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SORUNSUZ SÜREÇLER
KUSURSUZ YAPILAR!

AS STEEL, uluslararası standartlara
uygun çelik yapılar inşa ediyor.
AS STEEL, yüksek mühendislik
metotları ve ileri teknoloji ile ulusal ve
uluslararası alanda sektörünün önde
gelen firmaları arasında yer alıyor.

www.as-steel.com
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Başkan’ın Mesajı

Rakamlarla AS STEEL

Kalite, güvenilirlik, sürekli
iyileştirme ve yenilikçilik...

Rakamlarla AS STEEL
AS STEEL, Gebze üretim tesisinde 113 teknik personeliyle, 1100’ü aşan saha montaj ekibiyle, 60’ı
aşan mimar ve mühendis ekibiyle birlikte yılda yaklaşık 6.000 ton civarında çelik konstrüksiyon
üretme kapasitesine sahiptir.

Markamız üretiminin yüzde 85’ini yurt dışına ihraç etmekte, satış ile birlikte montaj ve kurulum
2000 yılında işine tutkun iki

ettiğimiz başarılar ile çelik

girişimcinin, kağıt mendil

yapılar konusunda dünyanın

üzerine tasvir ettiği şema ile

lider firmaları arasında yer

kuruluş hikayesi başlayan AS

almak en temel hedeflerimiz

STEEL, bugün kıtalararası

arasındadır.

genişleyen proje ağı ile global
bir marka haline geldi.

hizmetleri de vermektedir. 2019 yılında 11 milyon dolar çelik ihracatı gerçekleştiren
AS STEEL’in 2020 hedefi 23 milyon dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirmek.

+20

Yıllık Tecrübe

AS STEEL olarak, Kalite
Yönetimi felsefesinin ışığında

Projelerimizi ileri teknoloji
kullanarak hayata
geçiriyoruz. Yapı ve çelik
konstrüksiyon alanında
yenilikçi ve modern
tasarımlar sunarken;
ülkemiz, müşterilerimiz,
iş ortaklarımız ve
tedarikçilerimiz için güven
ve saygınlığı korumayı ana
ilkelerimizden sayıyoruz.

Erkan SEZER
AS STEEL INC.
Yönetim Kurulu Başkanı

AS STEEL olarak

küresel ölçekte çelik alanında

global ölçekte kalite

öncü konumumuzu daha

standartlarını ürün ve

da pekiştirmek gayreti

hizmete dönüştürerek;

içerisindeyiz. Proje ve

müşterilerimize, iş

hizmetlerimizi daha da

ortaklarımıza katma değer

ileriye götürerek, bütün

yaratmayı amaçlıyoruz.

paydaşlarımızın beklentilerini,

Projelerimizi ileri teknoloji

taahhütlerimizden de kısa bir

kullanarak hayata geçiriyoruz.

sürede karşılamak amacıyla

Yapı ve çelik konstrüksiyon

çalışmaktayız. Üst düzey

alanında yenilikçi ve modern

kalitede malzeme ve işçilik

tasarımlar sunarken; ülkemiz,

ile sektörde standartları

müşterilerimiz, iş ortaklarımız

oluşturup korumayı başaran

ve tedarikçilerimiz için güven

AS STEEL, bu gücüyle

ve saygınlığı korumayı ana

birlikte yapıda 50 yıl garanti

ilkelerimizden sayıyoruz.

vizyonuyla çalışmaktadır.

Türkiye ve dünyada elde

Tamamlanan Proje

+233

+1100 Çalışan
Yetenekli Mimar ve Mühendis Ekip

+60

+50 Elli Yıl Ürün Garantisi

www.as-steel.com
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Değerlerimiz

Hakkımızda

Felsefemiz;

Tasarla ve Yap!

Güvenle 20 Yıl.
İnşaat ürünlerimiz ve çözümlerimiz, ekibimiz tarafından

AS STEEL, Çelik Konstrüksiyon Yapı’da

20 yılı aşkın bir süredir geliştirilen uzmanlığın ve

dünyaya ileri mühendislik imzası atıyor.

deneyimin sonucudur. Bu deneyim ve profesyonellik,
şirketin itibarına katkıda bulunanların gururudur.

Bünyesinde bulundurduğu danışmanlık
ve proje grubu ile yapımına aday olduğu
çelik yapıların yapımını “Tasarla ve Yap!

Buna ek olarak, her inşaat projesi müşterilerimiz ile yakın
bir iş birliği ile sürekli iletişim ruhu içinde tasarlanmıştır.

(Design and Build!) “modeline uygun

Kalite kontrol standartlarımız endüstrinin standartlarını

şekilde gerçekleştirmektedir. Diğer bir

aşıyor ve müşterilerimizin gereksinimlerini aşmak için

deyişle AS STEEL, çelik yapılar ile ilgili olarak

üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

bir imalatçı yapım firmasının ötesinde bir
mühendislik firması niteliğinde kendisini
geliştirmiştir. AS STEEL tasarım, imalat,
montaj hizmetleri yanında mühendislik
danışmanlığı da yapmaktadır.
Özellikle son dönemlerde, işveren ve
mimarların yüksek oranda talep etmekte

Misyon ve Vizyon

olduğu sınırsız açıklık ve yükseklik, gergili

Etkin geribildirim mekanizmalarıyla

yapı çözümleri çelik yapılar alanındaki

müşteri memnuniyetini sürekli

faaliyetlerimizde önemli yer tutmaktadır.

yükseltmeyi hedeflemek,

AS STEEL, ürettiği çelik yapıları ulusal ve
uluslararası standartlara uygun olarak ve
yüksek mühendislik metot ve teknolojilerini
uygulayarak gerçekleştirmektedir.

ürünlerinde ve hizmetlerinde ileri
teknolojiyi ve modern mühendislik
çözümlerini kullanmak, kalite
parametreleri ve verilerini ölçmek,
kaydetmek, değerlendirmek ve
iyileştirmek için etkili bir süreç
uygulamak.

www.as-steel.com
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Kalite Politikamız

Belgelerimiz

Özel Tasarım

Kaliteli Ürün
AS STEEL tüm projelerinde uyguladığı ortak kalite politikası, olası bir depremde ortaya
çıkabilecek yüklerin yer değiştirmelerle tolere edilmesine olanak tanımaktadır.

‘

Kalite kontrolden geçmiş elemanlar, profesyonel
montaj ekipleri tarafından montaj planlaması ve
takvimine göre uygulanır.

Kaliteden asla
ödün vermiyoruz!

‘
www.as-steel.com
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Hedeflerimiz

AS STEEL Hedefleri
Dünyada kolay kurulum ve

Çeliğin gücünü modern tasarımlarla

zamandan sağlanan avantaj ile

birleştiren bir ekibin ilhamı ve kâğıt

çelik konstrüksiyon tercih ediliyor.

mendil üzerine tasvir edilen bir şema

Küresel iklim değişikliklerinden

ile kurulan AS STEEL, 20 yılın ardından

dolayı dünyada endüstriyel tesisler,

bugün çelik piyasasının en güvenilir

çiftlik, depo ve seralara her rakımda,

ve en itibarlı oyuncularından biri

her yüzeyde ve her koşulda sürekli

konumuna gelmiştir.

ihtiyaç duyulmaktadır. Hedeflerimizin

Çelik piyasasında güçlü konumunu

başında özellikle Orta Asya’da örnek

özellikle Orta Asya ülkelerinde

projeler ile büyümek gelmektedir.

gerçekleştirdiği yüksek tonajlı

İmza attığımız yapıların örnek
yapılar olmasını vizyon edinen
AS STEEL; tasarım ve sağlamlığın
bir arada olması için tüm teknik
analizler, mühendislik ve danışmanlık

projelerle kanıtlamıştır. AS STEEL,
sağlam mali yapısı ve referanslarının
gücü ile tüm dünyada yüklenici olarak
sürdürdüğü hizmetlerle yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir.

hizmetlerini bir arada sunmaktadır.

Kurulduğu tarihten itibaren Türkiye’de

İleri mühendisliğe dikkat çekerek her

ve özellikle Orta Asya ülkelerinde

koşulda üstün mühendislik yeteneği

sosyal ve ticari yapılar, çelik binalar,

olan ekibi ile en sağlam yapıları

çiftlikler, kuleler, köprüler gibi birçok

dünyada ilk kez 50 yıl garanti vererek

çeşitli iş ve yaşam alanları inşa etmiştir.

kurmaktadır.

Alt yüklenici ve yüklenici olarak çok

İnovatif ve
Yenilikçi
Projeler!

sayıda farklı projeye başarıyla
imza atmıştır.

www.as-steel.com
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Neler Yapıyoruz?

Neler Yapıyoruz?

AS STEEL Neler Yapıyor?
20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’de

Bu bütünleşmiş üretim süreci ile

ve dünyada öne çıkan AS STEEL;

AS STEEL, müşterilerine ve iş

gelişmiş dünya ülkelerinde yaygın

ortaklarına sayısız avantajlar

şekilde kullanılan çelik konstrüksiyon

sağlamaktadır.

yapı sistemlerinin deprem, sel ve

AS STEEL, en önemli değerini insan
kaynağı olarak belirlemiştir. Bizim
için çalışan memnuniyeti de müşteri
memnuniyeti gibi yüksek öneme sahiptir.

kasırga gibi risklere ve klasik inşaat

İleri mühendislik teknolojilerini

tekniklerinin dezavantajlarına karşı;

kullanan AS STEEL bu alandaki

çelik yapılar ile yenilikçi, çağdaş,

birikimini, üstün üretim ve kalite

sürdürülebilir ve optimum çözümler

politikasından taviz vermeden önemli

üretebileceği inancı ile 2000 yılında

yatırımları üstlenmiştir. Günümüzde

kurulmuştur. AS STEEL (Advanced

dünyanın önde gelen firmalarının;

STEEL Structures) danışmanlık,

tasarımdan mühendisliğe, imalattan

tasarım, imalat, montaj gibi yüksek

anahtar teslim müteahhitlik

kaliteli çelik yapı projelerinin

hizmetlerine kadar geniş bir

tüm ayaklarını eksiksiz olarak

çerçevede çözüm ortağı ve tedarikçisi

sunmaktadır.

konumundadır.

Endüstriyel yapılar, depolar, kuleler, köprüler, çiftlikler ve çok katlı
çelik yapılar gibi pek çok alanda hem estetik hem de işlevsel
çözümler sunuyoruz. AS STEEL, tasarımdan, üretim ve yerinde
montaja kadar projenin tüm aşamalarında bulunmaktadır.
AS STEEL, vermiş olduğu hizmetlere 50 yıl garanti veren tek firmadır.

www.as-steel.com
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AS STEEL Üretim

Faaliyetlerimiz

AS STEEL Neler Üretiyor?
Çelik piyasasında güçlü konumunu özellikle
Orta Asya ülkelerinde gerçekleştirdiği yüksek
tonajlı projelerle kanıtlamış olan AS STEEL olarak
20 yıldır Türkiye’de ve Orta Asya ülkelerinde
sosyal ve ticari yapılar, çelik binalar, çiftlikler,
kuleler, köprüler gibi çeşitli iş ve yaşam alanları
inşa etmekteyiz. 20 yıllık tecrübesi ile Türkiye
ve dünyanın birçok ülkesine endüstriyel
ve yapısal çelik konstrüksiyon malzemeleri
üretmekte olan AS STEEL, Türkiye’de ve
dünyada Avrupa standartlarında modern çelik

yapılar kurmaktadır. Tüm taşıyıcı sistemlerin
çelikten üretildiği, özellikle deprem tehdidi
taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen,
çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrika binaları,
çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon
depolar, fabrika binaları, hangarlar, spor
tesisleri, fabrika ve atölyeler ile birlikte tüm
çelik yapılarda kullanılan geniş açıklıklara ve
yüksekliğe sahip sistemleri kuran AS STEEL,
Türk çeliğinin kalitesini dünyaya taşımaktadır.

Faaliyet Alanlarımız
AS STEEL, çelik ve metal sektöründe öncü firmalardan biridir. Çelik konstrüksiyon sistemleri
denince ilk akla gelen firmalar arasında yer alan AS STEEL, sektörde birçok alanda çok sayıda
ürünle hizmet vermektedir.

AS STEEL’in Çelik ve Metal Konstrüksiyon Ürünleri
• Çelik çapraz uygulamaları

• Projeye özel çelik konstrüksiyon uygulamaları

• Hangar çelikleri

• Standart Çerçeveleme Sistemi

• Bina ve yapı güçlendirme

• PEP Ön Üretimli Binalar

YENİLİKÇİ VİZYONUMUZ İLE TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ
Kurulduğu günden itibaren teknolojiyi yakından takip etmeyi, ürün ve hizmetlerini
devamlı geliştirmeyi, yenilemeyi, sektöründeki yeniliklere öncülük etmeyi ilke
edinen AS STEEL, araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına aralıksız devam
etmekte, hizmetlerini mükemmelleştirmek için çalışmaktadır.

Ön Üretimli İmalat Özelliği İle İnşaat Süresini Kısaltmaktadır
Uluslararası literatürde fabrikalarda üretilen

ile, işverene hızlı üretim ve montaj imkanını

çelik yapılar ön üretimli (Pre Engineered)

sunmaktadır. Bu ise inşaatın toplam yapım

yapılar olarak anılmaktadır. Bu yapılar, prefabrik

sürecinin kısalması anlamına gelmektedir.

olarak tasarlanmaları ve imal edilmeleri nedeni
www.as-steel.com
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Hizmet Alanlarımız

Avantajlar

Hizmet Verdiğimiz Alanlar ve Sektörler
• Ulaştırma ve Alt Yapı Projeleri

• Spor Tesisleri

• Köprüler

• Demiryolları

• Endüstriyel tesisler

• Otoparklar

• Limanlar

• Hangarlar

• Sosyal Yaşam Alanları

• Havaalanları

• Depolar

• Sanatsal Yapılar

• Enerji Santralleri

• Konut Projeleri

• Çeşitli Binalar ve Apartmanlar

• Barajlar

• Fabrikalar

Tasarım ve Projelendirme
• TAVAN, UYGULAMA VE DETAY PROJELERININ HAZIRLANMASI
• İMALAT PROJELERININ HAZIRLANMASI
• ÇELIK İMALAT RESIMLERININ HAZIRLANMASI
• AMORF CEPHE ELEMANLARI İMALAT RESIMLERININ HAZIRLANMASI

AS STEEL ile
Çalışmanın
Avantajları

• İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI; Keşif, Metraj, İdari ve Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı,
Mesleki Danışmanlık Proje Denetimi, Alternatif Çözüm Önerileri, İş Programı Denetimi ve Takibi,
Çelik Montaj Denetimi Kalite Kontrol Proje Uygunluk Kontrolü, Çelik İmalat Denetimi, İnşaat
Yönetimi, İhale Aşamasında Teknik ve İdari Destek, İhale Değerlendirme, Sözleşme Desteği,
İmalatın Kalite, Süre ve Mali Anlamda Kontrolü, Planlama, İlerleme Raporları

• Etüt
• Fizibilite Çalışmaları
• Ön Maliyet Değerlendirmesi
• Teknik Danışmanlık Hizmetleri
• Konsept Tasarım
• Sismik Ön Değerlendirme

15
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Çelik Yapıda Öne Çıkanlar

Neden Tercih Etmelisiniz?

Çelik Yapıları Neden
Tercih Etmelisiniz?
Çelik yapılar, aşağıda kısaca izah edilen projeye sağladığı avantajları nedeniyle
tercih edilmektedir. Buna göre Çelik Yapılar;

01

Betonarme Yapılara Göre Hafif ve
Ekonomik Yapılardır;

Mimari Tasarımı Estetik ve Yaratıcılığa Açıktır;
Yapısal çelik, fabrikalarda artık sayısal kontrollü üretim teknolojileri ile ve yeni
gelişmekte olan üretim araçları ile çok değişik şekillerde işlenebildiğinden
tasarımcılar için sınırsız yaratıcı olanaklar sağlamaktadır.
Tüm elemanlar, son derece yüksek hassasiyet ile tasarlanıp imal edildiğinden

Çelik yapılar malzemenin yoğunluğuna ve mekanik davranışlarına paralel
olarak çok daha hafif bir yapı olarak tasarlanmaktadır. Projeye bütünsel
olarak ve yapı ömrü boyunca bakılıp doğrudan ve dolaylı tüm fayda ve
kazançlar düşünüldüğünde çelik yapıların yapı sahibine ciddi ekonomi

kesin ölçüsündedir.
Çelik yapısal elemanların hepsi endüstriyel ön-üretimlidir.
Toleranslar mm mertebesinde olduğundan montaj sorunsuz ve kusursuzdur.

sağladığı görülmektedir.

02

Depreme Dayanıklı Yapılardır;

Tamiri ve Bakımı Kolaydır;
Doğru tasarlanmak kaydıyla, işlev ve dayanımından bir şey yitirmeden,

Çelik yapılar daha hafif ve sünek yapı özelliği ile yapıya aktarılan daha
düşük bir deprem yükü, daha az deprem riski ve daha güvenli yapı
anlamına gelmektedir.

03

04
05

tümü görünür olan taşıyıcı yapı elemanlarını güçlendirmek, tamir
etmek, yenilemek ve/veya değiştirmek olanağı vardır. Yapıya tasarım
imkanları dahilinde, yatay ve dikey ekler yapılabilir, yeni katlar
eklenebilir, belirli elemanlar veya bölümler kaldırılabilir.

Yangına Karşı Korunum Metodları
Geliştirilmiş Bir Malzemedir;
Çelik yapılar, özel yangına dayanıklı boyalar ile boyanmak suretiyle veya
çelik elemanların beton ile kaplanması gibi yöntemlerle yangına dayanıklı
hale gelebilmektedirler.

Güçlü ve Dayanıklı Yapılardır;
Bu özelliği ile çelik taşıyıcılı yapılar kolonsuz, duvarsız ve kesintisiz

06

mekanlar olabilmektedir. Büyük açıklık geçilmek gerektiğinde
betonarme yapılarda dahi çelik elemanları tek seçenek halini
almakta yapı kompozite dönüşmektedir. Ara kolonlar, minimum
kesitlerde ya hiç yoktur ya da çok az sayıdadır.

www.as-steel.com
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Şirket Kronolojisi

Kilometre Taşları
Başlangıç

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

2000

2001

2002

2003

AS STEEL kuruldu ve
Türkmenistan'da ilk
projesini tamamladı.

AS STEEL birinci yılında
4 yeni proje daha
tamamladı.

AS STEEL ikinci
yılında 2 yeni proje
daha tamamladı.

AS STEEL yıllık
büyümesini
yüzde 20 artırdı!

4. Yıl

5. Yıl

6. Yıl

7. Yıl

2004

2005

2006

2007

AS STEEL dördüncü yılında 6
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL beşinci yılında 5
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL altıncı yılında 5
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL yedinci
yılında 9 yeni proje
daha tamamladı.

8. Yıl

9. Yıl

10. Yıl

2008

2009

2010

AS STEEL sekizinci yılında 7
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL dokuzuncu yılında 5
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL onuncu yılında 3 yeni
proje daha tamamladı.

www.as-steel.com
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Şirket Kronolojisi

Kilometre Taşları

11. Yıl

12. Yıl

13. Yıl

14. Yıl

2011

2012

2013

2014

AS STEEL onbirinci yılında 3
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL onikinci yılında 2
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL referanslarını 50’ye
çıkardı ve yıllık büyümesini
yüzde 20 daha artırdı!

AS STEEL ondördüncü
yılında 4 yeni proje daha
tamamladı.

15. Yıl

16. Yıl

17. Yıl

18. Yıl

2015

2016

2017

2018

AS STEEL onbeşinci yılında 2
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL onaltıncı yılında 2
yeni proje daha tamamladı.

AS STEEL yıllık büyümesini
yüzde 10 daha artırdı!

AS STEEL onsekizinci
yılında 2 yeni proje daha
tamamladı.

19. Yıl

20. Yıl

2019

2020

AS STEEL ondokuzuncu
yılında 3 yeni proje daha
tamamladı.

AS STEEL yirminci yılında
7 yeni proje daha
tamamladı.

www.as-steel.com
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AS STEEL Global

Ofislerimiz

Kazakistan

Özbekistan

Arnavutluk

Azerbaycan
Türkiye

Türkmenistan

Tacikistan

Globalde AS STEEL
Şirketimiz 2000 yılından bu yana,

ve profesyonel bir işgücü kullanan

Türkiye’de ve yurtdışında inşaat

AS STEEL, mühendislik, proje yönetimi,

hizmetleri vermektedir. Projeniz

teknik danışmanlık, malzeme, test

dünyanın neresinde olursa olsun

personeli ekibi (kalite kontrol); kamu

profesyonel kadromuza uzak

işleri, ticari ve endüstriyel kuruluşlar,

gelmeyecektir. Sektöre uygun

çiftlikler ve özel konutlar da dahil

hizmet, güvenlik odaklı bir yaklaşım

olmak üzere projenizin ihtiyaçlarını

kullanırken üstün hizmet ve kaliteli

karşılayabilir.

işçilik sunar.
En kaliteli ürünü ekonomik bir fiyata
Her türlü çelik yapı projelerini

sunmak için çalışıyoruz ve projenizi

gerçekleştirebilen özel, iyi eğitilmiş

zamanında teslim ediyoruz.

www.as-steel.com
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Ürünlerimiz

AS STEEL Ürünleri

PEP Ön Üretimli Yapılar
Ön üretimli imalat özelliği ile inşaat süresini
kısaltmaktadır. Uluslararası literatürde
fabrikalarda üretilen çelik yapılar ön üretimli
(Pre Engineered) yapılar olarak anılmaktadır.
Bu yapılar, prefabrik olarak tasarlanmaları
ve imal edilmeleri nedeni ile , işverene hızlı
üretim ve montaj imkanını sunmaktadır. Bu
ise inşaatın toplam yapım sürecinin kısalması
anlamına gelmektedir. Çelik yapılar daha
hafif ve sünek yapı özelliği ile yapıya aktarılan
daha düşük bir deprem yükü ve daha az
deprem riski ve daha güvenli yapı anlamına

gelmektedir. Yapısal çelik, fabrikalarda artık
sayısal kontrollü üretim teknolojİleri ile ve yeni
gelişmekte olan üretim araçları ile çok değişik
şekillerde işlenebildiğinden tasarımcılar için
sınırsız yaratıcı olanaklar sağlamaktadır. Tüm
elemanlar, son derece yüksek hassasiyet
ile tasarlanıp imal edildiğinden kesin
ölçüsündedir. Çelik yapısal elemanların hepsi
endüstriyel ön-üretimlidir. Toleranslar mm
mertebesinde olduğundan montaj sorunsuz
ve kusursuzdur.

Hafif Çelik Yapılar
Hafif çeliğe dair her şey AS STEEL’dir.
Teknoloji, estetik ve sağlamlığın birbiri ile
buluştuğu, tasarımdaki göz alıcı detaylarla
hafif çeliğin sanata dönüştüğü bir yaşam
tarzıdır.

Yapısal Çelik Yapılar

Lüks villalardan çok katlı binalara,
hastanelerden ofislere; sınırsız seçeneklerle

Çelik Yapılar geniş açıklıklara ve yüksekliğe

taş yünü paneller sayesinde ısı ve ses yalıtımı

hızlı, ekonomik ve sağlam yapılar garanti

sahip bir sistem ile modern ve endüstriyel

sağlanmaktadır. Tüm taşıyıcı sistemleri çelikten

edilirken; estetikten ödün verilmeyen hafif

alanda ihtiyaçları gideren bir yapı sistemidir.

üretilen çelik yapı özellikle deprem tehdidi

çelik yapılar mimari tasarımları ile de fark

Çok katlı raf sistemlerine uygun tavan yüksekliği

taşıyan bölgelerde depreme dayanıklı çözümler

yaratır.

ve geniş depolama alanları sayesinde büyük bir

sunar. Hafif olması nedeniyle daha az deprem

uçağın bakım hangarı olabileceği gibi, dilerseniz

yüklerine maruz kalır ve esnekliği sayesinde

Tüm hafif çelik prefabrik yapılar içerisinde

işletmenizin fabrikası olarak da kullanım imkânı

sarsıntıyı absorbe eder. İmalat ve montaj

sağlamlık ve estetiğin doruğa ulaştığı bu

sunmaktadır.

işçiliğinin çok kısa sürede tamamlanabiliyor

sistem, hızlı ve efektif yatırım geri dönüş

olması, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken,

süresiyle de diğerlerinden ayrılıyor. Sadece

Çelik yapıların tasarımları kalıcı yapı

defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir olması

showroom, ofis ve lüks villalar gibi estetiğin

şartnamelerine göre tasarlanır. Taşıması

da alternatif çözümler sunar. Çelik, %100 geri

ön planda olduğu projeler için değil olağan

gereken yüke göre hesaplamalar yapılır. Çelik

dönüştürülebilir bir malzemedir ve bu işlem

üstü hal durumları ve kentsel dönüşüm

Yapılar, yalıtımlı ve yalıtımsız olarak da ikiye

kaç kez yapılırsa yapılsın, özelliğini kaybetmez,

projeleri gibi zamanın kritik önem arz ettiği

ayrılmaktadır. Yalıtımlı binaların duvar ve

çevreye zarar vermez.

hallerde de hızlı kurulumu mümkün kılan

çatılarında kullanılan poliüretan paneller veya

tasarımı sayesinde ihtiyaç duyulan binalara
çok kısa bir sürede kavuşulabiliyor. Bu yeni
teknoloji ile üretilen yapı elementleri %90 geri
dönüşümlü olan çelik malzemesi ile yapılıyor.
Bu binalar, doğası gereği çevre dostu ve
sürdürülebilir mimarlık ürünüdür.
www.as-steel.com

20.
Demir ve çelikten daha güçlü bir yapı

SADECE “MİT”tir.

Kurt Fenrir, dişi bir devin Loki’den olma
canavar çocuklarından biridir. Tanrılar,
kurdun, kardeşleriyle birlik olup günün
birinde dünyanın sonunu getireceğine
dair bir kehanet işitirler. Bu tehlikeyi
önlemek için derhal harekete geçip
kurdu henüz yavruyken yakalarlar.
Ama kurdun bakımıyla ilgilenme
cesaretini, tanrılardan sadece Tyr
gösterir. Kurt henüz yavruyken her
şey yolundadır ama tüm yavrular gibi
o da bir gün büyüyecektir. Tanrılar
kurdun büyümeye başladığını fark
ettikleri zaman onu zincire vurmaya
karar verirler. Önce kurdu kandırmaya
çalışırlar... Zincire vurulmayı bir güç
gösterisi gibi gösterip zincir ne kadar
sıkı bağlanırsa onu kırabilmenin
getireceği şan ve şöhretin de o denli
büyük olacağını söyleyerek kurdu
zincirlemeye ikna etmeyi başarırlar.
Ama işler hiç de tanrıların düşündüğü

şekilde gelişmez ve ne kadar sıkı
bağlarlarsa bağlasınlar, kurt her
seferinde zincirleri kırmayı başarır.
Tanrılar, hünerli zanaatçılar olarak
bilinen cücelerden yardım istemek
zorunda kalırlar. Cücelerden, sinsice
dolaşan bir kedinin ayak sesi, bir
kadının sakalı, bir dağın kökü, bir ayının
çevikliği, bir balığın nefesi ve bir kuşun
tükürüğünden oluşan -fiziksel olarak
hiç bulunmayan ya da bulunması nadir
olan- altı öğeyi kullanarak bir zincir
yapmalarını isterler -ki böyle bir zincirin
de MİT olarak geçmesi çok normal.
Cüceler bu zinciri yapmayı kabul
ederler.
Tahmin edilebileceği üzere, bu öğeleri
kullanarak son derece ince ama bir
o kadar da sağlam bir zincir yapmayı
başarırlar.

Hazırlanan zinciri teslim alan Tanrılar
hiç zaman kaybetmeden kurdun
yanına giderler. Bir yandan bu yeni
zinciri takmak için kurdu kandırmaya
çalışırlarken diğer yandan da demir bir
zinciri kolaylıkla kırabilen bir hayvanın,
bunu da kolayca kırıp kıramayacağı
hakkında kendi aralarında tartışmaya
başlarlar.

bu tehlikeli görevi üstlenmek istemez;
ama en sonunda, tanrı Tyr elini kurdun
ağzına sokmaya razı olur. Böylece
tanrılar hileli zincirle kurdu zincire
vurmayı başarırlar. Hileli zincirden
kurtulmayı başaramayan kurt, can
havliyle Tyr’ın elini ısırıp koparır. Bütün
tanrılar bu olayın üzerine kahkahaya
boğuldular, Tyr hariç.

Kurt, böylesine ince bir zinciri
kırmanın kendisine hiçbir şan şöhret
getirmeyeceğini ve bu işin altında bir
şeylerin döndüğünü fark eder ve zincire
bağlanmayı reddeder. Fakat sonradan

Tanrılar, zincire vurdukları
Fenrir’i götürüp bir kayaya
bağlarlar. Bir daha kimseyi
ısırmasın diye kurdun dişlerinin
arasına bir kılıç yerleştirirler.
Kayaya bağlanan kurt, par
liggr hann til ragnarøkrs yani
“dünyanın sonuna dek orada
kalacak”tır.

cesaretinden şüphe edileceğinden
korkan kurt, zincir takılacağı sırada
tanrılardan birinin iyi niyet göstergesi
olarak bir elini onun ağzına sokması
koşuluyla zincire vurulmaya razı olur.
Tanrılar bu öneri karşısında şaşkınlık
içinde birbirlerine bakarlar. Önce hiçbiri

Nesir Edda / Snorri Sturluson

Projelerimiz
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Projeler

Hava Trafik Kontrol Kulesi

İstanbul’un 3.’üncü havalimanı olan
İstanbul Havalimanı’nın Hava Trafi ̇k
Kontrol Kule’si ̇nde AS STEEL İmzası
Hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul’un

3. Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık

simgesi haline gelen ve Türk- İslam tarihinde

merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının

kültürel öneme sahip lale figüründen

merkezi oldu. İstanbul Yeni Havalimanı’nda 90

esinlenerek tasarlandı. 90 metre uzunluğunda

metre yüksekliğindeki çelik kule inşasında

olan İstanbul Yeni Havalimanı İGA-İstanbul

AS STEEL de yer aldı.

AS STEEL Kalitesi İstanbul Havalimanı’nda!
AS STEEL, İstanbul 3.’üncü Havalimanı

tamamlamıştır. 3.Havalimanı gözlem

inşaatı kapsamında üstlenmiş

kulesi çelik konstrüksiyon imalatları

olduğu çelik yapı işlerini, ürün kalitesi,

ve AS STEEL’in de aralarında olmaktan

AS STEEL İstanbul Havalimanı projesinde ön

Bu yapılar, prefabrik olarak tasarlanmaları ve

üretimli imalat özelliği İle inşaat süresini öne

imal edilmeleri nedeni ile, işverene hızlı üretim

profesyonel saha ekibi, üretimdeki hızı,

gurur duyduğu firmalar tarafından

çekmiştir. Uluslararası literatürde fabrikalarda

ve montaj imkanını sunmaktadır. Bu ise inşaatın

projede yer alan tüm yüklenici ve alt

standartlarına uygun bir şekilde hatasız

üretilen çelik yapılar ön üretimli (Pre Engineered)

toplam yapım sürecinin kısalması anlamına

yüklenici firmalar ile koordinasyonlu

bir imalat süreciyle imal edilmiştir. AS

yapılar olarak anılmaktadır.

gelmektedir.

çalışmadaki disiplini ve ileri mühendislik

STEEL, çelik kalitesine 50 yıl garanti

becerisi ile teslim tarihinden önce

veren tek firmadır.

www.as-steel.com
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Projeler

Tekstil Kampüsü

Tekstil
Kampüsü

2021
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Tekstil Kampüsü
Romitan/Buhara, Özbekistan
WBM Group
AS STEEL Inc.
273.100 m2 ve 10.930 Ton Demir
2021 Ocak

2019 başlayan proje 3 etaptan oluşmaktadır, 2020
yılının başlangıcında 1 etap tamamlanmıştır. AS
STEEL, toplam 218 saha personeli ve 13 mühendis
ekibi toplam 231 kişilik iş gücü ile hizmet
vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

Denim Fabrikası

Denim
Fabrikası

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Denim Fabrikası
Andijan, Özbekistan
WBM Group
AS STEEL Inc.
17.030 m2 ve 596 Ton Demir
2020 Temmuz

AS STEEL, toplam 18 saha personeli ve 2 mühendis
ekibi toplam 20 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

Pamuk Yağı Fabrikası

Pamuk Yağı
Fabrikası

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Pamuk Yağı Fabrikası
Buhara, Özbekistan
WBM Group
AS STEEL Inc.
13.690 m2 ve 488 Ton Demir
2020 Haziran

AS STEEL, toplam 11 saha personeli ve 1 mühendis ekibi
toplam 12 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

İplik Fabrikası

İplik
Fabrikası

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

İplik Fabrikası
Sırderya, Özbekistan
Polytex LLC
AS STEEL Inc.
6.000 m2 ve 240 Ton Demir
2020 Nisan

AS STEEL, toplam 53 saha personeli ve 7 mühendis
ekibi toplam 60 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

Soğuk Hava Depoları

Soğuk Hava
Depoları

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Soğuk Hava Depoları
Surhanderya, Özbekistan
Surxon Golden Trade LLC
AS STEEL Inc.
17.210 m2 ve 775 Ton Demir
2020 Temmuz

6 Ayda teslim edilmesi planlanan tesise Şubat 2020’de
başlayan AS STEEL, toplam 341 saha personeli ve
17 mühendis ekibi toplam 358 kişilik iş gücü ile
hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

İplik Fabrikası

İplik
Fabrikası

2021
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

İplik Fabrikası
Kaşkaderya, Özbekistan
ASG Holding
AS STEEL Inc.
77.287 m2 ve 3.870 Ton Demir
2021 Ocak

Anahtar teslim proje kapsamında Şubat 2020’de
başlanılan proje 1 yıl içerisinde teslim edilecektir.
AS STEEL, toplam 618 saha personeli ve 21 mühendis
ekibi toplam 639 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

Tahıl Depoları

Tahıl
Depoları

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Tahıl Depoları
Cizzak, Özbekistan
Asia Metal Sheets
AS STEEL Inc.
1.110 m2 ve 45 Ton Demir
2020 Haziran

AS STEEL, toplam 14 saha personeli ve 1 mühendis
ekibi toplam 15 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com
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Projeler

Tekstil Fabrikası

Tekstil
Fabrikası

2020
PROJE DETAYLARI
Endüstri
Yer
Müşteri
Ana Müteahhit
Ölçek
Teslim Tarihi

:
:
:
:
:
:

Tekstil Fabrikası
Andijan, Özbekistan
WBM LLC
AS STEEL Inc.
3.090 m2 ve 125 Ton Demir
2020 Haziran

AS STEEL, toplam 28 saha personeli ve 2 mühendis
ekibi toplam 30 kişilik iş gücü ile hizmet vermektedir.

www.as-steel.com

45

46

Projeler

Demir-Çelik Fabrikası

PROJE DETAYLARI
Aşgabat şehrinden 25km uzaklıkta 150.000m²

Kapasitesi 160.000 ton/yıl olan tesiste, 1 adet

arazi üzerinde kurulmuş olan bu tesis, Erdemir

elektrik ark fırını ve 2 adet haddehane fırını

grubu ile konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiştir.

mevcuttur.

Tesiste toplam 45.000m² kapalı alan, 50.000m²
yeşil alan ve 54.000m² yol ve meydan vardır.

Tesiste; toplam 25.640m3 beton, 2.250 ton

Tesiste, hurda demirden muhtelif ebatlarda

konstrüksiyon kullanılmıştır.

inşaat demiri ve profil üretilecektir.

TÜRKMENİSTAN
DEMİR-ÇELİK FABRİKASI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İNŞAAT MALZEMELERİ BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2009

www.as-steel.com
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Projeler

Katı Atık Ayrıştırma ve Kompost Tesisi
̇

PROJE DETAYLARI
Aşgabat’ta kurulan düzenli depolama ve katı

Katı atık düzenli depolama hücresi ( İlk etapta

atık bertaraf tesisi; Aşgabat-Daşoğuz yolunun

30.000m²’lik hücre olarak inşa edilmiştir.), çöp

17.km’sinin 3km batı yönünde, 65.000m² arazi

sızıntı suyu biriktirme havuzu, kantar binası,

üzerine inşa edilmiştir. 800ton/gün katı atık için

idari (işletme) binası, atölye binası, lastik yıkama

projelendirilen tesislerde;

ünitesi, fosseptik tankı, su deposu, tıbbi atık
sterilizasyon ünitesi, pompa dairesi ve ısıtma

1. 50 ton/saat kapasiteli ayrıştırma tesisi

merkezi, trafo merkezi tesisleri bulunmaktadır.

2. 160.000 ton/yıl kapasiteli kompost tesisi

Toplam 18.000m² kapalı alanda kurulmuş olan

3. Düzenli depolama alanı içerisinde sekiz adet

tesiste, Türk ve Alman teknolojisi (Eggersmann

hücre yapılmıştır.

Anlagenbau GmbH & Co.) kullanılmıştır.

İŞVEREN

AŞGABAT VALiLiĞİ

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2007

TÜRKMENİSTAN
KATI ATIK AYRIŞTIRMA VE
KOMPOST TESİSİ

www.as-steel.com
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Çevre Düzenleme, Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Aşgabat şehrine 10km mesafede bulunan

oturtulmuş 4m yüksekliğinde yapılmış altın ve

Gemi beldesinde (Muratberdi Sopiyev Tarım

varak ile boyanmış bronz heykeli bulunmaktadır.

Kooperatifi) yapılan 2000m²’lik park düzenleme

Çevre; ağaç, çim ve çiçeklerle süslenmiş;

projesinde; 2 adet süs havuzu, dekoratif zemin

otomatik sulama sistemi ve dekoratif aydınlatma

kaplaması ile tanzim edilmiş meydan, tören

elemanları ile donatılmıştır.

alanı, devlet başkanının granit kaide üzerine

AŞGABAT
GEMİ BELDESİ PARKI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MURATBERDİ SOPİYEV TARIM KOOPERATİFİ

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2001

BİTİŞ TARİHİ

2001

www.as-steel.com
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Projeler

Su Arıtma ve Boru Hattı Tesisi

PROJE DETAYLARI
150.000m3/gün kapasiteli, tam otomatik çalışan

havuz ve pompa istasyonu, 8.Kum Şltreleri

içme suyu arıtma tesisi 25.5km uzunluğunda

terfi istasyonu, 9.Kirli geri yıkama su deposu

ve 900mm’lik ana şebeke boru hattından

ve pompa istasyonu, 10.Dikdörtgen yatay

oluşmaktadır.

çöktürme havuzları binası, 11.Klorlama binası,
12.Basınçsız kum filtreleri, 13.Trafo ve jeneratör

Tesisi oluşturan binalar: 1.İdari bina, 2.Mekanik

binası 1, 14.Çamur deposu, 15.Bekçi binası,

ve elektrik atölyesi, 3.Temiz su deposu, 4.Temiz

16.Su alma yapısı pompa istasyonu, 17.Ham

su pompa istasyonu, 5.Kimya binası (ön

su transfer pompa istasyonu, 18.Stabilizasyon

havalandırma havuzu, hızlı ve yavaş karıştırma

havuzları, 19.Trafo binası 2 Türk teknolojisi (Mass

havuzları, alüminyum sülfat, kireç, sülfürik

Arıtma Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

asit, anyonik polieloktrolit dozlama sistemleri),

kullanılmıştır.

6.Çamur binası, 7.Çamur süzüntü suyu

İŞVEREN

DAŞOĞUZ VALiLiĞİ

LOKASYON

DAŞOĞUZ / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2010

DAŞOĞUZ
SU ARITMA VE
BORU HATTI TESİSİ
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI

DAŞOĞUZ
2800 KİŞİLİK RUHİYET KÖŞKÜ

Ruhiyet Köşkü projesi, eni 90m, uzunluğu 160m

Katlara çıkış; her biri 12 kişilik 4 adet asansör,

ve en yüksek noktası 35m olup, 6000m² alan

genişliği 3.5m² adet merdiven ve 2 adet yürüyen

içinde yer alır. Toplam arazi, 6 hektardır.

merdiven ile sağlanmaktadır.

Köşk bahçesinde; 4 adet fıskiyeli havuz, 2 adet

3 katlı olarak tasarlanan köşk; 3.500 kişiyi

kaskatlı havuz, 500 kişilik restoran, 1 helikopter

barındıracak fuayesi, 3000 kişilik oditoryum, 500

pisti, teknik destek yapıları, açık ve kapalı

kişilik kokteyl salonu, 200 kişilik 3 kafeteryası,

otoparklar, bağlantı yolları, tretuvar, yeşil alan ve

president bölümü, idari bölümleri, 5 adet

kaskatlar bulunmaktadır.

konferans salonu, ruhname salonu, müze,

Binaya 6 adet çift kapıdan girilir. Giriş fuayesinin

mutfak, teknik servisler, sanatçı prova ve

üstünde büyük bir atrium bulunmaktadır.

soyunma odaları şeklinde ana bölümlere ayrılır.

İŞVEREN

DAŞOĞUZ VALiLiĞİ

LOKASYON

DAŞOĞUZ / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2010

www.as-steel.com
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56
Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Merkezbank’a ait Gurban Sultan Ece adlı 160

kapalı yüzme havuzu, spor salonu, müzik odası,

kişilik okul öncesi eğitim merkezi olarak inşa

sağlık merkezi, mutfak, çamaşırhane ve idari

edilen yapı, 12.000m² yeşil alan ve toplam

bölümler bulunmaktadır.

2.700m² kullanım alanına sahiptir. 8 grup
sınıftan oluşan okul öncesi eğitim merkezi; tüm

Dış bahçede ise, 2 adet açık yüzme havuzu, 8 adet

mobilya aksamı, oyun grupları ve eğitim araç

kamelya tipi açık derslik, 4 adet çocuk oyun grubu

gereçleri ile dekore edilmiştir. Merkez içerisinde

ve teknik tesisler bulunmaktadır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MERKEZ BANKASI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2003

BİTİŞ TARİHİ

2004

TÜRKMENİSTAN
MERKEZ BANKASINA AİT
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM MERKEZİ
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Bakım ve Onarım Çalışmaları

Projeler

PROJE DETAYLARI
Aşgabat’ın merkezinde bulunan binanın bodrum

antrenman salonu, dinlenme odası, duş ve

katında yapılan onarımda; mutfak, personel

soyunma odalarının tamamı yenilenmiştir. Yapılan

yemekhanesi, müdürler yemekhanesi, spor

kısmın inşaat alanı 912m²’dir. Ayrıca, binanın

salonu,

bodrum katının havalandırma, ısıtma ve soğutma
tesisatları da yenilenmiştir.

TÜRKMENİSTAN
İKTİSAT VE MALİYE
BAKANLIĞININ ONARIMI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İKTİSAT VE MALİYE BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2002

BİTİŞ TARİHİ

2002

www.as-steel.com

59

60

Projeler

Çevre Düzenleme, Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Ziyaretçilerin öncelikle yeşili ve tabiatı

Ayrıca, buraya gelen insanların dinlenmeleri ve

hissedecekleri, dinlenebilecekleri otantik ve

ihtiyaçlarını karşılamaları için, parkın içerisine, ek

romantik bir mekânın olması prensibi ile inşa

olarak küçük bir kafeterya da konuldu. Parkın

edilen park içerisine, granit sütunlar üzerine

hemen yanı başında, 100m yüksekliğinde yapay

oturtulmuş dostluk kapısı, parkın ortasında yer

bir şelaleden su akıtılıp, gölet ve doğal taşlarla

alan ve uzak mesafelerden bile görülebilecek

süslenen bir dere, dekore edildi.

yükseklikte büyük fıskiyeleri olan görkemli bir
granit havuz, renkli dekoratif beton kaplamalar,
ziyaretçiler geldiğinde oturup sohbet

Yollar haricinde, parkın tüm arazisi çim ile

edebilecekleri, dinlenebilecekleri kamelyalar inşa

kaplanarak; Türkmenistan’ın iklim ve toprak

edildi. Bu arada; çocuklar da düşünülerek, parkın

yapısına uygun bitki ve ağaçlarla peyzaj

kenar kısmına 2 adet çocuk oyun parkı yapılmıştır.

tamamlandı.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İNŞAAT MALZEMELERİ BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2005

TÜRKMENİSTAN
TÜRK DOSTLUK PARKI
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Aşgabat şehrinin Arçabil Şayolu ve Bitaraf

merkezi, mutfak, çamaşırhane, ütü odası ve idari

Türkmenistan caddesinin güneyinde, 11.500m²

bölümler bulunmaktadır. Bahçede; 2 adet açık

alan içerisinde toplam 3.750m² kapalı alanı

yüzme havuzu, 8 adet kamelya tipi açık derslik,

kapsayan başsavcılığa ait 160 kişilik okul öncesi

4 adet çocuk oyun grubu ve teknik birimler

eğitim merkezi inşasına, 2004 yılında başlanmıştır.

bulunmaktadır.

8 grup sınıftan oluşan merkeze, tüm mobilya
aksamı, oyun grupları ve eğitim araç-gereçleri

Binaya merkezi ısıtma-soğutma sistemi ve

konulmuştur.

jeneratör konulmuştur.

Ana bina içerisinde; kapalı yüzme havuzu,
spor salonu, müzik odası, dil laboratuarı, sağlık

TÜRKMENİSTAN
BAŞSAVCILIĞI’NIN
160 KİŞİLİK KREŞ

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN BAŞSAVCILIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2005
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64
Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
18.000m² alan içerisinde 3 katlı ve toplam 9.830m²

olimpik kapalı yüzme havuzu, spor salonu, sağlık

alana inşa edilen okulda, 15-20 kişilik sınıflar ve

merkezi, mutfak, yemekhane, metal ve ağaç

laboratuarlar bulunmaktadır.

işleme, alet odası, hazır ürün depoları ve idari
bölümler bulunmaktadır.

Sınıflarda ve laboratuarlarda, eğitim için gerekli
olan her tür konfor ve teknik ekipman mevcuttur.

Bahçede; açık spor alanları, 2 adet kamelya,
merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, jeneratör ve

Okul içerisinde; 300 kişilik konferans salonu, yarı

diğer teknik tesisler bulunmaktadır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN BAŞSAVCILIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2006

TÜRKMENİSTAN
BAŞSAVCILIĞI’NIN
800 KİŞİLİK ORTA
OKUL BİNASI
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Bina, 1959 yılı yapımı olup poliklinik amaçlı

Binanın tamamına yangın ihbar sistemi ve panolu

kullanılmaktadır. Binanın tüm iç dekorasyonu

yangın söndürme sistemleri kurulmuştur. Isıtma

ve çevre düzenlemesi firmamızca yapılmıştır.

ve

Toplam inşaat alanında ve 2.160m² olan binanın

soğutma, split klimalarla sağlanmıştır. Ayrıca,

dış cephesinde, 752m² Kemalpaşa mermeri

temiz hava sistemi kurulmuştur.

ve 260m² lik granit kullanılmıştır.

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI
SAĞLIK MERKEZİ

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2007
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68
Tadilat ve Tamir Çalışmaları

Projeler

PROJE DETAYLARI
Bakanlık binasının 4.200m² cephesi beyaz

Binanın; havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemi

mermer ve granit malzeme ile kaplandı. Tüm

yeniden yapıldı.

pencereler çift camlı pvc doğrama olarak
yenilendi. Bina çevresindeki tratuvar, yaklaşık

Söz konusu bina 2000 yılında Aşgabat Şehir

2000m² suni granit malzeme ile kaplandı.

Valiliği’nce ‘En Güzel Bina Ödülü’ne layık
görülmüştür.

Çevre düzenlemesinde, dekoratif aydınlatmalar
kullanıldı. Ayrıca, mermer kaplamalı, büyük bir

Bu ödül 2000 ve 2002 yıllarında ikişer binaya

kaide ile Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 4m

verilmiş olup bu iki proje de firmamızca hayata

yüksekliğinde bronz heykeli (Altın kaplama) ve

geçirilmiştir.

arka fon konuldu.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2000

BİTİŞ TARİHİ

2000

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI
İDARİ BİNASI TADİLAT
VE TAMİRATI
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70
Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Aşgabat’ın önemli bir caddesinde yer alan

Bina çatısı, tamamen yenilendi. Her iki binada; ana

binanın cephesi, 3.700m² beyaz mermer ve

girişler yeniden düzenlenerek girişte görkemli bir

granit ile kaplandı. Tüm pencereler çift camlı, pvc

atmosfer oluşturuldu.

doğrama olarak yenilendi. Bina çevresi ve tratuvar,
950m² suni kaldırım taşı ile kaplandı. Çevre

Ayrıca, binanın ikinci katında bulunan 150 kişilik

düzenlemesinde, dekoratif aydınlatma elemanları

konferans salonu yenilendi ve dekore edildi.

kullanıldı.

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
MERKEZ BİNASI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ İSTATİSTİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2001

BİTİŞ TARİHİ

2001

www.as-steel.com
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Petrol Bakanlığı binası inşaatına

Bakanlık binasının tüm mobilya ve sabit

Nebitdağ şehrinde, 2004 Ağustos ayında başlandı

dekorasyonu ile bilgisayar sistemi firmamızca

ve bina, 2006 Ekim ayında teslim edildi.

yapılmıştır.

Toplam 12.000m² kapalı alan, bodrum katı ve 6

Toplam 24.750m²’lik araziye sahip binanın dışı

normal kattan oluşan binada; bakan ve bakan

mermer ve granit ile kaplanmış; çevresindeki

yardımcılarının çalışma ofisleri, toplantı salonları,

22.374m² alana yollar, otoparklar, kazan dairesi,

280 kişilik konferans salonu, 186 kişilik yemekhane

çiller su rezervuarı, pompa daireleri, trafo,

ve mutfak, fitness salonu, sauna, arşiv, depolar ve

jeneratör, spor alanı, süs havuzları, yeşil alanlar,

10 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır.

oturma grupları ve aydınlatmalar yapılmıştır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN PETROL BAKANLIĞI

LOKASYON

BALKANABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2006

TÜRKMENİSTAN
PETROL BAKANLIĞI
İDARİ BİNASI
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Aşgabat’ın merkezinde yer alan binanın 2.000m²

elektrik merkezi vardır ve iç avlu düzenlemesinde,

olan cephesi, beyaz mermer ve granit ile kaplandı.

dekoratif aydınlatmalar kullanılmıştır.

Tüm pencereler çift camlı, pvc doğrama olarak

Binanın çatısı, havalandırma ve ısıtma-soğutma

yenilendi.

tesisatları da yenilenmiştir.

Bina çevresi ve tratuvar, 300m² suni granit ile
kaplandı. İç avluda; kapalı garaj, mekanik ve

TÜRKMENİSTAN
BAŞSAVCILIĞI EK
İDARİ BİNASI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN BAŞSAVCILIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2003

BİTİŞ TARİHİ

2003
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75

76

Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Aşgabat’ın merkezinde yer alan binanın 2.000m²

Çevre düzenlemesinde, dekoratif aydınlatma

cephesi beyaz mermer ve granit ile kaplandı.

aparatları kullanıldı. Binanın çatısı ile havalandırma

Tüm pencereler çift camlı, pvc doğrama

ve ısıtmasoğutma tesisatları da yenilenmiştir.

olarak yenilendi. Bina çevresi ve tretuvarlar
300m² suni granit ile kaplandı. İç avluda kapalı
garaj, mekanik ve elektrik merkezi ile iç avlu
düzenlemesi yapıldı.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2001

BİTİŞ TARİHİ

2001

TÜRKMENİSTAN
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI İDARİ BİNASI
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77

78
Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
İçişleri Bakanlığı’na ait konut; 4 katlı, 24 daireden

jeneratör, su rezervuarları, kazan dairesi ve

oluşmaktadır. Daireler; beyaz eşya ve sabit

dairelere ait depolar ile teknik destek sağlanmıştır.

mobilyalarla donatılmış; bina içi ve dışı beyaz
mermer ve granit kaplamalarla süslenmiştir.

Çocuk oyun alanı, spor sahası, yeşil alan, çevre
aydınlatmaları, açık otopark, araç ve yaya yolları ile

Toplam 5.800m²’lik dış mekânda yer alan trafo,

TÜRKMENİSTAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KONUTLARI

aktivite ve görsellik kazandırılmıştır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONUTLARI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2005

BİTİŞ TARİHİ

2006

www.as-steel.com
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Merkez Bankası adına yapımına

insan asansörü ile sağlanmıştır. Konutun tüm

başlanan konut, 12 katlı 72 daireli bitişik nizam iki

cepheleri beyaz mermer ve su basmayan granit ile

bloktan oluşmaktadır.

kaplanmış; cam ve vitrajlar alüminyum olmuştur.

Toplam çevre alanı: 2.88 hektardır. Toplam

Ana bina dışındaki 9000m²’lik alan için jeneratör,

19.485m² kapalı alana sahip konut, bodrum katı

trafo, kazan dairesi, pompa ünitesi, yangın için su

(dairelere ait depolar ve teknik odalar), normal

deposu, içme suyu ve yeşil alanların sulanması

katlar (depolar ve teknik odalar; 2, 3, 4 odalı

için su depoları, ana bina ile bağlantılı 74 araçlık

daireler) ve teknik katlardan oluşmaktadır.

otoparkı, açık otopark, tören alanı ve küçük
çaplı mimari elemanlar ve peyzaj ve aydınlatma

Normal kat yüksekliği; tavana kadar 4,40 metredir.

tasarlanmış ve itina ile inşaatı tamamlanmıştır.

Katlar arası irtibat, yangın merdivenleri ve iki adet

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN SOSYAL MERKEZ BANKASI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2008

TÜRKMENİSTAN
MERKEZ BANKASI
KONUTLARI
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Milli Güvenlik Bakanlığı adına

konutta, 3 adet asansör ve 38 araçlık otopark

yapılan 4 katlı 36 daireli konut, 2 odalı 127

bulunmaktadır.

metrekarelik ve 3 odalı 140 metrekarelik

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ GÜVENLİK
BAKANLIĞININ
KONUTLARI

dairelerden oluşmaktadır.

Yapının inşaat alanı 8.170m², çevre alanı ise

Her bir katın ortalama 1.550 metrekare olduğu

10.972m²’dir.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2005

BİTİŞ TARİHİ

2006

www.as-steel.com
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Yapı ve İnşaat Projesi

Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Bank konutları 35 dairelidir ve

sağlanmıştır. Bunun dışında, ana bina ile bağlantılı

konutların toplam inşaat alanı 8.881m²’dir.

70 araçlık toplam 2.145m²’lik yeraltı otoparkı,
yangın, bahçe sulama, içme suyu rezervuarları,

Senagat Bank konutları ise 35 daireli ve toplam

kazan dairesi, trafo ve jeneratör bulunmaktadır.

inşaat alanı 9.548m² olan 12 katlı, bitişik nizam 2
Çevre; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve

bloktan oluşmaktadır.

aydınlatmalarla süslenmiştir. 2005 yılının yedinci
Yapının bodrum ve normal katı ile teknik

ayında inşaatına başlanan proje, 2008 yılının altıncı

yapısında dikey ulaşım; 4 asansör, 2 merdiven ile

ayında tamamlanmıştır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN BANK VE SENAGAT BANK

LOKASYON

DAŞOĞUZ / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2008

TÜRKMENİSTAN
BANK VE SENAGAT BANK
(SANAYİ BANKASI)
KONUTLARI TESİSİ

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
İçişleri Bakanlığı’na ait 4 katlı 36 daireli konutun

Ana bina dışında proje çocuk oyun alanı, otopark,

toplam alanı 6.300m² olup bitişik nizam 3 bloktan

spor ve tören alanı, trafo, kazan dairesi, pompa

oluşmaktadır. Dairelerin kat yüksekliği 4.40m,

ünitesi, yangın ve içme suyu rezervuarları ve çilleri

teknik kat yüksekliği ise 2.75m’dir.

kapsamaktadır.

Konutun her katında, 3 daire ve her bloğunda;

Peyzaj ve aydınlatma işleri de projenin

bir asansör, bir merdiven olmak üzere toplam üç

kapsamındadır.

asansör, üç merdiven bulunmaktadır. Katlar; 8
adet 4 odalı, 16 adet 3 odalı, 12 adet 2 odalı daire
olarak düzenlenmiştir.

TÜRKMENİSTAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 36
DAİRELİ KONUTLARI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

LOKASYON

DAŞOĞUZ / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2007

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Vergi Bakanlığı adına yapımına

Her bir kat ortalama 665m²’dir. Konut, 2 adet

başlanan 12 katlı 48 daireli konut, 87m²’lik 2 odalı

asansöre ve 50 araçlık otoparka sahiptir. Yapının

daireler, 106m²’lik 3 odalı daireler ve 175m²’lik 4

inşaat alanı 8.623m², çevre alanı ise 1.44 hektardır.

odalı dairelerden oluşmaktadır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN VERGİ BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2008

TÜRKMENİSTAN
VERGİ BAKANLIĞININ
KONUTLARI

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Pamuk Bakanlığı konutu, 9.650m²

Kat yüksekliği 4.40m, teknik katın yüksekliği ise

alan içinde yer almaktadır.

3m’dir.

Bina inşaat alanı 4000m² olup, her katta 3 odalı 4

Dış alanlarda; trafo, kazan dairesi, çiller pompa

daire ve 2 odalı 2daire bulunmaktadır. Dört katlı

ünitesi, yangın ve içme suyu rezervuarı, 24

binada, toplam 24 daire bulunmaktadır.

araçlık kapalı otopark, çocuk oyun alanı, çevre
düzenleme, yeşillendirme işleri yapılmış; alana

TÜRKMENİSTAN
PAMUK BAKANLIĞI
KONUTLARI

Konutlarda; 10 kişilik bir asansör, 1 yangın

gerekli çevre elemanları, sprinkler sistemi, araç ve

merdiveni, 1 teknik kat mevcuttur.

yaya yolları ile aktivite ve görsellik kazandırılmıştır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN PAMUK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2007

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Maliye Bakanlığı adına yapımına
başlanan 12 katlı 54 daireli konut, 91m²’lik 2 odalı
daireler, 129m²’lik 3 odalı daireler ve 174m²’lik
4 odalı dairelerden oluşmaktadır. Her bir kat
ortalama 600m²’dir.

Konut 2 adet asansör ve 50 araçlık otoparka
sahiptir. Yapının inşaat alanı 10.850m², çevre alanı
ise 1.50 hektardır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MALİYE BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2008

TÜRKMENİSTAN
TÜRKMENİSTAN MALİYE
BAKANLIĞI’NIN KONUTLARI

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Merkez bankası çocuk kreşi 7.700m² kapalı

Ana yapının dışında, beton yollar ve saha için

alanda 320 çocuğun ihtiyacına uygun olarak

4.620m², spor alanları için 3.480m², yeşil alan

tasarlanmıştır. 4 katlı kreş, okul öncesi çocuklar

için 21.536m² yer ayrılmış olup çevre alanı toplam

için 18 farklı grupta düzenlenmiştir.

32.800m² dir.

Bunlardan sekizi 0-3 yaş, onu 3-6 yaş arası çocuklar

Kazan dairesi, pompa dairesi, trafo, yangın suyu,

içindir. Kreşin birinci ve ikinci katları; grup odaları,

içme suyu ve çevre sulama rezervuarları, kapalı

yatak odaları, tuvaletler, büfe, kilerler, jimnastik,

yüzme havuzu ve çevre aydınlatma yapımı

müzik derslikleri, ruhname, Gurban Soltan Ece

projede yer almıştır.

odaları, üçüncü katı; ofis odaları, dil laboratuarları,
el işleri odası; dördüncü katı, teknik odalar olarak
tasarlanmıştır.

TÜRKMENİSTAN
MERKEZ BANKASI’NIN
320 KİŞİLİK KREŞİ

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MERKEZ BANKASI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2008

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Türkmen Malları Bakanlığı adına

Her bir katın ortalama inşaat alanı 1.135m²’dir.

yapımına başlanan 12 katlı 72 daireli konut, birinci
katta 3+3+2 odalı dairelerden, ikinci kattan on

Toplam inşaat alanı ise 17.360m²’dir. Binada 2 adet

ikinci katı içine alan katlarda ise 3+3+4 odalı

insan ve 2 adet yük asansörü olmak üzere 4 adet

dairelerden oluşmaktadır.

asansör bulunmaktadır. Konutta 74 araçlık kapalı
garaj da mevcuttur.

2 odalı daireler net 89m², 3 odalı daireler 124m²
ve 4 odalı daireler 192m²’dir.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN TÜRKMEN MALLARI BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2009

TÜRKMENİSTAN
TÜRKMEN MALLARI
BAKANLIĞI’NIN
KONUTLARI

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Milli Güvenlik Bakanlığı’na ait konutta, her katta 3

bulaşık makinesi, fırın ve vestiyer gibi beyaz

daire olmak üzere, 12 katta toplam 36 daire vardır.

eşya ve sabit mobilyalar düşünülmüştür. Konut
çevresinde; kazan dairesi, çiller, trafo, jeneratör,

Dairelere ait depoların bulunduğu bodrum

araç ve yaya yolları, çevre aydınlatma ve sulama

katında, 38 araçlık kapalı otoparkın da bulunduğu

sistemi, çocuk oyun parkı ve kamelyalarla peyzaj

konut binası, toplam 10.100m²’dir.

çalışmaları yapılmıştır.

Konut, tüm dairelere üstün konfor sağlayacak
şekilde inşa edilmiş; buzdolabı, çamaşır makinesi,

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ GÜVENLİK
BAKANLIĞI’NIN
KONUTLARI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2005

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan’ın Savunma Bakanlığı’na ait otel

Otelin dışına; yüzme havuzu, aqua-park, havuz

ve sağlık merkezi, Türkmenbaşı şehri, Avaza

başı kafeteryası, iskele ve iskele üstü çardak, çocuk

mevkiinde 69.000m² arazi üzerine, bir bodrum

oyun alanı, basketbol, tenis, mini futbol, koşu ve

katı ve 12 normal kat olarak projelendirilmiştir.

yürüyüş parkuru sahalarını kapsayan spor alanları,

Otel; 308 yataklı, 154 oda kapasitelidir. Projede,

100 araçlık otopark, araç ve yaya yolları, deniz suyu

kapsamlı bir sağlık merkezi ve 23,000m² kapalı

arıtma merkezi, pis su arıtma, ısıtma ve soğutma

alan bulunmaktadır.

merkezi, jeneratör, sera, tropik ağaç ve bitkilerin
de bulunduğu ve mimari bahçe elemanlarıyla

Otelde 136 adet standart oda, 18 adet süit oda

tamamlanmış yeşil alanlar, plaj tesisleri ve

planlanmıştır. Yapının on ikinci katı, Türkmenistan

kayıkhane yapılmıştır.

Devlet Başkanı için ‘Başkan Katı’ ismi verilip özel
olarak dekore edilmiştir.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI

LOKASYON

TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2009

TÜRKMENİSTAN
SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN
OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Yapı; Türkmenistan’ın Enerji ve Sanayi Bakanlığı

oyun alanı, çocuk evi, basketbol, voleybol, tenis,

için Türkmenbaşı şehri, Avaza mevkiinde

mini futbol, koşu ve yürüyüş parkuru sahalarını

46.000m² arazi üzerine, bir bodrum katı ve 12

kapsayan spor alanları, 60 araçlık otopark, araç ve

normal kat olarak inşa edilmiştir.

yaya yolları, deniz suyu arıtma, pis su arıtma, ısıtma
ve soğutma merkezi, trafo, jeneratör, sera, tropik

Otel, 180 yatak (90 oda) kapasitelidir. Otelde,

ağaç ve bitkilerin de bulunduğu ve mimari bahçe

kapsamlı bir sağlık merkezi bulunmaktadır.

elemanlarıyla süslenmiş yeşil alanlar, plaj tesisleri

Projede; 75 adet standart oda ve 15 adet süit oda

ve kayıkhane yapılmaktadır.

mevcuttur.
Otelin dışında, yüzme havuzu, aqua-park, havuz
başı kafeteryası, iskele ve iskele üstü çardak, çocuk

TÜRKMENİSTAN
ENERJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI
OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN ENERJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2009

www.as-steel.com
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Projeler

PROJE DETAYLARI
1964 yılında Aşgabat şehrinde yapılmış olan

4.200m² mermer ve granit ile kaplanması, otel

bu yapı, zamanının en iyi otelidir. Yenileme

lobisinin ve idari bölümlerin yeni dekorasyonu da

programı dâhilinde, otelin dış cephesinin

firmamızca gerçekleştirilmiştir.

İŞVEREN

AŞGABAT VALİLİĞİ

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2005

AŞGABAT
OTELİ
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Projeler

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Merkez Bankası Ticaret Merkezi,

Toplam 14.000m² inşaat alanına sahip merkezin

8 katlı olarak tasarlanmış olup, çokgen şeklinde

birinci, ikinci ve üçüncü katlarında; banket salonu,

serbest plan prensibine göre çizilmiştir.

mağazalar, çocuklar için oyun salonu, bilardo,
masa tenisi vb. oyun ekipmanları, tuvaletler,

Binanın mimari kompozisyonu, siluetinin açığa

güzellik salonları, 70 kişilik banket salonu; beşinci,

çıkarılması ile dış duvarların beyaz mermer ile

altıncı ve yedinci katlarında; ofisler, sekizinci katta

kaplanarak, kolonların üçüncü kata kadar reflekte

restoran; dokuzuncu katta; teknik odalar, asansör

virajlarla kontrast oluşturulması esasına göredir.

ve makine daireleri bulunmaktadır.

Yapı, dördüncü katından sekizinci katına
kadar sekizgen şeklinde olup teknik kat ile
tamamlanarak konik bir kubbe ile kapatılmıştır.

TÜRKMENİSTAN
MERKEZ BANKASI
TİCARET MERKEZİ

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MERKEZ BANKASI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2009

www.as-steel.com
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Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Mari şehrinde inşa edilen Enerji
enstitüsü, 42.793m² alan üzerine
kurulmaktadır. Kompleks 6 binadan
ibarettir: İdari eğitim binası,
laboratuar, 2 adet lojman binası
ve yemekhane. Spor kompleksi
ve idari bina, sahanın merkezi
aksında bulunmaktadır. Sahada;
teknik binalar, iklimlendirme
ekipmanı, trafo, kazan dairesi ve
jeneratör, su havuzları mevcuttur.
Saha çevresi düzenlenmiş ve
yeşillendirilmiştir. Binanın ve tüm
sahanın dekoratif aydınlatması
tasarlanmıştır. Saha maksimum
yeşillendirilmiştir. Yeşillendirilen alan
% 50’dir. Yeşil bitkiler sahada müsait
bir mikroiklim oluşturmaktadır.
İtalya ve İran’dan ithal edilen çeşitli

ot, çiçek, çalılık ve ağaç türleri
mevcuttur. İdari bina 3 kattan
oluşmakta olup, üst katta rektörlük
ve 2 adet konferans salonu vardır.
Bina planda girif şekle sahiptir.
Kat yüksekliği 4.40m’dir. Birinci
katta; idari mekanlar, personel
müdürlüğü, muhasebe, kütüphane
ve 2 adet konferans salonu
bulunmaktadır. Merkezi kısımda ise
tüm katlara çıkan atrium mevcut
olup bina dizaynına heybet ve eşsiz
bir görünüş kazandırmaktadır. İkinci
katta; öğretmenler odası, 2 adet
dekan odası ve sınıf yöneticilerinin
odaları bulunmaktadır. Fakülte
binasında; eğitim dershaneleri,
öğretmenler odası, çizim odası ve
konferans salonu bulunmaktadır.

Bina dört katlı olup kat yüksekliği
3.6m’dir. Laboratuar binasında;
fizik, kimya, mekanik, otomasyon,
enformatik, meteoroloji, elektrik hat
ve şebeke laboratuarı mevcuttur.
Bina 4 katlı olup kat yüksekliği
3.6m’dir. Spor kompleksi binasında;
spor salonu, spor kulüpleri için
soyunma odası; ayrıca, ikinci katta
mutfak dahil 200 kişilik yemekhane
bulunmaktadır. Bina iki katlı
olup kat yüksekliği 4m’dir. Spor
salonunun kat yüksekliği 8m’dir.
Lojman binasında 2 ve 3 kişilik
odalar mevcut olup bina toplamda
500 kişi için tasarlanmıştır. Bina iki
katlı olup kat yüksekliği 4m’dir.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN ENERJi VE SANAYİ BAKANLIĞI

LOKASYON

MARİ / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2010

TÜRKMENİSTAN
ENERJİ VE SANAYİ
BAKANLIĞI
ENERJİ ESTİTÜSÜ
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PROJE DETAYLARI
Bina Türkmenbaşı-Avaza bölgesinde deniz

tesisler, aquapark, oyun alanları ve anfi tiyatro yer

kıyısında inşa edilmektedir. Proje alanı 15.70

almaktadır.

hektardır. Kompleks 600 kişilik sağlık merkezi ve
300 kişilik otel olmak üzere dizayn edilmiştir.

Açılış Töreni; 15-07-2010 tarihinde
Türkmenistan Devlet Başkanı Sn. Gurbangulı

Otel spor tesisleri, otopark, aqua-park, yüzme

Berdimuhammedov ve üst düzey yetkililerin

havuzu, dinlenme yerleri, plaj ve teknik yapılardan

teşrifleriyle yapılmıştır.

oluşmaktadır. Sağlık merkezinde; idari bina,
çocuk yatakhaneleri, yüzme havuzu, spor

TÜRKMENİSTAN
RAFİNERİ KOMPLEKSİ 900
KİŞİLİK SAĞLIK MERKEZİ

İŞVEREN

TÜRKMENBAŞI RAFİNERİ KOMPLEKSİ

LOKASYON

TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2008

BİTİŞ TARİHİ

2010
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PROJE DETAYLARI
1948’de, Aşgabat depreminde ölen 160.000 kişinin

çevrelediği anıtın ortasında mermer kaide üzerine

anısına 3.500.000 adet ağaç dikilmiştir. Bu günün

altın harflerle yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

anısına mermer ve granit ile yapılan anıt, 2 hektar
alanı kaplamaktadır.

Merdivenlerin ortasında ise, 4m yüksekliğinde
ve 5 ton ağırlığında Türkmenistan’ın rahmetli

2 adet kaskatlı havuz arasından 87 basamak

Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un heykeli

merdivenle anıta çıkılmaktadır. 10 adet 80cm

bulunmaktadır. Bu yapay mermer heykel

çapında mermer kolonunun yarım ay şeklinde

firmamızın dekor atölyesinde imal edilmiştir.

İŞVEREN

AŞGABAT VALİLİĞİ

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2005

BİTİŞ TARİHİ

2006

ANIT
İNŞAATI
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PROJE DETAYLARI
Aşgabat şehri Gökdere mevkiinde, 5 hektar alanda

Kamp girişinde, granit kaplamalı 1.70m² kaide

inşa edilen 150 kişilik eğitim ve dinlenme kampı,

üzerinde, merhum Cumhurbaşkanı Sapar murat

çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde

Türkmenbaşı’nın 4.00m yüksekliğinde heykeli

düzenlenmiştir.

yapılmıştır.

Kampta; yatak odaları, 150 kişilik yemekhane, idari

Kazan dairesi, soğutma grubu, trafo, jeneratör,

bina, soyunma odaları; futbol, voleybol, basketbol

su rezervleri, pompa gibi teknik elemanlarla

sahaları, kültür merkezi, çocuk oyun alanları, aqua

desteklenen tesis, 2005 yılı sonunda inşa edilmeye

park, açık yüzme havuzu, konferans salonu ve

başlamış ve 25.05.2007 tarihinde açılmıştır.

aktif istirahat etmeleri için ruhname odası ve dil
laboratuarı gibi mekanlar yer almaktadır.

TÜRKMENİSTAN
SENDİKALAR BİRLİĞİ
ÇOCUK DİNLENME VE
EĞİTİM İÇİN YAZ KAMPI

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN SENDİKALAR BİRLİĞİ

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2005

BİTİŞ TARİHİ

2007
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Türkmenistan Milli Güvenlik Bakanlığı’nın özel

doktor ve hemşire odaları, antiterör odası, ofisler,

timleri için antiterör eğitim merkezi binası Haziran

askerler için yatakhane, gardroplar, dinlenme

2004’te başlamış, Ocak 2005’te tamamlanmıştır.

odası ve yemekhane mevcuttur.

Toplam arazi 5 hektar, inşaat alanı 6000m²’dir.

Bina dışında; kapalı yüzme havuzu, 14 araçlık garaj,

Bodrum katında, depolar; zemin katta, üniversal

atölye, yollar, otopark, giriş kapısı ve yürüme yolları

spor salonu, güreş ve boks salonu, 25m’lik atış

yapılmıştır.

poligonu, interaktif atış alanı, eğitim sınıfları,

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI

LOKASYON

BALKANABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2004

BİTİŞ TARİHİ

2005

TÜRKMENİSTAN
MİLLİ GÜVENLİK BAKANLIĞI
EĞİTİM MERKEZİ
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Ana binada, misafir bekleme, danışma, sergi

yüzme havuzu, soyunma odaları, duş, mutfak,

holleri, sancak köşesi, garaj, tamirat ve yıkama

600 kişilik öğrenci yemekhanesi, 100 kişilik subay

birimleri, depolar, spor salonu, tedavi bölümü,

yemekhanesi vardır.

eğitim, laboratuar birimleri, derslikler, anfiler, 100

TÜRKMENİSTAN
POLİS AKADEMİSİ

kişilik misafir yatakhanesi, eğitmen ve müdür

Peyzaja baktığımızda, arazi yeşil alan olarak

odaları, erkek ve bayan öğrenci yatakhaneleri,

düşünülmüş, ön cephe görkemli 3 adet süs

çalışma odaları, tv izleme odaları, eşya temizleme

havuzu ile desteklenmiştir. Binanın çevresindeki

ve kurutma odaları, rektör ve rektör yardımcıları,

araç yolu, tüm binaya araç ile ulaşımı sağladığı

genel ve özel mukaddes ruhname bölümü,

gibi ön ve arkada planlanan otoparklar çok sayıda

toplantı odası gibi gerekli tüm mekanlar yer

otomobilin park ihtiyacına cevap vermektedir.

almaktadır. Ek binada, 800 kişilik konferans salonu

15.18 hektar arazide toplam 27.550m² inşaat alanı

tasarlanmış, ayrıca kapalı spor salonu, yarı olimpik

mevcuttur.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2007

BİTİŞ TARİHİ

2009
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Savunma bakanlığı konutu inşaatına, 2006

Normal katların tümü, daire olarak planlanmış;

Mayıs ayında başlanmış olup, 2008 Ekim ayında

çatı katları, teknik oda olarak değerlendirilmiştir.

tamamlanmıştır. Ana bina toplam 51.795m²’lik

Katlar arası ulaşım, yedi merdiven ve 14 adet

inşaat alanına sahip olup; 15 kat, 5 blok, 164 daire,

asansör ile sağlanmıştır.

bodrum katı ve teknik katlardan oluşmaktadır.
Bodrum katında, teknik odalar ve dairelerin

Arazinin toplamı 4,5 hektar olup, bina dışında;

depoları bulunmaktadır.

164 araçlık açık otopark, trafo, jeneratör, çiller su
rezervuarları, çocuk oyun alanı, spor sahaları, araç

Zemin katta; blok girişleri, 10 adet mağaza, ofisler,

ve yaya yolları, yeşil alanlar, fıskiyeli havuz ve çevre

2 adet spor salonu, idare ve güvenlikler vardır.

aydınlatmaları arazi bünyesi içindedir.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2006

BİTİŞ TARİHİ

2008

TÜRKMENİSTAN
SAVUNMA BAKANLIĞI
164 DAİRELİ KONUTU
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Oturma, kültür ve sosyal kompleksinin genel
alanı 325.000m² (32,5 hektardan) ibaret olarak, 3
adet yüksek oturma konutunda, Türkmen devlet
kültür enstitüsünden, özel müzik yatılı okulundan,
200 kişilik anaokulundan, 600 kişilik genel eğitim
okulundan, ayrıca kamu hizmet tesislerinden ve yer
altı otoparklarından ve kapalı havuzlardan ibarettir.
Kompleksin içerdiği özel müzik yatılı okulu, 4 katlı
binadan yani 740 kişilik eğitim binasından, 450 kişilik
yurt binasından, spor alanlarından ibarettir. Kapalı spor
kompleksinde, havuz ve basketbol sahası mevcuttur.
Bunun yanı sıra, binanın arka tarafında açık mini
futbol sahası yapımı planlanmaktadır. 4 Kattan oluşan
kompleksteki 600 kişilik genel eğitim okulunda,
günümüzün taleplerine göre eğitimöğretim işlerini
gerçekleştirmek için gereken her şey tasarlanmıştır.
Sınıflar, laboratuarlar, iş odaları ve eğitim-öğretim

TÜRKMENİSTAN
KÜLTÜR VE TELEVİZYON
RADYO YAYINLARI
BAKANLIĞI KÜLTÜR VE
SOSYAL KOMPLEKSİ

sürecinle kullanılacak başka tesisler çağdaş teçhizatlarla
donatılmışlardır.Okulun arka tarafında tenis, voleybol,
basketbol ve açık spor alanları bulunacaktır. Kompleksin
200 kişilik çocuk kreşi, iki katlı binadan ibarettir. Binada
ruhname odası, pratik iş odası, doktor odası, büfe, wc’ler,
oyun odası, çocuklar için yatakhanenin yerleştirilmesi
projede göz önünde bulundurulmaktadır. Binada,
soyunma odası olan havuz ve gerekli diğer servis odaları
mevcuttur. Konut binalarının ikisi 12 katlı 36 daireli olup
o binaların arasında 12 katlı 144 daireli 4 girişli diğer
bir binanın inşa edilmesi de planlanmıştır. Söz konusu
3 binanın arasına, 2 tane 2 katlı alışveriş merkezinin
simetrik şekilde yerleştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca, on
iki katlı 36 daireli konut binasının arka cephesinde bir
türk hamamının inşa edilmesi tasarlanmıştır.

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN KÜLTÜR VE TELEVİZYON
RADYO YAYINLARI BAKANLIĞI

LOKASYON

AŞGABAT / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2008

BİTİŞ TARİHİ

2012
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Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Bu proje Sehil Grubunun kendi sermesiyle
yapacak olduğu bir yatırım projesidir.Tahminen
yatırım bedeli 25.000.000 EURO civarındadır.10
hektar bir alana kurulacak bu tesis Türkmen aile
kültüründen esinlenerek Türkmen halkının yaşam
şekline uygun Dünya standartlarında ve ekonomik
fiyatlarla tatil yapma imkanı sağlayacaktır. Tesis
dünyanın birçok yerinde uygulanan devre-mülk
(Bir tek bağımsız bölümden yıl içerisinde 22
periyotta farklı mülk sahiplerinin istifadesi) esasına
göre planlanmıştır.4 tip bağımsız bölüm ve sosyal
tesisten ibarettir.

Olmak üzere toplam 129 adet bağımsız bölüm
15’er günlük kullanımlara 2838 devre-mülk olarak
kullanılabilecektir.
Her binanın kendisine ait otopark veya garajı,
sauna veya jakuzisi, kış bahçesi, terası ve özel
peyzajı ile D ve C tipi mülklerin özel havuzu olup
yılın 12 ayı tesisin kullanım imkanı olacaktır. Sosyal
tesisinde kışın kullanılabilecek erkek ve bayan
Türk hamamı, 10 adet aile üniteleri,masaj salonları,
restoran, cafe ve bar.
Türkmenistanın endemik bitkilerinin kullanıldığı
spa ve çamur banyoları, spor alanları, çocuk oyun
alanları mini golf tesise kış aylarında da aktivite
sağlayacaktır.

A tipi 55m² 68 Adet
B tipi 85m² 44 Adet
C tipi 126m² 8 Adet + 45m² havuz
D tipi 200m² 9 Adet +35m² havuz

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN DEVLET TURİZM VE SPOR KOMİTESİ

LOKASYON

TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2008

BİTİŞ TARİHİ

2013

AVAZA-TÜRKMENBAŞI
DEVREMÜLK TATİL KÖYÜ
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Projeler

Köprü ve Yol Projesi

PROJE DETAYLARI
Awaza Bölgesinde Prezident Köşkü yolunda bulunan
derenin üzerine açıklığı 50 metre, genişliği 30 metre
olan Köprü yüksek kaliteli malzemeler ve modern
Mimari görünüşe sahip mermer, granit, fibro beton
malzemelerle dekoratif olarak kaplanmış. Uzay sistem
çelik konstriksüyon ve betonarme taşıyıcı kazık
sistemleriyle çözülmüş. Köprü girişinde her iki taraftan
Türkmen atalarından oluşan heykeller, köprü üzerinde
dekoratif yol aydınlatması, granit kaplı yaya geçişleri
bulunmaktadır.
Girişteki kontrol kulübesinden kumanda edilen
zemine gömülü bariyer ile geçişi kontrol altına alınan.
Sinyalizasyon ve işaretlerine köprü trafik güvenliği
sağlammış Avaza bölgesinin genel yol Mimarisine
uyumlu bir yapıdır.
Awaza bölgesinde 46km uzunluğu olan yol projesinde

TÜRKMENİSTAN
ŞEHRİ AVAZA SERBEST
TURİZM BÖLGESİ
KÖPRÜ-YOL PROJESİ

tel ve çift şeritli yolların tretuvar uzunluğu 50.235,00
metredir. Bu yol projesinde kullanılan 12 metre
yüksekliğinde çift yönlü paslanmaz çelik aydınlatma
direği 726 adettir. 4 metre yüksekliğinde 2 kollu
çelik kaldırım aydınlatma direği ise 2055,00 adettir.
Modern bir tasarıma sahip 76 adet otobüs durağı
bulunmaktadır.
296 adet oturma bankı, kablosuz görüntü aktarma
sistemi ve 14 adet yol hizmetleri için araç tahsis
edilmiştir.
Bu projede uygulanan yeşillendirme çalışmasında
420.000 adet çalı ve sarıcalar, 275.000 mevsimlik
çiçekler ve 11000 adet ise ağaç ve ağaççıklar
kullanılmıştır.

İŞVEREN

AWAZA TURİZM BÖLGESİ KOMİTESİ

LOKASYON

TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2009

BİTİŞ TARİHİ

2011

www.as-steel.com

127

128

Projeler

Yapı ve İnşaat Projesi

PROJE DETAYLARI
Awaza turizm bölgesinde Hazar Denizi içerisinde

anda 12 devlet ağırlayacak ve kongre merkezi

kongre merkezi olarak planlanan tesis, 2010

olarak hizmet verecek tesis 2.000 kişilik büyük

yılında başlayıp 2014 yılında tamamlanmak

kongre salonundan başka çok sayıda toplantı

üzere Awaza Turizm Bölgesi Komitesi tarafından

ve konferans merkezlerini içermektedir. Her

yaptırılmaktadır.

türlü konfora sahip tesiste çok çeşitli sosyal
aktiviteler,açık,kapalı spor alanları,akvaryum,su

Tesis Hazar Denizi içerisinde Türkmenistan haritası

sporu imkanları bulunmaktadır.

şeklinde yapılacak. Toplam 6 hektar yapay ada
üzerine kurulacaktır.

Tesise karayolu bir köprü ile bağlanmaktadır.

18-20 kat yüksekliğinde 3 bloktan oluşan

Ayrıca; mevcut helikopter pisti de hava yolu

kongre merkezi 130.000m² inşaat alanına

ulaşımına imkan vermektedir.

sahip olup 622 odadan oluşmaktadır. Aynı

İŞVEREN

TÜRKMENİSTAN AWAZA DEVLET TURİZM VE SPOR KOMİTESİ

LOKASYON

TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2010

BİTİŞ TARİHİ

2014

TÜRKMENBAŞI ŞEHRİ
AVAZA SERBEST TURİZM
BÖLGESİ KONGRE MERKEZİ
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Partnerlerimiz

Kurumlarımız

AS STEEL Güçlü Markalarla
Yan Yana, Aynı Yolda...
AS STEEL olarak, kurulduğumuz günden bu

yakından tanıdığı markalar oldu. 2000 yılından

İşverenler, henüz mimari konsept aşamasındaki projelerinin, optimum çelik kullanımı ve modern taşıyıcı

yana Orta Asya başta olmak üzere birçok ülkede

itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren AS STEEL, çelik

sistem çözümleri ile planlanmasında, AS STEEL’den danışmanlık desteğini alabilirler. Anahtar Teslim

(Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan’da

konstrüksiyon alanında köklü bir çelik firması

Tam Kapsamlı Müteahhitlik Hizmeti ile betonarme altyapı dâhil; mimari, statik, mekanik, elektrik, yangın

birçok projeye imza attık.) Bu projeleri hayata

olarak öne çıkmaktadır.

ve diğer proje disiplinlerine ait tasarım ve uygulama çalışmalarının tek elden sorunsuz şekilde koordine
edilmesi sağlanmaktadır.

geçirirken iş ortaklarımız tüm dünyanın

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Çelik İhracatçıları Birliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve

Türk çelik sektörünü dünyaya tanıtmayı ve

sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı

pazar payımızı artırmayı birincil hedef olarak

birliğini, 27 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve

belirleyen Çelik İhracatçıları Birliği, aynı zamanda

ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 Genel

ürünlerimizin ithalatçı ülkelerin ihtiyacına uygun

Sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil

çeşit ve kalitede ürünler haline getirilmesini

etmektedir.

sağlamak ve ihracatçılarımızın yurtiçi ve yurtdışında
karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla üyelerine
hizmet vermektedir.

Başarılı çalışmaları ile referanslarını her geçen gün artıran AS STEEL,
Orta Asya başta olmak üzere tüm dünyada gerçekleştirdiği projeler ile
yıllık büyümesini de yüzde 40’lara yükseltti.
İstanbul Demir Ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliği

AS STEEL, yurt içinde İstanbul, İzmir, Manisa,

ve sera çelik konstrüksiyon yapı kurulumlarını

Aydın, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Uşak

yapmaktadır. Yurt dışı pazarındaki yüzde 90

ve Kütahya’da çelik kuleler, çelik depolar, çelik

oranındaki kurulumu çelik konstrüksiyon depolar,

Birliğimiz iştigal alanı altına giren sektörlerde

tekstil atölyesi, çelik ahır ve çelik sera kurulumu

işyerleri ve çiftlikler olarak sıralanmaktadır.

yaşanan sorunlar, öneriler ve çözümler sektörün
önde gelen firma ve derneklerinden katılımcılar

yapmaktadır. Yurt dışı pazarında ise ağırlık merkezi
Özbekistan’dır. Bunun yanı sıra, Türkmenistan,

AS STEEL, müşterilerine ve iş ortaklarına tam

ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin Başkanlığında

Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya

kapsamlı inşaat taahhüt, danışmanlık ve

yapılan toplantılarda ve çalıştaylarda

ve Kuzey Makedonya’da endüstriyel tesisler, ahır

müteahhitlik hizmetleri sunar.

değerlendirilmektedir.

İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri
İhracatçı Birliklerimiz öncelikli olarak, çalışma
konularına giren alanlarda ülke ihracatının
arttırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi
ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü
kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak,
üyelerine yardımcı olmaktadır.

www.as-steel.com

www.as-steel.com

