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HAKKIMIZDA

Firmamız, uydu görüntülerini kullanarak coğrafi bilgi 
sistemi (GIS) tabanlı altyapı planlama hizmetleri 
amacıyla 2004 yılında kurulmuş olup merkezi Ankara’da 
bulunmaktadır. Kuruluş tarihinden günümüze kadar 
altyapı projelerinde giderek uzmanlaşan grubumuz, 
tasarladığı onlarca proje ile çevreye duyarlı hizmetler 
sunmaktır. 
 
Firmamız, içme suyu ve atıksu arıtıma tesisi projeleri, 
altyapı şebeke tasarımları, taşkın koruma projeleri, 
havza yönetimi, jeotermal enerji zprojelerinde 
müşavirlik, danışmanlık ve kontrollük hizmetlerinde 
yoğunlaşmıştır. 

Firmamız, mühendislik ilkelerine bağlı bir işletme olarak; 
çevreye duyarlı, sonuca yönelik enerjik, dinamik, takım 
ruhu anlayışıyla çalışan ve dayanışmayı destekleyen; 
sürekli gelişim ve kalite odaklılığına inanmış; toplum 
ve çevre duyarlılığını ön planda tutarak, topluma en 
yararlı projeleri üreten bir kültüre sahiptir.

ABOUT US

Our Company ,with our center office in Ankara/Turkey, 
was founded in 2004 for the purpose of GIS (Geographic 
Information System) based infrastructure planning by 
using satellite oriented planning approach. Since the 
beginning, our team which has been getting specialized 
on infrastructure projects serves environmental-
friendly services in all projects that are designed.

services at water and wastewater treatment projects, 
infrastructure network designs, flood protection 
projects, watershed management and geothermal 
energy development projects.

       
Our firm fallows the principles of engineering;  sensitive 
to environment, result oriented, dynamic, works 
with sense of team spirit and supports solidarity; 
believes in necessity of sustainable development and 
quality. We have a culture that prioritizes the social 
and environmental sensitivity and creates the most 
beneficial projects for the society interest.

MİSYON

Uluslararası bilgi birikime sahip genç, dinamik, yaratıcı fikirlere sahip ve çözüm odaklı mühendis kadromuz ile, 
küresel ısınmanın çevreye verdiği tahribat, yakın gelecekteki su ihtiyacı ve doğal afetler neticesinde yaşanacak 
çevresel sorunların çözümünü öngören ve bu doğrultuda kıt kaynakların optimal kullanımını teşvik ve dizayn 
edecek, ihtiyaç sahibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının kullanımına sunulacak projeler geliştirmektir.

MISSION

Our engineering team is young, dynamic, creative; solution oriented and has international knowledge. Our mission 
is to improve the projects that can be offered to 
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Su & Atık Su Şebeke Tasarımı
Su & Atık Su Arıtma Tesisi Tasarımı
Yer Altı & Yüzey Suyu Planlaması
Havza Yönetimi
Ölçme
Jeotermal Enerji Planlaması
Yapı Mühendisliği
Proje Yönetimi

Water & Wastewater Network Design
Water & Wastewater Treatment Plant Design
Groundwater & Surface Water Planning
Watershed Management
Surveying
Geothermal Energy Planning 
Structural Engineering Project Management
Project Management
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İçme suyu  Arıtma Uygulamaları
Yüzeysel suların fiziksel arıtımı
(bulanıklık, bakteri, virüs ve sertliklerinin  giderilmesi) 
UV ve klorlamaya yönelik planlama ve tasarımı
Ters osmoz
Nano filtreleme
Ultra filtreleme
Mikro filtreleme

Water  Treatment Applications
Physical Treatment of Surface Waters 
(turbidity, bacteria, virus and hardness removal)
UV and Chlorination Planning and Design
Reverse Osmosis
Nanofiltration 
Ultrafiltration
Microfiltration

İçme suyu, Atıksu ve Yağmur suyu
Şebekesi Tasarımı Uygulamaları
İçme Suyu Şebeke Tasarımı
Atık Su Şebeke Tasarımı
Yağmur Suyu Şebeke Tasarımı
Şebeke Optimizasyonu
İçme suyu & Atık su Terfi Merkezi Tasarımı

Water, Wastewater and Rain Water
Network Design Applications
Water Network Design
Wastewater Network Design
Rain Water Network Design
Network Optimization
Water & Wastewater Pumping Station Design

Atık su Arıtma Uygulamaları
Evsel ve endüstriyel atık suların biyolojik,  
kimyasal ve fiziksel arıtımı
Arıtılmış atıksuların ( sulama suyu, derin deniz deşarjı ) 
geri dönüşümü ile kullanılabilir hale getirilmesi

Wastewater Treatment Applications
Biological, chemical and physical treatment 
of domestic and industrial wastewaters
Reuse applications (irrigation water, 
deep-sea discharge ) of treated wastewater

Proje Yönetimi Uygulamaları Project Management Applications

Jeotermal Uygulamalar Geothermal Applications

HİZMET ALANLARI    / 
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İçme Suyu & Atık Su Şebekesi Tasarımı

inşaat mühendisleri başta olmak üzere mühendislerden 
uygun maliyetli içme suyu ve atık su şebekelerini 
tasarlamaları istenmektedir. Tasarlanan şebekeler 
hem kullanıcılarının belirli ihtiyaçlarını karşılayabilmeli 
hem de bölgenin gelişimine karşılık verebilecek 
kapasitede olmalıdır. Altyapı sistemlerinin tasarımındaki 
yaklaşımımız projenin inşaatı ve de ömrü için en iyi 
çözümü üretmektir. Bu da tasarım ve malzemedeki tüm 
alternatifleri göz önünde bulundurarak sistemi modelleme 
ile mümkün olabilmektedir. Klasik mühendislik araçları 
ile yeni teknolojik gelişmeleri kendi tasarımlarımızda 
birleştirmekteyiz. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini 
kullanarak klasik harita altlığı kavramını yüksek 
doğruluklu sayısal platformla değiştirdik. Bu tüm proje 
alanını tek bir hamlede inceleyebilmemize imkan tanıdı. 
içme suyu ve atık su şebekesi tasarımlarında arazi ölçümü 
de gerekmektedir. GPS tabanlı yeni ölçme teknikleri ile 
birlikte coğrafi bilgi sistemi uygulamaları bizlere daha 
doğru sonuçlar vermekte, kısa sürede arazi verisini 
toplayıp kolayca arazi modelini üretebilmekteyiz.

Water & Wastewater System Design

Engineers, especially civil engineers, were always called to 
design water and wastewater systems in a cost-effective 
way. The system must also meet the users’ requirements, 

historical perspective in the search of the most cost-
effective design the emphasis have shifted to a certain 
extent. Our understanding while solving infrastructure 
systems is to provide optimum solution for the systems 
both in construction and lifetime. This can only be achieved 
by considering all alternatives both in design and material 
type during the modeling stage. We combine traditional 
engineering tools with new technological advancements 
in our designs. Using high resolution satellite images, we 
replaced traditional base mapping solutions with more 
accurate digital platforms. This enables us reviewing 
the entire project area in a single action. Surveying is 
required in water and wastewater system design projects; 
new surveying technologies such as GPS integrated GIS 
(Geographical Information System) provided us more 
accurate results, shorter time in data collection and easy 
modeling of topography.

Uydu görüntüsü, GPS, GIS tabanlı modelleme 
kombinasyonu ve en güncel hidrolik çözümleme 
yazılımları ile yeni malzeme bilgisi bizlere sadece zaman 
kazandırmakla kalmayıp en iyi ve en ekonomik çözümü de 
kısa ve uzun dönem projeleri için
sağlamaktadır. Sonuç ise uygun maliyetli sistem için 
dikkate değer bir çözümdür.

İçme Suyu & Atık Su Şebekesi Tasarımı Uygulamaları:

İçme Suyu şebekesi Tasarımı
Atık Su şebekesi Tasarımı
Yağmur Suyu Şebeke Tasarımı
Şebeke Optimizasyonu
İçme suyu & Atık Su Terfi Merkezi Tasarımı

The combination of satellite image, GPS, GIS based 
modeling and powerful hydraulic modeling softwares with 
new material knowledge gives us not only the chance for 
time saving benefit, but also an optimum and economical 
solution in the short and long term of the project. The 
result is a remarkable solution for a cost-effective overall 
system.

Water & Wastewater System Design Application:

Water Network System Design
Wastewater Network System Design
Rain Water Network Design
Water Network Optimization
Water & Wastewater Pump Station Design

HİZMET ALANLARI    / 
                                           BUSSINES SEGMENT
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İçme Suyu & Atık Su Arıtma

Firmamız içme suyu & atık su arıtma tesislerinin tasarım, 
işletme ve bakımını yapmaktadır. Amacımız atıksu 
deşarj ihtiyaçlarına göre büyük  ve küçük kapasiteli 
arıtma tesislerine yönelik dünyadaki güncel teknolojileri 
müşterilerimize sunmaktır.

Water & Wastewater Treatment

Our group designs, operates and maintains water & 
wastewater treatment plants. Our goal is to provide our 
clients the most up to date technologies for large and 
small capacity treatment plants according to the effluent 
discharge requirements.

Water Treatment Applications:

Surface Water Treatment to 

UV and Chlorination Design and Planning

Reverse Osmosis

Nano Filtration

Ultra Filtration

Micro Filtration

Wastewater Treatment Applications:

MBR Membrane Reactor Teatment

Biological, Chemical, and Physical Treatment 
of Domestic and Industrial Wastewater

İçme Suyu Arıtma Uygulamaları:

Yüzey Sularının Arıtımı 
(Bulanıklık, bakteri, virüs ve sertlik giderilmesi)

Uv ve Klorlama Planlaması Ve Tasarımı

Ters Osmoz

Nano Filtreleme

Ultra Filtreleme

Mikro Filtreleme

Atık Su Arıtma Uygulamaları:

Mbr Membran Reaktörü Arıtması

Evsel Ve Endüstriyel Atık Suların Biyolojik,
Kimyasal Ve Fiziksel Arıtımız

HİZMET ALANLARI    / 
                                           BUSSINES SEGMENT
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Havza Yönetimi

amacıyla boşaldığı toprak alanıdır. Aslında her toprak 
bir havzanın parçasıdır. Bir havzayı etkileyen faktör 
diğer havzaları da etkileyecektir. Örneğin kirlenmiş 
içme suyu veya erozyon oluştuğu bölgeden uzaktaki 
canlıları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. 

amacıyla kullandığımız suyu sağladığından oldukça 
önemlidir. Korunmaları suyun ve akışının kirlenmeye 
karşı izlenmesini, aşırı akışın yeterli bitki örtüsü ile 
önlenmesini, balık, vahşi yaşam ve bitkilerin izlenmesini 

önemlidir; yaşadığımız alanlar temiz ve işlevsel havzalara 
oldukça bağımlıdır. Bu nedenle havza yönetimindeki 
karar verici mekanizmaların tercihleri çevreyive sağlımızı 
doğrudan etkilemektedir.

Yer Altı & Yüzey Suyu Planlaması Uygulamaları
Su kaynakları yönetimi bir ülkenin sosyoekonomik 
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Sınırlı toprak ve 
su kaynakları sürekli kirlenmeye maruz kalmaktadırlar ve 
giderek artan ihtiyaçların olası negatif etkilerinden birçok 
yapısal çözümün uygulanması ve akılcı havza yönetim 
politikalarının geliştirilmesiyle korunmalıdırlar. Toprak 
ve su kaynaklarının sürdürülebilir gelişimini sağlamak 
amacıyla yapısal olan ya da olmayan tüm faktörlerin 
çevresel etkileri uzun dönem için incelenmelidir. Yeraltı & 

Yüzey Suyu Planlaması Uygulamaları:
Nehir Derivasyonu Sulama Yapıları Tasarımı Yeraltı Suyu 

Jeofizik Yöntemlerle Akifer Kalınlığı ve Dip Topografyasının

Boyutlu Yeraltı Suyu Modellemesi

Watershed Management
A watershed is an area where all the water running through 
the land drains into a specific water body. Watersheds 
are everywhere, and they are all ultimately connected to 
the oceans. Factors that impact one watershed are also 
likely to impact the others; for example contaminated 
drinking water and soil erosion can affect many people, 
even the ones far away from problem site. Watersheds 
are important because they provide us with water or 
drinking, cleaning, recreation, navigation, power, and 
manufacturing. Their protection involves monitoring water 
and runoff for contamination, fish, wildlife and plants for 
signs of stress and ensuring adequate vegetation cover 
to prevent runoff. Watershed management is socially 
important because we are very dependent upon having 
a clean, well-functioning watershed where we live in. 
Thus watershed managers make decisions that affect the 
environment and our health directly.

Groundwater & Surface Water Development
Provision of water resources plays an important role in 
the development of socio-economic status of a country. 
Limited land and fresh water resources are subject to 
continues contamination and are to be conserved against 
the potential negative effects of increasingly growing 
demand of various kinds by implementing several 
structural measures and developing wise watershed 
management policies. Environmental impacts of all 
types, structural and non-structural majors, are to be 
assessed jointly in the long term to maintain sustainable 
development of land and water resources. 

Groundwater & Surface Water Development 
Applications: 
River Derivation Design of Irrigation Structures 
Groundwater Development Basin Analysis Estimation 
of Groundwater Resources Potentiality Geophysical 
Investigations to Determine Aquifer Thickness and 
Bedrock Topography Groundwater Basin Management 
2-D and 3-D Groundwater Modeling

HİZMET ALANLARI    / 
                                           BUSSINES SEGMENT
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Jeotermal Uygulamalar

Jeotermal enerji doğrudan ısıtma ve enerji üretimi 
için kanıtlanmış bir kaynaktır. 30 ülkede jeotermal 
enerji doğrudan ısıtma ve elektrik üretimi amacıyla 
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan bazı ülkeler elektrik 
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını jeotermal enerjiden 
karşılamaktadır. Bu, kırsal alanların elektrik ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ve ulusal elektrik ağına ilave edilecek 
ufak kapasiteli ağlar için uygun bir yöntemdir. Jeotermal 
enerjini doğrudan kullanımı soğuk iklimlerde tarımsal 
üretkenlik ve balık çiftliklerinin verimliliğini arttırmakta 
ve yerel üretime değer katan endüstriyel süreçler için 
ısı temin etmektedir. Jeotermal kaynaklar petrol, kömür, 
doğal gaz gibi fosil kökenli enerji kaynakları sınırlı olan 
ülkelerle özellikle de gelişmekte olan ülkeler için oldukça 
önemlidir. Jeotermal elektrik üretimi maliyeti kaynağın 
karakteri ve projenin büyüklüğüyle oldukça ilgilidir. 
Enerjinin birim maliyeti 2,5 ile 10 USD/kWh arasında 
değişebileceği gibi buharın maliyeti 3,5 USD/ton kadar 
düşük olabilmektedir. Maliyeti etkileyen ana faktörler 
kaynağın sıcaklığı ve derinliği, verimlilik, çevreye duyarlılık, 
proje altyapısı ile kalkınma ölçeği ve proje destekleme 
maliyetleri gibi ekonomik faktörlerdir.

Jeotermal Uygulamalar:

Açık Alan Tarımcılığı
Seracılık

Balık Çiftlikleri
Endüstriyel Mekan Isıtması
Küçük şebeke Enerji Üretimi

Şebeke Tabanlı Enerji Üretimi

Geothermal Applications

Geothermal energy is a proven resource for direct heat 
and power generation. In over 30 countries geothermal 
resources provide directly used heat and electric power 
generation. Major factors affecting cost are the depth 
and temperature of the resource, well productivity, 
environmental compliance, project infrastructure and 
economic factors such as the scale of development, and 
project financing. The technology is suitable for rural 
electrification and mini-grid applications in addition to 
national grid applications. Direct use of geothermal heat 
can boost agricultural and aqua-culture production in 
colder climates and supply heat for industrial processes 
that can add value to local primary products. Geothermal 
resources may be especially important and significant in 
developing nations where no indigenous fossil fuels like 
oil, coal or natural gas resources exist. Cost of geothermal 
electric power is very dependent on the character of 
the resource and project size. The unit costs of power 
currently range from 2.5 to over 10 US cents per kilowatt-
hour  while steam cost may be as low as 3.5 USD$/per 
ton.

Geothermal Applications:

Open Field Agriculture
Greenhouse

Aqua-culture

Mini-grid Power Generation
Grid-based Power Generation

HİZMET ALANLARI    / 
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Ölçme

için günümüzde standart işlemler haline gelmiştir. 
Küresel konumlama sistemi (GPS, Global Positioning 
System) askeri olmayan alanlardaki yoğun kullanımıyla 
bu tip ölçmeler için temel teşkil etmektedir. 24 uydunun 
sinyali referans istasyonlarının ağı tarafından işlenip 
düzeltilmektedir. Bu sayede doğru ölçüm verisi kamu 
kurumları, müşteriler ve tasarım mühendislerine 

uygun hassasiyette ve proje takvimine uygun zamanda bu 
veriyi sağlamaktadır. Firmamız en başından beri altyapı 
planlaması ve tasarımını GPS tabanlı arazi ölçümleriyle 
gerçekleştirmektedir. Bugün GPS ölçümlerinin 
güvenilirliği ve doğruluğu kentsel planlama, boru hattı 
sistem tasarımı, altyapı tasarımı ve güzergah ölçümünü 
kolaylaştırmaktadır. 

Surveying
Nowadays, precision surveys are standard procedure 
for producing and processing development plans. The 
Global Positioning System (GPS) which has already found 
frequent use in the non-military area constitutes a basis 
for these surveys. The signals of 24 orbiting satellites 
are pre-processed and approximately corrected by a 
network of reference stations. Thus, accurate survey data 
are available to government authorities, customers and 
design engineers. Our survey engineers ensure that this 
data are precise to the project objectives and that they 
are available on schedule. Our group has established its 
infrastructure planning and design on GPS based field 
measurements from the beginning. Today the reliability 
and accuracy of the GPS measurements facilitate urban 
planing, pipe line system design, infrastructure design 
and route surveying. 

HİZMET ALANLARI    / 
                                           BUSSINES SEGMENT
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Yapı Mühendisliği
Yapı mühendisliği, farklı yüklemeleri karşılaması ve taşıması
amacıyla tasarlanan yapısal sistemler ile ilgilenen mühendislik 
dalıdır. Birçok yapı mühendisi üst yapıların tasarımı ile 
ilgilidir, buna karşın tasarımın yapısal bütünlüğü, güvenlik ve 
güvenilirliğin önem kazandığı makine tasarımında önemli 
rol oynamaktadırlar. Büyük insan yapısı objeler -mobilyadan 
tıbbi donanıma, taşıtlardan (kamyon, uçak, uzay mekiği, 
gemi) vinçlere kadar her şey- yapı mühendisinin bilgisine 
ihtiyaç duyar. Bina inşaatında yapı mühendisliği alanı inşaat 
mühendisliğinin alt dalıdır. Uygulamada ise yapı mühendisliği 
binaları, köprüleri, duvarları (istinat duvarları da dahil), barajları, 
tünelleri vb. destekleyen yapısal eleman ve sistemlerin 
tasarımını kapsayan Newton mekaniğinin oldukça geniş alanlı 
uygulamasıdır. Yapı mühendislerinin tasarımları güvenliği ve 
kullanılabilirliği (kat vibrasyonu ve bina salınımı bina sakinlerini 
rahatsız etmemeli) esas almalıdır. Ayrıca, yapı mühendisleri 
bu amaçlara ulaşabilmek için kaynak ve malzemelerin etkin 
kullanımdan da sorumludur. Genel hatlarıyla, başlangıç 
seviyesindeki bir yapı mühendisi yeni bir binanın kiriş, kolon 
ve döşemelerini tasarlayabilmeli, her bir eleman üzerine 
düşen yükleri ve farklı yapı malzemelerinin (çelik, ahşap, 
taş, betonarme) taşıma kapasitelerini hesaplayabilmelidir. 
Deneyimli bir yapı mühendisi ise daha karmaşık binaların 
çözümüyle ilgilenmeli, nem, ısı ve enerjinin bina bileşenlerine 
olan etkilerini inceleyebilmelidir.

Proje Yönetimi
Proje, önceden tanımlanmış amaçları gerçekleştirmek için 
zaman, para, personel, malzeme, enerji, mekan, mühimmat, 
iletişim, kalite, risk vb. kaynakları kullanan, dikkatlice 
seçilmiş faaliyetler grubudur. Proje yönetimi belirli 
amaçları tanımlayan ve yerine getiren disiplindir. Proje 
yönetiminin öne çıkan özelliği ise önceden belirlenmiş bu 
amaçlara ulaşmak için girdilerin entegrasyonlarının ve 
dağılımlarının yapılmasıdır. 

Proje Yönetimi Uygulamaları: 
Bina Projeleri
Villa Projeleri

Yüksek Yapı Projeleri
Köprü Projeleri

Endüstriyel Projeler

Structural Engineering
Structural engineering is a field of engineering dealing with the 
design of any structural systems, the purpose of which is to support 
and resist various loads. Most commonly structural engineers are 
involved in the design of buildings and non-building structures, but 
also play an essential role in designing machinery where structural 
integrity of the design item is a matter of safety and reliability. Large 
man-made objects –furniture, medical equipment, vehicles (trucks, 
aircraft, spacecraft and watercraft), cranes etc.– require an input of a
structural engineer. In building construction, structural engineering 
is a subset of civil engineering. In a practical sense, it is largely 
the application of Newtonian mechanics to design of structural 
elements and systems which support buildings, bridges, walls 
(including retaining walls), dams, tunnels etc. Structural engineers 
ensure that their designs satisfy a given design intent predicated 
on safety (i.e. structures do not collapse without due warning) and 
on serviceability (i.e. floor vibration and building sway do not result 
in occupants criteria discomfort). In addition, structural engineers 
are responsible for making efficient use of funds and materials 
to achieve these goals. Typically, entrylevel structural engineers 
may design simple beams, columns, and floors of a new building, 
including calculations of the loads on each member and the load 
capacity of various building materials (like steel, timber, masonry, 
concrete). An experienced engineer would tend to render more 
difficult structures, considering physics of moisture, heat and 
energy inside the building components.

Project Management
Project management is the discipline of defining and achieving 
finite objectives. The challenge of project management is the 
optimized integration and allocation of the inputs needed to 
meet those pre-defined objectives. The project, therefore, is a 
set of activities chosen to use resources (time, money, people, 
materials, energy, space, provisions, communication, quality, 
risk etc.) to meet the predefined objectives. 

Project Management Applications:
Building Projects

Villa Projects
High Structure Building Projects

Bridge Projects
Industrial Projects
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