Vizyonumuz...

Misyonumuz...

HÝDROGRUP, bilimsel ve teknik geliþmelere açýk,

HÝDROGRUP, gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan, yer altý

yaratýcýlýðý hedefleyen, konularýnda uzman teknik kadrosu

ve yer üstü kaynaklarýndan sürdürülebilir bir þekilde

ile teknik kurallardan ödün vermeden, hedefinin

faydalanma süreçlerinde üretim ve tüketimlerinden kaynaklý

gerçekleþtirilmesinde yasal mevzuatlara ve etik kurallara

atýklarýn doðaya zarar vermeden depolanabileceði ve doðaya

uygun denetim ve mühendislik hizmetlerinin verilmesinde

tekrar kazandýrýlabilecek þekilde (yasal mevzuatlara ve

ilkeli, disiplinli ve güvenilir olmayý amaçlamýþtýr.

teknik kurallara, mühendisliðe uygun düzenli atýk depolama
tesislerinin inþa edilmesinde) ve iþletmelerin ihtiyaçlarý
doðrultusunda su kaynaklarýnýn deðerlendirilmesinde,
iletimi ve depolanmasý, çevre drenajlarý veya
susuzlaþtýrmasýna yönelik her türlü su yapýsýnýn emniyetli,
ekonomik, çevre ile uyumlu teknik kurallar ve yasal
mevzuatlar doðrultusunda projelendirilmesi ve inþa
edilmesini saðlayacak bir þekilde ilkeli, disiplinli ve güvenilir
denetimlerinin yapýlmasýdýr.
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TEMEL DEĞERLERİMİZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Verilen hizmetlerimizde ve yapýlan çalýþmalarýmýzda sürekli geliþim, çalýþanlarýmýzýn kendimize
duyduðumuz güveni ve hizmet kalitemizi ve verimliliðimizi sürekli arttýrarak, tecrübeye saygý, bilgide
saygýnlýk ve güvenirlilik, hoþgörülü ve huzurlu çalýþma ortamý içerisinde, konusunda uzman kadromuzla,
dünya kaynaklarýný ve uygulamalarýný takip ederek, deðiþen/geliþen teknolojiyi bilgi birikimi olarak
arþivleyerek ve çalýþmalarýmýza yansýtarak, yurt içi, yurt dýþý benzer kuruluþlarla bilgi paylaþýmý ve iþ birliði
içerisinde çalýþmalarýmýzda yeni uygulamalar ve yöntemler geliþtirerek, çalýþmalarýmýz ve verilecek
hizmetlerimiz için ülke ve yatýrýmcý ihtiyaçlarýný yakýndan takip ederek hizmetlerimizin verilmesinde proje
emniyetini ve verimliliðini hedefleyerek emniyeti, ekonomiyi ön planda tutan, ÇED raporlarý ile uyumlu ve
üretim planlarýna ve Yasal mevzuatlara uygun projelerin hazýrlanmasýný saðlayarak, etik ve teknik
kurallardan ödün vermeden, sürdürülebilir bir þekilde uzmanlýk alanlarýndaki bilgi birikimleri çerçevesinde, iþ
planýný, çalýþan saðlýðýný ve güvenliðini ön planda tutarak, inþaat aþamalarýnýn her kademesinde bir fiil
denetim hizmetlerinin verilmesinde planlý, disiplinli ve güvenilir mühendislik firmasý olmamýz
hedeflenmiþtir.
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YAPACAKLARIMIZ
HÝDRO GRUP SU YAPILARI DENETÝM ve MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ LTD. ÞTÝ.
Endüstriyel, enerji ve maden iþletmelerinin, belediyelerin, özel idarelerin üretimden, tüketimden
kaynaklý katý, kuru, sývý veya karýþýk atýklarýnýn doðaya ve çevreye zarar vermeden ve iþletme sonrasý doðaya
yeniden kazandýrýlabilecek bir þekilde depolanmasýnýn saðlanabilmesi için düzenli atýk depolama tesislerinin
projelendirilmesi ve Ýnþaat aþamalarýnda Çevre Þehircilik Bakanlýðý yönetmelik ve genelgeleri kapsamýnda ve
onaylý ÇED raporu, projeleri, proje raporlarý ve teknik þartnameleri çerçevesinde denetim ve danýþmanlýk
hizmetlerinin verilmesi hedeflenmiþtir.
Türkiye genelinde endüstri, enerji ve madencilik þirketlerine ve belediyelere ait Atýk Depolama
Tesislerinin (tehlikeli, tehlikesiz inört atýklar) projelerin hazýrlanmasýnda, projelerin yasal mevzuatlara
uygunluðu ve projelerin uygulanabilirliði konularýnda birçok önemli yatýrýmcý þirketlerin planladýðý veya inþa
etmekte olduðu ADT lerde projelerin incelenmesinde ve saha uygulama denetimlerinin yapýlmasýnda; uzman
kadrosu ile hizmet vermekte olup, denetimlerimiz yapýlarak kabul iþlemlerini tamamlayarak iþletmeye
açýlmýþ olan ve denetimine bir fiil devam ettiðimiz projeler bulunmaktadýr.
HidroGrup olarak, Atýk Düzenli Depolama Tesislerinin projeleri kapsamýnda inþaat iþlerinin ve
geçirimsizlik kaplama elemanlarýnýn saha uygulamalarý süresince konularýnda uzman mühendislerimizce bir
fiil yerinde denetim hizmetlerinin verilmesi temel hedefimizdir. Hedeflerimizde; yasal gerekliliklere tam
uyum, çevrenin korunmasý, çalýþan personelimizin sürekli eðitimleri ve teknik kapasitelerinin geliþtirilmesi,
memnuniyet, etkin ve yapýcý iletiþim, iþ ve personel güvenliði esas alýnmaktadýr.
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HidroGrup olarak kadromuzda, denetim ve mühendislik hizmetlerinde iþ programý süresince projelerin
denetimlerinin ve sahada inþaat iþlerinin denetim hizmetlerinin verilmesinde hizmetleri tam olarak
yürütebilecek sayýda ve nitelikte uzman personel bulundurmaktadýr.
HidroGrup olarak, uzman denetim elemanlarýmýz görevlerini, gerek projelerin incelenerek emniyet,
ekonomik ve yasal mevzuatlara uygunluk açýsýndan hazýrlanmasýnda ve gerekse inþaat iþlerinin saha
denetim hizmetlerinin verilmesinde yetkileri ve sorumluluklarý kapsamýnda yerine getirmektedir.
Çalýþmalarda Ýþ programý göz önüne alýnmakta ve projenin özellikleri, üniteleri, yapým þartlarý,
mevsimsel koþullar düþünülmekte, yönetmelikler genelgeler gereði sorumluluk iþlerimiz ile ilgili olarak
denetim hizmetleri planlanmaktadýr. Personel nitelikleri, sayýlarý ve çalýþma süreleri mesleki görevlerine baðlý
olarak iþ programý kapsamýnda deðerlendirilmektedir. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüðünün atýklar ile ilgili mevzuatlarýna (Atýklarýn Düzenli Depolanmasýna Dair Yönetmelik (26 Mart
2010), Tehlikeli Atýklarýn Kontrol Yönetmeliði (14 Mart 2005) ve ilgili Genelgelere (2011/6, 2011/12, 2014/13
vb) dair bilgi birikimi ile hizmet verilmektedir.
HidroGrup olarak, çeþitli üretimlerden kaynaklý atýklarýn doðaya zarar vermeden en uygun bir þekilde
depolanmasýnýn saðlanmasý için ve doðaya yeniden kazandýrýlacak bir þekilde inþa edilecek Atýk Düzenli
Depolama Tesislerinin denetim ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi konularýnda her türlü sorun ve
sorularýnýzla ilgili olarak sizlerin yanýnýzdayýz.
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YAPTIKLARIMIZ

YAPTIKLARIMIZ

Yasal mevzuatlar çerçevesinde gerek Su Yapýlarý ve gerekse Atýk Depolama Tesislerinde (ADT);
• Proje aþamalarýndan önce, çalýþmalarýmýzýn baðlý olduðu tüm konularda mesleki tecrübelerimize
ve konusunda uzman kadromuz ile danýþmanlýk hizmetinin saðlanmasý,
• Projelerin incelenmesi, gerekli görüldüðü taktirde ekonomik ve teknik çerçevede deðerlendirme
yaparak revizyon yaptýrýlmasýnýn saðlanmasý,
• Onaylý projeler doðrultusunda proje uygulamalarýnýn ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde uygun
olarak denetlenmesi,
• Ýmalatlarýn yapýmý sýrasýnda gerekli tüm deney ve testlerin yaptýrýlarak imalatlarýn ilgili ve
standartlara uygunluðunun ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi,
• Ýnþaat alanýnda iþ saðlýðý ve iþ güvenliðinin saðlanmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý yönünde
gerekli uyarýlarýn yapýlmasý,
• Uygulama sýrasýnda tespit edilen sorun ve aksaklýklarýn yazýlý olarak yatýrýmcýya bildirilerek
sorunlarýn en uygun çözümünün saðlanmasý,
• Denetimimiz altýndaki yapýlarýn iþletmeye alýnabilmeleri için onaylý projelerine uygun olarak inþa
edildiðine dair denetim raporlarýnýn ve tutanaklarýn hazýrlanmasý,
• Ýzin lisans alýnabilmesi için eksikliklerin olmasý durumunda bu eksikliklerin tamamlatýlmasýnýn
saðlanmasý,
• Ýþin yapýmý sýrasýnda meydana gelebilecek teknik problemlerin çözümüne yönelik çalýþmalar
yapýlmasý, firmamýz uzman mühendislerince yapýlarak en emniyetli ve ekonomik çözümlerin
yatýrýmcýya sunulmasý,
• Yatýrýmcýnýn hazýrladýðý iþ programýndan daha önce üretime geçirilmesine yönelik çalýþmalarýn
yapýlmasý,
•Yasal mevzuatlara (kanun, yönetmelik, genelgelerde uygun olarak hizmetlerin verilmesinin
firmamýzca yeterli sayýda ve uzman personeller tarafýndan saðlanmasý,
• Fizibilite, planlama raporlarýnýn ve/veya projelerin incelenmesi, hidrolik, hidrolojik, hidrojeolojik,
jeolojik- jeoteknik, deprem tehlike analizleri ve emniyet ekonomi ve çevre ile uyumluklarýnýn
hassasiyetle deðerlendirilmesi,
• Kat’i Ve/veya Uygulama projelerin incelenmesinde, emniyetli, ekonomik, amaca uygun, verimli ve
inþaat süresini en aza indirecek þekilde kýsaltabilecek önerilerin yatýrýmcýya sunulmasý.
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ŞİRKET ORTAKLARIMIZ

Ýbrahim Ümit ERDEM

Eðitim
Durumu

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1985
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Mühendislik
Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1983
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Uzmanlýk
Alaný

Su Yapýlarý Etüt, Planlama, Projelendirme, Uygulama Aþamalarý Jeoloji-Jeoteknik
(Zemin Mekeniði, Kaya Mekaniði, Mühendislik Jeolojisi, Dogal Yapý Malzemeleri)
Mühendisliði

Yabancý Dil

Ýngilizce

Mesleki
Tercübe

2010 2003-2010
1998-2003
1988-1998
1983 -1988

Katýldýðý
Nisan 2009
Haziran 2006
Yurtdýþý
Eðitim
Programlarý,
Seminerler ve
Testler

Beton Barajlarda Derz Enjeksiyonu Görüþmeleri, Ýsviçre
Sürdürülebilir YAS Yönetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi
(PPA05/TR/7/8) (2006-2007), Hollanda

Katýldýðý Yurt
içi Eðitim
Programlarý

Yüksek Maliyetli Yatýrýmlarýn Planlanmasý, Satýn Alýnmasý ve
Sözleþmeler Yönetimi
A.Ü. Avrupa Topluluðu Araþtýrma ve Uygulama Merkezi,
Uluslar Arasý Ýliþkiler Uzmanlýðý
A.Ü. Avrupa Topluluðu Araþtýrma ve Uygulama Merkezi,
Avrupa Topluluðu Uzmanlýðý
Ýstanbul Üniversitesi, Zemin ve Temel Mühendisliði Özgün
Uygulamalarý

2005
1996
1995
1993
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Hidro Grup Su Yapýlarý Denetim Hizmetleri Ltd. Þti.
DSÝ Genel Müdürlüðü Jeoteknik Hiz. Ve YAS Dairesi;
Baþkan Yardýmcýsý (17 Þubat 2010 Emekli)
D.S.Ý. Gn. Md. Jeoteknik Hiz. ve YAS Dairesi Baþkanlýðý;
Kaya ve Zemin Mekaniði Þube Müdürü
D.S.Ý. Gn. Md. Jeoteknik Hiz. ve YAS Dairesi Baþkanlýðý;
Kaya Zemin Mekaniði Þube Müdürlüðü, Mühendis
H.Ü Zonguldak Mühendislik Fakültesi;
Arþ. Görevlisi

Su Yapýlarý ile ilgili çalýþmalarýn bazýlarý
1983 -1988 Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliði Bölümünde Araþtýrma Görevlisi olarak çalýþtý, derslere girdi .
DSÝ projeleri ile ilgili olarak, baraj, santral, gölet, regülatör, tünel, iletim
tesisleri gibi su ve enerji yapýlarýn ön etüt, planlama, uygulama aþamalarýnda
50 üzerinde Jeoteknik (Kaya ve Zemin Mekaniði) etütler yaptý ve raporlarýný
yazdý .
DSÝ projeleri ile ilgili olarak, baraj, santral, gölet, regülatör, tünel, iletim
tesisleri gibi su ve enerji yapýlarýn ön etüt, planlama, uygulama aþamalarýnda
Jeoteknik (Kaya ve Zemin Mekaniði, Mühendislik Jeolojisi, Doðal Yapý
Malzemeleri, Sondaj Enjeksiyon) Raporlarý inceledi, onayladý .
Alaeddin Cami (Konya)
çalýþmalarýnda görev aldý .

Restorasyonu

kapsamýnda

temel güçlendirme

Diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile yapmýþ olduðu birçok sözleþme veya
protoklu iþler çerçevesinde Jeoteknik etütlerde görev aldý .
Çeþitli toplantý, seminer ve kurultaylara ;
Su yapýlarý temel zeminlerinin
faktörler,

taþýma gücü ve taþýma gücünü etkileyen

Su yapýlarý temel zeminlerinin iyileþtirilmesi,
Zemin ve kayalarýn taþýma gücünün tespitinde uygulanan yöntemler,
Mini kazýk ve kazýklý temeller, kazýk taþýma kapasiteleri,
Sývýlaþma analizleri,
Sullary Trenç , Diyafram Duvar ve Jet grout uygulamalarý,
Jeoteknik çalýþmalarýnda aletsel gözlemler (Ýnstrumentation

monitoring ),

Tarihi yapýlarda zemin iyileþtirme çalýþmalarý ve ölçüm sistemleri (Aleaddin
Cami),
Kaya ve Zeminlerde þev stabilitesi ,
Tünel Jeotekniði ,
Tünellerde gerilmeler, gerilmelerin
konularýnda tebliðler verdi .

hesaplanmasýnda

uygulanan yöntemler,

Su Yapýlarý ve Jeoteknik konularda kurum içi ve dýþý çeþitli toplantý, kurs ve
seminerlere katýldý.
25 Atýk Depolama Tesisinde; proje, imalat ve denetimlerinde baþtan sona yer almýþtýr.
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ŞİRKET ORTAKLARIMIZ

Sadýk AYDEMÝR

Eðitim
Durumu

Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya, 1986
Sakarya Müh.Fak. Ýnþaat Mühendisliði Bölümü

Uzmanlýk
Alaný

Baraj proje, Mukavele tatbikat,

Mesleki
Tercübe

2010 2006 -2010
1997 -2006
1996 -1997
1993 – 1996
1990 – 1993

1987 – 1990
1986 – 1987
Su Yapýlarý
ile ilgili
çalýþmalarýn
bazýlarý

Kontrolluk

ve Yapým

Hidro Grup Su Yapýlarý Denetim Hizmetleri Ltd.
Þti.
Güvensoy Ýnþaat ve San. A.Þ., Ankara
Genel Koordinatör
Güvensoy Ýnþaat ve San. A.Þ., Gümüþhane
Köse Barajý Þantiye Þefi
D.S.Ý. 8.Bölge Müdürlüðü Barajlar ve HES
Þube Müd., Erzurum
Barajlar ve HES Þube Müdürü
D.S.Ý. 8.Bölge Müdürlüðü 81. Þube Müd.,
Erzurum
Demirdöven Barajý Kontrol Mühendisi.
D.S.Ý. 8.Bölge Müdürlüðü Erzurum Projesi
Þube Müd.,Erzurum
Kuzgun Barajý
Kontrol Mühendisi
D.S.Ý. 8.Bölge Müdürlüðü Barajlar Þube Müd.,
Erzurum
Proje yapýmý, Mukavele tatbikatý ve Kontrol Müh.
Morkoç Ýnþaat
Þantiye þefi

•

Patnos Barajý Proje Kontrol ve Mukavele tatbikatý

•

Tercan Barajý Proje Kontrol ve Mukavele tatbikatý

•

Erzincan Barajý Proje Kontrol ve Mukavele tatbikat

•

Aðrý yazýcý Barajý Proje Kontrol ve Mukavele tatbikatý

25 Atýk Depolama Tesisinde; proje, imalat ve denetimlerinde baþtan sona yer almýþtýr.

11

12

13

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI
ve GÜVENLİĞİ
POLİTİKAMIZ
HÝDROGRUP, teknolojik ve kaliteli çalýþma olgusu
ile birlikte çevreyi koruyan, iþ saðlýðý ve iþ güvenliðine
önem veren, proje ve yatýrýmcý gerekliliklerini ön planda
tutan yönetim anlayýþýný benimseyecek ve
uygulayacaktýr. Bu amaçla bünyesinde çevre ve iþ
güvenliðine yönelik yasal mevzuatlara baðlý kalarak
çevre, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði yönetim sistemlerini
oluþturacak ve sürekli iyileþtirme ile destekleyerek
güçlendirecektir. Yasal yükümlülüklerin kanunlarýn
öngördüðü hükümleri, yöntem ve ilkelerini ayný disiplin
ve anlayýþla uygulayacaktýr. Bu amaçla: Doðal kaynak
kullanýmýnda çevreye saygýlý olacak, atýk miktarýný
azaltacak, girdi malzeme kullanýmýnda israfý önleyecek,
enerji tüketiminde sürekli tasarruf edecek, iþ kazasý
riskini azaltacak þekilde ergonomik ve saðlýklý iþ
ortamlarý saðlayacak, çalýþanlarda çevre ve iþçi saðlýðý iþ güvenliði bilincini geliþtirmek için eðitimler yapacak,
diðer taraflarýn (yatýrýmcý, kamu, halk, yükleniciler vs.)
bu politikaya kolay eriþimini saðlayacaktýr.
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ÇALIŞMALARIMIZIN BAZILARI

ÇALIŞMALARIMIZIN
BAZILARI
GÜMÜŞTAŞ A.Ş. ATIK DEPOLAMA TESİSİ

Gümüþhane Ýli, Harmancýk köyü sýnýrlarý içersindeki organize sanayi bölgesinde GÜMÜÞTAÞ MADENCÝLÝK VE
TÝCARET A.Þ. tarafýndan iþletilecek olan Kurþun – Çinko - Bakýr Flatasyon tesislerine ait Gümüþtaþ Atýk Depolama
Tesisi 1407 kotundan 1422 kotuna yükseltilmesi projesidir.

META NİKEL ATIK DEPOLAMA TESİSİ

Manisa ili Gördes ilçesi Kabakdere Mevkiinde META Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Tic. A.Þ. tarafýndan
iþletilecek olan cevher zenginleþme tesisine ait Manisa Gördes Atýk Depolama Tesisinin 1. Kademe projesidir.
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ÖZDEMİR ANTİMUAN ATIK DEPOLAMA TESİSİ

Tokat iline baðlý Turhal ilçesi sýnýrlarý içerisinde Özdemir Antimuan Madenleri A.Þ. bünyesinde antimuan
madenleri iþletilmektedir. Antimuan üretiminde zenginleþtirme iþlemi sonucu ortaya çýkan atýk malzemesinin
depo edilebilmesi için Özdemir Antimuan Madenleri A.Þ ait yapýlan Özdemir Antimuan Atýk Depolama Tesisi (ADT)
projesidir.

TÜPRAG KIŞLADAĞ YIĞIN LİÇ ALANI PROJESİ

Uþak ili, Ulubey ve Eþme ilçeleri sýnýrýnda, Gümüþkol köyü yakýnlarýnda Tüprag KIÞLADAÐ ALTIN MADENÝ
tarafýndan iþletilecek olan açýk maden iþletmesine ait Tüprag Kýþladað Faz 5 Yýðýn Liç Alaný projesidir.
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REFERANSLARIMIZ

ASYA MADEN ÝÞLETMELERÝ A.Þ.

ÇOLAKOÐLU METALURJÝ A.Þ.

BOLU BELEDÝYESÝ

ETÝGÜMÜÞ A.Þ.

CÝNER, PARK ELEKTRÝK ÜRETÝM MADEN SAN.TÝC. A.Þ.
GÜMÜÞTAÞ MADENCÝLÝK VE TÝC. A.Þ.
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SERTİFİKALARIMIZ

ÝZBAÞ

TÜPRAG METAL MADENCÝLÝK

ÖZDEMÝR ANTÝMUAN MADENLERÝ A.Þ.

YILDIZLAR SSS HOLDÝNG

ÖZDOÐU ÝNÞAAT LTD.ÞTÝ.

ZORLU META NÝKEL KOBALT SAN.TÝC.A.Þ
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EKİP FOTOĞRAFLARIMIZ
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