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Elif Ata ERDURAN
Teksan Jeneratör
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board

Değerli Okurlarımız,
Our Esteemed Readers,

Değerli okurlarımız;
Teksan Jeneratör ile ilgili haberleri ve gelişmeleri
aktardığımız Pozitif Enerji Dergisi’nin 2017 yılının ilk
sayısından hepinize merhabalar…
Öncelikle markamız açısından geçtiğimiz yılın kısa
bir değerlendirmesine bakalım. 2016 yılı içerisinde
ülkemizde yaşanan zorlu süreç dolayısı ile ekonomimiz
olumsuz yönde etkilense de Teksan Jeneratör
Türkiye’de üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını
artırmaya devam etti. Markamız adına yaşanan
cesaret verici gelişmeler önümüzdeki dönemlerdeki
çalışmalarımız için bizi daha da motive etti. İstanbul
Sanayi Odası’nın yayımladığı “Türkiye’nin İlk 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” listesine 436. sıradan girdiğimizi,
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında
131 sıra yükselerek 436. olduğumuzu, Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve Dünya Gazetesi’nin düzenlediği
“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde “Yeni Pazar-Pazar
Çeşitliliği” kategorisinde birinci olduğumuzu bir önceki
sayımızda sizlere duyurmuştuk.
Yılın son çeyreğinde de bizi çok mutlu eden iki gelişme
yaşadık. Turkishtime Dergisi’nin Kasım sayısında
yayımladığı İhracatın En Hızlı Büyüyen 50 Küresel Türk
Şirketi Araştırması’nda 2015 yılı ihracat rakamlarımız
ile 45. sırada yer alma başarısını gösterdik. Yılın
son sürprizi ise Turkish Time Dergisi’nin Aralık 2016
sayısında yayımladığı “Ar-Ge 250 Listesi”nde 2015
yılındaki yaklaşık 4 milyon TL’lik Ar-Ge harcamamız ile
97. sıraya çıkmayı başardık.
Global bir marka olma yolculuğunda attığımız adımların
sayısı her geçen gün artıyor. Küresel ekonomideki
durağanlığa rağmen ihracatımız hız kesmedi. Teksan
Jeneratör olarak 125 ülkede önemli projelerin enerji
ihtiyacını karşılıyoruz. Pazar ve ihtiyaca yönelik
çözümlerimiz ile önümüzdeki dönemde yepyeni pazarlara
açılmayı hedefliyoruz.
Tercih edilir bir marka olmanın yolunun Ar-Ge,
inovasyon ve teknolojiden geçtiğini biliyoruz. Bu
doğrultuda yatırımlarımızın önemli bir kısmını bu
alanlara yapıyor ve sadece bugünü değil geleceğin
teknolojilerini tasarlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız
sadece ülkemizde değil dünyada da ilgi görüyor. 2015
yılında ürettiğimiz Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ve
şirketimizin Ar-Ge çalışmalarına, dünyanın en çok
izlenen TV kanallarından Discovery Channel’ın ABD
edisyonunda 2016 yılının Aralık ayında yayınlanan
Innovations with Ed Begley, Jr. (Ed Begley Jr. ile
İnovasyon) programında yer verildi.
Teksan Jeneratör olarak sektörümüz ile ilgili
gelişmeleri yakından takip ediyor ve önemli etkinliklerde
yerimizi alıyoruz. Fuarlar, ürün ve hizmetlerimizi geniş
kitlelere tanıtmak yanında sektörde yaşanan gelişmeleri
yerinde incelemek açısından önem taşıyor. Bu doğrultuda
Dubai Middle East Electricity, Power-Gen, Bauma, ICCI
gibi fuarlara 2016 yılında da katılım gösterdik ve fuar
ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördük.

Teksan Jeneratör ailesinin her birimi yaptıkları işe
gönlünü ortaya koyarak çalışıyor ve sonuçlarını
da alıyor. KalDer’in ulusal çapta düzenlediği 19.
Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda Kaizen
Kategorisi’nde Teksan Üretim Sistemi ile finale
kaldık ve Zenit Kaizen Ekibimiz ‘Jüri Teşvik Ödülü’ne
layık görüldü. KalDer gibi kalite ve mükemmellik
konusunda yetkin bir kurum tarafından ‘Jüri Özel
Ödülü’ne layık görülmemiz bize hem gurur verdi hem de
çalışmalarımızı hızlandırmak adına itici güç oldu.
Daha iyi bir dünya için ne yapabiliriz sıklıkla sorduğumuz
bir soru. Sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde
bulundurarak TÜBİTAK işbirliğiyle 2015 yılında hayata
geçirdiğimiz hibrit güç sistemlerimiz ile 10. Uluslararası
Temiz Enerji Sempozyumu (UTES) 2016’da iki ayrı
sunumla yerimizi aldık. Teksan Jeneratör Ar-Ge ekibinin
katkılarıyla hazırlanan “Bir Jeneratör Motorunun Çift
Yakıta Dönüştürülerek Ana Yakıt Olarak Biyogazın
Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı
sunumu UTES 2016’da “En İyi Bildiriler” arasında
gösterildi.
Son olarak 2016 yılında üçüncü kez düzenlediğimiz
“Emeğe Saygı Ödül Töreni”nden kısaca bahsetmek
istiyorum. Önce insan anlayışıyla kurduğumuz
markamızın başarısında artık bir aile olduğumuz
çalışanlarımızın çok büyük bir payı var. Bizim için
önemlerinin altını çizmek ve bir kez daha katkılarından
dolayı teşekkür etmek adına 5, 10, 15 ve 20’nci yılını
geride bırakan çalışanlarımızla ödül töreninde bir araya
geldik. Ödül törenimizin özel konuğu ise Sunay Akın
oldu. Cumhuriyet, bilgi ve insan odaklı bir konuşma
yapan Sunay Akın ödül töreninde hepimize duygulu anlar
yaşattı.
Tüm bu gelişmeler eşliğinde 2017 yılına yüksek moral
ve motivasyonla başlıyoruz. 2017’nin ülkemiz için güzel
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını diliyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar…

Dear readers;
Hello all from the first issue of Pozitif Energy Magazine in
2017. In this issue, we will address news and developments
about Teksan Generator...
Lets’s make a brief evaluation on our brand for the previous
year Although our national economy was affected negatively
from the circumstances gone through in 2016, Teksan
Generator continued to produce and make investments in
Turkey, and increase exports.Encouraging news about our
brand further motivate us for our efforts in the near future.
In our previous issue, we announced you that we entered
the list “Top 500 Industrial Enterprises of Turkey” published
by Istanbul Chamber of Commerce in the 436th position, we
were 436th in the “Top 1000 Exporters of Turkey” prepared
by Turkish Exporters Assembly by climbing up 131 steps,
and we won “New Market-Market Diversification” category
in “Stars of the Exports Awards” organized by Turkish
Exporters Assembly and Dunya Business Journal.
In the last quarter of the year, we had 2 more good news
which made us happy. With our export performance in
2015, we got the 45th place in “Fastest-Growing 50 Global
Turkish Companies published by Turkishtime Magazine in
November. The last surprise of the year was reaching 97th
place in Turkishtime R&D Top 250 Survey December 2016
issue due to a 4 million TRY R&D investment done in 2015.

GİRİŞ

INTRODUCTION
Steps that we are taking towards being a global brand are
increasing day by day. Despite the stability in the global
economy, our exports did not slow down. As Teksan
Generator, we are meeting energy need of important
projects in 125 countries. Through our solutions we
specificly innovate for the markets and requirements, we
aim to spread in brand new markets in the following year.
We know that R&D, innovation and technology are the
key factors of being a preferable brand, so we make the
significant part of our investments in these fields, and
we are designing not only today’s, but also the future
technologies. Beyond Turkey, our R&D efforts attracted
many also in the world as well.
The first Hybrid Generator Set of Turkey, which we
innovated in 2015, and our R&D were elaborated in
Innovations with Ed Begley Jr aired on December 2016
through Discovery Channel USA edition, which is one of the
most popular channels in the World.
As Teksan Generator, we keep tabs on and take our place
in important events in the sector. Exhibitions are very
important for both promoting our products and services to
vast audience and assessing developments of the sector. In
this direction, we have participated in exhibitions such as
Dubai Middle East Electricity, Power Gen, Bauma, ICCI in
2016, and drawn intense interest from visitors of the events.
All elements of Teksan Generator family, set their hearts
on and receive a recompense for their works. We got to
the finals with Teksan Manufacturing Systems in Kaizen
Category in 19th Quality Circles Sharing Conference
organized by KalDer in national scope and our Zenit Kaizen
Team was rewarded with “Jury Special Award’. Being
rewarded with “Jury Special Award” by KalDer, a competent
organization in terms of quality and excellence, both filled
us with pride and provide us a strong driver in order to
accelerate our activities.
What we can do for a better world is the question we often
ask to ourselves. We participated in the 10th International
Clean Energy Symposium (UTES) 2016 with our hybrid
power systems, which we realized in 2015 by considering
sustainability principles with the cooperation of TUBITAK,
with two presentations. The presentation prepared
with Teksan Generator R&D Team’s contributions titled
“Experimental Examination of Biogas Usage As A Main Fuel
By Transforming Generator Engine Into Dual-fuel”, was
shown as one of the “Best Manifestations” in the event.
Lastly, I would like to talk about the “Respect for Labor
Award Ceremony” organized third time in 2016. For the
success of our brand, which we established on the idea
“people come first”, our employees, who are the members
of our family, have the biggest roles. We came together with
our employees, who left 5th, 10th, 15th, 20th years behind,
in order to highlight their importance for us and to thank
them for their contributions. The special guest of our event
was Sunay Akin. Sunay Akin performed a demonstration
involving republic, knowledge and human concepts, which
touched us during the award ceremony.
With all these good news, we welcome 2017 with high
morale and motivation. We wish that 2017 will be a year for
our country with full of good developments.
See you soon in the next issue, have a nice reading...
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Can SOYDAN
Uzman Satış
Yöneticisi
Senior Sales
Executive

Burak YİĞİTER
Uzman Proje
Mühendisi
Senior Project
Engineer

Kale Kİlİt’de
Teksan
Jeneratör
Gücü

Kale Kilit, yeni fabrikasında Teksan’ı tercih etti. 2016 yılında
Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma özelliği
taşıyan Kale Kilit, enerjisini Teksan ile karşılıyor.
Kale Kilit, sadece Türkiye’de değil dünya kilit üretiminde de söz
sahibi olan bir markadır. Her yıl düzenli olarak 70 ülkeye ihracat
yapan şirket, yıllardır Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen
kilit markası olma özelliğine sahiptir. Ayrıca uzun yıllardır İSO
Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alma
başarısı Kale Kilit’i Türkiye’nin alanındaki en güvenilir markası
konumuna getirmiştir.
Hızlı ve istikrarlı büyüme trendini yeni yatırımlarla güçlendiren
Kale Kilit’in modern teknolojilerle donatılan Çerkezköy Kapaklı
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikası yaklaşık
100.000 m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Bu tesis ile
üretim kapasitesini iki katına çıkaracak olan Kale Kilit, üretim
parkurlarında kullanılacak teknolojiler sayesinde günde 170 bin
kilit ve 75 bin adet silindir üretme gücüne sahip olacaktır. Kale
Kilit’in yeni fabrikasının altyapı ve üretim parkurlarında kullanılan
son teknolojilerin ihtiyaç duyduğu acil durum enerjisi için Teksan’ı
seçmesi, şirketimizin 22 yılda oluşturduğu güvenilir çözüm ortağı
imajının bir sonucudur.
Teksan, bu projeye 7 adet 1.650 kVA’lık standby güçteki jeneratör
setini otomatik ve sekron olarak üreterek diğer destekleyici
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yardımcı ekipmanlarla birlikte sağlamıştır. Teksan’ın 7 adet 1.650
kVA standby gücündeki jeneratör setleri ile 31.5 kV seviyesinde
senkronizasyon sağlanarak tesisteki ring hattı beslenmektedir.

KALE KILIT IS POWERED BY
TEKSAN
Kale Kilit preferred Teksan for its new plant. Kale Kilit, featuring to be
the biggest integrated lock manufacturing plant of the Europe in 2016,
meets its energy through Teksan.
Kale Kilit is a brand having a say not only in Turkey, but also in world’s
lock production. Exporting to 70 countries regularly in every year, the
company has been the well known and preferred lock brand of Turkey
for years. In addition, with the success to be in Top 500 Industrial
Enterprise of ISO Turkey for years, Kale Kilit has become the most
reliable brand of the field in Turkey.
Strengthening of its field with new investments, the plant of Kale Kilit
equipped with modern technologies and located in Cerkezkoy Kapakli
Organized Industrial Zone, was built in 100.000 m2 indoor area. Kale
Kilit will double its production capacity with this facility, and have 170
thousand locks and 75 thousand cylinder production power per day,
thanks to technologies to be used in production sections. Kale Kilit
preferred Teksan for emergency energy needed by high technologies
used in infrastructure of the new plant and production sections; so this
is the result of 22-year reliable solution partner image of our company.
Teksan produced 7 generator systems at 1.650 kVA standby power in
automatic and synchronously, and provided them with other supportive
auxiliary equipment. With Teksan’s 7 generator sets at 1.650 kVA standby
power, 31.5 kV level synchronization is provided and ring line of the plant
is supplied.

Kojenerasyon-Trijenerasyon Çözümleri

Cogen-Trigen Powerpacks

Güç çözümlerinde güvenilir ortağınız Teksan, kuruma özel dizel, gaz,
kojenerasyon, trijenerasyon ürünleri ve 7/24 servis desteğiyle her zaman yanınızda...
Teksan, your reliable partner for uninterrupted power solutions in more than 120 countries,
designs tailormade natural gas and biogas gensets, cogeneration and trigeneration powerpacks
that deliver significant cost advantage for your projects.

info@Teksanjenerator.com.tr
www.Teksanjenerator.com.tr

Teksan TÜRKİYE : Merkez Mah. Katip Çelebi Cad. No:9/2 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL/TURKEY
Teksan GLOBAL : Yenidoğan Mah. Edebali Cad. 34791 No: 12 Sancaktepe- İSTANBUL/ TURKEY
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Özyurt
Makİne Mobİl
Kırıcı
1973 yılında kurulan Topçu
Makine, 2011 yılına kadar
madencilik ve inşaat sektöründe
kullanılan makinelerin üretimi,
bakımı ve onarımı alanlarında
faaliyet göstermiştir. Şirket, 2011 yılında Özyurt Makine ile
stratejik ortaklık kurarak tamamen mobil makinelerin imalatına
yönelmiştir.
Can SOYDAN
Uzman Satış
Yöneticisi
Senior Sales
Executive

Umut ÇETİN
Uzman Proje
Mühendisi
Senior Project
Engineer

40 yıllık üretim, bakım ve onarım tecrübesinin verdiği farklı bakış
açısı ile mevcut mobil makinaların eksiklerini belirleyip daha iyi
çözümler üretmeyi hedefleyen Özyurt Makina, kalite ve güvenilirlik
temel misyonu ile projelerine devam etmektedir.

Ozyurt Machinery
Mobile Crusher
Established in 1973, Topcu Machinery has been operating in production,
maintenance and repair of machinery used in mining and construction
sector until 2011. The company has completely directed to mobile
machinery manufacturing by establishing a strategical partnership
with Ozyurt Machinery in 2011.
With different approach through 40-year production, maintenance and
repair experience, Ozyurt Machinery continues to its projects with its
quality and reliability mission by determining lacks of current mobile
machines and aiming to produce better solutions.
The company has a patent with 10-year global validity for the palletized
chrusher, on which a generator is placed, which is one of the company’s
most important projects.

Firma, en önemli projelerinden biri olan paletli ve üzerine jeneratör
yerleştirilen kırma makinası için 10 yıl global geçerliliği bulunan
patente sahiptir.

The solution partner of this project, Teksan Generator work with the
company and designed a special product for mobile chrushers in which
a 330 kVA prime product is coupled on 450 kVA special alternator for
higher performance.

Bu projenin güç çözüm ortağı olan Teksan Jeneratör, firma ile
birlikte çalışarak 330 kVA prime ürünün, daha yüksek performans
için 450 kVA özel alternatöre akuple edildiği mobil kırıcı makinalara
özel bir ürün geliştirmiştir.

For uninterrupted operation of the generator set in intensively dusty
environments, field type air absorption filters were used, and leaf type
manual louver was added to prevent dust at air throwing part when the
machine does not operate.

Yoğun tozlu ortamda jeneratörün kesintisiz çalışması için sahra
tipi hava emiş filtreleri kullanılmış, hava atış kısmında makinanın
çalışmadığı zamanlarda toz girmemesi için yaprak tipli manuel
panjur eklenmiştir.
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Gökhan ERDURAN
Bölge Şefi
Regional Sales
Chief
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Premier KampÜs Ofİs
Projesİ – İSTANBUL

Premier Campus Office
Project – ISTANBUL

Dünyanın yeni trendi kampüs ofis konsepti, yatay
yapısı ve bu yapının getirdiği geniş metrekareli
ofis alanları ile bölgenin en yeni projesinin enerji
ihtiyacı Teksan ile çözüme kavuştu.

With horizontal structure and large meter square office areas, campus
office concept is the new trend in the world; energy need of the brand
new project of the region was solved by Teksan.

20.000 m2’lik bir alana kurulan Premier Kampüs
Ofis; park hissi veren geniş yeşil alanları,
gurme restorandan kafelere, banka şubelerinden sosyal aktivite
mekânlarına kadar pek çok şeyi bir arada bulabileceğiniz meydanı,
Break Room, spor salonu, cep sineması, arşiv odası, toplantı ve
konferans salonu gibi olanaklarıyla tüm beklentileri fazlasıyla
karşılayacak nitelike bir proje olarak dikkat çekiyor. Teksan,
8 adet birbirleri ile senkronize çalışan 750 kVA jeneratör ile
tesisteki enerji ihtiyacına çözüm getirmiştir.
Son yıllarda en fazla ofis projesi yatırımı alan bölge olan
Kağıthane, yeni konut ve AVM projeleri, gün geçtikçe sayısı artan
üniversiteleri, ulaşım imkanları, yüksek prim olanağı ve artan
cazibesi ile iş dünyasının yeni gözdesi bölgede Teksan markasını
tanıtmanın gururunu yaşamaktayız.

Premier Campus Office founded on a 20.000 m2 area; will meet all
of your and your employees’ expectations with opportunities such as
squares with park-like wide green areas, gourmet restaurants and
cafés, bank branches and social activity places; Break Room, sport
hall, mini movie theater, archive room, meeting and conference hall. In
this project, Teksan solved the energy need in the facility with eight 750
kVA generators operating synchronized.
In the last years, Kagithane which is the most office project investment
receiving region, is the new favourite region of the business world, due
to new residences and shopping mall projects, universities (increasing
in number every day), transportation facilities, high premium opportunity
and fascination. So, we are proud oto promote Teksan trademark in this
attractive region.
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DÜNYA DEVLERİNE
ÇÖZÜMLER SUNUYOR,
GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR
KURUYORUZ.
Ersin YAVUZ
Satış Yöneticisi
Sales Executive

Hampton by Hilton , İzmir Aliağa’da Star
Rafinerisi ile Çandarlı Limanı’na yakın bir bölgede
konumlandırıldı. Hilton Worldwide’ın, orta fiyat segmentindeki
1900’den fazla otelinden oluşan küresel markası Hampton by
Hilton zincirine yeni bir halka daha ekledi.
Son yıllarda sanayi alanında yatırımlarla öne çıkan MNV Turizm
tarafından yapılan Hampton by Hilton yatırımı ses getirdi. Bu
projede şebeke elektriği kesildiği zaman devreye girecek 2 adet
500 kVA senkronizasyon sistemi kullanılmaktadır.
Ürün tercihinde yatırım maliyetini ve bakım maliyetini avantajlı
bir şekilde sunan Teksan markası tercih edilmiştir. Ürünlerin
senkronize şekilde çalışmasının en büyük avantajı yakıt maliyetini
oldukça düşürüyor olmasıdır.
Özgün Şirketler Grubu’na bağlı MNV Turizm Gıda İnşaat Sanayi
Ticaret A.Ş. tarafından yatırımı gerçekleştirilmiş olan Hampton
by Hilton, 2’si bedensel engelli odası olmak üzere 121 odalı, 242
yataklı ve 3 yıldızlı olarak hizmet vermektedir.
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OFFERING SOLUTIONS TO
THE GIANT COMPANIES OF
THE WORLD, ESTABLISHING
STRONG PARTNERSHIPS.
Hampton by Hilton has been located in a region which is close to
İzmir Aliağa Star Refinery and Candarli Port. One of the global brands
of Hilton Worldwide consisting of over 1900 hotels at middle price
segment, Hampton by Hilton has added to a new ring to its chain.
Recently, Hampton by Hilton investment by MNV Tourism shining out
with investments in industry field has created an impression. In this
project, 2 x 500 kVA synchronized system is used when the mains
power is cut.
For product selection, Teksan which offers the investment and
maintenance cost in an advantageous way, was preferred. The biggest
advantage of operation of the products in a synchronized way, is that it
reduces the fuel cost considerably.
Hampton by Hilton invested by MNV Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş. associated with Ozgun Companies Group, serves with 3 stars, with
121 rooms (two designed for disabled people) and 242 beds. To make
Teksan’s mark on this famous project has filled us with pride.
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Santa Farma
Projesİ

Sedat İNCE
İst. Anadolu Satış
Bölge Müdürü
Regional Sales
Manager-Istanbul
Asian Side

Umut ÇETİN
Uzman Proje
Mühendisi
Senior Project
Engineer

Santa Farma, 1944 yılından bu
yana büyük uluslararası firmalar
için sağlık ürünleri üreten, ilaç
sektöründe önemli başarılarıyla
tanınmış sektörün öncü
şirketlerinden biridir.

En iyi kalitede ilaç üretimine
devam etmek ve ürün gamını
genişletmek için Santa Farma tesislerinin, son teknoloji üretim
ekipmanları ile donatılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bununla
birlikte şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda üretim
süreçlerini ve tesisin tüm fonksiyonlarını destekleyecek sağlam
bir yedek güç sistemi gerekmiştir. Bu nedenle Santa Farma tesisi
gibi ilaç üretimi yapan tesisler, depolama ve ömrü çok kısa olan
dayanıksız maddelerin korunması konusunda kesintisiz güce
ihtiyaç duymaktadır. Enerji kesintileri, işlem altındaki ürünlerin
zarar görmesine, bozulmasına ve kirlenmesine bağlı olarak ciddi
maddi hasarlara neden olabilir.
Santa Farma, Teksan Jeneratör tarafından sağlanan 3 dizel
jeneratör ile bu olası kayıplara karşı kendisini güvence altına
almayı seçmiştir. Sistem, bir güç kesintisi sırasında fabrikaya
enerji sağlamak için hazırda beklemektedir.
Santa Farma’ya temin ettiğimiz 3 adet 2 bin 500 kVA gücündeki
dizel jeneratör setlerimiz, toplamda üretebildiği 7 bin 500 kVA’lık
standby güç ile tesisin tüm enerji ihtiyacını karşılamaktadır.
Tesisin, üretim süreçleri ve güvenliğinin kesintisiz enerjisi Teksan
Jeneratör’ün garantisindedir.
Santa Farma, Teksan’ın ekonomik ve dayanıklı dizel jeneratör setleri
sayesinde ilaç üretimine her gün kesintisiz olarak devam edecektir.

Santa Farma Project
Since 1944, Santa Farma has been one of the leading companies in the
industry which has been recognized by its significant achievements
in the pharmaceutical industry. Company has produced and sold
healthcare products for leading international companies.
It has become a necessity to equip the Santa Farma plants with stateof-the-art production technologies and machinery to continue drug
production at the best quality and expand its product range. In addition,
a robust auxiliary power system has been required to support the
production processes and all functions of the plant in the event of the
interruption of the mains electricity.
Therefore, facilities that are producing medicines like Santa Farma
plant, require uninterrupted power for the protection of non-durable
materials with very short storage and life span. A power discontinuity
may lead to serious monetary losses depending on the material
damages, deterioration and contamination of the products which are
being processed.
Santa Farma has insured itself against these possible risks with 3
diesel generator sets manufaced by Teksan.
The system stands by to provide energy for the facility in case of any
power cut. 3 diesel generator sets at 2500 kVA power we supplied for
Santa Farma, meets all energy needs of the facility with a 7500 kVA
standby power in total. Uninterrupted energy of production processes
and reliability of the facility is guaranteed by Teksan Generator.
Thanks to Teksan’s economical and durable diesel generator sets,
Santa Farma will continue its medicine production uninterruptedly.
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III YURTİÇİ PROJELERİ / PROJECTS IN TURKEY

Anadolu Cam
Projesİ
Anadolu Cam Fabrikası, 1935
yılında Türkiye’nin ilk cam
üretim tesisi olarak faaliyete
başlamıştır. Anadolu Cam,
Özgür DOYGUN
Burak YİĞİTER
Şişecam Topluluğu’nun ambalaj
Kamu ve Proje Satış Elektrik Mühendisi
Destek Müdürü
Senior Project
grubuna bağlı cam ambalaj
Public&Project Sales Engineer
üreten kuruluşudur. Gıda,
Support Manager
su, maden suyu, meşrubat,
meyve suyu, süt, bira, şarap ve diğer yüksek alkollü içecekler ile
ecza ve kozmetik sektörlerine çeşitli hacim ve renklerde ambalaj
üretmektedir. Ulaştığı büyüklüklerde Avrupa’nın önde gelen cam
ambalaj üreticileri arasında yer almaktadır.
Rakip ülkelerdeki üreticilerle rekabette dezavantajlar yaşayan
Türkiye’deki cam sanayisi, verimlilik artışı ve maliyet düşürücü
önlemler almaya yönelmiştir. Elektrik enerjisinin yoğun kullanıldığı
bu sektör için enerji harcamalarında yapılacak tasarruflar, işletme
giderlerinde büyük farklar yaratmaktadır.
Alternatif çözümler sunma konusunda uzman olan Teksan Jeneratör,
bu durum karşısında Anadolu Cam Fabrikası’na özel tasarladığı
2 x 2280 kVA güçteki dizel jeneratör seti ile müşterisinin istek ve
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Projelere en uygun çözümler sağlayan
deneyimli mühendis kadromuz, PLC ve operatör paneli vasıtası
ile kontrol ve kumanda edilen sistem tasarlayarak otomasyon
sistemi oluşturmuştur. Bu şekilde tesiste şebeke enerjisi, mevcut
jeneratörlerin durumu, kesicilerin pozisyonları izlenmekte ve belli
bir senaryoya göre otomasyon sistemi işletilmektedir.
Tasarladığımız jeneratör sistemi sayesinde hem şebeke hem de
mevcut jeneratörler ile paralel çalışabilme imkanı ve kesintisiz
enerji transferi sağlanmıştır.
Proje sonunda Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşu olan Anadolu
Cam Sanayi A.Ş.’nin hem üretim sürekliliğinin sağlanmasında,
hem de iş gücü ve üründen kaynaklanan giderlerden tasarruf
edilmesinde etkin rol oynanmıştır.
Teksan olarak müşterimizin ihtiyaçlarına uygun verimli projeler
tasarlayarak iş süreçlerine katkıda bulunmanın haklı mutluluğunu
yaşamaktayız.
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ANADOLU GLASS PROJECT
Anadolu Glass Factory started its activity as the first glass production
facility of Turkey in 1935. Anadolu Glass is the glass containerproduction enterprise of Sisecam Group connected to Packaging
business line. They produce packages in various volumes and colors
for the sectors of food, water, mineral water, soft drinks, fruit juice,
milk, beer, wine and other high-alcohol drinks and the pharmaceutical
and cosmetics sectors. It is one of the leading glass packaging
manufacturers in Europe.
The glass industry in Turkey experiencing disadvantages in competing
with the producers in rival countries has begun to take productivityincreasing and cost decreasing measures. For this sector where
electricity energy is heavily used, the savings to be made in this regard
lead to big differences in operating costs.
For this situation, Teksan, as an expert on alternative solutions
development, has met the demands and requirements of its customer
with 2x2280 kVA diesel generator sets specially designed for Anadolu
Glass Factory. Our experienced engineers providing the most
appropriate solutions for projects have created an automation system
by designing the system controlled by PLC and operator panel. In this
way, the mains power, the status of the current generator sets and the
position of the cutter in the plant are monitored, and the automation
system is operated according to a certain scenario.
Thanks to the generator system installed in production facilities,
the opportunity of working in parallel with both the network and the
existing generator sets, and uninterrupted energy transfer have been
ensured.
At the end of the project, a significant contribution has been provided
by Teksan to Anadolu Glass Industrial Corporation, which is one of the
leading industrial enterprise in Turkey, such as ensuring production
continuity, delivering savings on labor and operational expenses.
As Teksan, we are proud of contributing to this project and exceeding
the expectations of our customer.

ŞUBAT

29

FEBRUARY

III YURTİÇİ PROJELERİ / PROJECTS IN TURKEY

TRABZON ŞENOL
GÜNEŞ STADI
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Trabzon Büyükşehir
Belediyesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
ve Karayolları’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği
Nurettin ÖNDER
projede Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden
Uzman Satış Yöneticisi
Senior Sales Executive Trabzonspor’un maçlarını oynayacağı 41.513
seyirci kapasiteli, Avrupa’nın en modern
stadlarından biri olan tesisi diğer spor komplekslerinden ayıran
en önemli özellik Türkiye’nin deniz doldurularak inşa edilen ilk
stadyum projesi olmasıdır.
Teksan’ın tasarlayıp ürettiği 1 adet 2200 kVA, 1 adet 2065 kVA ve 1 adet
1900 kVA gücündeki prime dizel jeneratör setleri ile aydınlatmayı
sağlayan spotlara gerekli ana güç kaynağını sağladığı bu önemli
projede, jeneratörlerin ürettiği egzoz gazlarının odadan tahliyesi
için gerekli ölçüm ve analizler yapılarak ürünlerin çalışma
standartlarına uygun özel bir havalandırma sistemi tasarlanmıştır.

TRABZON SENOL GUNES
STADIUM
In the project jointly realized by Housing Development Administration
(HDA), Trabzon Metropolitan Municipality, General Directorate of Youth
and Sports and Highways, the most important feature distinguishing
the facility, which has 41.513 spectators capacity and is one of Europe’s
most modern stadiums where Trabzonspor, one of Turkey’s leading
clubs, will play matches, from the other sport complexes is the fact
that it is Turkey’s first stadium project built by fill dirt method.
In this important project in which Teksan provided the necessary mains
power to the spots providing illumination along with 1x2200 kVA, 1x2065
kVA and 1x1900 kVA prime power diesel generator sets, a special
ventilation system in accordance with the working standards of the
products was designed by performing the measurements and analyses
necessary for the evacuation of the exhaust gases produced by
generator sets.
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Çok mu sıcak?
It's too hot?

Güvenilir güç çözümleri ortağınız olarak çöl koşullarında bile yüksek
performanslı, kuruma özel tasarlanmış kaliteli ürünlerimiz ve 7/24
teknik servis desteğimizle her zaman yanınızdayız.
As your reliable power solution partner, we deliver tailormade quality
products working at top performance even in the desert climate with
our strong and comprehensive technical support.

info@Teksanjenerator.com.tr
www.Teksanjenerator.com.tr

Teksan TÜRKİYE : Merkez Mah. Katip Çelebi Cad. No:9/2 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL/TURKEY
Teksan GLOBAL : Yenidoğan Mah. Edebali Cad. 34791 No: 12 Sancaktepe-İSTANBUL/ TURKEY
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Mehmet Şahin
ERDOĞAN
Uzman Satış
Yöneticisi
Senior Sales
Executive

III YURTDIŞI PROJELERİ / GLOBAL PROJECTS

ABD ELÇİLİK BİNASI
Teksan JENERATÖR
İLE AYDINLANIYOR

US Embassy Building
is powered by Teksan
GENERATOR

Sierra Leone’da Epik Taahhüt tarafından yapımı
tamamlanmış olan ABD Büyükelçilik binası
inşaatında mobilizasyon amaçlı Teksan tercih
edilmiştir.

Teksan was preferred for mobilization in USA Embassy Building
construction completed by Epik Construction in Sierra Leone.

1970 yılında temelleri atılan, 1992’de inşaat ile
atağa kalkan ve 2010 yılında tüm gruplarını tek çatı altında toplayan
Epik İnşaat, Sierra Leone’deki dev yatırımı için Teksan’ı seçti.
Bu projede 3 adet 116 kVA ve 2 Adet 232 kVA (Dual) şebekenin
olmadığı yerde sürekli ve yedekli olarak sahanın enerji ihtiyacını
karşılamaktadır. Yurtdışında bulunan jeneratör gruplarımız
referans alınarak, özellikle SSH ekibi tecrübelerine de dayanarak
sürekli çalışmaya elverişli olması ve servis bakım kolaylığı sebebi
ile Teksan tercih edilmiştir.
Genel olarak ABD ile taahhüt işi yapan müşterimiz Epik Holding ile
ilk kez çalışma, aynı zamanda ihtiyaçlarına zamanında ve olumlu
dönüş sağlamamız sebebiyle müşteri memnuniyetini kazanmış
olmamız bizim açımızdan son derece önemlidir.

Founded in 1970, developed in 1992 with construction and bringing all
of its group in a single roof in 2010, Epik Construction chose Teksan in
Sierra Leona which is a giant investment.
In this project, energy need of the area where there is no grid available
is met as constant and supplementary is met with three 116 kVA and
two 232 kVA (Dual). Teksan was preferred because it is suitable for
constant operation and prime power needs easy service maintenance
by taking our generator groups in abroad as reference and basing on
After Sales Support team experiences.
Working with Epik Holding, which tested Teksan product and service
quality for the first time, doing contracted works with USA in general,
was quite important in terms of customer satisfaction opportunity due
to our positive response to their needs on time.
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III YURTDIŞI PROJELERİ / GLOBAL PROJECTS

İhsan ÖZKAN
Hibrit Ürün Müdürü
Hybrid Product
Manager

Arif GÜL
İhracat Bölge Satış
Sorumlusu
Export Area Sales
Responsible

Hİbrİt
Projesİ
(Telekom –
Bolİvya)

Katma değeri yüksek ve yenilikçi
ürünleri ile enerji sektöründe
fark yaratan Teksan Jeneratör,
hibrit teknolojiler kullanabilen sayılı dünya şirketleri arasında
yer almaktadır. Ürünleri ile 120’den fazla ülkede hizmet veren
şirketimiz, hibrit jeneratörünü Bolivya’ya ihraç etme başarısını
göstermiştir. Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü Bolivya’da şebeke
elektriğinin olmadığı baz istasyonunda kullanılacaktır.
Hibrit güç sistemleri, şebeke elektriğinin olmadığı ya da yetersiz
olduğu yerlerde önemli bir avantaj yaratmaktadır. Alana özel
projelendirme ile rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları
dizel jeneratör ile birlikte kullanılmaktadır. Sistemde yer alan
akülerin yenilenebilir enerjiden dolmasını esas alan hibrit
teknolojisi, akülerdeki doluluk belli bir seviyenin altına indiğinde
jeneratörü devreye alarak enerjinin sürekliliğini garantiye almaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının devrede olması yakıt tüketiminde
% 65’e varan tasarruf sağlamaktadır.
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Hybrid Project
(Telecom - Bolivia)
Making a difference in energy sector with its high added value and
innovative products, Teksan Generator is among the world’s special
companies being able to use hybrid technologies. Our company serving
in over 120 countries with our products has succeed to export our
hybrid generator to Bolivia. The first hybrid generator of Turkey will be
used in a base station where mains power does not exist in Bolivia.
Hybrid power systems create an important advantage in places
where mains power is not available or inadequate. With custom-made
project designs, renewable energy sources such as wind and solar
are used with diesel generators. Hybrid technology based on loading
the batteries with renewable sources guarantees the sustainability of
the energy by enabling the generator when power in batteries reduces
under a certain level. Enabling renewable energy sources provides
saving up to 65 percent in fuel consumption.
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200 YATAKLI BORNOVA
DEVLET HASTANESİ’NE
TEKSAN İMZASI…
Enerjinin en önemli girdilerden biri olduğu
hastanelerde kesintisiz ve güvenilir enerji
hayat kurtarıyor. Elektronik cihazların enerji
gereksiniminin yanı sıra ortam sıcaklığının
istenilen seviyede tutulması büyük önem taşıyor.
Teksan, hastanelerin ihtiyaç duyduğu kesintisiz
enerji, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını Trijenerasyon sistemleri ile
karşılıyor.
Evren KAHRAMAN
Kojenerasyon Satış
Sorumlusu
Cogeneration Sales
Responsible

Teksan’ın Türkiye genelindeki 10. Trijenerasyon sistemi, İzmir’deki
200 Yataklı Bornova Devlet Hastanesi’nde kuruldu. 2 adet 400 kWe
Trijenerasyon sistemi, hastanenin elektrik ile birlikte ısı ihtiyacının
yüzde 20’sini karşılamaktadır. Trijenerasyon sistemi hastanenin
elektrik ve ısı ihtiyacına ek olarak yaz aylarında da 7-12°C
soğutma hattına takviye yapacak şekilde 675 kW soğutma kapasiteli
absorbsiyonlu soğutucu ünitesi ile çalışmaktadır. Bu ünite Mayıs ve
Eylül ayları arasında soğutma hattına takviye yapmaktadır.
Enerjiyi en verimli şekilde kullanmanın, sürekli enerji ihtiyacı olan
tesisler için giderek önem kazandığı günümüzde, doğru ve uygun
tasarım ile uzun yıllar çalışmaya dayanıklı, düşük maliyetli ve
yatırımın geri dönüşünün hızlı olduğu trijenerasyon tesislerinin
hastaneler için önemi artarken, Teksan da güvenilir trijenerasyon
çözümleri ile hastanelerin tercihi olmaya devam ediyor.

TEKSAN’S SIGNATURE IN
BORNOVA STATE HOSPITAL
WITH 200 BEDS...
Uninterrupted and reliable energy saves lives in hospitals in which
energy is one of the most important input. As well as energy
requirement of electronic devices, it is also important to keep the
ambient temperature at desired level. Teksan Generator meets the
uninterrupted energy, heating and cooling demands for hospitals
through its Trigeneration systems.
10th Trigeneration system of the Teksan Generator was installed and
comissioned in İzmir, Bornova State Hospital with 200 Beds. 2 pcs of
400 kWe Trigeneration systems will meet %20 of heat requirement
of the hospital, as well as electric. In addition to electric and heat
requirement of the hospital, trigeneration system works with absorption
cooler unit with 675 kW cooling capacity to reinforce the 7-12°C cooling
line in summer months. This unit reinforces the cooling line from May
to September.
Today, using the energy in the most efficient way is highly important for
facilities needing constant energy; so long-term operation resistant,
low-cost trigeneration facilities with accurate and suitable design
in which investment recovers quickly is known to be important for
hospitals. With its reliable trigeneration solutions, Teksan Jenerator
continues to be preferred by hospitals.
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250 YATAKLI TORBALI
DEVLET HASTANESİ
PROJESİ
İzmir’in Torbalı ilçesinde inşa edilen 250 yataklı
Torbalı Devlet Hastanesi bölgenin büyük sağlık
tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. 70
dönümlük alana yapılan bu tesisin 292 araç
kapasiteli kapalı otoparkı ve helikopter pisti
bulunuyor. Hastane, ambulans helikopter ile
acil hastaların anında Torbalı’ya getirilerek ilk müdahalenin
yapılmasına olanak sağlayan yapısıyla da önem taşıyor.

Evren KAHRAMAN
Kojenerasyon Satış
Sorumlusu
Cogeneration Sales
Responsible

Bugüne kadar pek çok hastaneye enerji çözümleri ile hizmet
veren Teksan, İzmir’deki ilk trijenerasyon projesini Torbalı
Devlet Hastanesi’nde hayata geçirdi. 2 adet 300 kWe’lik sistem
hastanenin elektrik ile birlikte ısı ihtiyacını da karşılayacak.
Bu projede Teksan’ın tercih edilmesinde önemli referanslarının
yanında sektördeki tecrübe ve uzmanlığı ile yüksek kalitesi etkili
oldu.
Kesintisiz elektrik ihtiyacı, hastanelerde hayati önem taşıyor.
Teksan güvenilir ürünleri ile herhangi bir sorundan kaynaklı
elektrik kesintisinin geri dönülmez sonuçlara yol açabileceği
sağlık sektöründe büyük projelerin güvenilir güç ortağı olmaya
devam ediyor.
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PROJECT OF TORBALI STATE
HOSPITAL WITH 250 BEDS
Built in Izmir, Torbali, the project of Torbali State Hospital with 250
beds, catches the attention as one of the large health facilities of the
region. This facility built in 7 hectares area has a parking garage with
292 vehicle capacity and a heliport. The hospital has an importance
with a structure allowing to bring emergency patients to Torbali with
ambulance helicopter and patch them up.
Teksan Generator serving a lot of hospitals with energy solutions until
now, has realized its first trigeneration project in Izmir, Torbali State
Hospital. 2 pcs of 300 kWe systems will meet heat requirement of the
hospital, as well as electric.In this project, Teksan’s experience and
expertise and high quality is some of the reasons for being preferred,
as well as its important references.
Uninterrupted electric need has a huge importance for hospitals. With
reliable products, Teksan Generator continues to be reliable power
partner of big projects in health sector in which power cut arising from
any problem will cause irrevocable results.
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Evren KAHRAMAN
Kojenerasyon Satış
Sorumlusu
Cogeneration Sales
Responsible

III ÖZEL YAKITLI PROJELER / SPECIAL FUELED PROJECTS

400 Yataklı Tuzla
Devlet Hastanesİ

Tuzla State Hospital
With 400 Beds

Türkiye’nin sağlık alanında son dönemde
gerçekleştiği önemli yatırımlardan biri olarak
Tuzla’da inşa edilen 400 yatak kapasiteli Tuzla
Devlet Hastanesi, Teksan’ın İstanbul Anadolu
Yakası’nda hayata geçirdiği ilk trijenerasyon
sistemi projesidir.

As one of the most important investment made in health field in Turkey
recently, Tuzla State Hospital with the capacity of 400 beds built in Tuzla
is the first trigeneration system project installed by Teksan in Istanbul
Anatolian Side.

En yeni sağlık teknolojileri ve cihazların
kullanıldığı bu tam teşekküllü sağlık tesisi için Teksan’ın
deneyimli mühendislik ekiplerinin yaptığı analiz ve fizibilite
çalışmaları sonucunda projenin güç ihtiyacı belirlenmiş, projede
ihtiyaca en uygun ve verimli sistem çözümü tasarlanmıştır.
Hastanenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yanı sıra ısıtma
ve soğutma ihtiyaçlarını da karşılamak üzere 2x400 kWe’lik
trijenerasyon sistemi üretilerek teslim edilmiştir.

For this general hospital, in which cutting-edge health technologies
and devices are used, power demand of the project was determined
following analysis and feasibility studies done by experienced
engineering teams of Teksan; and the best and most efficient system
solution was designed for the demand.
2X400 kWe trigeneration systems were produced and delivered to meet
heating and cooling demands as well as the electric energy demanded
by the hospital.
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III GEZİ NOTLARI / TRAVEL NOTES

PERU – KOLOMBİYA
İZLENİMLERİ
Teksan Jeneratör olarak ihracata yönelik
faaliyetlerimize hız kesmeden devam
ediyoruz. Satış ve pazarlama ağlarımızın
yapılandırılmasına baktığımızda 2016 yılında
Arif GÜL
İhracat Bölge
özellikle Güney Amerika bölgesinde başarılı
Satış Sorumlusu
bir performans sergilediğimiz görülüyor.
Export Area Sales
Bu bölgeye yönelik stratejik hedeflerimiz
Responsible
doğrultusunda yüksek potansiyele sahip
olan Peru ve Kolombiya’yı yakın markaja almış bulunuyoruz.
Ekim ayında üyesi olduğumuz Elektrik Elektronik ve Hizmet
İhracatçıları Birliği’nin (TET) düzenlediği Peru-Kolombiya Ticaret
Heyeti kapsamında bu iki ülkeye yaptığımız ziyaret, pazarın
potansiyeli ve ihtiyaçları konusunda bilgilerimizi artırmaya
yardımcı oldu. Edindiğimiz bilgiler ve yaptığımız görüşmelerin,
önümüzdeki dönemde bu ülkelerle iş birliğimizi geliştireceğine
inanıyoruz.

PERU İZLENİMLERİ
Bolivya ve Guatemala’ya komşu olan Peru,% 45’i Kızılderili olan
30 milyon nüfusa sahip bir ülke… Şüphesiz ülkenin en çok ilgi
çeken bölgesi dünyanın yeni yedi harikası arasında da gösterilen
bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka Antik Şehri
olan Machu Picchu, bizi de büyüledi.
İstanbul’dan Bogota aktarmalı uzun bir yolculuktan
sonra Peru’nun Lima şehrine ulaştık. Lima’ya indiğimizde
ilk dikkatimizi çeken harabe şeklindeki evler oldu. Yol
aldıkça şehrin insanı içine çeken tarihi dokusu karşısında
heyecanlandık. Lima’nın sıcakkanlı insanları ve konuksever
yaklaşımları bizi evimizdeymişiz gibi hissettirdi. Şehre indiğimiz
ilk andan itibaren karşılaştığımız herkesin sürekli gülümsemesi
ne kadar neşeli bir şehre geldiğimizin ilk göstergeleriydi.
Enerji kaynaklarının kısıtlı olmasına rağmen her geçen
gün enerji talebi artan Peru, sektörümüzle ilgili önemli bir
potansiyel barındırıyor. Ülkedeki zengin maden yataklarının
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işleme kapasitesinin artması ve yeniden yapılanma neticesinde
inşaat sektöründeki artış, jeneratör kullanımını da doğrudan
etkiliyor.
Ticaret Heyeti kapsamında yaptığımız ziyarette Lima Sanayi
Odası’nda organize edilen B2B Peru-Türkiye İş Forumu’nda
sektörün önemli temsilcileri ile bir araya gelip firmamızın
tanıtımı ile birlikte bilgi ve deneyimlerimizi aktarma fırsatı
bulduk. Potansiyeli yüksek olan bu ülkeyi 2017 yılı içerisinde
yeni satış yaptığımız ülkeler arasına almayı planlıyoruz.
125 ülkeye ihracat yapan ve önemli projelerde tercih edilen
şirketimizin Güney Amerika pazarındaki referansları da bu
konuda elimizi güçlendirecektir.

KOLOMBİYA İZLENİMLERİ
Kolombiya, 47 milyonluk nüfusu ve 641 milyar dolarlık GSYH
ile Güney Amerika’nın en dikkat çeken ülkelerinden biri…
Kahve denilince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Kolombiya,
dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi konumunda bulunuyor.
Güney Amerika gezimizin Kolombiya kısmında Medellin ve
Bogota şehirlerini ziyaret ettik. Bu iki kent ülke ekonomisinde
kilit rol oynuyor. Birçok sanayi tesisi ve kuruluşun bulunduğu
bu şehirlerde, ticaret heyeti kapsamında organize edilen B2B
forumlarında sektörün önde gelen temsilcileri ile görüşme
fırsatı yakaladık. Jeneratör kullanımı ve potansiyelinin
yüksek olduğu Kolombiya’da yüksek büyüme oranı dikkat
çekiyor. Ayrıca ezber bozma olarak nitelendirilebilecek farklı
segmentlerdeki kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdik.
Kocaeli Serbest Bölge’de ek teknolojilerle donatılan yeni
fabrikamızın devreye girmesi ile birlikte sorumluluğumuzun
bir kat daha yükseleceği bu bölgede ektiğimiz tohumların kısa
sürede sonuç vereceğine inanıyoruz. Teksan Jeneratör markalı
ürünlerimizin güvenilir ve üstün teknolojiye sahip özellikleri ile
Güney Amerika jeneratör pazarında önemli bir yer edineceğinin
ve yakın gelecekte bu pazardan çok daha fazla pay alacağının
müjdesini vermek istiyoruz.
Dergimizin yeni sayısında yeni rotalarda görüşmek üzere,
keyifli okumalar…
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PERU - COLOMBIA
IMPRESSIONS
As Teksan Generator, we continue our export activities without slowing
down. When we look at the configuration of our sales and marketing
network, it is seen that we perform successfully in Southern America
in 2016 especially. In line with our strategical aims towards this region,
we have marked Peru and Colombia having a strong potential. In
the scope of Peru-Colombia Trade Delegation organized by Electric
Electronic and Service Exporters’ Association (TET) that we are also
a member in October, we visited these two countries and this visiting
helped us increase our knowledge about market potential and needs.
We believe that these knowledge and meetings will develop our
cooperation with these countries in following term.

PERU IMPRESSIONS
Peru neighboring with Bolivia and Guatemala has 30 million population
of which 45 percent is Red-Indian... There is no doubt that the most
attractive site of the country is Machu Picchu which is among the new
seven wonders of the world and protected perfectly until today.
After a long travel from Istanbul connecting flight with Bogota, we
arrived in Lima city of Peru. When we landed in Lima, the first thing
that attracted us was ruined houses. As we moved forward, we got
excited against the historical tissue of the city engraving the people in.
Sympathetic people and hospitable approaches of Lima people made
us feel like home. From the first moment when we landed in the city,
everyone smiled us and this was the first indicator that we understood
how cheerful the city was.
Although energy sources are limited, Peru of which energy demand
is increasing day by day bears an important potential for our sector.
Increase of handling capacity of rich metal deposits and construction
sector as a result of reorganization affects generator usage directly.

III GEZİ NOTLARI / TRAVEL NOTES

In the visit that we made in the scope of Trade Delegation, B2B
Peru-Turkey Business Forum organized in Lima Chamber of
Commerce brought important representatives of the sector together
and we had an opportunity to introduce our company and to express our
knowledge and experiences. We are planning to put this country having
a high potential among countries that we will make new sales in 2017.
Exporting to 125 countries and preferred in important projects, our
company’s references in Southern America market will strengthen our
hands for this issue.

COLOMBIA IMPRESSIONS
With 47 million population and 641 billion GDP, Colombia is one of the
most attractive countries of Southern America... When we say coffee
the first thing that comes to our mind is Colombia, it is the second
coffee producer of the world.
In Colombia Part of our Southern America trip, we visited Medellin and
Bogota cities. These two cities play a key role for national economy.
In these cities which many industrial facilities and enterprises are
located, we had an opportunity to meet leading representatives of the
sector in B2B forums organized in the scope of trade delegation. In
Colombia which has high generator usage and potential, high growth
rate draws attention. In addition, we met establishments from different
segments to be qualified as frame breakers.
With opening our new facility equipped with additional technologies in
Kocaeli Free Zone, we believe that our responsibility will increase still
more and we will get the results of our efforts in this zone. With reliable
and highly technological products of Teksan Generator trademark,
we would like give a piece of good news that our products will take an
important place in Southern America generator market and get more
and more shares from this market. Hope to meet you later again with
new destinations in the coming issues of our magazine, have a good
reading...
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SAUDI POWER

SAUDI POWER

9-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında Enerji sektörü Riyad‘ta buluştu.
Gelişim potansiyeli en yüksek ülkelerin başında gelen Suudi
Arabistan uluslararası enerji sektörüne ülkenin ticari ve mali
merkezi Riyad‘ta ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından
gelen müteahhitler, distribütörler tek bir çatı altında bir araya
geldi.

Energy sector gathered in Riyadh during 9-11th of May, 2016. As one
of the countries, where development potential is high, Saudi
Arabia hosted to international energy sector in Riyadh, the
commercial and financial center of the country. Contractors,
distributors from all over the world were gathered under a single
roof.

Teksan olarak gözlemlediğimiz en önemli özelliklerinden
biri ise bölge hükümet yetkilileri ve iş adamları ile tanışma
ve çalışma fırsatı yakalamamızdır. Teksan uluslararası
enerji sektörü içerisindeki potansiyel müşterilerin sorularını
cevaplamak ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek adına fuara
katılımı gelecekteki müşteri portföyünü genişlemesine imkân
sağlayacaktır.

One of the most important feature we observed as Teksan, is that we
got an opportunity to meet and work with government authorities,
and business people of the region. Teksan will provide an opportunity
to expand customer portfolio for the future by participating in the
exhibition, in order to answer potential customers’ questions in
energy sector and perform promotional activities.

Bu fuara 1 adet 25 kVA ses izolasyon kabinli ürünümüzü
müşterilerimizle buluşturduk. Saudi Power’a katılmanın sevincini
ve Teksan markasını tanıtmanın gururunu yaşamaktayız.
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In this exhibition, we have presented one of our products, 25 kVA
special sound insulated canopy. We are happy in participating in
Saudi Power and proud of promoting Teksan brand.
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PROJECT QATAR

PROJECT QATAR

9-12 Mayıs 2016 tarihinde Doha, Katar‘da 14.sü düzenlenen
Project Qatar fuarı, bölgenin tek yapı fuarı olarak, sektörün
global buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumdadır.

The 14th Project Qatar Fair held in Qatar / Doha on May 9-12, 2016
has become one of the global meeting points of the sector, as the
sole structure fair of the region.

38 ülkeden 1050 firmanın +37.000 m2’de buluştuğu etkinlik,
yüksek profilli 37.000 ziyaretçisi ile bölgenin en önemli fuarı
konumundadır. Fuarda gerçekleştirilen iş hacmi, fuarın cazibesini
her geçen gün arttırmaktadır. Katar’da gerçekleştirilen tek yapı ve
mermer fuarı olması sebebiyle Teksan fuara 311 kVA’lık jeneratör
seti ile katılım göstermiştir.

Exhibition, in which 1050 companies from 38 countries met on
37.000 m2, is the most important event of the region thanks to its
high profiled visitors with a sum of 37.000 persons. Business volume
of the exhibition is increasing the charm of the event day by day.
Due to being the only structure and marble exhibition held in Qatar,
Teksan participated in this activity with a 311 kVA generator set.

2022 yılında Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası öncesi,
inşaat sektöründe beklenenin de üzerinde bir büyüme görülmektedir.
Türkiye ile Katar arasında gerçekleştirilen Askeri İşbirliği
Anlaşması kapsamında Türkiye’nin Katar’da askeri üs kuracak
olması, bölgenin Teksan için cazibesini daha da arttırmaktadır.
Mevcut projelerin yanı sıra, kısa vadede hayata geçirilmesi
beklenen inşaat projeleri, Katar’ı Türk üreticileri için vazgeçilmez
bir fırsat haline getirmektedir.

Before the World Cup to be held in Qatar in 2022, a growth above
and beyond was observed in the construction sector. Within the
context of military cooperation agreement in-between Turkey and
Qatar, Turkey will establish a military base in Qatar; thus it increases
the charm of the region for Teksan. In addition to the current ones,
construction projects expected to be realized in a very short time,
make Qatar indispensable for Turkish companies.

Türkiye ve Katar, 2016 yılı sonu itibarıyla ticaret hacmini iki katına
çıkarmayı hedeflemektedirler. Dünya genelinde 103 ülkede 280
milyar doların üzerinde 7.443 proje üstlenen Türk müteahhitleri,
Katar’da 13,5 milyar dolar değerindeki 117 projeyi üstlenmiş,
bölgede yeni havalimanı, liman ve oteller gibi pek çok projeyi.
yapmaktadırlar.
Ayrıca Ortadoğu’nun en güvenilir ülkelerinden biri olan Katar,
bankacılık sistemi oturmuş, para akışı kolay, sıcak ve zengin bir
ülke olması sebebiyle Teksan bölgedeki hedef pazarlarından biri
haline gelmiştir.

Turkey and Qatar aims to double their trade volume as the end
of 2016. Turkish contractors, who undertakes 7.443 projects with a
sum of 280 billion dollars in 103 countries around the world; also
undertake 117 projects amounted 13,5 billion dollars in Qatar such as
new airports, seaports, hotels etc..
Moreover, Qatar, which is the most reliable and rich country in the
Middle East region, has a well established banking system with easy
cash flow, has become Teksan’s one of the most important target
markets in the region.
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Çok mu soğuk?
It's too cold?

Güvenilir güç çözümleri ortağınız olarak en soğuk iklimlerde de
yüksek performanslı, kuruma özel tasarlanmış kaliteli ürünlerimiz
ve 7/24 teknik servis desteğimizle her zaman yanınızdayız…
Grönland’da olsanız bile!
As your reliable power solutions partner, we deliver tailormade quality products
working at top performance even in the coldest climate with strong technical support.
As we did in Greenland.

info@Teksanjenerator.com.tr
www.Teksanjenerator.com.tr
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WAMPEX FUAR

WAMPEX EXHIBITION

1 - 3 Haziran 2016 tarihleri arasında Gana’nın Accra şehrinde
gerçekleşen WAMPEX Fuarı, enerji ve güç sistemleri sektöründeki
uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi. Bu önemli
fuara katılım gösteren Teksan, Batı Afrika’nın madencileri ve
uluslararası tedarikçileri ile buluştu.

Energy and power systems held in Ghana, Accra in-between 1 - 3
June 2016, brought international participants and visitors of the
sector together. Teksan, participating in this important event, had
the chance to meet with miners of Western Africa and international
suppliers.

1992 yılından bu yana sürekli gelişen, yeni ürün ve pazarlar
geliştirerek Afrika ülkelerinde önemli aşamalar kaydeden Teksan,
bölgedeki etkinliğini her geçen gün artırmaktadır.

Progressively improving since 1992, Teksan, has been increasing
its market existance in African countries through new product and
market development .

Bölgedeki etkinliğini artırmada bölgesel fuarların önemine inanan
Teksan, Afrika’daki madencilik, inşaat ve proje şirketlerinin
buluştuğu etkinliklere katılım göstermektedir.

Teksan that believes in the importance of regional exhibitions, is
participating in the events where African mining, contruction and
project development companies meet.
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Teksan Jeneratör,
sürdürülebİlİr çözümlerİ
İle Power-Gen Fuarı’ndaydı
Enerji ve elektrik alanında en büyük etkinliklerden biri olan
Power-Gen International 2016 Fuarı Orlando’da gerçekleşti.
Dünya enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri
olan fuar sektörün devlerini bir araya getirdi. Yenilikçi ürünleri
ile dikkat çeken Teksan Jeneratör’ün Power-Gen’de sergilediği
süper sessiz kabini ve hibrit jeneratörü fuar ziyaretçilerinden
yoğun ilgi gördü.
Enerji sektörün yakından takip ettiği Power-Gen International
2016 Fuarı bu yıl da firmaların yeni ürünlerini tanıttığı bir
platforma dönüştü. Pek çok bölgeden binlerce katılımcı ve
ziyaretçiyi buluşturan fuarda Türk enerji sektöründe yenilikçi
ve öncü kimliği ile 22 yıldır hizmet veren Teksan Jeneratör, yeni
geliştirdiği süper sessiz kabin tasarımı, hibrit jeneratör ve dizel
çözümleri ile yer aldı.
Günümüzde enerji ihtiyacını karşılamada sürdürülebilir çözümler
giderek önem kazanıyor. Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla
öne çıkan Teksan Jeneratör sürdürülebilir enerji çözümleri ile de
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dikkat çekiyor. Power-Gen Fuarı’nda markanın çevreye duyarlı
ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yakıt tüketimini % 65
oranında düşüren ve dizel jeneratörle koordineli çalışan güneş ve
rüzgar gibi yenilenebilir enerji sistemlerini içeren hibrit jeneratör,
Teksan’ın Ar-Ge’de ulaştığı noktayı gösteriyor.
Teksan Jeneratör, dizel jeneratörlerde en önemli konulardan
biri olan sessiz çalışma noktasında beklentileri bir adım öteye
taşıyarak süper sessiz kabin tasarladı. Telekom projelerinde
uygulanan süper sessiz kabin aynı zamanda kullanıcısına
operasyonel maliyetleri düşürme avantajı da sunuyor. Benzer
dizel jeneratörlerde ses seviyesi 1 metrede 70 ile 72 dB(A) iken
Teksan’ın “süper sessiz” jeneratör setlerindeki özel yalıtım
teknolojisi ve yazılımlar ile bu seviye 1 metrede 60 dB(A)’ya
düşürüldü. Ürün tasarımlarında kullanılan D500 Uzaktan İzleme
ve Kontrol Modülü sayesinde sahadaki cihazların verilerini
uzaktan izlemek ve gerekli durumlarda müdahale etmek olanaklı
hale geldi. Böylece operasyonel maliyetler düşerken verilen
hizmetin kesintiye uğramaması süper sessiz kabinin bir diğer
artısı olarak dikkat çekiyor.
Teksan Jeneratör kabinleri uluslararası akredite SZUTEST
Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler sonrasında verilen
“Ses Emisyon Sertifikası”na sahip ve 2000/14/EC standartlarına
uygun olarak üretiliyor.
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Teksan Generator
participated in
Power-Gen Exhibition
with its sustainable
solutions
Power-Gen International 2016 Fair which is one of the biggest events
in energy and power solutions sectors was held in Orlando. Being
the most important meeting point of the world’s energy sector, the
exhibition brought the leaders of the business together. Super silent
canopy and hybrid power system that Teksan exhibited in Power-Gen,
drew an intense interest.
Followed by energy sector closely, Power-Gen International 2016
exhibition turned into a platform where companies promoted their
new products in this year. In the event which brought thousands
of participants and visitors from many regions, Teksan Generator,
which serves for 22 years in Turkish energy sector with its innovative
and leading identity, participated in this exhibition with its super
silent canopy, hybrid generator set and with newly developed diesel
solutions.

III FUARLAR / EXHIBITIONS

Today, sustainable solutions for energy demand has been increasingly
gaining importance. Shining out with investments in R&D and
technology, Teksan Generator also draws attention in sustainable
energy solutions. eco-friendly products of the brand was the center of
interest in the Power-Gen. Hybrid generator, which can reducie fuel
consumption up to 65% by working integratedly with diesel engine
and renewable energy systems such as solar and wind, also proves
Teksan’s strength in R&D field.
Teksan Generator, by carrying expectations beyond for silent working
which is one of the most important issues in diesel generator sets,
designed a super silent canopy. Super silent canopies innovated
especially for telecom projects also provide an advantage of reducing
operational costs to its users. While sound level of regular diesel
generator sets vary from 70 to 72 dB(A) at 1 meter, this level is
decreased to 60 dB(A) at 1 meter in Teksan’s “super silent” generator
sets with special insulation technology and softwares. Thanks to
D500 Remote Monitoring and Control System used in products, it is
possible to monitor generator sets’ datas remotely and to intervene
in case of necessity. Thus, while operational costs are being reduced,
providing the service uninterruptedly draws attention as another plus
of the super silent canopies.
Teksan Generator canopies are produced in accordance with
2000/14/EC standards and have been rewarded by “Sound Emission
Certificate” issued by internationally accredited SZUTEST Research
Center.
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Teksan Jeneratör EBO 2016
Fuarı’nda yerİnİ aldı

Teksan Generator took its
place in EBO 2016 EXHIBITION

Teksan Jeneratör, 24-27 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara
Congresium’da gerçekleşen Elektrik Teknolojileri ve Bina
Otomasyon Fuarı-EBO 2016’ya katıldı. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) işbirliği ile gerçekleştirilen EBO 2016, sektörün
önde gelen firmalarını buluşturdu.

Teksan Generator participated in Electric Technologies and Building
Automation Fair-EBO 2016 held in Ankara Congresium on 24-27th
November 2016. EBO 2016 held through the cooperation of Housing
Development Administration of Turkey (TOKI) brought leading
companies of the sector together.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile öne çıkan Teksan Jeneratör fuar
kapsamında 10.model yeni nesil kabinini ve yeni ışıldak modelini
sektör profesyonellerinin ve fuar ziyaretçilerinin beğenisine
sundu. Markanın kesintisiz enerji çözümleri EBO 2016’da yoğun
ilgi ile karşılandı.

With its leading R&D and technology investments, Teksan Generator
submitted its next-generation 10 booths and new spot model for sector
professionals and fair visitors in the scope of the fair. Uninterrupted
energy solutions of the brand welcomed in the fair with great interest
in EBO 2016.

2017 yılının bİrİncİ çeyrek fuar takvİmİ

First quarter fair calendar of 2017

Fuar

Tarih

Yer

Exhibition

Date

Location

Middle East Electricity

14 - 17 Şubat 2017

Dubai / BAE

Middle East Electricity

14th - 17th February 2017

Dubai / UAE

Mobile World Congress

27 Şubat - 2 Mart 2017

Barselona / İSPANYA

Mobile World Congress

28 - 29 Mart 2017

Johannesburg /
G.AFRİKA

Power & Elec. Worl Africa

Power & Elec. Worl Africa
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27th February - 2nd March 2017 Barcelona / SPAIN
28th - 29th March 2017

Johannesburg /
S.AFRICA

Teksan Hibrit Güç Sistemleri
Verimli enerji çözümlerinin en yeşil hali
Teksan Hybrid Power Systems
The green way of efficient energy solutions

PEX
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III Konferanslar / Conferences

Teksan Jeneratör, “3. Kojenerasyon -Trİjenerasyon İle
Enerjİ Verİmlİlİğİ Konferansı”nın Gold Sponsoru oldu
Elektrik enerjisi ile birlikte ısıtma ve soğutma ihtiyacına da cevap verip sürdürülebilir çözümler konusunda önemli bir örnek oluşturan
kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, doğru projelendirilmesi ve uygulanması halinde % 90’a varan enerji verimliliği sağlamaktadır.
Ülkeler için enerjide bağımsızlığın öneminin her geçen gün arttığı ve sürdürülebilir çözümler ön plana çıkan günümüzde, ihtiyaç
duyulan enerjinin en verimli şekilde üretilmesi ve tüketilmesinde kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri önemli bir rol oynamaktadır.
Enerji sektöründe yenilikçi çözümleri ile öne çıkan Teksan, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan kojenerasyon ve trijenerasyon
çözümlerinin ülkemizde de bilinirliğinin artması amacıyla bu konuda yapılan sektörel etkinlikleri desteklemeye devam etmektedir.
Kojenerasyon ve trijenerasyon çözümlerinin ülkemizde de yaygınlık kazanmasını amaçlayan, alanında Türkiye’nin ilk ve tek etkinliği
olarak Vector Event tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kojenerasyon-Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği Konferansı, Teksan’ın Altın
Sponsor’luğunda 8 Aralık 2016 tarihinde Sheraton Grand Istanbul Hotel’de gerçekleştirildi.
Sürdürülebilir enerji çözümleri üreten şirketlerini bir araya getirip kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin tüm yönleri ile ele alan
konferansa; enerji sektörü profesyonelleri, uzmanlar ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.
Konferansta Teksan Jeneratör Teknikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdülhalik Emre Teksan, “Hastanelerde Trijenerasyon
Sistemleri, Seçim Kriterleri, Kurulumu ve Vaka İncelemeleri” başlıklı sunumu ile konferansın en dikkat çeken konuşmacıları arasında
yer aldı.
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Teksan Generator, Is The Golden Sponsor of “3rd
Cogeneration - Trigeneration and Energy Efficiency
Conference”
Teksan Generator was the “Golden Sponsor“ of 3rd Cogeneration - Trigeneration and Energy Efficiency Conference Cogeneration and
trigeneration systems, which are important examples for sustainable solutions by meeting the heating and cooling demand as well as electric
energy, can deliver energy efficiency up to 90% with correct project development and execution.
Today, the importance of energy independence for countries increases day bay day and sustainable solutions stand out. In production and
consumption of the energy needed in the most efficient way, cogeneration and trigeneration systems play the most important role.
Using its technology to innovate sustainable energy solutions, Teksan maintains its leading role in projects related to energy efficiency, as well
as in cogeneration and trigeneration systems.
Cogeneration - Trigeneration and Energy Efficiency Conference, which is the one and only organization of the field in Turkey organized by Vector
Event, has been held third time this year in Sheraton Grand Istanbul Hotel on December 8, 2016, under the “Golden Sponsorship“ of Teksan.
Conference, where the companies innovating sustainable energy solutions gathered and cogeneration, trigeneration and energy efficiency
topics were discussed thoroughly, drew attention of many sector professionals, experts from different corporations and organizations along with
academicians.
Abdülhalik Emre Teksan, Member of the Board in charge of Technical Processes who performed a presentation titled “trigeneration practices in
hospitals, selection criteria, implementations and case studies“ was one of the most remarkable key note speakers in the conference.
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ÖZDEMİR ATA
TEKSAN JENERATÖR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
POZİTİF ENERJİ DERGİSİ RÖPORTAJI
Bugün 120’den fazla ülkeye ihracata yapan, Türkiye’nin En
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ve Türkiye’nin ilk 500 İhracatçı
şirketi arasında yer alan Teksan Jeneratör, kurulduğu günden
bu yana pek çok ilke ve başarıya imza attı. Bu başarı öyküsünün
mimarlarından ve şirketimizin kurucularından Sayın Özdemir
Ata ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ata’ya göre, “Bu başarı
öyküsünün anahtar kelimesi güven ve özveri”. Temelleri 1994
yılında atılan Teksan Jeneratör’ün bugünlere nasıl geldiğini,
başarısının sırlarını ve Özdemir Ata’nın ekip arkadaşlarına
önerilerini kendisinden dinledik.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1958 yılında Kastamonu’nun Abana İlçesi’nde doğdum. Henüz
küçük bir bebekken ailem İstanbul’a göç etmiş. İşsizlik sebebi
ile o yıllarda Kastamonu’dan İstanbul’a çok göç oluyormuş.
Genellikle gemicilikten gelen aileler İstanbul’da esnaf ve sanatkar
olarak çalışmış.
Yıldız Akademi-Sanat Enstitüsü mezunuyum. Çalışma hayatıma
henüz akademi yıllarındayken başladım. Gündüz çalışıp akşam
akademiye gidiyordum. Teksan Jeneratör’ü birlikte kurduğumuz
rahmetli Abdülkadir Teksan ile de Akademiden arkadaşız.

sonuçlarla karşılaştık. Teksan Jeneratör olarak kısa zamanda
pazarda önemli bir noktaya geldik. Kurulduktan iki yıl sonra 1996
yılında firmanın adı ve unvanı Teksan Jeneratör Elektrik San.
ve Tic. A.Ş olarak değiştirdik. 1998 yılında Özcan Başeğmezler
ortaklarımız arasına katıldı. Kurulduğumuz günden bugüne de
sürekli gelişip büyüyoruz.
O dönemde Teksan Jeneratör’ü kurma fikri nasıl çıktı?
Abdulkadir Bey eski fabrikasında zaten jeneratör imalatı
yapıyordu. Ben de gemilerde jeneratör montajları ve tamirleri
yapıyordum. Gemilerde şebeke elektriği olmadığı için jeneratör
büyük önem taşıyordu. Birlikte Tuzla’da bir prototip jeneratör
yaptık. Atölye’nin jeneratör üretimi için uygun olduğuna karar
verdik. Böylece birlikte jeneratör üretebiliriz düşüncesi oluştu.
Deniz Elektrik & Mühendislik adıyla üretime başladık. Önce
gemi elektriği ve jeneratör işini birlikte yürütüyorduk. Jeneratör
işinde daha hızlı ilerlediğimizi görünce tamamen jeneratör işine
yöneldik. 1996 yılında atölyeden ayrılıp ilk büyük fabrikamıza
geçtik.
Teksan Jeneratör, bugün 125 ülkeye ihracat yapan, ikinci
fabrikasını açan bir şirket haline dönüştü. Sizce bu başarı nasıl
geldi?

İş hayatına adım atmanız nasıl oldu?
İş hayatına babamın yanında ona yardım ederek başladım. Daha
sonra aldığım eğitim doğrultusunda Elektrik Teknisyenliği ve
Elektrik Mühendisliği yaptım. Askerden geldikten sonra da kendi
işimi yapmak için ilk adımları attım. Küçük bir dükkan ve çırağım
ile birlikte Tuzla’da ilk iş yerimi kurdum ve gemi elektrik tesisatı
yapmaya başladım. 12-13 yıl kadar Tuzla’da çalıştım, yıllar içinde
bir ekip oluşturdum. Daha sonra Teksan Jeneratör’ü kurarak
yepyeni bir alanda çalışmaya başladık. Tam 22 yıldır Teksan
Jeneratör olarak enerji sektöründe hizmet veriyoruz.
Teksan Jeneratör’ün kuruluş öyküsünden bahseder misiniz?
Abdulkadir Teksan ile sanat enstitüsünü ve üniversiteyi beraber
bitirdik. Okuldan sonra herkes kendi işini yapıyordu. Abdulkadir
Bey’in 11 yıl mühendis olarak çalıştığı jeneratör imalatı yapan
bir firma olan Tarmo Tarım’dan ayrılması ile yollarımız yeniden
kesişti. Böylece 1994 yılında İstanbul Tuzla’da 600 m2’lik alanda
sınırlı bir bütçe ile “Deniz Mühendislik Ltd. Şti.”ni kurduk. Sektöre
girdiğimiz ilk yıllarda attığımız doğru adımlar sayesinde güzel
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Bu başarı öyküsünün anahtar kelimesi güven ve özveri. İnsanların
birbirine güvendiği ve özverili bir şekilde çalıştığı zaman
işletmelerde başarılı olmamak mümkün değil. İşinizi önceliğiniz
yaptığınız ve çalışma arkadaşlarınıza güvendiğiniz sürece başarı
her halükarda geliyor.
Teksan Jeneratör’ün dönüm noktalarını nasıl tanımlarsınız?
Birbirine güvenen güzel bir ekip oluşturduğunuz zaman başarı
ve büyüme hızla geliyor. Toprağa atılan bir tohum gibi düşünün.
1996 yılında çok iyi bir iskelet kadro oluşturduk. En önemli
adımın aslında ilk kadroyu doğru oluşturmak ve hedefleri doğru
belirlemek olduğunu söyleyebilirim. Hem iş arkadaşlarınızı, hem
ortağınızı, hem piyasanızı doğru seçtiğinizde başarı da geliyor.
Bir de tabii günün şartlarını iyi okumanız, rüzgarı arkanıza
almanız önemli. Doğru rüzgarları yakalamanız önemli yoksa
rüzgara karşı yapabileceğiniz bir şey yok. Bizim için doğru rüzgar;
Türkiye’nin altyapı, inşaat gibi alanlarda hızlı büyüyen bir ülke
olması oldu. Türkiye’nin gelişmesiyle birlikte, biz de hızla
büyüdük.
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OZDEMIR ATA
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF TEKSAN GENERATOR
INTERVIEW WITH POSITIVE ENERGY MAGAZINE
Teksan Generator has made numerous achievements since its
foundation, and currently exports to more than 120 countries, and is
among the Top 500 Industrial Organizations and Top 500 Exporters
in Turkey. We meet Ozdemir Ata, one of the builders of this success
story and one of the founders of our company. Ata says,“The keyword
of this success story is trust and commitment.”Ozdemir Ata told us
the story of Teksan Generator from its foundation in 1994, the secrets
of the success of the company and his recommendations to his team
mates.

With the right steps we took during our first years in the industry,
we obtained favorable results. Teksan Generator achieved a
remarkable position in the market in a very short time. Two years
after we founded the company, we changed its name and title to
Teksan Generator Electricity Industry and Trade Corp. In 1998,
Ozcan Basegmezler joined us as a partner. We have been constantly
growing and developing since our foundation.
How did you come up with the idea of founding Teksan Generator
back then?

First of all, could you introduce yourself?
I was born in Abana district of Kastamonu in 1958. My family moved
to Istanbul when I was a baby. Back then, there was a lot of people
migrating from Kastamonu to Istanbul due to unemployment. The
families who had a background in sailing took up jobs as tradesmen
and craftsmen in Istanbul.
I graduated from the Institute of Arts at Yildiz Academy. I started
working when I was at the academy. I was working during the day,
and went to school in the evening. Abdulkadir Teksan, who is the
co-founder of Teksan Generator’s friend of mine from the academy.
How did you start your professional life?
I started my business life with my father, helping him. Later, with my
education, I started working as a electrical technician and electrical
engineer. After completing my military service, I took my first steps
to establish my own business. I opened my first workplace in Tuzla
at a small shop with my apprentice, and started building electrical
installations for ships. I worked in Tuzla for 12-13 years, and I created
a team in years. Then I founded Teksan Generator and we started
working in a brand new area. Teksan Generator has been offering
services in the energy industry for 22 years.
Could you tell us about the story of foundation of Teksan Generator?
Abdulkadir Teksan and I studied at the institute of arts and then at
the university. After graduation, we started doing our own business.
After Abdulkadir left from Tarmo Agriculture, a manufacturer of
generators where he worked as an engineer for 11 years, our roads
crossed again. Thus, we established the “Deniz Engineering Ltd. Co”
with a limited budget on 600 square meters in Tuzla, Istanbul in 1994.

Abdulkadir was already manufacturing generators at his former
facility. And I was working on installation and repair of generators
on ships. Generators were very important on ships because they are
not connected to the grid. Together we built a prototype generator in
Tuzla. We decided that the workshop was convenient to manufacture
generators. Thus, we had the idea to manufacture generators
together. We started manufacture under the name of Deniz Electricity
and Engineering. At first, we were working on both ship electricity
and generators. After seeing that we made better progress with
generators, we completely focused on generator business. In 1996,
we left the workshop and moved to our first big facility.
Teksan Generator is currently exporting to 125 counties, and has
opened its second facility. How did you achieve these?
The keyword of this success story is trust and commitment.
Businesses can always be successful when people trust each other
and commit themselves to their work. Success always follows you
when you make your work a priority and trust in your colleagues.
What are the milestones for Teksan Generator?
Success and growth entails when you create a nice team of people
trusting each other. It is like a seed sown in the soil. We created a
very good skeleton crew in 1996. The most important step is to create
the right team, and set the right targets. Success comes ready when
you accurately choose your colleagues, partners and market. And
of course, you need to read the conditions of the day, and to stand
down-wind. It is important to catch the right wind because there is
not much you can do against the wind. For us, the right wind was the
rapid growth of Turkey in infrastructure and construction industries.
We grew as Turkey developed.
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ÖZDEMİR ATA
TEKSAN JENERATÖR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
POZİTİF ENERJİ DERGİSİ RÖPORTAJI
Birçok sektöre baktığımız zaman 22 yıllık bir şirket, ama yaklaşık
15 senedir marka yatırımı yapan bir şirket. Özellikle son 3-4 sene
içerisinde bu yatırımın arttığını görüyoruz.

cesur olmak lazım. Ben hem şirketimizin hem de ülkemizin
önünün açık olduğuna inanıyorum.
Genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler olurdu?

Biz hiçbir zaman sadece yerel bir marka olmayı düşünmedik.
Her zaman yurtdışına açılmayı planladık. Tüm iş planlarımızı ve
ekibimizi de bu doğrultuda oluşturduk. Dünyayı bilen ve küresel
gelişmeleri yakından takip eden insanlarla birlikte çalıştık.
Kadromuzu böyle kurunca işimiz de gelişti, çığ gibi büyüdü. Bir
kartopu gibi yuvarlandı ve yuvarlanıp büyümeye devam ediyor.
İş ve aile hayatında dengeyi nasıl sağladınız?
Ben aslında onu kısmen başardım. İşe ilk başladığımız yıllarda
gece gündüz çalışıyorduk. Ailemiz anlayışlı tavırları ile bize çok
destek oldu. Açıkçası çocuklarımızın nasıl büyüdüğünü, nasıl
geliştiğini göremedik. O açığı şimdi torunlarımızla kapatıyoruz.
Sistemi oturtup yeni fabrikamıza geldikten sonra taşlar yerine
oturdu. Profesyonel, işini seven insanlarla beraber çalışmak bizi
bu noktaya taşıdı.
İş hayatında başarılı olmanın sırları sizce nelerdir?
Öncelikle işinizi sevmeniz gerekiyor. İşinizi sevdiğiniz zaman hiçbir
zaman çalışmamış, yorulmamış oluyorsunuz. Aslında benim
hayat felsefemde şu var; yorularak dinlenmek. Ben yorulduğumda
dinlenebiliyorum. İşin anahtar kelimesi başta söylediğim gibi
özveri ve güven… Güvenilir insanlarla yola çıkmak bir diğer unsur.
Yanlış yapmaktan korkmayacaksınız. İnsan yanlış yapabilir,
istemeyerek bilmeden hata yapabilir ama düzeltirsiniz. Cesaretli
olmak gerekiyor. Her konuda bu böyle ama bahsettiğim akıllı
cesaret. Gerçi atalarımız “akıllı düşününe kadar, deli köprüyü
geçer” derler ama bazı yerlerde çok kısa sürede karar vermeniz
gerekiyor. Aslında önemli olan hızlı hareket edip doğru karar
vermeyi başarmak. İleri görmeye çalışmak ve ileriyi görebilmek.
Bizim başarımızda hep doğru insanlarla doğru ortamlarda
buluşmamız önemli rol oynadı. Bugüne kadar yanlış insanlardan
uzak durmaya çalıştık. Zaten iyi sistemlerin kötüleri dışladığına
inanıyorum. Bizim şirketimizde de bu sistem otomatik olarak
işliyor.
Keşke şunu da yapsaydım dediğiniz şeyler neler? (tam tersi keşke
yapmasaydım)
Keşke dediğim hiçbir şey yok. Az ya da çok yapmak istediğim her
şeyi yaptım. Tabii ki geçmişte yapılmış hatalarım vardır. Ama
onlardan hep ders çıkardım. “Kârla zarar ortaktır” diye bir söz
var. Bazı projelerden zarar da ettik ancak bunlar bizim için hep
birer ders oldu. Onun için hatalardan ve denemekten korkmamak,
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Öncelikle dünyayı çok iyi gözlemlemeleri, trendleri takip etmeleri
gerekiyor. Dünya nereye doğru yol alıyor, on sene sonra, yirmi sene
sonra neler olacak öngörebiliyor olmak önemli. Günü kurtarmak
değil ileriyi düşünmek lazım. Atatürk’ün dediği gibi “Muasır
medeniyetler seviyesine çıkmak” onun da üstüne geçmek gerekiyor.
Biraz ütopik gibi görünse de inanmaktan vazgeçmemek gerekiyor.
Büyük hedefler koymak ve o hedeflere ulaşmak için var güçle
çalışmak şart.
Teksan’ı daha ileriye götürmek için yöneticileriniz ve ekibinize
neler önerirsiniz? nelere dikkat etmeliler?
Biz ekibimizle büyük bir aile gibiyiz. Sık sık birbirimizle fikir alışverişinde
bulunuyoruz. İşini sevmek, arkadaşlarına güvenmek, güzel bir
ekip ruhu oluşturmak işin başı ve hepimiz bu inançtayız. Bununla
birlikte ileriye dönük doğru adımlar atmak, doğru sistemler
kurmak, doğru arkadaşlar seçmek ve takım içinde kötüleri
barındırmamak öncelikli önerilerim olur.
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OZDEMIR ATA
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF TEKSAN GENERATOR
INTERVIEW WITH POSITIVE ENERGY MAGAZINE
When we look at other industries, your company is 22 years old, but
it has been investing on brand for almost 15 years. We have seen
that this investment has been increased particularly in the last 3 or
4 years.

lessons for us. So you should not be afraid to try and fail, and you
should be courageous. I believe the road is open for our company and
our country.
What do you recommend to young entrepreneurs?

We never imagined being a merely local brand. We always had plans
to go international. We created all business plans and our team
accordingly. We worked with people who know about the world and
who closely monitor global developments. When we created this
team, our business grew like an avalanche. Like a snowball, it rolled
and continues to roll and grow.
How did you manage to balance your work with your family life?
I actually managed to do that partially. When we first started
the business, we used to work day and night. Our families were
understanding and supporting us. To be honest, we missed how
our children grew up. Now, we are making up for that with our
grandchildren. After we had an established system and moved to the
new facility, everything was in its right place. We have achieved this
by working with professional people who love their jobs.
What are the secrets of being successful in business life?

First of all, they have to closely observe the world, and follow the
trends. It is important to see where the world is going, and to foresee
what will happen in ten or twenty years from now. It is not enough to
save the day, you need to think about the future. As Ataturk said, we
need to “achieve the same level as the developed civilizations,” and
maybe exceed that level. It may seem like a utopia, but you should
never give up believing in it. You should set your targets high, and
work hard to achieve those targets.
What do you recommend to your managers and colleagues to further
improve Teksan? What should they be careful about?
Our team is like a big family. We often exchange ideas with each
other. The first rule of the work is to love your job, to trust in your
colleagues and to create a good team spirit, and all of us believe
in that. I would advise them to take steps towards the future, to
establish the correct systems, to choose the right colleagues and not
to have any bad people in the team.

First of all, you have to love your job. When you love your job, it is
like you never work or get tired. Actually, my life philosophy is about
getting a rest by wearing yourself out. I can only get a good rest when
I feel tired. The keyword is, like I said, trust and commitment...
Setting out with reliable people is another factor. You should not be
afraid of making mistakes. One can make mistakes, without knowing
it, but you can always fix it. You need to be courageous. This applies
in everything, but what I mean is smart courage. Our ancestors would
say “the madman crosses the bridge until the smart one thinks
about it”, but sometimes we need to make quick decisions. What is
important is to make the right decision while acting fast. Trying to
see the future, being able to see the future.
Meeting the right people at the right places has been really important
in our success. So far, we have tried to stay away from the wrong
people. And I believe that goods systems always exclude the bad
people. At our company, this system runs automatically.
Is there anything you wish you had done? Or something you wish you
had not done?
I do not have any regrets. More or less, I have done everything
I want to do. Of course I have made mistakes. But I always drew
lessons from those mistakes. There is a saying, “Profit and loss are
partners.” We had losses in certain projects, but all of them were

Özdemir ATA
Teksan Jeneratör
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
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Teksan-Ekonomist Dergisi-16.10.2016-s.42
Ekonomist Magazine

Innovations with Ed Begley Jr - Discovery Channel ABD/USA 14.12.2016

Teksan-Forbes Dergisi-01.09.2016-s.104
Forbest Magazine

Teksan-Platin Dergisi-01.11.2016-s.58
Platin Magazine
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Teksan-Forbes Dergisi-01.09.2016-s.105
Forbest Magazine

Teksan-Forbes Dergisi-01.09.2016-s.106
Forbest Magazine
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Teksan-Hürriyet Gazetesi-03.10.2016-s.16
Hürriyet Daily Newspaper

Teksan-Dünya Gazetesi-24.08.2016-s.6
Dünya Daily Newspaper

Teksan-Posta Gazetesi-30.11.2016-s.15
Posta Daily Newspaper

Teksan-Sözcü Gazetesi-03.10.2016-s.9
Sözcü Daily Newspaper
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Teksan JENERATÖR’de
Kobetsu Kaizen İle Yalın
Dönüşüm

Lean Transformation
through Kobetsu Kaizen in
Teksan GENERATOR

Teksan Jeneratör, yönetimin belirlediği konularda ve seçtiği
ekipler tarafından yapılan metodolojik iyileştirme çalışmaları
olarak özetlenebilecek bir üretim sistemi aracı olan Kobetsu
Kaizen’i iş süreçlerinde başarı ile uygululamaktadır.
Teksan Jeneratör müşterilerine yüksek kalitede ürün ve hizmet
sunmak amacıyla tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara
uygun olarak gerçekleştirmektedir. Kalite politikasını müşteri
beklentilerini aşan ürün ve hizmet geliştirmek, üretmek ve
zamanında sunmak olarak belirleyen firma, 2012 yılından bu yana
“yalın yönetim” anlayışını baz alan Teksan Üretim Sistemleri’ni
uygulamaktadır.

In its business processes, Teksan Generator successfully implements
Kobetsu Kaizen, which is a Manufacturing System tool that can be
summarized as methodological improvement efforts, into the areas
through the teams determined by the management.

“Teksan Üretim Sistemi” araçlarının uygulamaya alınması ile
birlikte üretim, stok kontrolü, lojistik, satış ve satış sonrası
tüm süreçlerde ciddi oranda verimlilik artışı sağlandığı
gözlenmektedir. Türkiye’de bilgiye yatırım yapan sayılı firmalar
arasında yer alan Teksan Jeneratör, üretim sahasında
gerçekleştirilen uygulamaların ardından 2016 yılı içerisinde
üretim süreçlerine ilave olarak yönetimsel süreçlerinde de
Kobetsu Kaizen metodolojisini kullanmaya başlamıştır.

With the implementation of “Teksan Manufacturing Systems” tools, the
efficiency has been increased in all processes including production,
stock control, logistics, sales and aftersales. One of the few companies
investing in knowledge in Turkey, after implementing it through
manufacturing sites, Teksan Generator has started to follow Kobetsu
Kaizen methodology also in its managerial processes in 2016.

2016 yılı içerisinde “Jeneratör Satış Fatura Süreci“ni Kobetsu
Kaizen projesi olarak belirleyen firmanın konu ile ilgili çalışmaları
devam etmektedir. Gelecek yıllarda Kobetsu Kaizen’i kurum
kültürü haline dönüştürmeyi hedefleyen Teksan Jeneratör, 2017
içerisinde yaklaşık 8 adet projenin Kobetsu Kaizen metodolojisi
kapsamında yürütülmesini hedeflemektedir.
Teksan Jeneratör, kalite ve mükemmellik konusunda çalışmalar
yürüten KalDer’in ulusal çapta düzenlediği 19. Kalite Çemberleri
Paylaşım Konferansı’nda Kaizen Kategorisi’nde Zenit ekibi ile
finale kalırken “Jüri Teşvik Ödülü”ne de layık görüldü.
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Teksan Generator conducts all of its activities in line with the
international standards to offer high quality products and services to its
customers. With its Quality Policy based on developing, producing and
delivering products and services that exceed customer expectations,
the company has been implementing the “Teksan Manufacturing
Systems” that is built on the “lean management” approach since 2012.

The company, which determined “Generator Sales Invoicing Process”
as a Kobetsu Kaizen project, continued its efforts in 2016. Teksan
Generator, aiming to transform Kobetsu Kaizen into an element of the
corporate culture in the future, plan to implement approximately
8 projects within the Kobetsu Kaizen methodology during 2017.
Teksan Generator Zenit team was among the finalists in the Kaizen
Category at the 19th Quality Circles Sharing Conference, which was
organized by the KalDer an organization focusing on quality and
excellence- at national level and received “Jury’s Special Award.
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Kıyasıya rekabet potada da
sürüyor…

Stiff Competition
Continues...

CBL 3x3 Şampiyon Mayıs
30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında organize edilen CBL 3x3
Finalinde Teksan Jeneratör ekibi ABB Elektrik’i mağlup
ederek şampiyon oldu.
Teksan’dan Kerem Ceylan özellikle final maçında gösterdiği
performansla CBL 3x3’ün MVP’si seçilirken, aynı zamanda CBL
3x3 Sayı kralı oldu.

CBL 3x3 Champion May
In CBL 3x3 Final Match organized on 30th April-7th May, Teksan
Generator Basketball Team became champion by defeating ABB
Electric.
Teksan’s player, Kerem Ceylan, was not only nominated as MVP of CBL
3x3, but also became the points king of CLB 3x3 with his performance
in the final game.

Hardline 3x3 Ekim
DHL Express, MNG Kargo ve BKM ile aynı grupta müsabakaya
başlayan Teksan Basketbol Takımı, 2 galibiyet 1 yenilgi ile
grubunda 2. oldu. Playoff mücadelesinde General Electric ile
eşleşen takımımız 18-16 kaybettiği maç ile turnuvaya veda etti.

Hardline 3x3 October
Teksan Generator Basketball Team, competing with DHL Express,
MNG Kargo and BKM in the same group, came in second with 2 wins
and 1 defeat. In the playoff game, left the tournament after the General
Electric match.

CBL 3x3 Kasım
CBL 5x5 turnuva öncesi hazırlık için son şampiyon olarak
turnuvaya katılan takımımız İş Yatırım, Mercedes ve Cigma Finans
ile aynı grupta yer aldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Playoff’ta
Borusan ile eşleşen takımımız 14-2 kaybettiği maç sonrası
turnuvaya veda etti.

CBL 3x3 November
Our team, which participated in the tournament as the last tittleholder,
played its matches in the same group with Is Yatirim, Mercedes and
Cigma Finans, and completed the group in the third place. After
Borusan game in the playoffs, Teksan left the tournament.

CBL 5x5 2016-2017 Sezonu Kasım
CBL 2016-2017 Sezonu grupları belli oldu ve maçlar başladı.
Çekilen kuralarda E Grubunda yer alan Teksan Basketbol
Takımı’mız; Ekol Lojistik, İstanbul Ecza Odası, Arçelik ve
İş yatırım ile sıralama turu mücadelesi verecek.
Tüm Teksan Jeneratör Ailesinin desteğini bekliyoruz. Maçlarımızı
canlı olarak http:// cbl.web.tv/ adresinden, anlık istatistikleri de
www.cbl.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

CBL 5x5 Season 2016-2017 November
CBL Season 2016-2017 groups has been determined and games have
started. In lots, Teksan Generator Basketball Team took the place in
Group E and has been started to compete for qualification round with
Ekol Lojistik, Istanbul Ecza Odasi, Arcelik and Is Yatirim.
We are waiting for the support of All Teksan Generator Family.
You can watch our matches on http://cbl.web.tv/ and you can follow
instant statistics on www.cbl.com.tr.
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KALDER’den Teksan
Jeneratör’e “Jürİ Teşvİk
Ödülü”
Enerji sektörünün yenilikçi firması Teksan Jeneratör, kalite ve
mükemmellik konusunda çalışmalar yürüten KalDer’in ulusal
çapta düzenlediği 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda
‘Jüri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kaizen Kategorisi’nde Teksan
Üretim Sistemi ile finale kalan marka adına ödülü Zenit Kaizen
Ekibi aldı.
KalDer Ankara Şubesi’nin 19’uncusunu düzenlediği “Kalite
Çemberleri Paylaşım Konferansı”nda sektörlerinde fark yaratan
şirketler kalite çemberleri konusundaki uygulamalarını paylaştı.
Konferansta sunum yapan sayılı şirketler arasında yer alan
Teksan Jeneratör aynı zamanda Jüri Teşvik Ödülü’nün de sahibi
oldu.
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Teksan Jeneratör, 2012 yılından bu yana Teksan Üretim Sistemleri
çatısı altında “Yalın Üretim” çalışmalarını uygulamaya devam
ediyor. “Teksan Üretim Sistemi” ile birlikte üretim, stok kontrolü,
lojistik, satış ve satış sonrası tüm süreçlerde yüksek oranda
verimlilik artışı sağlayan Teksan Jeneratör, önümüzdeki dönemlerde
de kalite ve mükemmellik alanlarındaki çalışmalarını sürdürmeyi
planlıyor.
Bu ödülü almalarındaki en önemli faktörlerden birinin ekip ruhuna
inanmaları olduğunu belirten Teksan Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, “KalDer gibi
kalite ve mükemmellik konusunda yetkin bir kurum tarafından
‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmemiz önümüzdeki yıllarda daha
iyi projeler yapıp ödül sayımızı artırmak konusunda bizleri
teşvik edecek. Ayrıca özellikle mavi yaka personelimizin bu tarz
projelere desteğini ve motivasyonlarını da artıracak. Böylece
projelerin sürekliliği için önemli bir alt yapı oluşmuş oldu” dedi.
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“Jury Special Award”
from KALDER for Teksan
Generator

Teksan Generator has continued to implement “Lean Production”
works under the roof of Teksan Manufacturing Systems since 2012.
Achieving a significant increase in efficiency in all production, stock
control, logistics, sale and after sales processes with “Teksan
Manufacturing System”, Teksan Generator plans to continue its
practices in the areas of quality and excellence in future periods.

The innovative company of the energy industry, Teksan Generator, was
awarded with the “Jury Special Award” during the 19th Quality
Circles Sharing Conference that was organized on a national scale
by KalDer, which conducts practices on quality and excellence. Zenit
Kaizen Team received the award on behalf of the brand which reached
the finals with the Teksan Manufacturing Systems in the Kaizen
Category.

Mentioning that one of the most important factors in receiving that
award is their belief in team spirit, Burak Basegmezler, Teksan
Generator Member of Board in charge of Sales and Marketing,
said: “Being awarded with the ‘Jury Special Award’ by KalDer who
is an authorized organization regarding quality and excellence will
encourage us to make better projects in the years to come and
increase the number of the awards we receive. It will particularly
increase the support and motivation of our blue collar personnel for
this kind of projects. This way a significant infrastructure has been
created for the continuity of the projects”.

The companies, who create a difference in their industries, shared
their implementations regarding quality circles during the “Quality
Circles Sharing Conference” organized for the 19th time by KalDer
Ankara Branch. One of the few companies who made a presentation
in the conference, Teksan Generator also received the Jury Special
Award.
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Teksan Verİmlİ Enerjİ
Çözümlerİ UTES 2016’da…
Enerji sektörü temsilcileri, yenilenebilir enerji çözümlerini 10.
Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu’nda (UTES) masaya
yatırdı. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
sempozyumda temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanımı
tüm yönleri ile ele alındı. Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörünü
geliştiren ve bu teknolojiyi kullanan sayılı dünya şirketlerinden
biri olan Teksan Jeneratör UTES 2016’da iki sunum ile yer aldı.
Teksan Jeneratör Ar-Ge ekibinin katkı sağladığı “Bir Jeneratör
Motorunun Çift Yakıta Dönüştürülerek Ana Yakıt Olarak Biyogazın
Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı sunumu “En
iyi bildiriler” arasında yer aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın desteklediği sempozyum
İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde katılımcıları ağırladı.
Temiz enerji ile ilgili pek çok dernek, STK ve şirket temsilcisinin
bir araya geldiği etkinlikte yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla
sektöründe öncü rol oynayan Teksan Jeneratör Ar-Ge ekibi iki
sunum ile yer aldı.
Türkiye’nin ilk yerli kojenerasyon ve trijenerasyon çözümleri
üreticisi olan Teksan Jeneratör, yine Türkiye’de bir ilk olan hibrit
teknolojisini 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu’nda
(UTES) sektör profesyonelleriyle paylaştı. Teksan Jeneratör Ar-GE
ekibinin katkı sağladığı “Bir Jeneratör Motorunun Çift Yakıta
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Dönüştürülerek Ana Yakıt Olarak Biyogazın Kullanımının Deneysel
Olarak İncelenmesi” başlıklı sunumu “En iyi bildiriler” arasında
yer aldı. Teksan Jeneratör Ar-Ge Mühendisi Uğur Ölmez’in “Hibrit
Jeneratör Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi” başlıklı sunumu da
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen hibrit projesi, rüzgar ve güneş gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yakıt tüketimini % 65
oranında düşürüyor. Çevreye duyarlı olduğu kadar ekonomik bir
yatırım olarak da dikkat çeken hibrit jeneratör çalışma süresini
% 80’e varan oranda azaltıyor. Servis aralığının uzunluğu ve daha az
teknik personel ihtiyacı ile işletim masraflarında tasarruf avantajı
sağlıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikleri
ile de öne çıkan sistem yatırım maliyetini 1,5 yıl gibi çok kısa bir
sürede çıkartıyor. Teksan Jeneratör’ün Türkiye’de bir ilk olan
hibrit jeneratör projesi, dünyada da sayılı uygulamalar arasında yer
alıyor.
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Teksan Efficient Energy
Solutions in UTES 2016.
Representatives of energy sector discussed renewable energy
solutions in the 10th International Clean Energy Symposium (UTES).
In the symposium, held in ITU Süleyman Demirel Cultural Center,
production, distribution and usage of clean energy were discussed
thoroughly. One of the few companies that can use hybrid technology
in the World and the first in Turkey, Teksan Generator made two
presentations in UTES 2016. The presentation titled “Experimental
Examination of Biogas Usage As A Main Fuel By Transforming
Generator Engine Into Dual-fuel”, to which R&D team of Teksan
Generator contributed, was shown among the “Best Manifestations”.

Generator Engine Into Dual-fuel”, named as one of the “Best
Manifestations” by the committee.
The presentation of Teksan Generator R&D Engineer Ugur Olmez
titled “Design and Analysis of Hybrid Generator Systems” drew intense
attention. Hybrid project developed by the cooperation of TUBITAK
reduces fuel consumption up to 65 percent by using renewable energy
sources such as wind and solar. As an eco-friendly and economic
investment, hybrid generator shortens the operation time up to 80
percent. It provides significant savings from operational costs with
longer service intervals and less technical employee need. The system
shining out with its technical features such as lower heat, carbon and
noise emission, and delivers shorter investment pay back period as 1,5
years. hybrid generator innovated by Teksan Generator is not only the
first project applied in Turkey, but also one of the few in the world.

The symposium, which was supported by the Ministry of Energy and
Natural Sources, Ministry of Environment and Urbanization and the
Ministry of Forestry and Water Affairs, and hosted by Istanbul Technical
University, welcomed participants.
Teksan, which is a leading investor in renewable energy field,
contributed with 2 presentations to the event that brought many
associations, NGOs and company representatives together for
clean energy. Teksan Generator being the first Turkish producer of
cogeneration and trigeneration solutions in Turkey, shared its newly
developed hybrid technology with sector professionals in the 10th
International Clean Energy Symposium (UTES). The presentation
that Teksan Generator R&D team contributed, titled “Experimental
Examination of Biogas Usage As A Main Fuel By Transforming
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Süper sessİz teknolojİlİ
Teksan Jeneratör
kabİnİ İlgİ gördü

yatırımlarla öne çıkan Teksan Jeneratör’ün Ar-Ge Müdürü Hakan
Doğan, konferansta “Akustik Açıdan Jeneratörün Analizi” başlıklı
teknik bir sunum gerçekleştirdi ve Teksan’ın geliştirdiği süper
sessiz kabin teknolojisi ve Ansys kullanılmaya başlandıktan sonra
ulaşılacak seviyeye ilişkin bilgi ve projeksiyonları aktardı.

Teknoloji ve mühendislik firmaları, Ansys Türkiye Distribütörü
Figes tarafından düzenlenen 20. Ansys Konferansı’nda bir araya
geldi. Dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinin en çok
kullandığı Multifizik Analiz programlarından biri olan Ansys
kullanıcıları konferans kapsamında programın iş süreçlerine
etkilerini masaya yatırdı. ATO Congerisium Ankara’da gerçekleşen
konferansta Teksan Jeneratör Ar-Ge Müdürü Hakan Doğan da
teknik bir sunum gerçekleştirdi.

Teksan Jeneratör, güçlü mühendislik altyapısı ve bilgi birikimini
dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinin tercihi olan Ansys gibi
yazılım programları ile destekliyor. Ar-Ge, inovasyon ve modern
teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektöründe öncü rol oynayan
marka; Ansys programı sayesinde hesaplamalı akışkanlar
dinamiği, yapısal, akustik ve benzeri ileri mühendislik analizleri
yapabiliyor. Ayrıca analizlerle yapılan çözümlemeler sonucunda
geliştirilen tasarım sanal olarak çalıştırılıyor ve performans
projeksiyon verileri ışığında sunulacak çözüm optimize edilerek
müşterilerin üründen sağlayacağı fayda maksimize ediliyor.

İş süreçlerini teknoloji ile yöneten mühendislik şirketlerinin
en çok kullandığı Multifizik Analiz programı olarak bilinen
Ansys’in sağladığı avantajlar 20. Ansys Konferansı’nda ele alındı.
Sınırlı sayıdaki seçkin şirketlerin katılımcı olarak yer aldığı
etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden gelen Ansys kullanıcıları
deneyimlerini ve başarılı projelerini paylaştı. Teknolojiye yaptığı
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Teksan Generator Cabin
with Super Silent
technology drew
attention
20th Ansys Conference held by Ansys Turkey Distributor “Figes”
brought technology and engineering companies together. Users of
Ansys which is one of the mostly used Multiphysics Analysis programs
by leading engineering companies, discussed the effects of the
program on working processes in the scope of the conference. In the
conference held in ATO Congresium in Ankara, R&D Development
Manager of Teksan Generator Hakan Dogan performed a technical
presentation.
Advantages provided by Ansys known as a Multiphysics Analysis
program mostly used by engineering companies which execute their
working process with technology were discussed in 20th Ansys
Conference. In the event, where limited and selective companies has

participated in, Ansys users from different regions of the world shared
their experiences and successful projects. R&D Manager of Teksan
Generator Hakan Dogan made a technical presentation titled “Analysis
of the Generator in terms of Acoustic” and informed the participants
about Teksan’s super silent canopy technology along with the projections
regarding the level to be reached after Ansys integration.
Teksan Generator supports its strong engineering infrastructure
and knowledge with software programs like Ansys preferred by
leading engineering companies of the world. Playing a pioneering
role in the sector with investments in R&D, innovation and modern
technologies; the brand can make further engineering analysis such as
computational fluid dynamics, structural, acoustic and similar analysis
thanks to Ansys program. In addition, the design developed at the
result of solutions made through analysis is operated virtually and the
solution to be offered in consideration of performance projection data
is optimized; thus, the benefit to be got by customers from the product
is maximized.
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Kesintisiz enerji için
hiç durmadan çalışıyoruz...
Working consistently hard for
delivering uninterrupted power to the World…
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2015’de yüzde 38
büyüyen Teksan
Türkİye’nİn sanayİ
devlerİ arasında
İstanbul Sanayi Odası, “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” 2015 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye
enerji sektörünün öncü firması Teksan, 2015 yılındaki 268,4
milyon TL’lik net üretimden satış rakamları ile listede 126
basamak yükselerek Türkiye’nin sanayi devleri arasındaki yerini
aldı.
Enerji sektöründe 22 yılı aşkın süredir hizmet veren Teksan,
İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl düzenlediği “İSO-500” Türkiye’nin
Birinci 500 büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 436. oldu. 2015
yılında % 38 büyüyerek net üretimden satışlarda cirosunu 268,4
milyon TL’ye çıkaran Teksan bu başarısı ile bir önceki yıla göre
126 basamak birden yükseldi.
Ülke ekonomisine katkı sağlamayı temel ilke kabul eden
Teksan, üretiminin yanı sıra ihracatı ile de dikkat çekiyor. 2015
yılında 39 milyon dolara yaklaşan direkt ihracatı ile Türkiye’nin
en çok ihracat yapan ilk 500 firması içinde yerini alan Teksan,
ürettiği ürünlerini Kuzey Kutbu’ndan Mısır Çölü’ne kadar farklı
coğrafyalardaki 120’den fazla ülkeye ihraç ediyor.
2016 yılının markaları için peş peşe güzel haberleri müjdelediğini
belirten Teksan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Burak Başeğmezler; “Büyük emekler vererek kurduğumuz
şirketimiz özellikle son dönemde hızlı bir büyüme trendine geçti.
Gerek iç pazar gerekse ihracat yaptığımız ülkelerde müşteri
memnuniyeti hedefinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bunun
karşılığını da en güzel şekilde alıyoruz.
Teksan olarak bugüne kadar soğukkanlı ve sağduyulu tavrımızla
krizleri en iyi şekilde yönettik. Ekonomik olarak sıkıntılara gebe
2015 yılını % 38 gibi rekor bir büyüme ile kapattık. Bu da bize önce
Dünya Gazetesi İhracatın Yıldızları Araştırmasında “Yeni PazarPazar Çeşitliliği Kategorisi”nde birincilik getirdi. Ardından TİM
1000 listesinde 131 basamak birden yükselerek ilk 500 ihracatçı
firma arasına katıldık. Son olarak İSO 500 listesinde sanayinin en
önemli aktörleri arasına katılmış olduk.” dedi.

Teksan, growed by 38
percent in 2015, is among
industry leaders in
Turkey
Istanbul Chamber of Industry has announced the research conducted
in 2015 titled “Turkey’s Top 500 Big Industrial Enterprises”. The leading
company of Turkey’s energy sector, Teksan rose 126 steps in the list
with 268,4 million TRY net production sales amounts in 2015, and took
its place among Turkey’s industry leaders.
Serving for more than 22 years in energy sector, Teksan got the 436th
place in Turkey’s Top 500 Big Industrial Enterprises titled “ISO-500”
organized by Istanbul Chamber of Commerce every year. By growing
38 percent in 2015, and increasing its revenues from net product sales
to 268,4 million TRY. With this success, Teksan climbed 126 steps
compared to last year.
Teksan adopts contributing to the national economy as a main
principle, draws attention with its export performance as well as
production. With its direct export amounted 39 million dollars in 2015,
Teksan being among top 500 exporters ships its products to more than
120 countries in different geographies from the North Pole to Egypt
Desert.
Stating that he announced good news one after another about their
brand in 2016, Burak Basegmezler, Member of Board in Charge from
Sales and Marketing, said; “Our company, which we established with
great efforts, has rapidly grown recently. Both in domestic market, and
in countries where we export to, we are working densely for reaching
higher level of customer satisfaction. We get in return for this in the
best way.
As Teksan, we have managed crises effectively with our calm and
prudential approach so far. The year of 2015, which is full of economical
problems, has ended with a record growth with a rate of 38 percent.
First, this brought to us a championship in “New Market-Market
Diversification Category” in the Stars of the Exports Awards organized
by Dunya Business Journal. Then we became one of the top 500
exporters by climbing up 131 steps in TIM 1000 list. Lastly, we joined
the most important actors of the industry of ISO 500 list.
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131 basamak bİrden
yükselen Teksan
Türkİye’nİn İlk 500 şİrketİ
arasına gİrdİ
Üstün teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini 120’den fazla ülkeye ihraç
eden Teksan, Türkiye enerji sektörünün en önemli oyuncuları
arasında yer alıyor. Başarısı ülke sınırlarını aşan şirket, 39 milyon
dolara yaklaşan direkt ihracatı ve güçlü satış ve dağıtım ağı
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2015 İlk 1000 İhracatçı
Araştırması’nda 131 basamak birden yükselerek ilk 500 ihracatçı
firma arasına girme başarısını gösterdi.
Enerji sektöründe tam 22 yıldır insana ve çevreye duyarlı kesintisiz
güç çözümleri ile hizmet veren Teksan, ürettiği ürünlerini Kuzey
Kutbu’ndan Mısır Çölü’ne kadar farklı coğrafyalardaki ülkelere
ihraç ediyor. Sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan
Teksan, 2015 yılında % 38’lik rekor bir büyüme gerçekleştirdi.
Direkt 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken dolaylı dış
satımlarla daha yüksek ihracat cirosu elde eden şirket TİM 2015
İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda 436. sırada yer aldı.
Türkiye’yi gelişmiş ülkeler statüsüne çıkarmanın anahtarının
ihracat olduğunu söyleyen Teksan Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler; “Teksan

48 I Pozitif Enerji I Positive Energy

olarak pazara adım attığımız ilk günden bu yana ülke
ekonomisine değer yaratmak üzerine kurulu felsefemiz ile gerek
üretim gerekse ihracattaki başarı grafiğimizi her geçen gün
yükseltiyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda ilklere
imza atan yenilikçi kimliğimiz belirleyici rol oynadı. Şirket olarak
Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önem bizi hem uluslararası hem
de iç piyasada önemli bir noktaya taşıdı. Şirketimizin gelecek
yıllardaki büyümesinde ihracat yine ilk sıralarda yer almayı
sürdürecek” dedi.
En başarılı ilk 500 ihracatçı firma arasında yer almanın kendileri
için önemli bir motivasyon olduğunu belirten Burak Başeğmezler;
“Sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında ürünleri ile
hizmet veren şirketimiz global bir marka olma yolunda emin
adımlarla ilerliyor. Üretimimizin % 65’ini ihraç ediyoruz. Kuzey
Kutbu’ndan Mısır Çölü’ne, Nepal’dan Bolivya’ya, Yeni Zelanda’dan
Tanzanya’ya kadar uzanan geniş bir satış ağını yönetiyoruz.
2015 yılındaki 39 milyon dolarlık direkt ihracatımızla Türkiye’nin
ihracat liderleri arasındaki yerimizi aldık. Bu başarı daha fazla
ihracat gerçekleştirmek, pazar ağımızı genişletmek için itici güç
oldu. Önümüzdeki dönemlerde gerek sektörümüze gerek ülke
ekonomisine katkılarımızı daha da artırmak için çalışmalarımızı
çok daha hızlandıracağız” diyerek sözlerini bitirdi.
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Teksan advanced its
ranking by 131 steps and
became a member of the
biggest 500 companies in
Turkey
Teksan, which exportis its products that are innovated by cutting-edge
technology to more than 120 countries, is among the most important
players of Turkey’s energy sector. Going beyond the country borders
with its success, the company succeeded to be enlisted among top 500
exporting companies by advancing 131 steps in Top 1000 Exporters
of Turkey conducted by Turkish Exporters Assembly (TIM) with a
direct export of 39 million dollars through its strong hub of sales and
distribution.
Serving with eco and human friendly uninterrupted power solutions
in energy sector for 22 years, Teksan exports its products in a vast
geography, from the North Pole to the Egypt Desert. Being one the
biggest companies of the sector, Teksan grew with a rate of 38 percent
in 2015. Company, whose direct export amoount was 39 million dollars,
realizes higher export sales with indirect exportations and holds 436th
place in TIM 2015 Top 1000 Exporter Research.

Saying that the key factor to elevate Turkey to the developed countries
level is the export, Burak Basegmezler, Member of Board in Charge
from Sales and Marketing, said; As Teksan, we are improving our
success trend both in production and export with our approach
based on creating value in national economy from the first day of our
foundation. So far, our innovative character breaking grounds is the
most important aspect in our achievements. The weight we give in R&D
and innovation has carried our company to a significant position both
in international and domestic markets. For the growth of our company,
export will take place on the top.
Stating that being one of the top 500 most successful exporters is an
important motivation factor for their company, Burak Basegmezler
continued his speech; “Our company is serving its products not only
in Turkey, but also all around the world and taking firm steps forward
in the path of being a global brand. We export 65 percent of our
production. We manage a large sales network, from the North Pole
to the Egypt Desert, Nepal to Bolivia, New Zealand to Tanzania. With
our 39 million dollars direct export in 2015, we took our place among
Turkey’s export leaders. This success became the main driver for us to
realize higher export sales and expand our markets. We will increase
the momentum on our contributions both to our sector and national
economy in the coming years, he concluded.
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Teksan JENERATÖR “İHRACAT
YILDIZI” OLDU
Türkiye ekonomisine en çok katkıda bulunan ihracat
kahramanlarının belirlendiği Dünya Gazetesi İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde Teksan Jeneratör olarak “Yeni Pazar-Pazar
Çeşitliliği Kategorisi”nde birincilik ödülünü kazandık.
Başarımızın birincilikle taçlandırıldığı gecede Teksan Jeneratör
Ailesi adına ödülümüzü Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Ata
aldı...
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Stars of the Export
Awards
Teksan became the winner of “New Market Development and Market
Diversification” category in Dunya Business Journal-Stars of the
Export Awards, where the biggest contributors to Turkish economy has
been voted.
In the name of Teksan Generator, our president, Mr. Ozdemir Ata, has
accepted the award that is the solid evidence of Teksan’s global success.
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GÜVENİLİR GÜÇ
HER ZAMAN YANINIZDA
Siz hiç fark etmeseniz de hayatınızın iz bırakan
anlarında Teksan her zaman yanınızda…
Çünkü bizimkisi ömür boyu süren bir bağ…

TEKSAN TÜRKİYE : Merkez Mah. Katip Çelebi Cad. No:9/2 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL/TURKEY
TEKSAN GLOBAL : Yenidoğan Mah. Edebali Cad. 34791 No: 12 Sancaktepe-İSTANBUL/ TURKEY

Everlasting
Company
Even if you have not noticed, Teksan has always
been there with you, in the most important
moments of your life...
Because we are your everlasting company…

info@teksanjenerator.com.tr
www.teksanjenerator.com.tr
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YELKEN EĞİTİMİ SEYİR
DEFTERİ NOTLARI
Nuri Dural (Mekanik Montaj):
Takım adına firmamız Teksan Jeneratör’ün bizlere sunmuş
olduğu takım olma yolunda Yelken Eğitimi’ne geldiğimiz,
Marmaris Netsel Marina’ya bağlı Denizhan teknesinde sayın
Nihan hocamız eşliğinde 3 gün yapmış olduğumuz yelkenli eğitimi
çok güzel geçmiş olup hocamıza saygı ve sevgilerimizle...
Emeğinize sağlık. Önümüzdeki hafta Marmaris yarışlarında
başarılar dilerim.
Seyfettin İşler (Metal İşleri):
Şirketimiz Teksan Jeneratör’ün bizlere verdiği ve takım olma
ruhunu Marmaris Marina’da sunduğu 3 günlük eğitim çok güzel
ve şahane geçti. Bu eğitimi bize sağladığı için Teksan Jeneratör’e
çok teşekkür ederim. Burada eğitimde yardımcı olan hocamız
Nihan Özyıldırım’a teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Erol
kaptanın teknesinde çalışan arkadaşımıza da teşekkür ederim.
İkisi de mükemmel insanlar. İnşallah bir daha görüşürüz.
Hayatımda çok güzel bir anı oldu.
Saygı ve sevgilerimle...
Sercan Ünlütürk (Elektrik):
Öncelikle bu organizasyonu sağlayan Teksan Jeneratör Ailesi’ne
teşekkür ederim. Takım oyunu ve paylaşmayı öğrendik.
Nihan hocamıza teşekkürü borç biliriz. Fikret abimize de teşekkür
ederiz.
Cumhur Kılıç (İnsan Kaynakları):
Teksan Jeneratör’e bize bu imkanı sağladığı için teşekkürü bir
borç bilirim. Ayrıca bize bu kadar yardımcı olan Nihan hocamıza ve
Fikret abimize teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Hüseyin Taşkıran (Finans):
Bizlere bu imkânı sağlayan Teksan Jeneratör Ailesi ve eğitimi
veren Denizhan teknesi eğitmenimiz Nihan hocaya teşekkür
ederim.
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Son günde yardımlarını esirgemeyen Fikret kardeşime de
teşekkür ederim.
Saygı ve sevgilerimle...
Asuman Balcı (İnsan Kaynakları):
Böyle bir organizasyon içinde olmak beni çok mutlu etti. Çok güzel
bir motivasyon oldu. Gitmemize vesile olan Teksan Jeneratör Ailesi’ne
teşekkür ederim.
Aslı Özen (Satınalma):
Keyifli, heyecanlı ve bir o kadar da huzur dolu bu organizasyon için
başta Teksan Ailesi’ne (Abdülkadir Teksan başta olmak üzere),
Nihan hocaya ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese
kesinlikle tavsiye ederim.
Gülşah Bayraklı (Dış Ticaret Operasyon):
Heey,
Ne duruyorsun be, at kendini denize
Geride bekleyenin varmış, aldırmaz
Görmüyor musun, her yanda hürriyet
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol
Git gidebildiğin yere…
Eğitim boyunca içimden mırıldandığım Orhan Veli şiiri
Parasal karşılığı olmayan bir motivasyon
Abdülkadir Bey’in ruhu şad olsun...
Arzu Mendi (İç Denetim):
Masmavi denizin dinginliğine,
Alır götürür düşlerimi,
Güneşin denizde parlayan kızıllığından,
Bu kadar kolay mı diye sorar insan kendine,
Belki de bu kadar kolaydır,
Ümitler, düşler, hayaller,
Bir yelkenlinin üzerinde açılınca doğanın kucağına,
Bir an bile olsa gerçek olur düşler, alır götürür beni benden…
Bu fırsatı çalışanlarına sağladığı için Teksan Ailesi’ne gönülden
teşekkür ederim. Abdülkadir Bey’in mekanı cennet olsun.
Ayrıca Nihan hocaya ve birlikte olmaktan mutlu olduğum ekip
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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Sailing Training Logbook
Nuri Dural (Mechanical Assembly):
With the grant of our company Teksan Generator, we participated in the
Sailboat Training to become a team. The 3-day sailboat training which
we held on Denizhan boat at Marmaris Netsel Marinawith Ms./Mrs.
Nihan trainer was great. With our sincerest regards to our instructor…
Thank you. I wish you success in the races in Marmaris next week.
Seyfettin Isler (Metal Works):
The 3-day training which has been offered by our company Teksan
Generator which gave us a team spirit in Marmaris Marina was
wonderful. I would like to thank Teksan Generator for providing this
training to us. I thank our instructor Nihan Ozyildirim for helping us in
this training. She was very helpful. I thank our friend working on Erol
captain’s boat. They are both perfect people. I hope we will meet again.
This was one of the best memories of my life.
Best regards...
Sercan Unluturk (Electricity):
First of all, I would like to thank Teksan Generator Family for this
organization. We have learned how to play a team game and how to
share.
We would like to than our instructor Nihan. We also thank brother
Fikret.
Cumhur Kilic (Human Resources):
I would like to thank Teksan Generator for this opportunity. I also would
like to express my gratitude to our instructor Nihan and to brother
Fikret for helping us.
Best regards...
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Asli Ozen (Purchasing):
I would like to thank Teksan Family (especially Aldulkadir Teksan), our
instructor Nihan and my team mates for this enjoyable, exciting and
peaceful organization. I strongly recommend this to everyone.
Gulsah Bayrakli (Foreign Trade Operation):
Hey,
What are you waiting for, jump in the sea!
Forget who’s waiting for you back there.
Don’t you see: Freedom is all around you.
Be the sail, the oar, the rudder, the fish, the water,
And go, go wherever you can.
I murmured this poem from Orhan Veli throughout the training
A motivation that money cannot buy.
May God rest Mr Abdulkadir’s soul in peace...
Arzu Mendi (Internal Audit):
To the tranquility of deep blue see,
It takes away my dreams,
From the red shades of the sun shining on the sea,
One might ask themselves, is it so easy,
Maybe it is this easy,
Hopes, dreams, illusions,
When one sails to the arms of nature on a boat,
Dreams come true, even if for one second, and they take me away.
I would like to thank Teksan Family for offering this opportunity totheir
employees. May Mr Abdulkadir rest in peace.
I would also like to thank our instructor Nihan and my team mates.
I was very happy for being with them.

Huseyin Taskiran (Finance):
I would like to thank Teksan Generator Family and our instructor
Nihan of Denizhan boat for this opportunity.
I thank brother Fikret who was very helpful on the last day.
Best regards...
Asuman Balkanci (Human Resources):
I am so happy to take part in this organization. It has been a very good
motivation for me. I would like to thank Teksan Generator Family who
facilitated our trip to there.
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Teksan Jeneratör Kürek
Takımı Dragon Boat
Yarışları “Fun Sport”
kategorİsİnde İkİncİ oldu
Türkiye’nin kurumlar arasında gerçekleştirilen en büyük
organizasyonlarından biri olan Dragon Festivali bu yıl da
çalışanlara keyifli anlar yaşattı. Farklı sektörlerden pek çok
markayı bir araya getiren festival; çeşitli spor etkinlikleri,
yarışmalar ve dans gösterilerine sahne oldu. 2010 yılından
bu yana Dragon Festivali’nin kesintisiz enerji sponsorluğunu
üstlenen Teksan Jeneratör bu yıl da organizasyon için gerekli
enerjiyi sağladı.
Yarışmalara katılan Teksan Jeneratör Kürek Takımı “Fun Sport”
kategorisinde ikinci olma başarısını gösterdi.
Yoğun iş temposundan bunalan çalışanların motivasyonunu
artırmak ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen
Dragon Festivali’nin 2016 etabı sona erdi. Spor etkinlikleri,
kostüm yarışları ve dans gösterileri ile ritmi hiç düşmeyen
organizasyon 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde Maltepe Orhangazi
Şehir Parkı’nda gerçekleştirildi. Dünyanın alanındaki en büyük üç
etkinliğinden biri olan Dragon Festivali, bu yıl da kıyasıya rekabete
sahne oldu.
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Teksan Jeneratör, yüksek enerjisi ile de festivalin dikkat çeken
ekiplerinden biri oldu. Enerji sektöründe gösterdiği gelişmeyi
Dragon kürek yarışlarına da taşıyan Teksan ekibi her kürekte
daha iyi performans sergilediği yarışmada geçen yılki derecesini
geliştirerek “Fun Sport” kategorisinde ikinci olmayı başardı.
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Teksan Generator Rowing
Team won the second place
in Dragon Boat Races “Fun
Sport” category
One of the biggest corporate games in Turkey, Dragon Festival,
made employees experience enjoyable times. Bringing many brands
from different sectors together, the festival witnessed variable sport
events, competitions and dance shows. As the «Uninterrupted Energy
Sponsor» of the Dragon festival since 2014, Teksan Generator also
provided energy organization needed.
Teksan Generator Rowing Team that participated in competitions, won
the second place in “Fun Sport” category.
2016 stage of Dragon Festival, which was organized to increase
employees’ motivation suffocating from intense work life and reinforce
team spirit, has ended. The organization, whose rhythm did not slow
down thanks to sport events, costume competitions and dance shows,
was held in Maltepe Orhangazi Public Park on September 24-25, 2016.
One of the most three events of the field in the world, Dragon Festival
again witnessed stiff competition this year.
Teksan Generator became one of the most attractive teams of the
festival with its high energy. Teksan’s team carried its improvement in
the energy sector also to the Dragon rowing races, and developed its
last-year degree by becoming first runner up in “Fun Sport” category.
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HASTANELERDE
KOJENERASYON ve
TRİJENERASYON SİSTEMLERİ
UYGULAMASI
7 gün 24 saat hizmet veren ve yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri
olan hastanelerin; hastalarına, çalışanlarına ve ziyaretçilerine
sağlayacağı hizmet kalitesi, hastanenin enerji harcamaları
ile paralellik gösteriyor. Hastanelerin ısıtma, soğutma ve
elektrik enerjisini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi büyük önem
taşıyor. Bu bağlamda kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri
hastanelere önemli avantajlar sağlıyor.
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemi Nedir?
Kojenerasyon kelimesi; İngilizce “co-generation” kelimesinden
dilimize girmiş, bir enerji formunu birleşik ısı ve elektrik enerjisi
formuna dönüştürüp bunları aynı yerden üretmesi anlamına
gelmektedir. Isıtma ve elektrik enerjisini ayrı yerlerde üretmek
yerine aynı yerden üretmenin en önemli avantajlarından iki tanesi
yüksek verimlilik ve ekonomik olmasıdır. Bu santrallerde enerji
girdisi olarak doğalgaz, biyogaz, propan, kok gazı vs. kullanılabilir.
Sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru, enerji
girdisinin yüzde 30-40 kadarını elektriğe çevirirken, kojenerasyon
sistemlerinde ısı üretimi ile birlikte verim yüzde 80-90’lara kadar
çıkmaktadır.
Trijenerasyon ise ısı üretimi
sağlayan kojenerasyon
sistemine ek olarak soğutma
özelliğinin de eklenmesidir.
Trijenerasyon sistemi tesise
elektrik ve ısı enerjisi verdiği
gibi bir de soğutma hattına
soğuk su vermektedir.
Bu soğutma takviyesi
absorbsiyonlu çiller soğutma
ünitesi vasıtasıyla yapılır.
İçinde lityum bromür bulunduran absorbsiyonlu çiller ünitesi,
motordan aldığı sıcak suyu absorbe ederek hastanenin 12-7 °C
hattına destek olur.
12°C su hattı absorbsiyonlu çiller grubuna girer ve bu su ünite
içinde soğutularak 7°C olarak hastaneye geri döner.

Ülkemizde doğalgazın gittikçe yaygınlaşması ve kendi elektriğini
üretme yollarının devlet tarafından daha kolay hale getirilmesi
nedeniyle kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Teksan olarak Türkiye’nin ilk yerli kojenerasyon
sistemini ürettik. Bu konudaki know-how’ımız ile ihtiyaçlara
uygun çözümler geliştiriyoruz.
Kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri Kyoto Protokolü’ne uygun
olarak karbon salınımını azaltıcı özelliğe sahiptir. Bu sistemlerde
kullanılan gaz motorlarının emisyon değerlerinin düşük olması
sebebiyle tesisin çevreye verdiği zarar minimuma inmektedir.
Hastanelerde Neden Kojenerasyon veya Trijenerasyon
Sistemleri Olmalı?
Hastaneler, 24 saat boyunca kesintisiz elektrik, ısıtma ve
soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. Özellikle hastane odalarının
ısıtılması, kaloriferlerin yanması, kullanım suyunun sıcak
olması, hastanenin gerekli yerlerinde kullanılan buhar ihtiyacının
kesintisiz verilebilmesi ve yaz aylarında hastanenin belirlenen
yerlerinde soğutma hattı ile hastane odalarının istenilen sıcaklık
seviyesinde tutulması adına kojenerasyon ve trijenerasyon
tesislerinin hastanelerde kullanılması son derece önemlidir.
Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin avantajlarını
sıralayacak olursak;
• %90’ların üzerinde yüksek verimlilik
• Düşük enerji maliyeti
• Kesintisiz enerji
• Kısa sürede yatırımı amorti etme
• Çevre dostu özellik
• Tesisin kendi elektriğini üretmesine bağlı olarak ulusal
şebekede yüklenmenin daha az olması, iletim ve dağıtım
kayıplarının minimuma inmesi gibi avantajları vardır.
Hastanelere Trijenerasyon Sisteminin Uygulanması
Aşağıda basit bir trijenerasyon çevrimi gözükmektedir.

Doğalgaz ile çalışan bir gaz motoru ve ona akuple edilmiş bir
alternatör tarafından elektrik enerjisi üretilmektedir. Bunun
yanında motorun ceket suyu ısısını ve egzoz ısısını kullanabilmek
adına hastanenin geliş suyu, önce plakalı eşanjör vasıtasıyla
motor ceket suyunun ısısını alıyor, daha sonra da bu su egzoz
eşanjörüne uğrayarak egzoz ısısını alıyor.
Böylece daha sıcak bir şekilde hastaneye geri dönüyor.
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Bununla birlikte yaz aylarında hastanenin soğutma hattına destek
olabilmesi için absorbsiyonlu çiller soğutma ünitesi motordan
aldığı sıcak suyu içindeki kimyasal tepkimeler sonrasında absorbe
ederek hastanenin 12-7 °C soğutma hattına takviye yapıyor.
Rakamlarla Hastanenin Örnek Bir Trijenerasyon Fizibilitesi
Bir hastanede 2x400 kW’lık doğalgazlı bir trijenerasyon tesisi
değerleri aşağıdaki gibi olsun.
Elektrik Üretimi
Isı Üretimi
Abs Çiller Soğutma Kapasitesi

:2 x 400 kWe
:2 x 539 kWt
:675 kWt

Bu trijenerasyon tesisi hastaneye saatlik 800 kW elektrik enerjisi,
1078 kW ısı enerjisi verecek ve yaz aylarında ise hastanenin
soğutma hattına 675 kW soğutma takviyesi yapacaktır.
Trijenerasyon tesisi fizibilitesi ve seçimi yapılırken çalışma
sürelerinin belirlenmesi ve hedeflenen sürelerde çalışması
büyük önem arz etmektedir. Genelde trijenerasyon tesisleri
bakım zamanlarını çıkardığımızda yılın çok büyük bir bölümünde
hastaneye elektrik enerjisi verir, yaklaşık olarak yılın 7-8 ayında
ısıtma enerjisi verir ve yılın 3-4 ayında yani yaz aylarında ise
soğutma ihtiyacına takviye yapar. Bu süreler tesisin bulunduğu
coğrafi konuma göre değişkenlik gösterebilir.
Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı;
Elektrik enerjisini ulusal şebekeden elektrik birim fiyatı ile,
ısı enerjisini kazanları çalıştırarak doğalgaz birim fiyatı ile,
soğutma enerjisini de klima, elektrikli çiller ve hava soğutmalı
soğutma gruplarını çalıştırarak elektrik birim fiyatı ile dışarıdan
satın alacaktı.
Bunları hesaplayacak olursak, elektrik birim fiyatını 0.34 TL/kWh,
doğalgaz birim fiyatını 0,85 TL/m3 aldığımızda;
Eğer trijenerasyon tesisi olmasaydı trijenerasyon kapasitesi kadar
tesisin yılda;

çalışma süresine göre hastanenin doğalgaz gideri hesaplanırsa;
1.468.800,00 olur.
Bunun yanında tesisin bakım gideri, iç elektrik tüketimi, yedek
parça ve yağ tüketimini de işletme giderlerine eklediğimizde
tesisin yıllık maliyeti yaklaşık 1.800.00,00 ’yi bulmaktadır.
Buradan trijenerasyon tesisinin hastaneye kazandıracağı yıllık kar,
trijenerasyon olmadığında hastanenin elektrik, ısıtma ve soğutma
için ödeyeceği miktar ile trijenerasyon tesisinin toplam yıllık
gideri ile farkından bulunur. Bu farkı hesapladığımızda yaklaşık
1.093.831 değerini buluruz ki 2x400 kW’lık bu tesisin hastaneye
yılda yaklaşık 1.000.000 net kar kazandıracağı görülmektedir.
Böylece hastane, trijenerasyon sistemi çalışırken daha az
ısı kazanını çalıştırarak doğalgaz tasarrufu ve yaz aylarında
absorbsiyonlu çiller grubu çalışırken elektrikli çiller gruplarını
devre dışı bırakarak elektrik tasarrufu sağlayacaktır.

Sonuç olarak kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri,
hastanelerde uygulandığında hastanelerin enerji verimliliğine
katkı sağlamakta ve enerji maliyetlerini önemli derecede
düşürmektedir. Enerjiyi en verimli şekilde kullanmak, sürekli
enerji ihtiyacı olan tesisler için her daim değerlidir. Artan
enerji talebi ile elektrik enerjisi anlamında dışa bağımlılığın
azalması, sistemin çevre dostu olması ve kullanım rahatlığı ile de
hastanelerde kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri tercih sebebi
olabilmektedir.

Elektrik enerjisi üretimi için gideri 2.176.000,00
Isı enerjisi üretimi için doğalgaz gideri 557.281,00
Hastanenin soğutma suyu takviyesi için elektrik gideri 160.550,00
olacaktı.
Bu değerleri toplarsak 2.893.831,00 değerini buluruz ki bu
değer hastanede trijenerasyon tesisi olmasaydı bir yılda elektrik,
ısıtma ve soğutma üretimine ödeyeceği miktar olacaktı. Bunların
yanında hastane, bu enerji değerlerini hastaneye sağlamak için
ısı kazanlarını, elektrikli soğutma gruplarını vs. çalıştıracaktı ve
bunların bakım giderleri de olacaktı. Trijenerasyon tesisi ile bu
giderlerin yerine sadece gaz motorlarının çalışması için doğalgaz
kullanımı ve kendi işletme giderleri olacaktır. Doğalgaz jeneratör
grubunun doğalgaz tüketim değerleri trijenerasyon tesisinde
kullanılan gaz motoruna göre değişkenlik göstermektedir.
Trijenerasyon tesisi varken yukarıda belirtilen tesis değerleri ve

Erdal YAYLAMIŞ
Teksan İş Geliştirme
Direktörü
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COGENERATION AND
TRIGENERATION SYSTEMS IN
HOSPITALS
In hospitals, which offer 24/7 services and have an essential place
in our lives, the service quality provided to patients, employees and
visitors go parallel with their energy consumption. It is considerably
important for hospitals to maintain uninterrupted supply of heating,
cooling and electrical energy. In this scope, cogeneration and
trigeneration systems bring significant advantages for hospitals.
Cogeneration and Trigeneration Systems
Cogeneration means converting a form of energy into a combined form
of heat and electrical energy and producing them at the same place.
Two of the most important advantages of producing heat and electrical
energy in the same location instead of producing them in separate
locations, are highly efficiency and economy. Natural gas, biogas,
propane gas, coke-oven gas etc. can be used as energy input at these
plants. While a gas turbine or gas engine producing only electricity
transforms approximately 30-40 percent of the energy input into
electricity, the efficiency in cogeneration systems go as high as 80-90
percent with heat production.
Trigeneration means adding a cooling property to cogeneration system
which generates heat. In addition to supplying electricity and heat
energy to the plant, trigeneration
system also supplies cold water
to the cooling line. This supply
of cooling is enusred via an
absorption chiller cooling unit.
Absorption chiller unit containing
lithium bromide supports 12-7°C
line of the hospital by absorbing
hot water from the engine. 12°C
water line is covered by the
absorption chiller group and this
water is cooled in the unit and
supplied back to the hospital at
7 °C.

Since the use of natural gas has become widespread in our country
and the government has facilitated the means for generating your own
electricity , cogeneration and trigeneration applications have gained
popularity. At Teksan, we have produced the first local cogeneration
system in Turkey. With our know-how, we have been developed suitable
solutions to respond to the needs.
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Cogeneration and trigeneration facilities have carbon emissionreducing features in accordance with the Kyoto Protocol. Due to low
emission values of gas engines used in these systems, environmental
damage caused by the facility is minimized.
Why Should Hospitals Have Cogeneration or Trigeneration Systems?
Hospitals need uninterrupted supply of electrical, heating and cooling
energy for 24 hours. It is extremely important for hospitals to use
cogeneration and trigeneration installations to heat the rooms, to
sustain the operation of central heating boiler, to supply hot utility
water, to ensure interrupted supply of vapor used in certain locations
in hospitals, to operate the cooling line in designated locations in
hospitals during summer and to maintain desired level of temperature
in the rooms.
The advantages of cogeneration and trigeneration systems can be
listed as follows;
• High efficiency above 90%
• Low energy costs
• Uninterrupted energy
• Depreciating the investment in a short time
• Environment-friendly features
• Less burden on the national grid due to generating its own energy in
thefacility, minimizing losses in transmission and distribution.
Trigeneration System Applications in Hospitals
A single trigeneration circuit is indicated below.

Electric energy is produced by a gas engine running on natural gas
and a coupled alternator. In addition, influent water of the hospital
first absorbs the heat of the engine jacket water through a plate heat
exchanger, and then the water goes to the exhaust heat exchanges
to absorb the exhaust heat in order to use the heat of the jacket water
and exhaust heat of the engine. Thus, it returns back to the hospital
with a higher temperature. In addition, absorption chiller cooling unit
supports the 12- 7°C cooling line by absorbing the hot water received
from the engine through chemical reactions in order to support the
cooling line of the hospital during summer.
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An Example of Feasibility of Trigeneration in Numbers
Assume that a 2x400 kW natural gas trigeneration installation in a
hospital has the following values.
Electric Production
Heat Production
Abs Chiller Cooling Capacity

:2 x 400 kWe
:2 x 539 kWt		
:675 kWt

This trigeneration facility supplies 800 kW electrical energy and 1078
kW thermal energy per hour to the hospital,as well as supplying 675 kW
cooling to the cooling line of the hospital in summer. While conducting
a feasibility study and choosing a trigeneration installation, it is highly
important to determine operating hours and to operate during targeted
times. In general, trigeneration installations provide energy during
most of the year, except for the maintenance periods, supplyingenergy
for approximately 7-8 months of the year and supporting the cooling
system for 3-4 months in summer. These periods may vary depending
on the geographic location of the facility.
Without a trigeneration facility installation;
• Electrical energy would be purchased from national grid on unit
price of electricity,
• Thermal energy would be purchased on unit price for natural gas to
operate boilers,
• Cooling energy would be purchased on unit price for electricity to
operate air-conditioniers, electrical chillers and air-cooled cooling
groups.
If we make a calculation, assuming that unit price for electricity is 0.34
TRY/kWh, and unit price for natural gas unit is 0,85 TRY/m3;
Without a trigeneration installation;
• Costs of production of electrical energy would be 2.176.000,000
• Costs of production of thermal energy would be 557.281,00
• Costs of production of electricity for cooling water supplywould
be 160.550,000 in a facility with the same capacity as the 		
trigeneration.
If we add these values, the sum is 2.893.831,00 , which would be the
total amount to be paid for electricity, heating and cooling production
per year in the absence of a trigeneration installation in a hospital. In
addition, the hospital would operate heat boilers, electrical cooling
groups etc. in order to reach these energy values, which would be
subject to maintenance costs. With a trigeneration installation, only
natural gas costs for operation of gas engines and operation expenses
would have to be paid. Natural gas consumption values of natural
gas generator group may vary depending on gas engine used in the
trigeneration installation.

expenses, the annual cost of the facility amounts to 1.8000.00,00 .
Annual profit by trigeneration installation for the hospital can be
calculated by subtracting the amount to be paid for electricity, heating
and cooling in the absence of a trigeneration installation from the total
annual cost of trigeneration facility. When we calculate the difference,
the approximate amount is 1.093.831 , which means thatthis 2x400
system will generate approximately 1.000.000 annual net profit for
the hospital. Thus, the hospital will ensure savings on natural gas by
operating heating boilers less when trigeneration system is functional,
and as well as savings on electricity by disabling electrical chiller
group when absorption chiller group operates during summer.

In conclusion, cogeneration and trigeneration systems contribute to
energy efficiency of hospitals and reduce energy costs considerably.
Using the energy efficiently is valuable for facilities which require
uninterrupted supply of energy. Cogeneration and trigeneration
facilities can also be preffered in hospitals due to increasing energy
demand, reduced external dependence in terms of electric energy,
environment-friendly system and user-friendliness.

Erdal YAYLAMIŞ
Teksan Business
Development Director

When there is a trigeneration installation, the natural gas expenses of
the hospital with the facility values and operation hours specified above
would be 1.468.800,00 .
In addition, when we add maintenance costs, internal electricity
consumption, spare parts and oil consumption to the management
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III SİZİ DİNLİYORUZ / WE LISTEN TO YOU
İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION
Ad Soyad/Name Surname:
Firmanızın Adı/ Company:
E-posta/E-mail:
Lütfen Teksan’ın teklif ve satış süreçlerine ilişkin memnuniyetinizi
değerlendiriniz.

Lütfen Teksan süreç ve uygulamalarına ilişkin deneyimlerinizi göz
önüne alarak genel memnuniyetinizi değerlendiriniz.

Please rate your satisfaction level for Teksan’s commercial quotation
and sales process.

Please rate your general satisfaction level considering your
experiences with Teksan procedures and process.

Çok İyi/Very Good

İyi/Good

Ortalama/Average

Kötü/Poor

Çok Kötü/Very Poor

Çok İyi/Very Good

İyi/Good

Ortalama/Average

Kötü/Poor

Çok Kötü/Very Poor

Lütfen Teksan’ın satış politikası ve faturalama süreçlerine ilişkin
memnuniyetinizi değerlendiriniz.

Teksan’ın yeni ürün, kampanya, haberleri ile ilgili olarak
bilgilendirilmek ister misiniz?

Please rate your satisfaction level for Teksan’s sales policies and
invoicing process.

Would you like to be informed about Teksan’s new products and
services, campaigns or company news?

Çok İyi/Very Good

İyi/Good

Ortalama/Average

Kötü/Poor

Çok Kötü/Very Poor

Lütfen Teksan ekipleriyle olan çalışmalarınıza ilişkin
memnuniyetinizi değerlendiriniz.
Please rate your satisfaction level for the joint projects you are
dealing with Teksan employees.
Çok İyi/Very Good

İyi/Good

Kötü/Poor

Çok Kötü/Very Poor

Evet isterim/Yes, I do

Hayır istemem/No, I do not

Eklemek istedikleriniz var mı? Önerileriniz bizim için çok
değerlidir.
Is there any other issue you would like express? Your feedback is
valuable for us.

Ortalama/Average

Lütfen Teksan ürünlerinin teslim süreleri ve sevkiyat süreçlerine
ilişkin memnuniyetinizi değerlendiriniz.
Please rate your satisfaction level for Teksan’s delivery deadlines and
shipment process.
Çok İyi/Very Good

İyi/Good

Ortalama/Average

Kötü/Poor

Çok Kötü/Very Poor

Değerli katkınız için teşekkürler…
Thank you for your valuable contribution…

www.teksanjenerator.com.tr • info@teksanjenerator.com.tr • musterimemnuniyeti@teksanjenerator.com.tr • Customer_satisfaction@teksanjenerator.com.tr

EN SICAKTA ...
HOTTEST...

EN SOĞUKTA ...
COLDEST...

EN YÜKSEKTE...
HIGHEST...

GÜVENİLİR GÜÇ EVERLASTING
HER ZAMAN YANINIZDA COMPANY

Siz hiç fark etmeseniz de hayatınızın iz bırakan anlarında Teksan hep yanınızda…
Even if you have not noticed, Teksan has always been there with you, in the most important moments of your life...

TEKSAN TÜRKİYE : Merkez Mah. Katip Çelebi Cad. No: 9/2 Orhanlı-Tuzla İSTANBUL F: +90 216 394 57 04
TEKSAN GLOBAL : Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No: 12 Sancaktepe İSTANBUL
F: +90 216 312 69 09
İSTANBUL FABRİKA
Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No:12
Sancaktepe / İSTANBUL
Fax: 0216 312 69 09
E-mail: info@teksanjenerator.com.tr

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Merkez Mah.Çınar Cad. Kavak Sok. No:35
Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
Fax: 0212 452 45 90
E-mail: istavrupa@teksanjenerator.com.tr

LEVENT
Nato Caddesi No:3/A
Seyrantepe-Kağıthane / İSTANBUL
Fax: 0212 279 11 36
E-mail: seyrantepe@teksanjenerator.com.tr

KOCAELİ FABRİKA
Kocaeli Serbest Bölgesi, Sepetlipınar
Serbest Bölge Mah.107.Cadde
No:18 Başiskele/KOCAELi
Fax: 0262 341 38 62
E-mail: info@teksanjenerator.com.tr

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Merkez Mahallesi Katip Çelebi Caddesi
No:9/2 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL
Fax: 0216 394 57 04
E-mail: istanadolu@teksanjenerator.com.tr

ANKARA
Bağdat Caddesi 364 OSTİM
Yenimahalle / ANKARA
Fax: 0312 385 30 98
E-mail: ankara@teksanjenerator.com.tr

info@teksanjenerator.com.tr
www.teksanjenerator.com.tr

ADANA
Fevzipaşa Mahallesi, Turhan Cemal Beriker
Bulvarı
336-A Seyhan / ADANA
Fax: 0322 421 12 57
E-mail: adana@teksanjenerator.com.tr

BURSA
Nilüfer Ticaret Merkezi, Elektrikçiler
Hırdavatçılar Sitesi 65. Sokak No:11
Nilüfer 16249
Fax: 0224 443 37 64
E-mail: bursa@teksanjenerator.com.tr

ANTALYA
Konuksever Mah. Gazi Bulvarı No:254 / E-10
Muratpaşa / ANTALYA
Fax: 0242 221 73 72
E-mail: antalya@teksanjenerator.com.tr

İZMİR
Mansuroğlu Mahallesi TED.
Ankara Caddesi No:141/A Bornova / İZMİR
Fax: 0232 347 48 74
E-mail: izmir@teksanjenerator.com.tr

BODRUM
Atatürk Bulvarı Balkanoğlu İş Merkezi,
B Blok No:5 Konacık-Bodrum / MUĞLA
Fax: 0252 358 72 16
E-mail: bodrum@teksanjenerator.com.tr
MARMARİS
Hatpirimi Mahallesi Yeni Datça Yolu, Tetik
İş Merkezi,
B Blok No:19/B Marmaris / MUĞLA
Fax: 0252 412 35 66
E-mail: marmaris@teksanjenerator.com.tr

