








Dorce Prefabricated Building & Construction Industry Trade Inc., founded in 1982, is a Turkish General Contractor with a vast 
worldwide experience, which provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for projects requiring high quality 
services in extreme environments. 

Dorce Inc. undertakes projects for Governmental Authorities (Ministries, Governorates, Embassies etc.) and the clients in Oil, Gas and 
Energy Industry, Mining Industry, Construction Industry, Militaries, International and non-profit Organizations, etc. all around the 
World.

On the other hand, Dorce owns one of the largest prefabricated steel structure manufacturing facilities in the world located in Ankara, 
Turkey. Dorce provides Turnkey Solutions of design & build projects (procurement, production, logistics, delivery, assembly, 
infrastructure, civil works, testing, commissioning) such as hospitals and clinics, schools, residences, petroleum-mining-military 
camps, refugee camps, containerized modular units, workshops and warehouses, industrial and social facilities, etc.

Dorce stands out with its ability to quickly mobilize & operate in the harshest conditions in several countries at the same time.

Dorçe ranked in;
• ENR Top 250 International Contractors,
• Turkey’s Top 50 Service Exporters,
• Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises,
• Turkey’s Top 500 Exporters and 29th in the ferrous and non-ferrous precious metals sector.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., 1982’de kurulan, Dünya çapındaki tecrübesi ile en zor iklim koşulları altında, yüksek 
kalite ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat servisleri veren Türk Ana Müteahhit firmasıdır.

Dorçe A.Ş. Dünya çapında, Petrol, Doğal Gaz, Enerji, Maden, Rafineri ve İnşaat sektörlerine, hükümet makamlarına (bakanlıklar, 
valilikleri, elçilikler, vb.), Askeriyelere, Uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlarına, vb. dahil olmak üzere aşağıdaki 
alanlarda projeler tamamlamıştır.  

Aynı zamanda, Dorçe A.Ş., dünyada ki en büyük prefabrik çelik yapı üretim tesislerinden birine sahiptir. Tesisi Türkiye, Ankara’da yer 
almaktadır. Dorçe hastane, klinik, okul, konut, petrol-maden işçi kampları, askeri ve mülteci kampları, modüler üniteler, depo ve 
atölyeler, endüstriyel ve sosyal tesisler gibi ‘tasarım ve inşaat’ projelerin (tedarik, üretim, lojistik, teslimat, montaj, altyapı ve inşaat 
işleri, test etme, devreye alma) Anahtar Teslim Çözümlerini sunmaktadır.

Dorçe A.Ş. aynı anda farklı ülkelerde, ağır şartlar altında, hızlıca mobilize olup faaliyet gösterme gücü ile ön plana çıkmaktadır. 

Dorçe;
• İnşaat Şirketi olarak, Türkiye ve Dünya genelinde ‘ENR Uluslararası Müteahhit Firmalar’ listesi ilk 250,
• Yurt dışına hizmet ihracatında, Türkiye’de ilk 50,
• Sanayici şirket olarak, Türkiye’de ilk 500,
• İhracat şirketi olarak, Türkiye’de ilk 500 içerisinde yer almaktadır.
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Aktogay Expansion Project - 2620 Man Accommodation Camp Construction / Kazakhstan
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