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Şirket Profili

ARD HOLDİNG bünyesinde yer alan ARD ENERJİ; başta ülkemiz olmak üzere ulusal 
ve uluslararası arenada sürdürmekte olduğu projeler ve AR-GE faaliyetleri ile enerji 
sektörüne katma değerli inovatif çözümler ve projeler sunarak, sahip olduğumuz 
mühendis ve uzman kadromuz ile ülkemiz ve Dünya ülkeleri için yeni değerler üreten 
teknolojiler yaratmaktadır.

ARD HOLDİNG şirketler grubunun diğer faaliyet alanları arasında Bilişim, Sağlık, 
Savunma, İnşaat, Enerji, Danışmanlık başta olmak üzere birçok farklı sektör 
bulunmaktadır.

Üretimden, savunma sanayine, petrol ve maden alanlarına, ulaşıma ve günlük yaşam 
faaliyetlerine kadar ihtiyaçlarımızın temel girdisi olan enerji, hem ülkemiz, hem de 
dünya açısından önemli bir sektör olarak şekillenmiştir. Enerji kaynağına olan talebin 
sürekli olarak artması, AR-GE ve inovasyonun ışığında verimli enerji çözümlerinin 
sağlanmasını bir ihtiyaç olarak beraberinde getirmiş ve sektörlerin çevreye karşı 
duyarlılık olgusunu da geliştirmiştir.

ARD ENERJİ, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Santraller, Su İletim Hatları, 
Atık Su Arıtma Sistem ve Tesisleri, Arıtma ve Geri Dönüşüm Projeleri, İşletme ve Bakım 
Hizmetleri, Enerji Ticareti, Elektrik Dağıtımı ve İletimi, Petrol ve Doğalgaz, Doğalgaz-
Elektrik Çevrim Santralleri, Maden Arama ve AR-GE Faaliyetleri alanlarında hizmet 
vermekte olup, Enerji Teknolojileri alanında kusursuz ürünler ve hizmetler sunarak, 
müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; insan ve çevre sağlığını güvence 
altına alarak enerjinin arzı, iletimi, dağıtımı alanlarında enerji sektöründe sorumluluk 
duygusuyla çalışan liderler arasında yer almaktadır.



Çevreye Duyarlı
Enerji Teknolojileri

ARD GRUP HOLDİNG bünyesinde bulunan ARD ENERJİ, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, 
Hidroelektrik Santraller, Su İletim Hatları, Atık Su Arıtma Sistem ve Tesisleri, Arıtma ve 
Geri Dönüşüm Projeleri, İşletme ve Bakım Hizmetleri, Enerji Ticareti, Elektrik Dağıtımı ve 
İletimi, Petrol ve Doğalgaz, Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralleri, Maden arama ve AR-GE 
Faaliyetleri alanlarında hizmet vermektedir. ARD ENERJİ, ARD GRUP HOLDİNG şirketler 
grubunun diğer üyeleri olan Bilişim, Sağlık, Savunma, İnşaat ve Danışmanlık firmalarının 
da Ulusal ve Uluslarası arenada sahip olduğu gücü de arkasına alarak Enerji sektöründe 
başta Ülkemize olmak üzere tüm Dünya Ülkelerine katma değerli projeler sunmaktadır.

Şirketimiz  yenilenebilir enerjiden elektrik üretmek  ve işletmek amacıyla rüzgâr enerjisi 
yatırımlarındaki  projelerin ön değerlendirilmesini yaparak gerek teknik, gerekse finansal 
açıdan yerli ve yabancı paydaşlar ile işbirlikleri kurarak enerji projelerinin başarılı bir 
şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktadır.
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ARD ENERJİ, enerji teknolojileri alanında kusursuz ürünler ve hizmetler sunarak, 
müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; insan ve çevre sağlığını güvence 
altına alarak enerjinin arzı, iletimi, dağıtımı alanlarında enerji sektöründe sorumluluk 
duygusuyla çalışan liderler arasında yer almaktadır.

Çevreye duyarlı bir politika çerçevesinde, sektörde deneyimli ve kaliteli bir ekip ile 
birlikte, hem ülkemizdeki hem de ülke dışındaki enerji kaynaklarına yönelik olanakları 
inceleyerek kaynakları verimli ve başarılı bir şekilde kullanarak, ülkemiz için yeni değerler 
üreten teknolojiler yaratmaktadır.



Rüzgar Enerjisi
ARD ENERJİ, rüzgâr enerjisi projeleri planlayarak gerçekleştirmekte ve işletme planları 
yapmaktadır. AR-GE faaliyetleri neticesinde gelişmekte olan enerji piyasasında tutarlı bir 
hedef izlemektedir. Faaliyetlerimizin ağırlık noktası, toplam sermaye karlılığı en az %10 
olan iktisadi açıdan yüksek verimlilik arz eden projelerdir.

ARD ENERJİ, rüzgâr enerjisi yatırımlarının tüm aşamalarında danışmanlık, kurulum, 
işletme ve bakım hizmetleri vermektedir. Rüzgâr çiftliği kurulmaya aday bölgenin ön 
değerlendirmesi, veri toplama çalışmaları, fizibilite etüdü gibi çeşitli aşamalarda veya 
projenin tamamı boyunca hizmetlerimizden yararlanarak, projelerinizi başarıyla hayata 
geçirebilirsiniz. Sahip olduğumuz sektörel bilgi ve tecrübe ile ulusal ve uluslarası arenada 
rüzgâr enerji sektörüne yapıcı, inovatif ve tasarruf odaklı çözümler sunarak projelerinizin 
başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyoruz.
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Güneş Enerjisi
ARD ENERJİ olarak ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini elektrik enerjisine 
dönüştürerek enerji sektörümüze kazandırmak için çalışmalarımız tüm yönüyle devam 
etmektedir. Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyanın birçok ülkesine 
göre daha avantajlı konumdadır. 

Güneş santralleri kurulumu aşamasının hazırlık süreçlerinde önemli olan kriterler arazinin 
tespiti ve kiralanma ya da satın alma durumu, hukuksal anlaşmaların yapılması, sistemin 
enterkonnekte hatlara bağlantı durumu, uluslararası güneş radyasyon verilerinin arazi 
koordinatlarına göre değerlerinin tespitidir.

Bu gibi ön fi zibilite değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, başvuru dosyalarının 
hazırlanması, yapım ve tedarik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim çözümler 
üretmekteyiz.

Her türlü zorlu doğa koşullarında güvenle çalışabilecek sağlam bir yapıya sahip 
panellerin kullanılması ile uluslararası normlara uygun teknolojiler geliştirerek, güneş 
enerjisini kullanıma dönüştürmekteyiz.
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Hidroelektrik Santraller
Hidroelektrik santrallerinin regülatör, yükleme havuzu, cebri boru, enerji tünelleri, iletim 
kanalları ve santral binası yapılarının statik hesabı ve proje çizimleri (fizibilite, kati ve 
uygulama çizimleri) şirketimiz bünyesinde projelendirilmektedir.

Mühendislik hizmetlerindeki deneyimimizle, güvenli ve sağlam yaklaşımlarla 
müşterilerimize en ekonomik ve hızlı uygulanabilir çözümler sunmayı amaç 
edindik. Projelerin ihtiyaç duyduğu hidrolojik, jeoteknik, hidrolik, sismik ve yapısal 
değerlendirmeler ARD ENERJİ uzman mühendislerinin koordineli bir ekip çalışması ile 
gerçekleştirilmekte olup tasarımlarımız proje performansının yanı sıra sürekli bir katma 
değer sağlamayı hedeflemektedir. 

Su İletim Hatları, Arıtma ve 
Geri Dönüşüm Projeleri

ARD ENERJİ olarak içme suyu, atık su, yağmur suyu, iletim hatları gibi yeraltı mühendislik 
hizmetlerine ilişkin master plan, etüt ve proje çalışmaları şirketimiz bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir.

ARD ENERJİ; sahip olduğu bilgi birikimiyle en iyi konfigürasyonları oluşturup, en verimli 
iletim hatlarını tasarlamaktadır. Devreye aldığımız iletim hatlarının tamamı kayıp kaçak gibi 
durumlar için izlenmekte olup, oluşabilecek sorunlara proaktif olarak müdahale edilmesi 
firmamızca sağlanmaktadır.



Atık Su Arıtma Sistemleri ve Tesisleri
Atık suyun yeniden değerlendirilmesi kapsamında su arıtma ürünlerimizden olan Kompakt 
Membran Biyoreaktörü ile enerji giderlerinizde tasarruf etmenizi sağlamaktayız.

Özellikle çoklu membran eleman tabakaları içeren dikey bir formasyonda iki veya üç 
membran modülünden oluşan sistemlerin kullanılması ile farklı kullanım alanları için atık 
suyun arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlıyoruz. 

ARD ENERJİ olarak, yüksek kaliteli arıtılmış suya, kolay kurulum ve yerden tasarruf ederek 
kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyoruz.



Enerji Ticareti

ARD ENERJİ; enerji üretiminde tasarım aşamasından başlayıp; tedarik, yapım ve montaj ile 
test ve devreye alma hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede uçtan uca anahtar teslim 
olarak özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.

Piyasadaki uzmanlığımız ve fiyatlandırma tahmin yeteneğimiz, üretim havuzumuzu en 
iyi şekilde yönetmemize olanak sağlamakla birlikte, paydaşlarımız ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli ürünler ortaya çıkarmamıza da fırsat veriyor.

Sahadaki enerji faaliyetlerinizden katma değeri yüksek üretim zinciri içerisinde tüm 
operasyonlarınızı güçlendiren çözümler için uzman kadromuzu, tecrübemizi, ekipman ve 
mühendislik bilgilerimizi siz değerli paydaşlarımız için bir araya getiriyoruz.

ARD ENERJİ; yürütmekte olduğu ticari faaliyetler ile tüm iş ortaklarımız, paydaşlarımıza 
ve müşterilerimize değer yaratmaktadır. ARD ENERJİ’nin ticari faaliyetlerinden bir kısmını 
şöyle özetleyebiliriz: 

- Farklı satış kanallarının değerlendirilerek, santrale uygun katma değeri en yüksek  
 kanalların raporlanması,

- Firma portföyünün detaylı incelenerek portföy optimizasyon çalışmalarının yapılması,

- Süreçlerin yönetilmesi, gerektiği takdirde firma içerisinde sistem geliştirilmesine  
 yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

- Tüketici beklentilerine uygun tedarikçilerin seçilmesi,

- Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun piyasa raporları hazırlanması,

- Yenilenebilir enerji santralleri için sabit fiyatlı uzun vadeli enerji alım sözleşmeleri.
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Elektrik Dağıtımı ve İletimi

ARD ENERJİ olarak yerli ve global çözüm ortaklarımız ile birlikte aşağıda listelediğimiz 
muhtelif uzmanlık gerektiren noktalarda müşterilerimize ve paydaşlarımıza inovatif 
çözümler sunmaktayız.

- EPC - Anahtar Teslim Trafo Merkezi- Gaz İzoleli (GIS) ya da Hava İzoleli

 (Açık şalt) (AIS),

- Tüm İkincil Üretim ve Mühendislik ve Devreye Alma,

- Koruma Sistemleri ve Birincil / İkincil Saha Performans Testleri,

- 500 KV’a kadar YÜKSEK Gerilim Trafo Merkezi,

- 36-40,5 KV ORTA Gerilim Sistemleri,

- 0,4 KV ALÇAK Gerilim Sistemleri,

- IEC 61850 ve İletişim Uygulamaları,

- Güç Kalitesi Analizi ve Modellemesi,

- Enerji Santralleri TEİAŞ RTU ve İletişim Çözümleri,

- Enerji Santralleri TEİAŞ Yardımcı Hizmet Çözümleri.



Petrol ve Doğalgaz

ARD Enerji, çözüm ortakları ile birlikte petrol rafinerileri ve petrol endüstrisinde tüm 
elektrifikasyon, enstrümantasyon ve otomasyon çözümlerini sunmakta olup, rafinerilerde 
ve farklı işletme birimlerinde deneyimlerini paylaşmaktadır.

- Atmosferik / Vakumlu Ham Üniteler,

- Visbreaker,

- Reformlama (Konvansiyonel ve CCR),

- Hidrodesülfürizasyon,

- FCCU Sıvı Katalitik Kırma Ünitesi,

- Kükürt Geri Kazanımı ve TGT (Tail Gas Treating) Baca Gazı Arıtma,

- Alkilasyon,

- İzomerleştirme,

- Dimersol Ünitesi,

- Tank Sahası ve Karıştırma,

- LPG Depolama Boşaltma / Yükleme İstasyonları,

- Besleme ve Altyapı Sistemleri

ARD Enerji, farklı coğrafyalarda hem yeni hem de retrofit projeler için elektrifikasyon, 
enstrümantasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler, hizmetler ve ürünler sunmaktadır.

- SIL 3 Derece F&G (Yangın ve Gaz Kontrol) ve ESD (Acil Durdurma) Sistemleri,

- Gaz depolama tesisleri, gaz dışı sıkıştırma,

- Doğal Gaz Boru Hattı Taşıma ve Dağıtım İstasyonları

- Siber Güvenlik

- İzinsiz Giriş ve Isı Algılama Sistemleri
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Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralleri

Doğalgaz Elektrik Çevrim Santralleri, kısa inşaat süreleri, düşük yatırım maliyeti, 
verimli çalışma, minimum çevresel etki nedenleri ile, dünya genelinde yoğun bir ilgi 
görmektedir. Yakıtın enerjiye dönüştürülmesinde, kömürle çalışan geleneksel termik 
santrallerden yaklaşık %40 daha yüksek bir işletme verimi sağlar. Bu çevrim santralleri 
kullandıkları yakıtın elektriğe dönüştürülmesinde %55-60 oranında bir verime 
ulaşmaktadır; kömür santralleri için eşdeğer rakamlar ise %35-40 oranlarındadır.

ARD ENERJİ olarak ülkemizin enerji sektörüne sağlamış olduğumuz hizmetlerdeki 
hedeflediğimiz temel amacımız, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji 
ihtiyaçlarının sürekli, kesintisiz bir şekilde, mümkün olan en düşük maliyetlerde ve 
çevreye en az zarar verecek biçimde karşılanabilmesidir.

Doğalgaz Elektrik kombine çevrim santrallerinde birincil olarak elektrik üretimi 
sağlanmakla birlikte, istenirse çevrimden ara buhar alınarak santral, birleşik ısı-güç 
sistemi olarak da çalıştırılabilir. Bu özelliği ile kombine çevrimler, ısı-güç üretiminde 
günümüzde var olan en verimli yöntem konumundadır. 

ARD ENERJİ, Doğalgaz enerjisinden elektrik enerjisi üretmek ve işletmek amacı ile 
Doğalgaz Elektrik Çevrim Santalleri yatırımlarındaki projelerin ön değerlendirmesini 
yaparak teknik, tasarım, mühendislik, inşaat ve devreye alma projelerini finansal 
kaynaklar oluşturup, yerli ve yabancı paydaşları ile işbirlikleri kurarak üstlendiği bu 
projelerde, Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralleri Kurulum ve Taşıma faaliyetlerini  
kalite, iş güvenliği ve iş programı önceliklerini göz ardı etmeden, tüm beklenti ve 
memnuniyetleri karşılayıp enerji projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini 
sağlamaktadır. 



Kombine Çevrim Santrallerinin avantajlarını listelemek istersek ;

- Fosil yakıtlı santraller içinde en yüksek verime sahip olması,

- Ekonomik olmaları ve yatırım maliyetlerinin daha düşük olması,

- Kombine çevrim santrallerinin verimlerinin yanı sıra güvenilirlik oranlarının  
 yüksek olması,

- Gerek verim ve üretim kapasitesinin, gerekse güvenirlik oranlarının yüksek  
 olması nedeniyle toplam yatırımın geri ödeme sürelerinin kısa olması,

- Çevre dostu olması sebebiyle zararlı madde emisyonları ile ilgili limit  
 değerlerin oldukça düşük seviyelere çekilebilmesi,

- Küçük yerleşim alanı ihtiyacı nedeniyle istenirse şehir yük merkezlerinin çok  
 yakınında kurulabilme olanaklarının olması,

- Kombine çevrimlerde ulaşılan verimler, süper kritik basınçlı tekrar kızdırmalı  
 buhar türbin verimlerinden de yüksek olması,
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Maden Arama ve AR-GE Faaliyetleri
Sanayileşmeyle artan üretim ve şehirleşmeyle artan tüketim, insanoğlunun enerji 
ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Bilindiği üzere dünyamızın bugünkü enerji 
ihtiyacının büyük bir kısmı fosil temelli yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. Yine 
gayet iyi bilinmektedir ki bu fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve yakın gelecekte 
bu kaynaklar çok azalacak ve tükenecektir. Taş, Kömür, Bor, Elmas, Altın ve Baz 
Metal (Bakır, Kurşun, Çinko) madenleri AR-GE/fizibilite/optimizasyon konularındaki 
deneyimlerini, ARD ENERJİ çatısı altında toplayan şirketimiz, madencilik sektöründe 
Türkiye’de birçok inovatif projeye destek vermiştir.



Geleceğin Yenilebilir
Temiz Enerji Kaynağı: Bor
Bor ürünlerinin etkili katkısıyla geleceğin enerji ihtiyacı sürdürülebilir, yenilenebilir, çevreye ve 
doğal yaşama duyarlı alternatifler oluşturularak, enerji sektöründe önemli bir konumda yer 
almaktadır.

ARD Enerji olarak, arıtım kimyasallarında, selüloz ağartmada, metal yüzeylerin temizlenmesinde, 
metal yüzey işlemlerinde, değerli metal kazanma işlemlerinde ve atık sulardan ağır metallerin 
temizlenmesinde Bor madenin kullanılmasına yönelik projelendirme, fizibilite, makine, teçhizat 
kurulum ve malzeme tedarikleri aşamasında danışmanlık hizmetlerini siz değerli paydaşlarımıza 
sunmaktayız.

Ayrıca, geleceğin enerji kaynakları arasında görülen ve araştırma çalışmaları devam ettirilen 
hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yakıt pilleri konusunda ARD ENERJİ olarak AR-GE 
faaliyetlerimiz devam etmektedir.
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AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında bor bileşiklerinin kullanım alanları olan

- Uzay ve hava araçları,

- Nükleer uygulamalar,

- Askeri araçlar,

- Askeri amaçlı malzemeler,

- Zırh malzemeleri,

- Kurşun geçirmez yelekler,

- Hidrojenli yakıt teknolojisi,

- Elektronik ve iletişim sektörü,

- Nanoteknolojiler,

- Metalürji ve Inşaat gibi sektörlere farklı inovatif çözümlerimiz bulunmaktadır.

Türkiye’nin AR-GE ve inovasyonda atmakta olduğu ve atacağı adımların öneminin bilincinde 
olan ARD ENERJİ; Bor madeninin AR-GE faaliyetlerini takiben başta Savunma Sanayi sektöründe 
olmak üzere nükleer, metalurji ve makine sanayisinde nitelikli uç ürünlerine dönüşmesi ve borun 
arazideki askeri personelin enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları takip etmekte olup, 
Türkiye’nin sahip olduğu bor rezervlerini katma değerli ürünlere ve stratejik güce dönüştürülmesi 
için uzman kadrosuyla birlikte alt yapı hizmeti ,danışmanlık ve AR-GE faaliyetlerini sürdürerek 
paydaşlarımıza inovatif çözümler sunmaktayız.



İşletme ve Bakım Hizmetleri
ARD ENERJİ olarak işletme ve bakım hizmetlerimiz ile Enerji santrallerinin 
performanslarının arttırılmasında, korunmasında ve elde edilebilecek maksimum 
sürdürülebilir enerji üretiminin sağlanması konusunda tüm paydaşlarımıza ihtiyaç 
duydukları hizmetler için inovatif çözüm kimliğimiz ile kaliteli hizmet sunmaktayız. 

Enerji santralleri devreye alındıktan sonra verim kaybının önlenmesi amacıyla işletme 
bakım hizmetleri kritik öneme sahiptir. Bundan dolayı devreye aldığımız veya işletme 
ve bakım hizmetlerini yürüttüğümüz santraller 7/24 esasına dayalı olarak kontrol 
altında tutulmaktadır. 

Santrallere ait periyodik bakımlar, bakım plan ve programları çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Böylelikle rutin bakımlar ile tüm süreci kontrol altında 
tutmaktayız.
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ARD GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ AR-GE

Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent
1. Arge Binası, No:97/28 Beytepe - Çankaya/ANKARA
Tel   : +(90) 312 299 25 95
Faks: +(90) 312 299 25 96

ARD ENERJİ, bir ARD GRUP HOLDİNG İştirakidir.

Koç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2,
A Blok, Kat 20-21, Ofis No: 58, 59, 60, 61
Çankaya/ANKARA
Tel   : +(90) 312 299 25 95
Faks: +(90) 312 299 25 96
info@ardenerji.com.tr


