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BİLGİ GÜÇTÜR...



ATASOY Group olarak dünya genelinde geniş bilgi 

birikimine sahip tecrübeli teknik ekibimizle ve ortaklarımızla 

akıllı çözümler üreterek büyümeye devam etmekteyiz.
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Her zaman bildiğimiz ve başarılı olabileceğimize inandığımız işleri yapmayı tercih ettik. 

Senelerdir mesleğimle var olabilmeyi başarmış bir işadamı olarak öğrendim ki kendini 

en iyilerle kıyaslamak değil, kendi en iyinle kıyaslamak sonuç getirir! Kendimizi kendimizin 

en iyisiyle kıyaslayarak yol almaya, hız kazanmaya ve insanlığa hizmet etmeye 

devam edeceğiz.

Bizler daima müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ülkemizin mutluluğunu ön planda tutuyoruz,

yatırımları gerçekleştirirken bu anlayıştan hareketle toplum çıkarına olmayan hiç bir 

faaliyette bulunmamaya azami özen gösteriyoruz.

Sayısı sürekli artan büyük bir aileyiz. Amacımız, yeni iş sahaları açarak bu sayıyı daha da 

artırmaktır. Atasoy Group’u bu noktalara, çalışanlarımız ve müşterilerimizi ailemizin temel 

direkleri olarak görme anlayışımız getirmiştir. Onların mutluluğu ve refahı, bizim için 

vazgeçilmez unsurlardır.

Atasoy Group, faaliyet gösterdiği sektörlerde her zaman gerek üretim kalitesi, gerekse 

vizyon ve felsefesiyle belirleyici konumda olacaktır. Amacımız, sürekli ilerlemek, bayrağı 

elden ele devrederken giderek daha büyük ve daha güçlü olmaktır.

Geçirmekte olduğumuz dönem Türkiye’nin ihracata dönük, katma değeri yüksek ürün ve 

hizmetler üreterek büyümeye geçmesi gerekliliğine işaret ediyor. Dünyayla rekabet 

edebilmek için yenilikçi olmak zorundayız. Hem yurt dışından teknoloji transferi 

yapabilmeliyiz hem de kendi teknolojilerimizi ve markalarımızı geliştirmeliyiz. Yeni fikirleri 

ortaya çıkaracak ve uygulamaya koyacak gelişmiş ülkeler standardında, nitelikli insan 

kaynağı yetiştirebilmek önceliğimiz olmalıdır. 

22 yıl boyunca vazgeçmediğimiz bu ilkelerimizle faaliyet gösterdiğimiz her alanda bölgenin

lideri olma hedefine sizlerin katkısıyla yürüyoruz. Bu süreçte emek ve katkılarıyla rol alan 

tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.

Saygılarımla,

HASAN ATASOY
Atasoy Group Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı
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Bilgi teknolojisi, bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi yayılması ve 

korunmasına yardımcı olan araçlara verilen isimdir. Bilgi teknolojisi yazılım, donanım, veri, 

ses iletişimi, ağlar bileşiminin temel adıdır. Bilgi teknolojisi, bu gün bilgisayar alanında bir alt 

alandır ve bilgi işlem ile ilgili bütün işlemleri içerir.

Bu gün yaşadığımız çağın, bilgi çağı olması ve internet teknolojisinin her eve ve iş hayatına

girmesi ile iş yaşamı değişmiş, dünya küreselleşmiştir. Bilgi teknolojisi sayesinde, 

bilgisayarlardaki sorunlar çözülür. Bilgi işlemek, verileri saklamak, bilgisayar ağları ve

iletişim bilgisayarının temel işlevleridir. 
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Bilgi teknolojileri, bilginin ortaya çıkması, ortaya çıkan tüm bilgilerin toplanması, toplanan 

bilgilerin biriktirilmesi, biriktirilen bilgilerin gerekli şekilde işlenmesi, elde edilen bilgilerin 

bütününün kontrolden geçirilmesi, toplanan bilgilerin gerekli yerlere yayılması, yayılan bilginin 

korunması ve bu işlemleri yaparken kullanılan araçların tamamına bilgi teknolojisi denmektedir.
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1994 yılından itibaren İleri teknoloji ve mühendislik alanında bir çok 
başarılı projeye imza atarak Türkiye'de ilk Lcd Tv ve akıllı tahta üretimini 
gerçekleştiren ‘ENSMART’ markamız, dünya genelinde geniş bilgi 
birikimine sahip tecrübeli teknik ekibimizle ve ortaklarımızla
akıllı çözümler üreterek büyümeye devam etmektedir.

Hızla gelişen teknoloji dünyamızda, inandığımız ilkeler doğrultusunda 
dürüstlük, güven ve kalite unsurlarını benimseyerek iş ortaklarımıza 
kazançlı çözümler üretiyor, kalite yönetim sistemimize bağlı kalarak 
ürettiğimiz ve tedarik ettiğimiz ürünlerimizle rekabet gücümüzü artırarak 
TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK, KİMYA VE İNŞAAT alanında tüm dünyaya 
artı değer katmaya devam ediyoruz.

ATASOY GROUP HAKKINDA
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Geleceği birlikte inşa ediyoruz...

Ar-Ge ye, ürünlerimizin ve sunduğumuz hizmetin kalitesine verdiğimiz 
önem, dürüstlük ilkesinden ödün vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
uygun ürünleri, yenilikçi, akılcı çözümlerle ve yüksek hizmet kalitesiyle, 
hızlı, zamanında ve güler yüzlü hizmet vazgeçemeyeceğimiz değerlerimizdir.

Faaliyet göstermiş olduğumuz sektörlerde ulusal ve uluslararası 
platformda tercih edilen, güvenilir ve lider bir firma olmaktır. 
Bu uğurda yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, öncü girişimlerimizle 
dokunduğumuz hayatları ve dünyayı iyileştirmek için tutkuyla çalışırız.

Misyonumuz

Vizyonumuz
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K�lometre Taşları

108

1994'te Atasoy Group ltd.şti. kuruldu.

- 2000'de Ensmart kuruldu.

2005'te teknoloji ağırlıklı mağazası ile

perakende sektörüne girildi.

2010 yılında mühendislik ve inşaat 

sektöründe faaliyete geçildi.

2015 yılında gıda, ilaç, kozmetik ve 

endüstriyel kimya alanında faaliyet

göstermeye başlanıldı.

- Eğitim teknolojileri alanında Orta Asya

ve Türki Cumhuriyetler ile ortaklaşa 

projeler geliştirildi.

- Akıllı tahta ve LCD TV üretimine ve 

satışına başlanıldı.

- Başta Irak ve Azerbaycan olmak üzere 

bir çok başarılı projelere imza atıldı.



Küresel ısınma, başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen 

sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve 

havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. 

İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, 

vb. nedenlerden etkilenmektedir. 
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      üresel ısınma sonucu kutuplar ve yakın bölgelerinde buzlar eridikçe yerlerini 

      ara veya sular almaktadır. Kara ve suların kar ve buza oranla daha az yansıtıcı 

olması Güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla ısınmanın daha fazla 

artmasına yol açmaktadır.
Küresel ısınma için en kötü senaryolar feedback mekanizmaları ile ortaya çıkması 

muhtemel sonuçlar olarak görülmelidr. Pozitif feedback olarak nitelendirilen bu 

mekanizmaların işleyişinde küresel ısınma, bir takım yeni risk faktörlerinin ve 

mekanizmaların açığa çıkışını hızlandırmaktadır. Küresel ısınma örneğin kutup 

bölgelerinde ve Grönland'da buz tabakasının erimesi Güneş ışınlarının daha fazla 

          emilmesini sağlarken, Sibirya'da buzlu göl ve bataklıklarda hapsedilmiş, 

                   CO 'den 20 kat daha etkili metanın açığa çıkmasını sağlar. 2

                      Yine iklim düzensizliği ve kuraklık, bazı bölgelerde önemli bir karbon 

                            yakalayıcısı olan orman örtüsünü yok edebilir, denizlerin ısınması

                               deniz dibinde depolanmış olan metan hidratın atmosfere 

                                 karışmasına yol açabilir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri

     ilişim Teknolojileri, gün geçtikçe hayatımızın her alanında yerini
     alıyor. Eğitim ortamında, iş yerlerinde, otomasyonda, sağlık
kurumlarında, devlet dairelerinde, bilim merkezlerinde, ofislerde…
Bilişim teknolojilerinin hayatımızdaki önemine değinmek
istediğimizde şu gerçeği görürüz ki: bilişim teknolojisi ile
gerçekleştirilen bir değişim, ülkeler için devrim niteliği taşımaktadır.
Bir ülkenin bilişim teknolojisi gelişmiş ise o ülke birinci sınıf
olabileceği gibi, bilişim teknolojileri gelişmemiş bir ülke de üçüncü
sınıf ülkeler kategorisine girebilmektedir. Aynı şekilde teknolojiyi
üreten ve kullanan ülkeler, gücü elinde tutan ve gücü yöneten ülke
olma tanımına da sahip çıkmaktadır. Başlıca hizmetlerimiz:
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Bilgi - Eğitim Teknolojileri

Radyo - TV Stüdyoları

Ses - Görüntü ve Işık Sistemleri

Toplantı ve Konferans Salonu

Video Konferans & Sunum Sistemleri 

Simultane Çeviri & İnfo Port Sistemleri

GROUP
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       inamik ve genç kadrosuyla Türkiye’de ve dünyanın 
       birçok ülkesinde hizmet vermek amacıyla kurulmuş
olan Atasoy Group, her türlü yatırım projesinde 
kreatif, sürdürülebilir ve ekonomik tasarımlar ile etkin 
proje yönetimi konularında çözümler üretmeye ve 
uygulamaya devam etmektedir. Başlıca hizmetlerimiz;  

Mühendislik
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Proje Yönetimi 

Mühendislik & Tasarım 

Elektrik Taahhüt & Montaj

Scada Otomasyon

Test & Devreye Alma

MÜHENDİSLİK
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     üksek yaşam kalitesi ve yatırım değeri sunan, 

    özgün konseptlerde konut ve ofis gibi gayrimenkul 

projeleri hayata geçiren Atasoy Group, yatırımlarını 

en iyi şekilde değerlendirerek, mevcut kaynaklarına 

etkin bir şekilde değer katmak suretiyle istikrarlı 

büyüme sürecini devam ettirmektedir.

İnşaat
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İNŞAAT
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       tasoy Kimya olarak geleceğe dair ihtiyaçlarınızı 
       karşılayarak gıda, ilaç ve endüstri sektöründe 
çözümler sunarak, yardımcı hammadde ve aktif etkin 
maddelerimizi depolama koşullarına uygun hijyenik 
ortamlarda stoklayıp, hızlı bir şekilde sevk ediyoruz. 
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Kimya

KİMYA

Kalite yönetim sistemimiz gereği ürünlerimizin Helal, 

Kosher, ,Iso, Gmp gibi belgelerin tedariği ve ülkemizde 

nitelikli, katma değeri yüksek ürün ithalatına yönelmenin

gayreti içindeyiz.
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/GroupAtasoy

/GroupAtasoy

/AtasoyGroup

/AtasoyGroup
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www.atasoygrup.com

GROUP

Buyaka Towers B Blok, No:8 Kat:12 Daire:73 
       Tepeüstü - Ümraniye, İSTANBUL

 
444 4 081 / +90 216 290 5 290
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