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HAKKIMIZDA

ABOUT US



Dünyanın her yerinde,  yaşamlarımızın kalitesi doğrudan etrafımızı çevreleyen doğal ve 

tasarlanmış yaşam alanlarının kalitesi ile ilişkilidir. Kaliteli bir çevresel düzeni; insan sağlığı, 

ekonomi, sosyal gelişim ve ekosistem çeşitliliğinin korunması açısından vazgeçilmez kabul 

eder ve bugün doğal kaynaklarımızı nasıl değerlendirdiğimizin, gelecekte bu kaynakların 

bizlere ve gelecek nesillere nasıl hizmet edeceğinin bir göstergesi olduğunu biliriz. Bu 

sebeple biz AKAR-SU mühendisleri olarak bu kaynakların yönetilmesi işini son derece ciddiye 

alıyor ve çalışmalarımızda sürdürülebilir, yaratıcı, entegre ve bilimsel tasarımlar ilkesini 

benimsiyoruz.

1993 yılında kurulmuş olan AKAR-SU Mühendislik ve Müşavirlik, devlet kuruluşlarına ve özel 

firmalara; Su ve Toprak Kaynakları, Ulaştırma ve Kentsel Altyapı alanlarında mühendislik ve 

müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Firmamız; her biri kendi alanlarında uzman olan çözüm 

ortaklarının yanında; kendi bünyesinde aralarında inşaat mühendisleri, makine 

mühendisleri, elektrik mühendisleri, jeoloji mühendisleri, ziraat mühendisleri, harita 

mühendisleri, çevre mühendisleri, meteoroloji mühendisleri, endüstri mühendisleri, 

planlamacılar, teknik ressamlar, teknisyenler ve sürveyanlar olan çeşitli branşlardaki 

uzmanlardan oluşmaktadır.

Firmamız kurulduğu günden bugüne 20 yılı aşkın tecrübesi ile; 50 kişi üstü yetişmiş teknik 

kadroya ulaşmış, 70 'in üstünde projeyi başarı ile bitirmiştir ve bugün de yüklenimimiz 

altında bulunan 20'yi aşkın projeyi başarı ile yürütmektedir. Ülkemiz su kaynakları 

projeksiyonu açısından en önemli projelerinden olan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına 

Etkisi” projesi ve ülkemizin 25 su havzasından 3'ünün master plan çalışmaları devam eden 

işlerimizin arasındadır. 

Firmamız ülkemizin her bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı projeler ile Türkiye'nin sayılı 

firmaları arasında yer almayı başarmış ve gelecekte de Türkiye'nin ve bölgenin en başarılı 

mühendislik ve müşavirlik firmalarından olmak için çalışmaya devam etmektedir.

Founded in 1993, Akar-Su Engineering and Consulting Co. provides engineering and 

consulting services for governmental and private institutions in the fields of Water and Soil 

Resources, Transportation and Urban Infrastructure. Apart from our professional solution 

partners, our company employs a wide variety of disciplines including civil engineers, 

mechanical engineers, electrical engineers, geology engineers, agricultural engineers, 

survey engineers, environment engineers, meteorology engineers, industrial engineers, city 

planners, draftsman and technicians.

We believe that in Turkey and all around the world, our quality of life is deeply rooted in our 

surrounding environments. A healthy ecological order is a must for human health, social and 

economic development as well as a sustainable ecosystem. This is why we are keenly aware 

of the impact of each of our projects on local communities. Our developmental projects 

improve both quality of life and the sustainability of the local environment. Therefore, as the 

engineers of AKAR-SU, we base our designs and studies on sustainability, innovative, 

integrity and scientifically robustness.

Our company has accomplish to take place amongst the most substantial companies in 

Turkey and in the future we aim and work for being the leading engineering and consulting 

company in Turkey and in the region.

With over 20 years of experience since the foundation of AKAR-SU; we have grown to over 50 

skilled employee, successfully finished over 70 projects and we are managing over 20 

ongoing projects in all regions of Turkey today. One of the most important projects of Turkey 

in terms of water resources projection, “The Affects of Climate Change on Water Resources” 

and master plans of 3 water basins out of 25 in Turkey  are among our ongoing projects.



FALİYETLER

ACTIVITIES



Akar-Su Mühendislik ve Müşavirlik; Su ve Toprak Kaynakları mühendisliği 

alanında 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Bu süreçte firmamız; özellikle 

Türkiye ve bölgede sosyal ve ekonomik olarak çok değerli olan su ve toprak 

kaynakları alanında, gerek kırsal kalkınma projelerinde, gerekse kentsel gelişim 

projelerinde çok önemli projelerde görev almıştır.

- Baraj, gölet, sulama, içme suyu temini, hidrodinamik taşkın analizi 

projeleri gibi lokal projelerde; 

Firmamız;

Firmamızın Su ve Toprak Kaynakları alanında faaliyet gösterdiği konular: 

· Tarımsal Ekonomi Çalışmaları

Firmamız üstendiği projelerde; master plan aşaması düzeyinden, ön inceleme, 

planlama ve kat'i proje olmak üzere tüm tasarım aşamalarında yer almaktadır.  

- Havza master plan raporları, havza taşkın ve rüsubat kontrolü master 

plan çalışmaları gibi havza bazlı projelerde;

- “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” projesi gibi ülkesel & 

bölgesel projelerde yer almaktadır. 

· Su Temini, Taşkın Hidrolojisi Çalışmaları

· Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmaları

· Jeoloji, Jeoteknik, Doğal Yapı Malzemeleri, Hidrojeoloji ve Doğal Yapı 

Malzemeleri Çalışmaları

· Baraj & Gölet ve Yardımcı Tesisleri Tasarımı

· Sulama ve İçme suyu Hattı 

· Nehir ve Taşkın Kontrolü Çalışmaları

· Erozyon ve Rüsubat Kontrol Çalışmaları

· Pompa İstasyonu Tasarımı

· Regülatör ve HES Tasarımı

· İklim Çalışmaları

Firmamız hidrolojik döngünün tüm aşamalarında sürdürülebilir, yenilikçi, entegre

 

· Çevre Etki Değerlendirme Çalışmaları

SU VE TOPRAK KAYNAKLARI WATER AND SOIL RESOURCES
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Our company is operating in all design phases including master plan, preliminary 

study, feasibility study and final design studies.

Our company manages projects;

- On basin scale, projects like basin master plans, basin flood and 

sediment control plans; 

Akar-Su has been providing engineering and consulting services for over 20 

years in the field of Water and Soil Resources. Within that period; our company 

has taken significant responsibilities in projects of rural and urban development 

of water and soil resources which especially have a vital impact on social and 

economic growth in Turkey and the region.

- On country & regional level projects, such as “The Impact of Climate 

Change on Water Resources”. 
Our company operates projects in the following Water and Soil Resources 
Engineering fields:
 
· Water Supply and Flood Hydrology
· Soil Classification and Drainage Investigation Studies

- On local level, such as dam and irrigation network design, drinking water 

supply and hydrodynamic river analysis; 

· Agricultural Economy
· Geological, Geotechnical, Hydrogeological, Groundwater Potential and 

Construction Material Studies

· Climate Studies

· Weir and HEPP Design

We aim to produce sustainable, innovative, integrative and scientifically 

robust solutions for our projects that vary all along the hydrological cycle.

· Irrigation and Drinking Water Network Design

· Erosion and Sediment Management Studies
· Pumping Station Design

· Dam Design

· River and Flood Management Studies

· Environmental Impact Studies

ve bilimsel projeler üretmeyi amaçlar.



Yol Kontrollük Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri kapsamında; proje 

kontrollüğü, yapı imalat safhasında yer alıp imalatların şartnameye uygun yapım 

kontrollüğü, gerekli numune alımı ve raporların düzenlenmesi, işin devamında 

hakedişlerin düzenlenmesi ve kesin hesap iş sonu proje ve raporların 

düzenlenmesi yer almaktadır.

Akar-Su Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. ulaştırma alanında; devlet kurumları, 

belediyeler ve özel kuruluşlara planlama, kat'i proje ve kontrollük hizmetleri 

sunar.

Yol, kavşak, tünel ve bu gibi yapıların projelendirme safhasında; alternatif 

güzergâh etüdü ve harita alımı, arazi çalışması, ekonomik ve işlevsel güzergâh 

maliyet ve ekonomik analizle uygun güzergâh tespiti yapılarak raporlarının 

hazırlanması hizmetlerini sunar. Aynı zamanda; jeolojik ve jeoteknik etütlerinin 

yapılarak raporlarının hazırlanarak yol, köprü, tünel ve sanat yapılarının 

projelendirilmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihaleye esas maliyet 

tespiti mühendislik çalışmaları yürütülmektedir.

Planlama ve Kat'i Proje alanında;

Müşavirlik ve Kontrollük alanlarında;

ULAŞTIRMA TRANSPORTATION

Akar-Su Engineering and Consulting Co. provides planning, final design and 

construction monitoring & controlling services for private businesses, 

government institutions, local authorities and municipalities.  

In the construction stage of transportation structures we offer: 

Final design supervision; monitoring services to ensure adherence to 

construction contract; construction material sample tests and related reports 

preparation; progress payment document preparation; technical support for 

detailed designs and final reports.

 In the design stage of transportation structures we offer:

Alternative route studies, land surveying, field study, economic analysis and 

feasibility studies; preparation of geological and geotechnical reports of 

transportation structures, such as roads and highways, tunnels, bridges, 

intersections and related engineering structures; preparation of tender 

documents, cost estimations, etc.

KENTSEL ALTYAPI URBAN INFRASTRUCTURE

- Atık Su ve Kanalizasyon Sistemi

- Kentsel Taşkın Analizi ve Kontrolü

- Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

- Su Arıtma Tesisi Tasarımı

Akar-Su Mühendislik ve Müşavirlik; belediyeler, devlet kurumları ve özel 

kuruluşlara kentsel altyapı alanında planlama, kat'i proje ve müşavirlik hizmeti 

vermektedir.

Kentsel altyapı alanında çalışılan alanlardan bazıları şunlardır:

- Kentsel Su Temini ve Dağıtımı

- Emergency Action Plans

- WWTP Design

- Waste Water Management and Sewage Design

Some of the topics of Urban Infrastructure Planning are;

Akar-Su Engineering and Consulting Co. provides planning, final design and 

consulting services for private businesses, local authorities and municipalities in 

the Urban Infrastructure field.

- Urban Water Supply and Distribution Planning,

- Urban Flood Studies and Management
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BİTEN PROJELER

FINISHED PROJECTS































































































































































AKAR-SU MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK. LTD. ŞTİ.

M U S T A F A  K E M A L  M A H .  2 1 2 0 .  C A D D E

GÖZÜM İŞ MERKEZİ NO:5/5 KAT-3 ÇANKAYA - ANKARA

Tel: +90 (312) 473 50 00 Fax : +90 (312) 473 32 03

e - m a i l  :  w w w . a k a r s u . c o m . t r
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