oluşturmuştur. USACE, USAID, KfW ve özel sektör de da-

hil olmak üzere, devlet kurumları.  Binalar ve yapılar gibi 

dikey inşaat projeleri ve yollar, su temini, atıksu arıtma 

ve elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi yatay inşaat 

projelerinde uzmanız. 

 

Dikey İnşaat. Ti, sayısız dikey inşaat projesinde tasar-

lama-inşa etme ve alana uyum sağlama hizmetleri 

sağlamıştır. Bugüne kadarki en büyük tasarla-inşa et pro-

jemiz USACE’nin Afganistan›daki en büyük projesi 

olmuştur—Vardak İlindeki Ulusal Polis Eğitim Merkezi. 

Diğer tasarla/inşa et dikey inşaat projelerimiz arasında 

şunlar bulunmaktadır: Tıbbi depolama merkezleri, eğitim 

merkezleri, sınır kapıları, ordu üsleri, lojistik depoları, 

gözaltı merkezleri, yemek merkezleri (DFAC›lar), hap-

ishaneler, bakım tesisleri, kışlalar, idari binalar (örneğin, 

polis merkezleri, mahkeme binaları ve il merkezleri), 

eğitim tesisleri, depolar ve atölyeler. Sayısız kamu ve özel 

binalar için askeri hastane ve garnizonları yeniledik ve 

güncelledik ve güvenlik güncellemelerini (örneğin, beton 

duvarlar, lastik kesiciler, koruyucu pencereler, nöbetçi 

kuleleri, ve atış ve roket aralıkları ekleme) tamamladık. 

 

Yatay İnşaat. Ti ayrıca yatay inşaatta da kapsamlı den-

eyime sahiptir. Taşımacılık sektöründe, yollar, istinat 

duvarları, köprüler, drenaj kanalları, helikopter pistleri 

ve apronları ve park yerleri tasarladık ve inşa ettik ve Af-

ganistan çapında yüzlerce kilometrelik ulusal otoyollar 

için yol rehabilitasyon hizmetleri sağladık. 

Dünyanın en zorlu yerlerinin bazılarında inşa edilmiş olan 

müstakil yakıt depolarına sahip küçük ve orta ölçekli güç 

üretim tesislerinin (1-10 MW) tasarım ve inşaatındaki 

deneyimimiz hepsinden iyidir. İletim ve dağıtım 

hatlarının yanı sıra ilişkili transformatörler ve santraller 

inşa ettik ve kurduk. 

 

Su ve kanalizasyon sektörü uzmanlığımız, 50›den fazla 

dikey inşaat projesi için, mikro hidroelektrik barajların 

tasarımı, hem büyük hem de küçük uygulamalar için 

atıksu arıtma tesislerinin tasarımı/inşası ve tüm su 

altyapısı (örneğin, su temini, dağıtımı ve arıtımı) ve kan-

alizasyon altyapısının tasarımı ve kurulumunu içerir. 
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ULUSLARARASI GELIŞME 

Ti, bir mühendislik ve yönetim danışmanlık şirketinden 

daha fazlasıdır: İstikrar, sürdürülebilirlik ve kapasite 

oluşturmayı sağlayarak, yerel gelişimde aktif bir rol 

oynarız. Hükümet yetkililerinin toplum ihtiyaçlarına 

karşılık vermesine yardım eden teknik danışmanlık hiz-

metleri sağlarız ve bizim danışmanlarımız temiz su, 

güvenli yollar, çevre koruma, sağlık hizmetleri ve 

diğerleri gibi zaruri hizmetler sunmada uluslararası en iyi 

uygulamaları paylaşırlar—ve tüm bunlar yalnızca 

gelişmeye değil, istikrara da katkıda bulunur. Aslında, Ti 

15 yıllık tarihimiz boyunca 2.500›den fazla insanı isti-

hdam etmiştir. Çoğu yeni becerilerini kamu ve özel 

sektördeki firmalardaki kariyerlerinde uygulamaya de-

vam etmiş olan bu çalışanlar için bir platform sağladık. 

Eğitim. Ti, güçlü, iyi eğitimli, becerikli çalışanlardan 

oluşan bir kadro yaratmayı hedefleyen, sağlam bir kapa-

site oluşturma programına sahiptir. Afganistan›da, 

eğitimimiz çalışanların istihdam edilebilirliğini 

geliştirmek için bir dizi disiplini kapsar, belirli proje ih-

tiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır ve öğrenilen 

becerilerin uygulamaya konulabilmesi için (alan 

çalışmasının yanı sıra) sınıf çalışması gerektirir. Bu 

eğitimi, çalışanları kendi alanlarındaki yeniliklerle aynı 

seviyede tutmak için tasarlanmış bir sürekli eğitim pro-

gramıyla geliştiririz. 

Kalıcı Olan Destek. Deneyimlerimiz bize Ti projelerinin 

yararlarının kendi personelimiz için istihdamın çok 

ötesine gittiğini göstermiştir; çalışmalarımız yerel 

yükleniciler, çalışanlar ve tedarikçilere ulaşır ve binlerce 

kişinin yaşamını olumlu bir biçimde etkiler. 

Ekonomik açıdan uygun ürün ve hizmetler sağlayan 

küçük işletmeleri destekleriz ve girişimci birey ve ekipler 

için başlangıç finansmanını sağlarız—bunlar kendi 

kendine yetmeye yönelik devam eden gelişimin içindeki 

en önemli malzemelerdir. 

 

Küçük işletme gelişiminde (örneğin, finans, yönetim, pa-

zarlama ve insan kaynakları süreçleri) eğitim sağlayarak, 

müşterilere uzmanlaşmış ve yaratıcı güç yelpazelerini 

geliştirirken, girişim ve başarıya model oluşturan gi-

rişimci bir merkez gibi hareket ederiz. 

LOJISTIK VE YAŞAM DESTEĞI 

Lojistik ve Yaşam Desteği aynı paranın iki ayrı yüzüdür: 

Projelerin başarılı olması için her ikisinin de iyi yapılması 

gerekir ve hem insanlar hem de malzemeler için güven-

liği sağlamak için her ikisi de deneyimli insanlar ve sis-

temler gerektirir. 

Ti, tedarik, taşıma, depolama, konutlar ve işyerleri gibi, 

tam bir lojistik hizmetler yelpazesi sunar. Bilgisayarlı en-

vanter kontrol sistemimiz, çok önemli malzemelerin za-

manında gelmesini sağlamak için, malların tedarikçiden 

depoya, oradan da proje alanına akışını yönetir. 

Ti, ham ve işlenmiş malzemeleri Afganistan›ın tüm iller-

ine taşır. Lojistik Bölümümüz, tüm mal türleri için en 

güvenli ve ekonomik olarak en etkin taşımacılık yollarını 

seçmek için Tedarik ve Güvenlik Bölümlerimizle yakın 

ilişki içinde çalışır. 
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Ti, en iyi ekipman ve süreçlerin bile onları kullanacak 

güvenli personel olmadan başarılı olamayacağını anlar. 

İşte bu nedenle, Ti, personel ve çalışanlar için uzak yer-

lerde güvenli ve konforlu yemek yeme ve kişisel hijyen 

tesisleri sağlayan Yaşam Destek Alanları işletir. 

 

GÜVENLIK VE RISK YÖNETIMI 

Ti, Afganistan›da, Afgan İçişleri Bakanı (MOI) ve Afgan 

Kamu Koruma Kuvveti (APPF) ile uzun vadeli çalışma 

ilişkilerimizin bir sonucu olarak, meslektaşlarının 

güvenini kazanmıştır. Kendini kanıtlamış, entegre güven-

lik yönetimi yaklaşımımız aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 

Onlarca yıllık deneyimimiz, bize samimi bilgi ve esnek 

güvenlik hizmetlerinin iç işleyişine aşinalık sağlamıştır. 

Sonuç olarak, yerel bürokrasi ve güvenlik mekanizmasın-

dan minimum kesintiyle etkin işlemleri kolaylaştırırken, 

(müdahale yerine) toplum desteği kazanabiliriz. Perso-

nelimiz dikkatli bir biçimde seçilmiş ve kapsamlı gerçek 

dünya deneyimi için tamamen incelenmiştir: Müşter-

ilerimiz ve biz APPF kural ve yönetmeliklerine tam olarak 

uyan devam eden güvenlik eğitiminden yararlanırız. 

Rekabetçi bir Güvenlik Avantajı. Potansiyel uluslararası 

ortakların daha hızlı harekete geçmelerini sağlayarak on-

lara rekabet avantajı sunarız, daha verimli ve uygun mali-

yetliyiz (güvenlikten ödün vermeden) ve derhal, hızlı bir 

şekilde yanıt veririz. 

PROGRAM VE FINANSAL YÖNETIM 

Ti, kurumsal ve proje bazlı finansal muhasebe ve kontrol 

sistemleri de dahil olmak üzere, kendi personeli içinde 

kapsamlı program yönetiminde üstün yetenekler için on-

larca yıla dayanan deneyimden yararlanır. 

Eğitim ve iş başında kapasite geliştirme çabalarına ek 

olarak, Ti proje ve finansal yönetim için kendini 

kanıtlamış yazılım uygulamaları kullanır. Ti, ayrıca, saha 

dışı eğitime yatırım yapmış ve Genel Olarak Kabul Edilen 

Muhasebe İlkeleri (GAAP) ve proje yönetiminde en iyi uy-

gulamalara bağlı olan eğitim fırsatları ve mesleki 

değişimler sağlamıştır. 
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Ti personeli, A. B. D. Federal Edinme Yönetmeliği, FIDIC 

(yaygın olarak Uluslararası Müşavir Mühendisler Feder-

asyonu olarak bilinen Fédération Internationale Des In-

génieurs-Conseils) ve diğer kılavuzlara gerektiği gibi uy-

gun olarak, sözleşme yönetimi ve finansal muhasebeye 

uyum konusunda geçmiş performansa sahiptir. 

Anahtar Teslimi Proje Yönetim Yetenekleri. Şeffaf, ön-

görülebilir sonuçlar sağlamak için proje yönetim sü-

reçlerimizi onlarca yıl boyunca sürekli olarak geliştirdik. 

Ekibimiz, anahtar teslimi finansal kontrol hizmetleri, 

sözleşme yönetimi, fon harcamaları ve hibe yönetimi de 

dahil olmak üzere, diğer kuruluş ve fon sağlayıcıları için 

proje yönetimi için bir platform bile sağlayabilir. 

İŞLEMLER VE BAKIM 

Ti, rutin hizmetler ve önleyici düzeltici faaliyetlerden 

tesis sistem ve ekipmanlarının acil durum bakımına ka-

dar değişen bir yelpazede desteğin tam bir spektrumunu 

içeren İşlemler ve Bakım (İ&B) Hizmetlerini sağlar. 

 

Ti, bakım ve onarım personelinin makine ve sistemleri 

orijinal performans özelliklerine göre çalışır halde tut-

masını sağlayan, proje tasfiyelerinde ayrıntılı garanti 

yönetim planları hazırlar. İ&B uzmanlarımız, mekanik ve 

elektrikli inşaat sistem ve ekipmanlarını işletmek ve 

varlıkları yönetmek, envanteri kontrol etmek, yedek 

parça sunmak ve rutin bakım kontrollerini planlamak için 

özel yazılımları kullanmak üzere eğitilmişlerdir. Ti›nin 

İ&B deneyimi, bina sakinleri için artırılmış konfor ve 

güvenlik, mekanik sistem ve ekipmanların uzatılmış hiz-

met ömrü, azaltılmış enerji tüketimi ve kirlilik, güvenilir 

sistem performansı ve daha güvenli işlemler sağlar. 

İşletmeye Alma Hizmetleri. Ti›nin işletmeye alma hiz-

metleri arasında, inşaat aşaması desteği; sahada dene-

tim hizmetleri; elektrik ve mekanik sistemleri perfor-

mans değerlendirme; yapısal analizler ve yapı dene-

timleri; iç hava kalitesi testi; mekanik; elektrik ve sıhhi 

tesisat sözleşme belge akran değerlendirmesi bulunmak-

tadır. Yıllara dayanan pratik deneyimle, inşaat tahmin 

uzmanlarımız, yeni bina ile değiştirmeye karşı 

rekonstrüksiyon/rehabilitasyonun maliyet ve faydalarını 

incelemek ve belirlemek için kesin tahminler elde etmek 

üzere sofistike yazılımlar kullanır. 
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ÜRETIM VE İMALAT  

 

Talep Üzerine Üretim Kapasitesi. Ti›nin Üretim ve İma-

lat Birimi (PMU), inşaat malzemeleri ve imal edilmiş 

ürünler üretir ve bunları Afganistan›daki çeşitli müşter-

ilere satar. Ti›nin ana ürünleri arasında, beton duvar ün-

iteleri, beton, agrega ve yol malzemelerinin yanı sıra 

öndökümlü beton ve özel fabrikasyon metal ürünleri 

bulunmaktadır. Biz, asfalt tesisleri, agrega taş kırma 

tesisleri, agrega karıştırma tesisleri, kum yıkama tesisleri 

ve beton karıştırma tesisleri gibi sahada üretim tesisler-

ine sahibiz ve bunları işletiriz. 

 

Ti ayrıca trafik kontrol araçları (örneğin, beton bariyerler, 

Teksas bariyerleri ve tabelalar) ve kuvvet koruma çözüm-

leri imal eder ve satar. Elektrik paneli imalat bölümümüz, 

en kaliteli malzemeleri kullanarak, müşteri koşullarına 

uygun olarak, küçük ve büyük panelleri tasarlar ve üretir. 

Nakliye konteynerlerini saha ofisleri, yemek ve yatak 

odaları ve güvenlik noktalarına dönüştürüp, bunları Af-

ganistan çapında sunabiliriz. Ti›nin PMU›su, Kabil›deki 

Kabil-Nangarhar karayolunun hemen ötesinde, Pol-e-

Charki Yolu›nun üç mil doğusunda uygun bir biçimde yer 

almaktadır. 1.200 m2 büyüklüğünde bir depo ve 3.700 

m2 büyüklüğünde bir teslim alma alanı, 14.000 m2 

büyüklüğünde bir Tedarik Depolama Alanı, ofisler ve bir 

tamirci dükkanı içerir.  Ti, PMU›ya 2006 yılından beri sa-

hiptir ve işletmektedir. 

Ti, müşterilere yerinde yerel işgücü tarafından üretilmiş 

kaliteli ürünler sağlayarak, onlara her gün ihtiyaç duy-

dukları ve kullandıkları ürünlerle ilgili güvenilir üretim ve 

teslimat, USACE sertifikalı kalite ve uygun fiyat sunar. 

 

MÜŞTERILER VE ORTAKLAR 

2004 yılından bu yana, Ti, sayısız A. B. D. Hükümet Ku-

rumu, KfW, Afganistan Amerikan Üniversitesi (Afgani-

stan Amerikan Üniversitesi Dostları tarafından bir hibe 

ile finanse edilen) ve diğer müşteriler için 80›den fazla 

proje üstlenmiştir. 

 

Ti›nin prekast beton ürünleri A. B. D. 

Mühendisler Kolordusu›nun kalite 

koşullarını karşılar veya aşar. 

KOŞULLARI AŞMA 

“Ti’s entire team has a commitment to pro-

vide the best end product for the final cus-

tomer. Ti’s Team is exemplary in their sup-

port of the US Government’s mission in  

Afghanistan and in the top 1 percent of all 

contractors working in the AEN District.” 

~ Afghan National Police Border  
Police Zone Command, Gardez 

CUSTOMERS – IN THEIR OWN WORDS 
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Ti, projelerinin çoğunda, başlıca yüklenicidir. Başarılı 

geçmişinin temelinde, Ti, aşağıdaki endüstri liderleri de 

dahil olmak üzere, takip ve projelerinde bir dizi firmayla 

da ortaklık kurmuştur: 

 AECOM 
 Chemonics 
 DAI 
 Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri (GEH) 
 Dexis Consulting Group 
 Çevresel Danışmanlar ve Yükleniciler (ÇDY) 
 Afganistan Amerikan Üniversitesi Dostları 
 General Dynamics Bilgi Teknolojisi (GDBT) 
 General Dynamics Arazi Sistemleri (GDAS) 
 IAP Worldwide Services 
 ITT Corporation 
 Uluslararası Kent/İlçe Yönetim Birliği 
 KfW Group 
 Louis Berger Group 
 Uluslararası Yönetim Sistemleri (MSI) 
 Mideast Construction 
 Millenium Partners 
 Perez APC 
 Perini Management Services, Inc. 
 Proccea Construction Co. (Türkiye) 
 SEGURA Consulting, LLC  
 Stanley Consultants 
 Tetra Tech, Inc. 
 Yenigün Construction Industry & Commerce, Inc. 

TESCILLER, ÜYELIKLER VE SEÇKIN ÖDÜLLER 

Sertifikalar ve Tesciller 

 ISO 9001:2008 Onaylı 
 Ticari ve Devlet (CAGE) Kodu ve NATO (NCAGE) 

Kodu 
 Ödül Yönetimi Sistemi 
 Performans ve Bütünlük Bilgi Sistemi Federal Ödül 

Kazananı (FAPIIS) 
 TRACE Rüşvetle Mücadele Uyumluluğu 
 Afganistan Yatırım ve Destek Ajansı (AISA) 

Uluslararası (U) ve Yerel (Y) Lisansları 
 Ticaret Sertifikası Bakanlığı, Afganistan 
 Risk Yönetimi Şirketi (RMC) Lisansı, Afganistan 

 

 

 

Mesleki İştirakler ve Üyelikler 

 Afgan-Amerikan Ticaret Odası 
 Afgan İnşaatçılar Birliği 
 Amerikan Planlama Birliği/Uluslararası Bölümü 
 Amerika Su İşleri Birliği (AWWA) 
 Amerikan Askeri Mühendisler Derneği (SAME) 
 Uluslararası Gelişme Derneği (SID), Washington DC 

Yönetici Ekip tarafından Mesleki Sertifikalar 

 Amerikan Sertifikalı Plancılar Enstitüsü (AICP) 
 Amerikan Endüstriyel Güvenlik Derneği (ASIS),  

Uluslararası 
 Sertifikalı Koruma Profesyoneli (CPP) 
 Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi (OSHA) 
 Profesyonel Mühendis (P.M.) 

Seçkin Endüstri Ödülleri 

 AACC Yılın İş Adamı: Ti CEO›su Aziz Azimi 
 Yılın Yeterlik Oluşturma Ödülü: USACE ve AACC 
 Yılın Yüklenicisi için Yöneticinin Yıllık Güvenlik 

Ödülü: USACE 
 USACE Takdir Belgeleri (sayısız) 
 USACE Yöneticinin Paraları (sayısız) 

 

USACE Dergi Tanınırlığı 

 USACE Engineering Freedom: Yüklenici 2010 Yılı 
Güvenlik Ödülünü Alır 

 USACE Freedom Builder: Ulusal Polis Eğitimi 
Merkezi 2010 

 USACE Freedom Builder: Yol Projesi Kabil›den 
Bagram›a Uzanıyor 2009 
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Contact Us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. D. Genel Merkez Kabil, Afganistan Dubai, BAE 

1820 N. Fort Myer Drive 

Suite 530 

Rosslyn, VA 22209 USA  

Tel: +1-703-243-1975 

email@technologistsinc.com 

305 Shash Darak Avenue  

9th  District 

Kabil, Afganistan 

Tel: +93-791-60-64-64 

email@technologistsinc.com 

Hamriyah Free Zone  

Sharjah – United Arab Emirates 

P.O. Box No. 49183 

Tel: +971-50-35581-40 

email@technologistsinc.com 

 

 Sayed Aziz Azimi 
Kurucu, Başkan ve CEO 
Mobil. 202.486.3000 
Ofis. 703.243.1975 dahili 8103 
E-posta. azimi@technologistsinc.com 

 Michelle Crawford 
İdari İşler Sorumlusu (CAO) 
Mobil. 843.475.3988 
Ofis. 703.243.1975 dahili 8132 
E-posta. mcrawford@technologistsinc.com 

 Tümay Evcimen 
İşletme Geliştirme Yöneticisi ve Operasyon Koordi-
natörü, Afrika ve Avrasya 
Mobil. +90.532.666.6926 
E-posta. tevcimen@technologistsinc.com 
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