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Kalite, özveri, empati ve ve-
rimlilik elementlerinin azami 
düzeyde karşılanması yeni-
liğin bize atfettiği bir sorum-
luluktur.

Arthur Mellen Wellington’ın yaptığı tanıma göre;

‘‘Mühendislik, beceriksiz birinin 2 dolara kötü yaptığı bir şeyi, 1 dolara iyi yapma 

sanatıdır.’’

Aslında işin özünde yatan verimlilik kriteri, bir şeyi ‘‘iyi ve kaliteli’’ yapma prensibiyle 

bir araya gelerek, hedeflediğimiz felsefenin temelini oluşturmaktadır.

Evcil Group’un hikayesi de bu noktadan itibaren başlar...

90’DAN BERİ GÜVEN...
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İhtiyaca yöne-
lik en uygun ve 
sürdürülebilir 
çözümler üreterek, 
kaliteli hizmet anlayışında standartları her za-

man aşan Evcil Group yenilikçi adımlar ile bu-

lunduğu her sektörde marka olmayı başarmış 

bir grup şirketidir.

Kurulduğu 1990 yılından bu güne, profesyonel 

ruhunu ve çalışma arzusunu hiçbir zaman kay-

betmeyerek, geleceğe emin adımlar atmaya 

devam etmektedir.

Grup şirketi olarak sektörlerinde her zaman 

uzman ekipleriyle çalışarak, yurt içi ve yurt dışı 

fuar, seminer, eğitim gibi programları yakın-

dan takip edip katılarak güncel ve aktif olmayı 

başarmış örnek bir şirkettir.

Projelerinde asla ödün vermediği prensip-

leriyle hızlı, nitelikli, kaliteli ve akılcı hizmet 

anlayışıyla yasa ve yönetmelik şartlarına uyarak 

her zaman en kaliteli hizmetin sunulmasında 

“ayna” olan müşteri memnuniyeti, Evcil Group 

için her şeyden önce gelmektedir.

Günümüz teknolojik gelişmelerini yakından 

takip ederek, çağın nabzını yapılan işlere en 

disiplinli şekilde yansıtan Evcil Group, sektör-

deki lider pozisyonu ve otoritesinin verdiği güç 

ile hareket eden yönetim kadroları, idari ve 

teknik personeli ile ulusal platformda enerji, 

mühendislik ve mimarlık sektörlerinde hatırı 

sayılır bir yerde konumlanmaktadır. Günden 

güne gelişen teknolojik ve idari altyapısı, 

elektrik sektöründeki lider pozisyonu, bu güç 

ve tecrübe ile hareket eden yönetim kadroları, 

400’ü aşkın teknik - idari personeli ve 700’ün 

üzerinde proje ile ulaşılan performans seviyesi 

sayesinde kısa bir süre içerisinde Evcil Group 

Şirketi ulusal platformlarda taahhüt ve ticaret 

alanlarında önemli yerlere ulaşmıştır.

Evcil Group, sektördeki etkinlik ve gücünü yeni 

birikim ve deneyimlerle birleştirerek, güneş 

enerjisi sahasında faaliyet göstermek üzere 

grup bünyesinde kurduğu ALAEVCİL Enerji 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile başarı hikayelerine 

yenilerini katmaya devam ediyor.



Günden güne gelişen tekno-
lojik ve idari altyapısı, elektrik sektöründe-

ki lider pozisyonu, bu güç ve tecrübe ile hareket eden yönetim kadro-

ları, her türlü ihtiyaca çözüm üretebilecek kaliteli bir teknik personeli ile 

kısa bir süre içerisinde Evcil Group Şirketi’ni uluslararası platformlardaki 

mühendislik ve ticaret alanlarında önemli yerlere ulaştırmıştır. Evcil 

Mühendislik firmasının kurulduğu ilk günden beri devamlı kendini ge-

liştiren ve teknolojik çağa her alanda ayak uyduran bir anlayışa sahiptir. 

Performansı en üst seviyede olan bir çalışma grubuna sahip olan Evcil 

Mühendislik, alanında uzman teknik kadroları bünyesinde barındırarak 

sektöründe en güçlü ve güvenilir firmalarından olmayı başarmıştır.

MÜHENDİSLİK



Kültürel zengin-
liklerinin ve yeni-
likçi olabilmenin 
değerini bilen Evcil 
Group, mimarlığın aslında hayatın 

bütününe etki ettiğinin bilincinde olmayı 

hedeflemiştir. Mimarlığın insanlığa sunduğu 

tüm ihtiyaçları karşılayabilecek kaliteli ve 

güçlü kadrosunu, doğayla ve toplumla bütün-

leşmiş yapıların oluşturulması için hazırlanmış 

ve sektördeki yerini almıştır.

Evcil Group, ku-
rulduğu ilk gün-
den bu güne, ana 
faaliyet alanları 
olan ‘‘mühendislik, 
mimari ve güneş 
enerjisi’’ 
sektörlerinin tüm dallarında anahtar teslim 

proje hizmeti sunabilmektedir. Mühendislik, 

mimari ve yenilenebilir enerji sistemleri alan-

larında tekniğini ve kalitesini ispatlayan Evcil 

Group, modern çağın enerji ihtiyacının da 

farkındalığına erişmiştir. 

Güneş enerjisi, gerek doğa dostu olması ger-

ekse ucuz işletme maliyeti sebebi ile tercih 

edilen elektrik üretme yöntemlerinden biri 

haline gelmiştir.

Hemen hemen her alanda kullanılabilen bu 

sistem yenilikçi bina uygulamaları ile oldukça 

popüler hale gelmiştir. Güneş enerjisi dünya 

ve güneş var olduğu sürece, yani insanlığın 

sonuna dek tükenmeyecek bir enerji türüdür. 

Böylesine faydalı ve soluksuz bir enerji kay-

nağının kullanımı ve geliştirilmesi alanlarında 

Evcil Group sorumluluğu üstlenmiş ve yenile-

nebilir enerji kaynakları çağına, idari yapısını 

ve teknik kadrosunu en iyi şekilde hazır-

lamıştır.

ENERJİ

MİMARLIK



EPC UYGULAMA 
YÖNETİMİ

• ŞARTNAME VE PROJE 

OLUŞTURULMASI

• İNŞAAT, ELEKTRİK VE STATİK 

TAAHHÜT İŞLERİNİN YAPILMASI

• TEŞVİK BELGESİ OLUŞTURULMASI

• GES SANTRALİ DEVREYE ALMA VE 

GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ

PROJELENDİRME 
VE VERİMLİLİK 
YÖNETİMİ

• DAĞITIM ŞİRKETİ BAŞVURU VE 

KAMU KURUMLARI

• TAKİP YÖNETİMİ

• PROJE TASARIMI VE GELİŞTİRME 

HİZMETİNİN VERİLMESİ TEDAŞ 

PROJELERİNİN (ELEKTRİK/STATİK) 

OLUŞTURULMASI

HİZMETLER



İŞLETME 
BAKIM 
YÖNETİMİ

• SANTRAL TAKİP VE 

RAPORLAMA HİZMETİ

• SİSTEM ARIZALARINDA TAKİP 

VE MÜDAHELE HİZMETLERİ

• BAKIM VE ONARIM 

HİZMETLERİ

FİNANSMAN 
YÖNETİMİ

• PROJE FİNANSMANLARINDA PAKET 

PROJELERİ

• SİGORTA HİZMETLERİ (A II-RİSK VS.)



BAHÇEKENT VİLLALARI 2 - GÖLBAŞI
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 9,2 kWp
ANKARA – GÖLBAŞI

ÇAYYOLU VİLLA - ÜMİTKÖY
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 10 kWp
ANKARA – ÜMİTKÖY

KİNDERGARTEN - KIRGIZİSTAN
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 40 kWp
KIRGIZİSTAN – BİSHKEK

MİMARI TASARIM ÇÖZÜMLERİ



LUCKY JUNGLE - ALMANYA
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 542,20 kWp
ALMANYA – NEUNKİRCHEN 

SİNPAŞ MARİNA - ÇANKAYA
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 643,56 kWp
ANKARA – ÇANKAYA

KÖLLERBACH STADPLAN - ALMANYA
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 442,68 kWp
ALMANYA – PÜTTLİNGEN



İMAY EGZOZ – BÜYÜKSARAY
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 99,20 kWp
ANKARA – KAHRAMANKAZAN

ZORE AKSESUAR - GİMAT
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 179,20 kWp
ANKARA – OSTİM

ZORE AKSESUAR - GİMAT
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 179,20 kWp
ANKARA – OSTİM

YILMAZLAR KIRTASİYE - OSTİM
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 100,80 kWp
ANKARA – İVEDİK OSB

TAMER ELEKTRİK - KAZAN
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 576,00 kWp
ANKARA – KAHRAMANKAZAN

KAŞMİR CENTER - ERYAMAN
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 281,60 kWp
ANKARA – ERYAMAN

REFERANSLAR



KARADAĞ KAUÇUK - SELPA
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 160,00 kWp
ANKARA – KAHRAMANKAZAN

BAHÇEKENT VİLLALARI 1 - GOLBAŞI
ÇATI ÜSTÜ GES SANTRALI 10 kWp
ANKARA – GÖLBAŞI

KURŞUNLU GES - KURŞUNLU
ARAZI ÜZERİ GES SANTRALI 1,5 mWp
ÇANKIRI – KURŞUNLU

BAYRAMGAZİ
ARAZİ ÜZERİ GES SANTRALI 1,1 kWp
AFYONKARAHİSAR

AMPERA SOLAR - NYİREGYHAZA
ARAZI ÜZERİ GES SANTRALI 2,2 mWp
MACARİSTAN – NYİREGYHAZA

CLARİTA SOLAR - NYİREGYHAZA
ARAZI ÜZERİ GES SANTRALI 4,4 mWp
MACARİSTAN – NYİREGYHAZA



90’dan beri güven...
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Ağaç İşleri San. Sit. 21. Cd. 1373 Sk. No:32 
İvedik OSB. / ANKARA

T: +90 312 395 09 41
F: +90 312 395 09 42

info@alaevcil.com.tr


