
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

                                                          HAKKIMIZDA 
1974 'den bugüne GÜVEN TESİS EDER 
 

 
        www.intikos.com 

 

İNTİKOŞ İNŞ. ve TİC. KOLL. ŞTİ 

Şirketimizin temelleri 1974 yılında atılmış olup etkin 
yönetim anlayışı ve doğru stratejilerle kısa zamanda 
sektörde öne çıkmayı başarmış ve bugün ismiyle 
güven veren bir taahhüt firması niteliği kazanmıştır. 

 

Şirketimiz, elektrik ve mekanik malzemelerin 
ihracatı, ithalatı ile perakende ve toptan satışını 
yapmakta, elektrik ve mekanik tesisatlara yönelik 
profesyonel bakım – onarım, teknik servislik 
hizmetleri vermekte ayrıca özel ve devlet sektörüne 
ait taahhüt işlerini gerçekleştirmektedir. 

 

Gerek nitelikli kadrosu ve gerekse kaliteden ödün 
vermeyen hizmet anlayışı ile birçok önemli projenin 
yapımına imza atan İntikoş, hizmet verdiği Kurumlar 
ve İdarelere sunduğu hizmetler ile yüksek bir kalite 
ve güven düzeyini yakalamıştır. 

 

Şirketimiz, sürekli gelişim ilkesi ve istikrarlı 
yatırımlarıyla sektördeki güçlü konumunu 
pekiştirmektedir. Güçlü finansal yapısı, kurumsal 
yönetim anlayışının yanı sıra kurulduğu 1974 
yılından bugüne kadar kazandığı bilgi birikimi ve 
profesyonel hizmet anlayışı ile inşaat, elektrik ve 
mekanik sektöründe başarılı projelere imza atmış 
olan İntikoş, Türkiye genelinde yüksek kalite ve 
standartlarda hizmet sunmaktadır. 

 

Yapımını gerçekleştirdiği tüm proje ve faaliyetlerde 
uluslararası kalite, çevre ve güvenlik yönetmeliklerini 
takip eden firmamızın ana stratejisi; temel faaliyet 
alanı olan İnşaat, Elektrik ve Mekanik sektöründeki 
özellikli konumunu korumak ve güçlendirmek, 
gelişme ve büyüme stratejisi ise; ulusal projelerin 
gerçekleştirilmesi ile kazanılan yıllara dayalı 
deneyim ve bilgi birikimi ile uluslararası projelere 
imza atmaktır. 

 

Sektöründe kaliteden asla ödün vermeden 
profesyonel uygulamaları ile taahhüt işlerinde 
kendini daima ileriye taşımayı hedeflemektedir. 
Şirketimiz, gelişen teknolojik ürünleri tüm 
projelerinde uygulamayı prensip edinen; ihtiyaçlara 
uygun hizmetler sunarak ticari ilişkiler bakımından 
güvenilir, işini eksiksiz, zamanında yerine getiren, 
daima kaliteli hizmet ve çözümler sunan bir taahhüt 
firmasıdır. 

 

Senelerin getirmiş olduğu piyasa tecrübesi ve bir çok 
koldan yürüttüğü işler ile güvenilirliğini kanıtlamış, 
müşteri memnuniyetini yüksek tutmayı başarmış ve 
girdiği her işte kaliteden ödün vermeden çalışmıştır. 
Firmamız donanımlı teknik kadrosu, özellik arzeden 
ve çok kısa sürelerde bitirilmesi gereken birçok 
projeyi de zamanından önce ve eksiksiz olarak 
teslim etme başarısını göstermiş ve ilgili kuruluşların 
takdirlerini kazanmıştır. 

 

Taahhüt grubu olarak özel ve devlet sektörüne ait 
önemli yatırım projelerinin Elektrik ve İleri Teknoloji 
Elektronik işlerini taahüt etmiş ve başarı ile 
tamamlamıştır: Çukurova Üniversitesi inşaatları, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
fabrikaları, Migros T.A.Ş.' ye ait Mağazalar, Sinema 
ve Kültür Merkezleri, Oyak İnş. A.Ş. 'ye ait muhtelif 
Konut ve OYPA mağazaları işleri, Hastaneler, 
McDonald's restoranları, Starbucks vb. Mağazaları 
ve daha birçok dalda işi başarıyla bitirmiş ve 
bitirmeye de devam etmektedir. 

 

Ayrıca kurmuş olduğu servis ağı ile Türkiye 
genelinde Teknik Servis Hizmeti vermektedir. Bu 
hizmeti kurduğu çağrı merkezinden, eğitimli, 
tecrübeli idari ve teknik kadrosu ile sağlamaktadır. 

 

Eğitimli ve deneyimli personeli, yüksek kalite ve 
kapasitede mevcut makine ekipmanı, bina, tesis ve 
araçları ile yenilikçi, dinamik ve üretken yapısı ile 
başarılarını sürdürmeye devam etmektedir. 

 

İlkemiz : "Bir Kere Yap, Doğru Yap. - 

Make It Once, Make It Right." 
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  ELEKTRİK TAAHHÜT 

1974 yılından bugüne Elektrik alanında gerçekleştirdiği tüm 
taahüüt işlerinde İntikoş sektörde KALİTE ve GÜVENİN 
simgesi olmuştur. Resmi, Askeri ve Özel sektörde bir çok işin 
altında imzası bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. 

 

  MEKANİK ve SOĞUTMA TAAHHÜT 

Endüstriyel Mekanik (HVAC, Yangın Sistemi) ve Soğutma 
alanında uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeye ek olarak, 
kaliteli işçilik ve malzeme ile taahhütlerimizi gerçekleştirmeye 
devam etmekteyiz. 

   İNŞAAT TAAHHÜT 

İnşaat taahhütü olarak firmamız, devlet ve özel sektöre ait 
kurum ve kuruluş binalarının yapımı, tadilatları, yenilenmesi 
vb. inşaat işlerini üstlenmiş ve üstlenmeye devam etmektedir. 

  ÜRÜN SATIŞI 

Toptan ve Perakende Elektrik, Mekanik ürünlerin satıldığı 
mağazamız, 1974 yılından bugüne Ankara'nın ticaret merkezi 
Ulus' da hizmet vermektedir. Yılların verdiği piyasa bilgisi ve 
müşteri ilişkileri ile kalite anlayışını sürekli geliştiren ve 
müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayan mağazamızda, 
hem parekende hem toptan malzeme satışları 
gerçekleştirilmektedir. 

 

   ELEKTRİK-MEKANİK SERVİS 

Elektrik-Mekanik Teknik Servis; elektrik, elektronik tesisat ve 
bileşenleri, endüstriyel soğutma ve mekanik cihaz, makine , 
ekipmanları kapsayan; periyodik olarak bakımların 
yapılmasını, arızaların giderilmesini, acil durumlarda 
müdahale etmeyi içeren departmanımızdır. Hız, kalite ve 
güven anlayışını ilke edinmiş deneyimli uzman mühendis ve 
teknik personeli ile, tüm TÜRKİYE genelinde elektro-mekanik 
bakım ve onarım hizmeti vermektedir. 

 

KLİMA TEKNİK SERVİS 

Klima servisliği alanında uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe, 
kaliteli işçilik ve malzeme ile hizmetlerimizi 
gerçekleştirmekteyiz. Yetkili ve Özel Servis olarak bakım, 
onarım, demontaj ve montaj işlerinde konusunda uzman 
personelleri ile profesyonel servislik hizmeti sunulmaktadır. 

  EL ALETLERİ TEKNİK SERVİS 

El aletleri konusunda belirli markalara ait yetkili servislik ve 
diğer markalara ait özel servislik yapmaktayız. Konusunda 
uzman personeli ve her türlü yedek parça stoğu ile hızlı, 
kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını, yüksek müşteri 
memnuniyetiyle sağlamaktayız. 

   TEKNİK ÖLÇÜMLER 

Teknik Ölçümler; senelerin getirmiş olduğu Teknik bilgi 
birikimi ile elektrik tesisat muayenesi, topraklama ölçümü, 
aydınlık seviyesi ölçümü, ses ölçümü vb. teknik ölçümlerin 
sahada yapılmasını ve sonuçların raporlanmasını 
içermektedir. 

  PATENTLİ ULTRASONİK YIKAMA 

Ultrasonik Yıkama ve Revizyon; Uzun süre kullanılması 
sonucu, yağ, kir ve is ile kaplanmış Aydınlatma Armatürleri, 
Reflektörleri, Metal Asma Tavan Panelleri, Havalandırma 
Menfezleri ve Jaluzi Storların patentli ultrasonik sistem ile 
detaylı temizliklerinin yapılarak ürünlerin sıfırlanması ve 
hurdaya ayrılmak yerine yeniden kullanılabilir sıfır ürünler 
haline getirilmesi işidir. Ultrasonik temizleme, elle yapılan 
temzilemeye göre 16 kat daha fazla etkilidir.  
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TSE - HYB  / HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 

 

Sertifika No: 06 - HYB - 2879 

 

Sertifika İçeriği:  

Türk Standartı  TS12541 - (22.03.1999) ELEKTRİK İÇ TESİSATI MONTAJ, BAKIM VE ONARIMINI  

YAPAN İŞ YERLERİ- GENEL KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN İŞ YERİ 

 

 

ISO 9001:2008  /  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI 

 

Sertifika No: K - QM - 2980 

 

Sertifika İçeriği:  

ELEKTRİK ve MEKANİK ŞALT MALZEME SATIŞI, ELEKTRİK VE MEKANİK TAAHHÜT VE BAKIM, ONARIM, 

SERVİS HİZMETLERİ, ULTRASONİK YIKAMA HİZMETLERİ 

 

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ   /  PATENT  

 

Sertifika No: TR 2009 0795 Y 

 

Sertifika İçeriği:  

ULTRASONIK YIKAMA MAKİNESİ 

 

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ   /  TİCARİ MARKA 

 

Sertifika No: 200749298  

 

Sertifika İçeriği:  

İNTİKOŞ  Ticari Marka 
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