
 



Geçmişin tecrübesini, geleceğin mühendisliğine katarak, yöneldiği her alanda alternatif 
çözümler üretmektedir. 

ASD GROUP Mühendisl ik ve Danışmanlık Anonim Şirketi, konularında uzman kadrosu ile 
ağırl ıkl ı olarak yenilenebil ir enerji alanında yıl lardır Türkiye’nin önde gelen yatır ımcılarına 
mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Produces solutions in all fields by adding the background experiences to engineering of 
the future ASD GROUP Engineering and Consultancy INC.,is providing the engineering 
and consultancy services mostly in the field of renewable energy to foremost investors 
of the World with the experienced personnel cadre.

Kurulduğu günden bugüne ASD GROUP, çağın gereklerini doğru kavramış yönetim 
yapısı ve akılcı mühendis kadrosu ile doğru ve hızl ı çözümler sunmaktadır. Teknolojik 
gelişmeleri takip ederek, sürekli bir i lerleyiş içinde bulunan ASD GROUP, alternatif 
çözümler üreterek, proje yatır ımlarının uygulanabilir l iği konusunda gerek ekonomik 
gerekse teknik çalışmalarıyla yol haritasını çizer.

ASD GROUP represents accurate and quick solutions with the administration 
structure that understands the requirements of the age and the rational engineer 
cadre.ASD GROUP, being in continous progress, presents roadmaps with both 
economic and technical study through following technological improvementsby 
producing alternative solutions about the feasibility of investments.

GEÇMİŞİN TECRÜBESİ, 
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 KIYI VE LiMAN



HİZMETLERİMİZ
MAIN HEADINGS

FİZİBİLİTE RAPORLARI
FEASIBILITY REPORTS

YATIRIM & İNCELEME RAPORLARI
INVESTMENT & ASSESMENT REPORTS

BANKA RAPORLARI
BANK REPORTS

KESİN PROJELER
FINAL DESIGN

UYGULAMA PROJELERİ
DETAILED DESIGN

İŞ SONU PROJELERİ
AS -BUILT

İYİLEŞTİRME PROJELERİ
IMPROVEMENT DESIGN

Engineering

EPC

Procurement
Construction



ASD GROUP  İnşaat, Elektrik, Makine, Jeoloji, Ziraat ve 
Çevre Mühendisl iği gibi çeşitl i disiplinlerden oluşan 
tecrübeli uzman kadrosu ile ülkemizde ve dünyada 
yapılan birçok projenin planlama aşamasından 
işletmeye alma safhasına kadar çeşitl i aşamalarında 
mühendislik hizmetleri alanında çalışmaktadır.
 
Uzmanlık alanlarımız barajlar; hidroelektrik santrallar; 
sulama ve drenaj; otoyollar, karayolları, su temini ve 
arıtması, atıksu arıtma tesisleri ; kentsel ulaşım, tüneller; 
pompa istasyonları; endüstriyel yapılar; geoteknik, 
elektro-mekanik, ve çevresel değerlendirme 
konularını kapsamaktadır. Firma içindeki uzmanlaşmış 
tasarım grupları ve destek birimleri yukarıda belirt i len 
alanlarda teknik hizmet sağlamaktadırlar.

ASD GROUP is working in the field of engineering services 
in various stages from planning operational, with many 
experienced professionals at both our country and the world 
with various specialized disciplines such as Civil, Electrical, 
Machine, Geology, Agricultural and Environmental 
Engineering.
 
Our areas of expertise are dams; hydroelectric power 
plants; irrigation and drainage; highways, water supply and 
treatment, wastewater treatment plants; urban transport, 
tunnels; pumping stations; industrial superstructures; 
geotechnical, electro-mechanical, and environmental 
assessments. Specialized design groups and support 
departments within the company provide technical services 
in the areas mentioned above.

Mühendislik
Engineering



DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
CONSULTANCY SERVICES

PROJELENDİRME HİZMETLERİ
DESIGN SERVICES

BANKA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BANK CONSULTANCY

YATIRIM DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI
INVESTMENT EVALUATION CONSULTANCY

İNŞAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
CONSTRUCTION CONSULTANCY SERVICES

ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (SU, GÜNEŞ, RÜZGAR)
ENERGY CONSULTANCY SERVICES (HYDRO, SOLAR, WIND)

ELEKTROMEKANİK TEÇHİZAT TEMİNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT SUPPLY CONSULTANCY SERVICES

İŞLETMEDEKİ TESİSLERİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
FACILITIES IN OPERATION CONSULTANCY SERVICES

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES

FİZİBİLİTE RAPORLARI HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ
PREPERATION AND EVALUATION OF FEASIBILITY REPORT

İNŞAAT KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF CIVIL WORKS FINAL DESIGN

HİDRO-MEKANİK KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL DESIGN

ELEKTRİK KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF ELECTRIAL FINAL DESIGN

İNŞAAT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF CIVIL WORKS DETAILED DESIGN

HİDRO-MEKANİK İMALAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL MANUFACTURE DESIGN

ELEKTRİK TATBİKAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION ELECTRICAL DETAILED DESIGN

İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF IMPROVEMENT AND EMPOWERING DESIGN

YOL VE TÜNEL PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF ROAD AND TUNNEL DESIGN

SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PREPERATION OF IRRIGATION AND DRAINAGE DESIGN

KÖPRÜ VE VİYADÜK PROJELENDİRME HİZMETLERİ
PREPERATION OF BRIDGE AND VIADUCT DESIGN

KIYI VE LİMAN YAPILARI PROJELENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
COASTAL AND HARBOR STRUCTURES DESIGN AND CONSULTANCY 



Teklikten, bütünselliğe giden yolda, ASD GROUP, 3E kuralını esas alır: 

Emniyet, Ekonomi ve Estetik. 

Bu değerlere yatırımın fikir aşamasından (fizibilite) başlayarak nihai noktası olan iş sonu 
projelerinin yapımı dahil olmak üzere süreç boyunca sadık kalınır. Çünkü kalite, bir işin en 
başından ele alınarak sonuna kadar aynı doğrultuda istikrarlı bir şekilde devam edildiğinde 
ortaya çıkar. 

ASD GROUP olarak, her bir projeye bunun bilinci ile başlanır ve aynı bilinç ile başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılır.Projelerin hayata geçirilmesinin her aşamasında ASD GROUP yer almaktadır. 
Yatırımcılar ile birlikte projenin fizibilitesinden başlamak suretiyle her aşamada yer alır. Kesin 
ve uygulama projelerinin hazırlanması, İdare’nin görüşlerinin değerlendirilmesi, sahada 
değerlendirmelerin yapılması, işletme şartnamelerinin ve diğer tüm teknik şartnamelerin 
oluşturulması süreçlerin bir kısmıdır. 

İşletmedeki veya tasarım aşamasındaki projeler, saha ve ofis çalışmaları yapılarak incelenir. 
Yatırımın ekonomik ömrü göz önüne alınarak, tesislerde gerek işletmeye gerekse üretime 
yönelik verim kaybına neden olabilecek durumlara karşın hidrolik, yapısal, mekanik, elektrik 
ve jeolojik alanlarında, konularında uzman mühendislerce, değerlendirmeler yapılır. Bu 
alanlara yönelik olarak tespitler ve iyileştirme çözüm önerileri raporlanarak sunulur. 

Ayrıca tasarım aşamasındaki projeler için maliyetin olması gereken mertebeye indirilmesine 
yönelik eniyileme çalışmaları da bu kapsamda yapılır. Talep edilmesi durumunda 
çalışmalar detaylandırılarak gerekli tasarımlar 3E kapsamında hazırlanır.

In the way that is going from unity integrity ASD GROUP use the rules:

Safety, Economy and Esthetic.

Devoted to these values from the feasibility to the final designs because, quality appears 
when it’s done from beginning to end in the same direction that is stable manner.

ASD GROUP begins and finishes designs with the concious of quality.
ASD GROUP is located at each stage of the implementation of the project. They takes 
part with the investors at all degree of projects that start from feasibility. Preparation of final
and detailed designs, assesment of administrations’ ideas, assesment in the field, 
preparation operation of specification and all other technical specification.Keeping in 
view economic life time of investment, evaluations are done in facilities nothwithstanding
the situations that are intended both management and production causing the loss of 
performance by specialists in the fields of hydraulic, structural, mechanical, electrical 
and geological. Identifications and remediation solutions are reported and presented 
according to these areas.

In addition, the cost optimization studies to download the required order in this context are 
done for the project that is in the design stage.



İnşaat Taahhüt ve Tedarik
Procurement & Construction

Projenin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm 
mühendislik, satın alma ve yapım faaliyetlerini 
kapsamında barındıracak biçimde üstlenilen 
kontrat şekliyle EPC sistemi , ASD GROUP 
güvenil ir l iği ve tecrübesi i le sizlere sunulmaktadır.
 
Planlama aşamasından işletme safhasına kadar 
tüm hizmet, üretim, teslim ve montaj dahil 
işlemlerin yapımı sırasında tecrübeli ve uzman 
kadrosu ile ASD GROUP ülkemizde ve dünyada 
büyük ölçekli projelerde yer almaktadır.  

All the engineering, procurement and construction 
activities required to realize the Projects are 
presented to you through the EPC system via ASD 
GROUP credibility and experience.
 
ASD GROUP is located in large scale projects in 
our country and in the world with experienced and 
expert staff during the process including all service, 
production, delivery and installation from planning 
stage to operation stage.



www.asdgroup.com.tr
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