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Sürekli artan rekabet koşulları altında sürekli gelişime açık 

yapımızla en son teknolojiye uygun, ekonomik, yürürlükteki 

mevzuat şartlarını, şartnamelerini, standartları, müşteri 

beklentilerini karşılayan projeler geliştiririz. Kalite bilincine 

sahip yönetici ve çalışanları ile şirket ve ülke kaynaklarını en 

verimli şekilde kullanarak artı değer yaratır, ekonomik ömrü 

uzun ve müşteri memnuniyetini sağlayan tesisleri terhininde 

gerçekleştiririz. Çalışma konumuz ile ilgili sistemlerin 

ekonomik ve verimli şekilde işletilmesine dair üstün teknolojiye 

sahip hizmet sunarız. Sürekli gelişime açık kalite yönetim 

sistemimiz ile en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın 

katılımını, memnuniyetini, eğitim faaliyetlerimiz ile gelişimini 

hedefleriz. Çevreye ve topluma saygılı bir şirket olarak işbirliği 

içinde olduğumuz kişi, kurum ve firmalar ile güvenilir ilişkiler 

kurarak, sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar 

yürütürüz.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Kalite, ekonomik üretim ve hızlı teslim politikası ile müşteri 

memnuniyetini ilke olarak benimseyerek, hayatın kalitesini 

daha da arttırma çabasındayız. Çünkü biz, kalitenin bir yaşam 

biçimi, gereksinim olduğuna inanıyoruz.

Firmamız, sürekli gelişmeyi ilke edinmiş, dünya 

standartlarındaki üretim kalitesi ve girişimci gücü ile müşteri 

memnuniyetini esas alan bir kuruluş olmuştur

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini ve üretimde, hizmette kaliteyi daima 

ön planda tutmak. sürekli gelişme felsefesi ile daima en iyiyi 

hedeflemek ve verimliliği artırmak, tüm faaliyetlerimizde, 

kanunlara ve yasalara uygun davranmak ve çevreyi, doğayı 

korumak. İş birliği içinde olduğumuz Müşteriye, Çalışana, 

Ortağa, Tedarikçiye dürüst ve saygılı davranmak, 

çalışanlarımızı en önemli değer olarak kabul etmek ve kurum 

içi sosyal dengeyi korumak, personelimizi kârla ve diğer 

ayrıcalıklarla motive etmek. Tüm personelimi eğiterek, çağdaş 

teknolojiyi özümsemelerini, yönetim becerilerinin ve kalite 

bilincinin artırılmasını sağlamak, Kurumsallaşmış veya diğer 

bir deyimle, faaliyetlerinini tanımlanmış bir sistem, prosedür 

ve talimatlarla yürüten bir kurum olarak takım ruhunu ve 

çalışmasını ilke edinmek. Kârı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı 

bir bütün olarak paylaşmak, başarısızlıklardan dersler 

çıkararak tekrarlamamak, bu şartlar altında ortakların hakkı 

olan kârı elde etmelerini sağlamaktır.

Değerlerimiz

KURUMSAL



FAALİYET ALANLARIMIZ

PROJE 
ASSA Mühendislik Proje Tasarım Bölümü, 
mekanik tesisat konusunda, projelendirme ve 
danışmanlık hizmetleri vermek üzere yola çıkmıştır. 

PROJE aşamasında; enerji verimliliğinin, konforun ve 
ekonominin ön planda tutulması ve “En Verimli, En 
Konforlu, En Ekonomik” çözümlerin uygulanması asıl 
amacımızdır. Bu bağlamda; uluslararası ve yerel kodlar ile 
standartların ışığında; yapınıza en uygun sistemin 
kurulması, yapının inşaat aşamasından itibaren yalıtım ve 
verimlilik hesaplamalarının yapılması, Carrier HAP paket 
programıyla ısı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması, 
uygulama projelerinin hazırlanması, konforu ön planda 
tutacak şekilde havalandırma hesaplarının yapılması 
yangın koruma senaryosunun oluşturulması ve yangın 
ko ruma te s i sa t ın ın  p ro j e l end i r i lmes i  baş l ı ca 
hizmetlerimizdendir. 

DANIŞMANLIK aşamasında; alanında uzman ve 
tecrübeli kadromuz ile mekanik tesisat sektöründe, proje 
ve uygulama safhalarında ihtiyaç duyduğunuz tüm 
d e s t e ğ i n  ü ç ü n c ü  k i ş i  o l a r a k  s a ğ l a n m a s ı 
hedeflenmektedir.  Keş i f,  metra j  ve şar tname 
kontrollerinin yapılması, malzeme seçimleri ve detaylı 
analizlerinin yapılması, şartnameler, yerel kod ve 
standartlar ışığında projelerin kontrolü ve uygunluğunun 
sağlanması, uygulama süresince sahada teknik kontrol 
ve iş güvenliği kontrolü, ofiste idari kontrol, hakedişlerin 
hazırlanması, kontrolü ve onaylanması, kesin hesap 
hazırlanması, kontrolü ve onaylanması başlıca 
hizmetlerimizdendir.

MEKANİK TESİSAT PROJELENDİRME HİZMETLERİ

·    Kullanım Suyu Tesisatı

·    Güneş Enerjisi Tesisatı

·    Yağmur Suyu Tesisatı

·    Pis Su Tesisatı

·    Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Tesisatı

·    Isıtma Tesisatı

·    Isıtma-Soğutma ve Klima Tesisatı

·    Hijyenik Klima Tesisatı

·    Hastane Yapısına Özgü Bölümlerin Mekanik Tesisatı

·    Yangından Koruma ve Söndürme Tesisatı

·    Otomatik Kontrol Tesisatı

·    Isı Geri Kazanım Sistemleri Tesisatı

·    Kapalı Otoparklar Mekanik Tesisatı

·    Mutfaklar Mekanik Tesisatı

·    Çamaşırhane Mekanik Tesisatı

·    Sığınaklar Mekanik Tesisatı

·    Buhar, Kondens, Kızgın Yağ Tesisatları

·    Basınçlı Hava Tesisatları

·    İhale Dosyası

·    Teknik Şartname
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FAALİYET ALANLARIMIZ

MEKANİK TESİSAT 
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Assa Mühendislik Taahhüt Bölümü olarak;  yapının inşaat aşamasından itibaren, proje 

kontrollerinin yapılıp; koordinasyon projeleri ile uluslararası standartlar ve 

yönetmelikler doğrultusunda; işleyişte sıfır hata prensibiyle, teknolojik gelişmeleri takip 

ederek, çevreye duyarlı, yüksek kalite ve verimlilikte projelerin gerçekleştirilmesi adına 

taahhüt hizmetlerimizi yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT HİZMETLERİ

·    Kullanım Suyu Tesisatı

·    Güneş Enerjisi Tesisatı

·    Yağmur Suyu Tesisatı

·    Pis Su Tesisatı

·    Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Tesisatı

·    Isıtma Tesisatı

·    Isıtma-Soğutma ve Klima Tesisatı

·    Hijyenik Klima Tesisatı

·    Hastane Yapısına Özgü Bölümlerin Mekanik Tesisatı

·    Yangından Koruma ve Söndürme Tesisatı

·    Otomatik Kontrol Tesisatı

·    Isı Geri Kazanım Sistemleri Tesisatı

·    Kapalı Otoparklar Mekanik Tesisatı

·    Mutfaklar Mekanik Tesisatı

·    Çamaşırhane Mekanik Tesisatı

·    Sığınaklar Mekanik Tesisatı
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ENDÜSTRİYEL 

TESİSAT 
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ASSA Mühendislik Endüstriyel Tesisat Taahhüt Bölümü olarak; endüstriyel tesisler için 

mevcut sisteme en uygun ve en kullanışlı endüstriyel tesisat borulamasını yapmayı 

amaçlamaktayız. Kullanılacak akışkana ve işletme koşullarına uygun, özel ve pratik 

çözümler ile optimum malzeme seçimi sağlanarak standartlar doğrultusunda 

endüstriyel tesisat projelerinin çizimi, imalatı ve işletmeye alınmasına kadar tüm 

endüstriyel tesisat taahhüt hizmetlerini veriyoruz.

ENDÜSTRİYEL TESİSAT TAAHHÜT HİZMETLERİ

·    Başınçlı Hava Tesisatı

·    Proses Vakum Sistemleri

·    Kompresör ve Kurutucu sistemleri 

·    Buhar Hatları

·    Kimyasal Hatlar

·    Kızgın Yağ Tesisatı

·    Kızgın Buhar Tesisatı

·    Endüstriyel Toz, Duman Emiş ve Filtreleme Sistemleri

·    Endüstriyel Su Arıtma Ve Yumuşatma Sistemleri

·    Teknik İzolasyon 

·    Paslanmaz Boru Tesisatı

·    Endüstriyel Havalandırma

·    Arıtma Teknolojileri
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İMALAT 
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Assa  Mühendislik İmalat Bölümü olarak; tesislerin ihtiyaç duyduğu mekanik imalat 

uygulamalarını  yapmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı 

yönetmeliklerine göre tesislerin ihtiyaç duyduğu İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirmeleri, 

proseslerin işleyişinde ve bakım- onarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan spesifik 

taleplerin, taraflarca hazırlanacak şartnamelere ve standartlara uygun imalatını 

yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

İMALAT HİZMETLERİ

·    Paslanmaz Tank İmalatı

·    Paslanmaz Çelik İşleri

·    Tank İmalat

·    Çelik İşleri

·    Support İmalatları

·    Platform İmalatları

·    Merdiven İmalatları

·    Jet Cap Baca İmalatları

·    İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirmeleri

·   Ex-Proof İmalatlar

FAALİYET ALANLARIMIZ

İMALAT 


