


Hakkımızda 
B�na veya konutlarda, ula��mda, teknoloj�n�n üret�m�nde, at�klar�n kontrol ed�lmes�nde, meteoroloj�k ver�ler�n 
anal�z�nde Scada ve otomasyon s�stem� kullan�lmaktad�r. Bu teknoloj�; �let���m teknoloj�ler� �le b�r arada 
kullan�larak evde k�msen�n olmadan aletler�n çal��t�r�lmas�na, s�cakl�klar�n ayarlanmas� g�b� çok de����k ��lemle 
yapt�r�lmaktad�r. 

Ula��mda, öneml� ölçüde petrol ürünler� kullan�ld���nda büyük ölçüde karbon sal�n�m� yapmaktad�r. Çevre b�l�nc� 
ön plana ç�kt�kça elektr�kl� araçlar�n kullan�lma �stekler� de artmaktad�r. Elektr�kl� araçlar�n (EA - EV)bataryalar�n�n 
�arj ed�lmes� öneml� b�r unsurdur. Ayr�nt� Teknoloj�ler� EV'ler�n �arj�n� sa�layacak �arj c�haz� konusunda da s�zlere  
çözüm sa�lamaktad�r.

�nsanlar�n ya�am�n� öneml� b�ç�mde kolayla�t�ran teknoloj�ye er��mek �ç�n öneml� bütçeler ayr�lmaktad�r. Do�ru 
terc�h ed�lmeyen teknoloj� ve uygulamalar�, kullan�m s�ras�nda sorun o lu�turmaya s�k s�k teknoloj�den 
yararlan�lmamas�na neden olunmaktad�r. Teknoloj�n�n seç�m�nde do�ru ver� anal�z�, planlama, projelend�rme, 
üret�m, çal���r b�ç�mde tesl�m ve uzun süre de �serv�s h�zmet�� ver�lmes� önem ta��r. Teknoloj�de uygun b�ç�mde 
sat�� sonras� h�zmet ver�lmemes� neden�yle öneml� büyüklüktek� yat�r�mlar bo�a g�tmekte, kolayl�k sa�lamak 
yer�ne sorunlar olu�turmaktad�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�; dan��mal�k h�zmet�nden, yen�leneb�l�r enerj�den elektr�k üret�m ve uygulama teknoloj�s�ne, 
ayd�nlatmadan, �let���m ve haberle�me teknoloj�s�ne, scada ve s�nyal�zasyon teknoloj�s�nden, ölçüm, uzaktan 
yönet�m ve �zleme teknoloj�s�ne kadar gen�� b�r alanda çal��ma yapmaktad�r. 

++Do�al, çevrec�, ver�ml� ve gelece��n teknoloj�ler�yle bulu�turan Ayr�nt� Teknoloj�ler�, s�zlere kusursuz ve A  
kal�tede çözüm üretmekte, s�zler�n memnun�yet�n� sa�lamak �ç�n �Bak�m, Onar�m ve Tekn�k Destek H�zmet�� 
de vermekted�r.

Kend� ürünler�n�n d���nda Dünyaca tan�nm�� öneml� markalar�n Türk�ye d�str�bütörü ve yetk�l� sat�c�s�d�r. Kend�ne 
güvenen, �dealler� olan, �dealler�ne ula�mak �ç�n gerekl� yol har�tas�n� bel�rlem��, genç ve d�nam�k b�r ek�be sah�p 
olan Ayr�nt� Teknoloj�ler�, çal��ma �lkeler�n� eks�ks�z uygulama konusunda kararl� ve �srarc�d�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler�, 
kal�tel� ürün ve zaman�nda h�zmet anlay��� �le s�z de�erl� mü�ter�ler�n�n yan�ndad�r. 

Dünyada, özell�kle son y�llarda do�al enerj� kaynaklar�na kar�� c�dd� b�r yönelme olmu�tur. Bunun en büyük 
neden�, mevcut enerj� kaynaklar�n�n s�n�rl� ve pahal� olmas�d�r. Tükenmekte olan ve al�m gücü yüksek enerj� 
kaynaklar�na alternat�f olarak; h�ç tükenmeyen, üstel�k de do�al olan �güne� ve rüzgar enerj� kaynaklar�� terc�h 
ed�lmekted�r. 
�Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklar�� den�len bu sektörde, pek çok ülkede oldu�u g�b� Türk�ye'de de son derece öneml� 
gel��meler olmu�tur. Kamunun yen�leneb�l�r enerj�den elde ed�len elektr��e verm�� oldu�u destek ve toplumun 
b�l�nçlenmes�yle b�rle��nce çok öneml� yat�r�mlar yap�lmaktad�r. Enerj� pahal�la�makta, ��md�den stratej�k önem� 
ortaya ç�km��t�r.

Günümüzde var olan kaynaklar�n s�n�rl�, el�m�zdek�ler� en ver�ml� kullan�p gelecek nes�llere de bu kaynaklar� 
b�rakmak zorunda oldu�umuz b�l�nc� olu�mu�tur. Tüket�c�ler �çevreye dostu, enerj� tüket�m� dü�ük, her 
ko�ulda çal��an ve en ...� le tan�mlanan ürüne sah�p olmak �sterken, üret�c�ler de p�yasaya ç�kard�klar� ürünlerde 
bu özell�kler�n olmas� �ç�n çal��maktad�rlar.

Teknoloj�n�n gücünün en bel�rg�n yans�malar�, ��let���m ve haberle�me teknoloj�ler�� alan�nda görülmekted�r. 
Çocuklardan, genc�ne, ya�l�s�na tüm dünyan�n telev�zyon �zled���, cep telefonundan ses, ve görsel haberle�me 
yapt���, �nternet�n, dünyan�n de����k noktalar�ndak� b�reyler aras�nda sosyal haberle�mey� sa�lad��� b�r ça�day�z. 
Ya�ad���m�z teknoloj�k ç�lg�nl�klardan b�zlere en h�zl� yans�yan� �let���m ve haberle�me teknoloj�ler�d�r. Dünyan�n 

2 12.742 km çap� ve 510.072.000 km yüzey alan� bulunmas�na ra�men, �let���m ve haberle�me teknoloj�ler�, 
dünyan�n farkl� noktalar�nda bulunan �nsanlar�n aras�ndak� mesafey� ortadan kald�rm��t�r. 
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Yap�lan veya yapt�r�lan b�r ��te; projelend�rme, üret�m ve projen�n devreye al�nmas� a�amalar�n�n tümü 
dan��manl�k ve mü�av�rl�k deste�� �le yürütüldü�ünde zaman�n ver�ml� kullan�ld��� kes�n sonuçlar elde 
ed�lmekted�r.

Her proje; uygulanmas� gereken süre �le s�n�rl�d�r. Proje yapt�ran k��� ya da kurulu�, ���n zaman�nda b�t�r�lmes� �ç�n 
sözle�melere gec�kme cezalar� eklemekte, bu da madd� kay�plara yol açmakta ve k�m� zamanda sözle�men�n �ptal� 
�le sonuçlanmaktad�r.

Projen�n do�ru yürütülmes� �ç�n, projeye etk� eden tüm g�rd�ler�n gerçek büyüklü�ünün b�l�nmes�; uygulamada 
olu�an sorunlar�n a��lmas� �ç�n gerekl� yöntemler�n kullan�lmas� ve proje sah�b�n�n uygulanacak yöntemler 
konusunda �kna ed�lmes� gerekmekted�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler� deney�ml� uzman kadrosu �le projen�n yap�l�� amac�na ve hede�ne uygun olarak her türlü 
tekn�k ayr�nt�ya d�kkat ed�p b�r yol har�tas� bel�rler. Ürün seç�m�nden, s�stemler�n uygulanmas�na, tekn�k ek�p 
planlamas�ndan, alt yüklen�c� veya çözüm ortaklar�n�n bel�rlenmes�ne, kapas�te ve yetk�nl�kler� �le çal��ma 
s�n�rlar�n�n bel�rlenmes�ne kadar çok kapsaml� çal��malar yapar. Proje sah�b� ad�na yap�lan ���n denetlenmes� veya 
gözlemlenmes�, projen�n �� program�na uygun �lerley�p �lerlemed���, olu�an sorunlara kar�� çözüm öner�ler�n� 
olu�turur ve yetk�s� çerçeves�nde uygular. 

Kamu �hale Kurumu'nun (K�K) yay�nlam�� oldu�u yönetmel�klere göre uygun dan��manl�k ve mü�av�rl�k h�zmet� 
sunan Ayr�nt� Teknoloj�ler�, kamu kurum ve kurulu�lar�na profesyonel yakla��m� �le kusursuz dan��manl�k ve 
mü�av�rl�k h�zmet� sunar.

HEDEF�M�Z
S�stemler�n sorunsuz uygulanmas�n� ve çal��mas�n� sa�lay�p, anahtar tesl�m çözümler�n önde gelen sa�lay�c�s� 
olmak.

DE�ERLER�M�Z
Mü�ter�ler�m�z �ç�n; Mü�ter� odakl� yakla��m�m�zla s�zlerle sürekl� olarak b�rl�kte çal��mak.
Çal��anlar�m�z �ç�n; Çal��anlar�m�za, b�rl�kte üreterek durmadan yen� hede�ere yelken açan b�r gem�de 
oldu�umuzun fark�ndal���n� ya�atmak.
Toplum �ç�n; B�reyler�n ve toplumun gel��mes� �ç�n b�lg� payla��m�nda bulunmak ve toplumun her kes�m�nden 
b�rey�n son teknoloj�lerden yararlanmas�n� sa�lamak.

ÇALI�MA ALANLARIMIZ
� Çevrec� enerj� üret�m� sa�lama yakla��m� �le Güne� ve Rüzgâr Enerj�s� Teknoloj�ler�
� Çok dü�ük enerj� tüket�m� �ç�n LED Ayd�nlatma Teknoloj�s�
� Meteoroloj�k ve çevresel ver�ler�n do�ru olarak al�nmas� amac�yla Uzaktan Ölçüm ve Denet�m Teknoloj�ler�
� �let���m ve Haberle�me alan�nda gelece��n akt�f ve pas�f ürünler�yle Gen��bant A� Teknoloj�s�
� Uzaktan yönet�m uygulamalar�nda SCADA S�nyal�zasyon Teknoloj�ler�
� Elektr�kl� otomob�ller�n günlük ya�am�m�zda yayg�nla�mas�n� sa�lamak �ç�n Elektr�kl� Otomob�l �arj 

Teknoloj�s�

ALANIMIZDA FARKLI OLDU�UMUZUN B�L�NC�NDEY�Z
Do�ru çözüm üreteb�lmek; do�ru yöntem ve do�ru ver�lerle olanakl�d�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler� �ht�yac�n�z� 
saptayarak s�z�n �ç�n en do�ru çözümü üret�r ve teknoloj�y� eks�ks�z olarak uygular.

B�Z, ���M�Z� VE ÇÖZÜMLER�M�Z� SORUNSUZ UYGULARIZ
Ayr�nt� Teknoloj�ler� her teknoloj�y� uygulamaz. Kend�n� kan�tlam�� ve s�zlere büyük de����kl�kler sunab�lecek 
teknoloj�ler� üret�r ve uygular. 

KAL�TE POL�T�KAMIZ
Kend�n� kan�tlam�� teknoloj�ler� eks�ks�z ve b�r kerede sunarak sürekl� mü�ter� memnun�yet�n� sa�lama anlay��� 
kal�te pol�t�kam�z�n omurgas�n� olu�turmaktad�r. Mü�ter�ler�m�ze sundu�umuz tüm h�zmetlerde; �Ayn� h�zmet�, 
b�r ba�kas� b�ze sunmu� olsayd�, bu h�zmetten memnun kal�r m�yd�k?� sorusu Ayr�nt� Teknoloj�ler�'n�n 
deney�ml� mühend�sler� ve Ar-Ge çal��anlar�m�zca sorgulanmaktad�r. Sürekl� �y�le�t�rmey� esas alma 
yakla��m�m�z�n sonucu olarak s�f�r hata hede�enmekted�r.

KURUMSALLA�MAMIZ
15.10.2010 �s�m ve logonun Türk Patent Enst�tüsü'ne kayd�,
18.11.2011
42 nolu mühend�sl�k alan� olan 'B�l�msel ve S�na� �nceleme; Ara�t�rma H�zmetler�; Mühend�sl�k H�zmetler�. 
B�lg�sayar H�zmetler�. Bu s�n�fa dah�l olup Mühend�sl�k, M�marl�k, B�lg�sayar H�zmetler� kapsam�na g�rmeyen her 
türlü Tasar�m H�zmetler� �le,
35 Nolu h�zmet alan� olan 'Kara Araçlar� Serv�s �stasyonu H�zmetler� (bak�m, tam�r ve yak�t dolumu). Den�z 
Araçlar�n�n Bak�m� ve Tam�r� H�zmetler�; Gem� �n�aat� H�zmetler�. Hava Ta��tlar�n�n Bak�m ve Tam�r� H�zmetler�. 
S�na� Mak�neler�n ve C�hazlar�n, Büro Mak�neler�n�n ve C�hazlar�n�n, Haberle�me C�hazlar�n�n, Elektr�k, Elektron�k 
C�hazlar�n ve �ebekeler�n�n Yap�m, Bak�m, Onar�m ve ��letme Faal�yetler� tesc�l�n�n yap�lmas�,
09.06.2012 ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�n�n al�nmas�, 
11.02.2013 TS13242 B�lg�sayar A�� B�le�enler� ve S�stemler� �le, TS13381 Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklar�n� 
Kullanarak Elektr�k Enerj�s� Üreten S�stemler Alan�nda Yetk�l� Serv�s Belges�n�n al�nmas�,
02.02.2013 �Gezener� �sm� �ç�n Türk Patent Enst�tüsü'ne marka tesc�l� ba�vurusunda bulunulmas�,
02.02.2013 �Özgün Enerj�� �ç�n Türk Patent Enst�tüsü'ne marka tesc�l� ba�vurusunda bulunulmas�,
05.04.2012 Türk Patent Enst�tüsü'ne �Gezener� ürün grubu �ç�n Faydal� Model ba�vurusunda bulunulmas�.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, teknoloj� ve uygulamalara farkl� yakla��mlar get�rerek bugüne kadar dünyada ve Türk�ye'de, 
yeterl� çözüm üret�lmem�� sorunlara yönel�k Ar-Ge çal��malar� yürütmekted�r. B�reysel kullan�c�lar�n ta��nab�l�r 
enerj� �ht�yaçlar�n� kar��lamak amac�yla Ayr�nt� Teknoloj�ler� Ar-Ge mühend�sler� çal��malar�n� h�zland�rm�� ve 

++ülkem�z ko�ullar�na uygun b�ç�mde A  n�tel�kte ürün gel��t�rm��t�r. Bu ürün grubu, sa�lad��� enerj� m�ktar�, 
elektr�k gücü ve ürün çe��tl�l��� aç�s�ndan dünyada tekt�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler� taraf�ndan gel��t�r�len Ta��nab�l�r 
Enerj� (Gezen Enerj�) Kayna��, GEZENER �sm� �le markala�t�r�lm��t�r.

Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz
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Ayr�nt� Teknoloj�ler� deney�ml� uzman kadrosu �le projen�n yap�l�� amac�na ve hede�ne uygun olarak her türlü 
tekn�k ayr�nt�ya d�kkat ed�p b�r yol har�tas� bel�rler. Ürün seç�m�nden, s�stemler�n uygulanmas�na, tekn�k ek�p 
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s�n�rlar�n�n bel�rlenmes�ne kadar çok kapsaml� çal��malar yapar. Proje sah�b� ad�na yap�lan ���n denetlenmes� veya 
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Kamu �hale Kurumu'nun (K�K) yay�nlam�� oldu�u yönetmel�klere göre uygun dan��manl�k ve mü�av�rl�k h�zmet� 
sunan Ayr�nt� Teknoloj�ler�, kamu kurum ve kurulu�lar�na profesyonel yakla��m� �le kusursuz dan��manl�k ve 
mü�av�rl�k h�zmet� sunar.

HEDEF�M�Z
S�stemler�n sorunsuz uygulanmas�n� ve çal��mas�n� sa�lay�p, anahtar tesl�m çözümler�n önde gelen sa�lay�c�s� 
olmak.

DE�ERLER�M�Z
Mü�ter�ler�m�z �ç�n; Mü�ter� odakl� yakla��m�m�zla s�zlerle sürekl� olarak b�rl�kte çal��mak.
Çal��anlar�m�z �ç�n; Çal��anlar�m�za, b�rl�kte üreterek durmadan yen� hede�ere yelken açan b�r gem�de 
oldu�umuzun fark�ndal���n� ya�atmak.
Toplum �ç�n; B�reyler�n ve toplumun gel��mes� �ç�n b�lg� payla��m�nda bulunmak ve toplumun her kes�m�nden 
b�rey�n son teknoloj�lerden yararlanmas�n� sa�lamak.

ÇALI�MA ALANLARIMIZ
� Çevrec� enerj� üret�m� sa�lama yakla��m� �le Güne� ve Rüzgâr Enerj�s� Teknoloj�ler�
� Çok dü�ük enerj� tüket�m� �ç�n LED Ayd�nlatma Teknoloj�s�
� Meteoroloj�k ve çevresel ver�ler�n do�ru olarak al�nmas� amac�yla Uzaktan Ölçüm ve Denet�m Teknoloj�ler�
� �let���m ve Haberle�me alan�nda gelece��n akt�f ve pas�f ürünler�yle Gen��bant A� Teknoloj�s�
� Uzaktan yönet�m uygulamalar�nda SCADA S�nyal�zasyon Teknoloj�ler�
� Elektr�kl� otomob�ller�n günlük ya�am�m�zda yayg�nla�mas�n� sa�lamak �ç�n Elektr�kl� Otomob�l �arj 

Teknoloj�s�

ALANIMIZDA FARKLI OLDU�UMUZUN B�L�NC�NDEY�Z
Do�ru çözüm üreteb�lmek; do�ru yöntem ve do�ru ver�lerle olanakl�d�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler� �ht�yac�n�z� 
saptayarak s�z�n �ç�n en do�ru çözümü üret�r ve teknoloj�y� eks�ks�z olarak uygular.

B�Z, ���M�Z� VE ÇÖZÜMLER�M�Z� SORUNSUZ UYGULARIZ
Ayr�nt� Teknoloj�ler� her teknoloj�y� uygulamaz. Kend�n� kan�tlam�� ve s�zlere büyük de����kl�kler sunab�lecek 
teknoloj�ler� üret�r ve uygular. 

KAL�TE POL�T�KAMIZ
Kend�n� kan�tlam�� teknoloj�ler� eks�ks�z ve b�r kerede sunarak sürekl� mü�ter� memnun�yet�n� sa�lama anlay��� 
kal�te pol�t�kam�z�n omurgas�n� olu�turmaktad�r. Mü�ter�ler�m�ze sundu�umuz tüm h�zmetlerde; �Ayn� h�zmet�, 
b�r ba�kas� b�ze sunmu� olsayd�, bu h�zmetten memnun kal�r m�yd�k?� sorusu Ayr�nt� Teknoloj�ler�'n�n 
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KURUMSALLA�MAMIZ
15.10.2010 �s�m ve logonun Türk Patent Enst�tüsü'ne kayd�,
18.11.2011
42 nolu mühend�sl�k alan� olan 'B�l�msel ve S�na� �nceleme; Ara�t�rma H�zmetler�; Mühend�sl�k H�zmetler�. 
B�lg�sayar H�zmetler�. Bu s�n�fa dah�l olup Mühend�sl�k, M�marl�k, B�lg�sayar H�zmetler� kapsam�na g�rmeyen her 
türlü Tasar�m H�zmetler� �le,
35 Nolu h�zmet alan� olan 'Kara Araçlar� Serv�s �stasyonu H�zmetler� (bak�m, tam�r ve yak�t dolumu). Den�z 
Araçlar�n�n Bak�m� ve Tam�r� H�zmetler�; Gem� �n�aat� H�zmetler�. Hava Ta��tlar�n�n Bak�m ve Tam�r� H�zmetler�. 
S�na� Mak�neler�n ve C�hazlar�n, Büro Mak�neler�n�n ve C�hazlar�n�n, Haberle�me C�hazlar�n�n, Elektr�k, Elektron�k 
C�hazlar�n ve �ebekeler�n�n Yap�m, Bak�m, Onar�m ve ��letme Faal�yetler� tesc�l�n�n yap�lmas�,
09.06.2012 ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�n�n al�nmas�, 
11.02.2013 TS13242 B�lg�sayar A�� B�le�enler� ve S�stemler� �le, TS13381 Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklar�n� 
Kullanarak Elektr�k Enerj�s� Üreten S�stemler Alan�nda Yetk�l� Serv�s Belges�n�n al�nmas�,
02.02.2013 �Gezener� �sm� �ç�n Türk Patent Enst�tüsü'ne marka tesc�l� ba�vurusunda bulunulmas�,
02.02.2013 �Özgün Enerj�� �ç�n Türk Patent Enst�tüsü'ne marka tesc�l� ba�vurusunda bulunulmas�,
05.04.2012 Türk Patent Enst�tüsü'ne �Gezener� ürün grubu �ç�n Faydal� Model ba�vurusunda bulunulmas�.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, teknoloj� ve uygulamalara farkl� yakla��mlar get�rerek bugüne kadar dünyada ve Türk�ye'de, 
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++ülkem�z ko�ullar�na uygun b�ç�mde A  n�tel�kte ürün gel��t�rm��t�r. Bu ürün grubu, sa�lad��� enerj� m�ktar�, 
elektr�k gücü ve ürün çe��tl�l��� aç�s�ndan dünyada tekt�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler� taraf�ndan gel��t�r�len Ta��nab�l�r 
Enerj� (Gezen Enerj�) Kayna��, GEZENER �sm� �le markala�t�r�lm��t�r.

Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz



Proje; bel�rl� b�r ���n yap�lmas� �ç�n gerekl� tüm g�rd�ler�n de�erlend�r�lerek, as�l ��lev� ön plana ç�karmak üzere 
yap�lan �� ve ��lem basamaklar�n�n tümüdür. Proje yönet�m�nde temel yakla��m, ana hede�n ya da projen�n ortaya 
ç�k���ndak� gerekçen�n, bel�rlenen sürede eks�ks�z ve tam olarak yer�ne get�r�lmes�d�r. 

Projen�n tasarlanmas� s�ras�nda, tasarlanan ortamla uygulama ortam�ndak� de����kl�kler; co�ra� etk�ler ve yasal 
de����kl�kler projen�n b�re b�r uygulanmas�n� olanaks�z k�lab�l�r. Tasar�mdak� önemsenmeyen etk�ler ve var 
olmayan g�rd�ler, beklenenden daha büyük b�r etk� olarak kar��m�za ç�kar. �y� planlanmam�� projeler �le �y� 
yönet�m�n olmamas�, projeler�n uzamas�na ve hatta proje �ptaller�ne neden olur. 

Proje yönet�m�; projen�n ana amac�ndan sapmadan, projen�n uygulanmas� �ç�n gerekl� zaman ve etk�y� d�kkate 
alarak b�lg� ve enerj�y� yeter� kadar kullanmay�, planlamay� ve yap�lan ��ler�n kontrolünü b�r bütün olarak ele 
almay� gerekt�r�r. 

Projen�n ba�ar�l� olmas�; yap�lan ���n ��lem basamaklar�n�n, gerekl� yasan�n, yönetmel���n, eldek� �ç ve d�� 
olanaklar�n b�l�nmes�n� zorunlu k�lar. 

Proje yönet�m�nde ana unsur, yap�lacak ���n prat�kl��� �le kurumsal yap�y� örtü�türmek ve �k�s�n�n de e� zamanl� 
olmas�n� sa�lamakt�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler�; Profesyonel Proje Yönet�m Deste��n� üç grupta vermekted�r: 

- Üst Sev�ye Proje Yönet�m H�zmet�m�z
Ayr�nt� Teknoloj�ler� uzman kadrosu, yap�lan projen�n ba�lang�c�ndan sonuna kadar tüm ayr�nt�lar�n� gözden 
geç�r�r. Projen�n �� program�na uygun �lerley�p �lerlemed���n�, mevcut yap�n�n zay�f ve güçlü yönler�n�, sorunlar�, 
çözüm yöntemler�n� tesp�t eder; olu�an sorunlara kar�� al�nmas� gereken önlemler� bel�rler ve ���n sa�l�kl� 
b�t�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� yöntemler� alternat��er� �le haz�rlar. Proje sah�b� ad�na yap�lan ���n denetlenmes� veya 
gözlemlenmes�, projen�n �� program�na uygun �lerley�p �lerlemed���, olu�an sorunlara kar�� al�nmas� gereken 
önlemler� raporlar.

-Standart Proje Yönet�m H�zmet�m�z
Projen�n tekn�k yönden, yönetmel�k, yasa ve zaman aç�s�ndan en ekonom�k b�ç�mde eks�ks�z olarak yönet�lerek 
tamamlanmas� deste��d�r. Proje sah�b�n�n almas� gereken �dar�, ekonom�k vb. önlemler� raporlar.

-Tekn�k Yard�ml� Proje Yönet�m H�zmet�m�z
Yar�m kalm�� veya zaman�nda tamamlanamayacak projeler�n zaman�nda ve eks�ks�z olarak tamamlanmas� 
amac�yla ver�len proje yönet�m deste��d�r. Projen�n b�t�r�lmes� �ç�n gerekl� ek�pler�n veya alt yüklen�c�ler�n 
seç�lmes�, gerekl� sözle�meler�n yap�lmas� deste��d�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler� deney�ml� kadrosu, s�zler�n teknoloj�den yararlanmas�n� sa�layarak planlar�n�z� 
gerçekle�t�reb�lecek deney�mded�r.

Proje Hizmetimiz 

Teknoloj�n�n uygulanmas� s�ras�nda her b�r ürünün b�rl�kte kullan�lmas� veya çal��t�r�lmas�, bu ürünler�n �sten�len 
n�tel�klere uygun olmas� önem ta��r. 

Ürün al�c�lar�, ürün malzemes�n�n ve �malat�n sözle�meye uygun olarak yap�lmas�n� ve tesl�m ed�lmes�n� �sterler. 
Özell�kle büyük projelerde, kullan�lan ürünler�n gerekl� n�tel�kler� sa�lamamas�na ra�men kullan�lmas�, yürütülen 
projelerde c�dd� kay�plara, hatta projen�n ��lemez hale gelmes�ne neden olur. 

Al�m� veya �malat� yap�lan ��ler�n tekn���ne uygun b�ç�mde yap�lmas�n� sa�lamak �ç�n, üret�mde ve üret�m�n 
sonunda �artname ve standartlara uygunlu�unun kontrol ed�lmes� gerek�r.

Özell�kle büyük ve kapsaml� �� yapan kurum ve kurulu�lar veya �rmalar, yap�lan ���n tekn��e uygunlu�unu ve 
sözle�mede bel�rt�len talepler� kar��lay�p kar��lamad���n� b�lmek �sterler. Günümüzde öneml� projeler� hayata 
geç�ren �rma ve ��rketler, her �� ve teknoloj� �ç�n deney�ml� eleman bulamamakta veya her �� �ç�n yeterl� eleman 
ay�ramamaktad�r.

F�rma ve ��rketler alm�� olduklar� mal ve h�zmetler�n denet�m�n�, ekspert�z muayene, geç�c� ve kat� kabul muayene 
g�b� heyetler olu�turarak kend� elemanlar� �le yapmaktad�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler� uzman kadrosu, önce yap�lan ��� tetk�k eder ve ölçümler� bel�rler. Ard�ndan ���n do�ru yap�l�p 
yap�lmad���n�, �sten�len ölçümler�n do�ru olup olmad���n�, �artnameye uygun ürünler�n al�n�p al�nmad���n�, 
montaj�n uygun yap�l�p yap�lmad���n�, �malat�n eks�ks�z olup olmad���n� saptay�p �� gücü kayb�n� önler. Tesp�t 
ett��� sonuçlar� raporlar.

Test, uygunluk ve kontrol  h�zmet� �le h�zmet veren �rma, tara�ar aras�nda b�r nev� hakem rolü de 
üstlenece��nden, olas� zaman kayb� da ortadan kalkacakt�r.

Test, Uygunluk ve Kontrol H�zmet� ald���n�zda, herhang� b�r problem ve ��gücü kayb� ya�amadan, Ayr�nt� 
Teknoloj�ler� s�z�n ad�n�za hareket edecek ve s�z Ayr�nt� Teknoloj�ler� güvences�yle d��er ��ler�n�z� rahatl�kla 
yürüteb�leceks�n�z.

Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz
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Güneş Gücü
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)



Güneş Gücü
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)



Yeryüzünde kullan�lmakta olan tüm enerj�ler�n kayna�� güne�t�r. Petrol, kömür, h�droelektr�k, term�k, rüzgar g�b� 
alternat�f enerj� kaynaklar�n�n heps� güne�ten türem��t�r. Bugün b�l�nen fos�l kaynaklar tükenme noktas�na 
gelm��t�r.

Modern ya�am ve teknoloj�k gel��meler �le b�reyler�n teknoloj�ye, dolay�s�yla elektr�k enerj�s�ne kar�� ba��ml�l��� 
h�zla artmaktad�r. Tükenen kaynaklar, artan �yatlar ve h�zla yükselen sanay�le�me �le dünya enerj� �ht�yac�n� 
kar��layamama noktas�na h�zla yakla��lmaktad�r. Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklar� d���nda henüz alternat�f b�r 
teknoloj� bulunmamaktad�r.

Güne� enerj�s�, tem�z, çevre dostu, tükenmeyen ve uygun mal�yetl� b�r enerj� kayna��d�r. B�r y�lda dünya üzer�ne 
dü�en güne� enerj�s� m�ktar�, dünyan�n b�l�nen petrol kaynaklar�n�n yakla��k 516; kömür kaynaklar�n�n �se yakla��k 
157 kat�d�r.

Ülkem�z güne� enerj�s�nden yararlanab�lecek öneml� bölgelerden b�r�nde bulunmaktad�r. Türk�ye'de güne� 
enerj�s�nden yararlanab�lecek çok fazla alan vard�r. Kamuoyunda güne� enerj�s�nden elektr�k elde ed�lmes�ne 
yönel�k b�l�nç olu�mu�tur. Ba�ta TÜB�TAK ve d��er Kamu kurum ve kurulu�lar� olmak üzere çok say�da 
organ�zasyon güne� enerj�s�ne yönel�k çal��malar�n� art�rm��, Güne� Enerj�s� Potans�yel� Atlas� (GEPA) 
yay�nlanarak ülkem�zdek� güne� potans�yel� ortaya ç�km��t�r.

Güne� enerj�s�nden do�rudan elektr�k elde ed�lmes�n� sa�layan güne� p�ller� (fotovolta�k p�ller-FV); çat�, b�na veya 
zem�n üzer� uygulamalar�na ek olarak otopark gölgelemeler�nde de uygulanmaktad�r. B�nalar�n güney cephes�, 
otopark ve gölgel�kler�n üzer� ve teras kat uygulamalar� �le öneml� elektr�k üret�m� sa�layacak b�ç�mde teknoloj�ler 
sadele�m�� ve çe��tlenm��t�r.

Güne� enerj� kayna�� �ç�n b�r bedel ödenmemes� ve ba�ta güne� p�ller� olmak üzere ürünler�n uzun ömürlü (en az 
20 y�l) olmas�, GES teknoloj�s�n�n caz�bes�n� art�rmaktad�r. GES teknoloj�s� ayn� zamanda bak�m ve ��letme g�der� 
en az olan enerj� dönü�üm teknoloj�s�d�r.

Güne� enerj�s� santraller� kurulumu d�kkat ve özen �steyen b�r çal��ma gerekt�r�r. Güne� enerj� santral� kurulacak 
alanda sürekl� olarak do�ru ölçümler�n yap�lmas� ve ver�ler�n en do�ru �ek�lde de�erlend�r�lmes� gerekmekted�r. 
Ayr�nt� Teknoloj�ler�, 'Güne� Enerj�s� Santraller�' (GES) uygulamalar�n�, b�l�msel ve teknoloj�k ver�lerden 
yararlanarak en fazla ver�m alacak �ek�lde projelend�rmekted�r. Uygulamalar�m�zda, güne� har�talar�, co�ra� yap� 
ve gölgeleme sorunu, �s�l kararl�l�k ve çevresel etk�ler, kullan�c� al��kanl�klar� g�b� çok say�da etmen 
de�erlend�r�lmekte ve hesaplanmaktad�r. S�stem kurulumu önces� yap�lan kapsaml� ara�t�rma ve anal�zler Ayr�nt� 
Teknoloj�ler�'n�n fark�n� gözler önüne sermekted�r.

�Ayr�nt� Teknoloj�ler�, güne� ve rüzgar enerj�s�n�n b�rl�kte çal��t��� b�r santral projes�n�, sözle�men�n 
�mzaland��� günden ba�layarak etüt, projelend�rme, ürünler�n olu�turulmas�, �malat, montaj ve s�stem�n 
devreye al�nmas� uygulamalar� dah�l 11 günde tamamlam��t�r. �Kurulan santral, 155 km/saatl�k rüzgara (2. 
derece kas�rga) ra�men elektr�k üret�m�n� sürdüren uygulamas� �le Türk�ye Uluslararas� Yen�leneb�l�r Enerj� 
Kongres�'nde, (TIREC 2012) 
'Best Turk�sh Project (*) Yar��mas�nda' ��rketsel bazda 1., kurumsal bazda �se 2. olmu�tur.

(*)http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/green-power-conferences-
3234/news/art�cle/2012/10/shortl�st-announced-for-awards-for-excellence-�n-turk�sh-renewables
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RÜZGAR ENERJ�S�N�N TAR�HÇES�

Rüzgar enerj�s� kullan�m� M.Ö. 2800 y�llar�nda Orta Do�uda ba�lam��t�r. M.Ö. 17. Yüzy�lda Bab�l kral� Harrîmurab� 
dönem�nde Mezopotamya'da sulama amac�yla kullan�lan rüzgar enerj�s�n�n , ayn� dönemde Ç�n'de de kullan�ld��� 
bel�rt�lmekted�r. Yel de��rmenler� , �lk olarak �skender�ye yak�nlar�nda kurulmu�tur. Türkler�n ve �ranl�lar�n �lk Yel 
de��rmenler�n� M.S. 7. yüzy�lda kullanmaya ba�lamalar�na kar��n , Avrupal�lar yel de��rmenler�n� �lk olarak Haçl� 
seferler� s�ras�nda görmü�lerd�r.

Fransa ve �ng�ltere'de yel de��rmenler�n kullan�lmaya 
ba�lanmas� 12.yy. olmu�tur. Avrupa, Haçl� Seferler�nde 
kazand��� bu teknoloj� �le Roma �mparatorlu�unun 
kaç�rd��� b�r servet� yakalam��t�r. Roma �mparatorlu�u 
gücünün z�rves�ndeyken para basmak �ç�n gereken alt�n ve 
gümü�ü Avrupa d���ndak� eyaletlerden sa�lamaktayd�. Bu 
eyaletler� kaybett�kten sonra Avrupa'dak� fak�r madenler�n 
��let�lmes� denenm��, ancak, bu madenler�n yüzeysel 
kapas�teler� h�zla tüket�l�p, der�nlere �n�ld�kten sonra 
galer�lerden su ç�kt���ndan, madenler terk ed�lm��t�r. 
G�derek artan para ve ekonom�k bunal�mla b�rl�kte , o 
dönem�n yüksek h�zl� en�asyonu Roma �mparatorlu�unun 
sonunu get�rm��t�. Romal�lar�n terk ett�kler� madenler�n 
yen�den ��letmeye aç�lmas� oldu�u söylen�r. Avrupal�lar 
bunu yel de��rmenler� yard�m� �le, galer� d�pler�ndek� sular� 
d��ar� pompalayarak, yan� rüzgar enerj�s�n� kullanarak 
ba�arm��lard�r. 18.Yüzy�l�n sonunda yaln�zca Hollanda'da 
10.000 yel de��rmen� bulunuyordu. Buhar mak�nes�n�n 
yap�lmas� ve odun, kömür g�b� yak�tlardan kes�nt�s�z enerj� 
üret�m�ne ba�lanmas�  � le  rüzgar enerj �s �  önem�n� 
y�t�r�yordu. Bununla beraber, rüzgar türb�n� den�len ve 
elektr�k üret�m�nde kullan�lan �lk mak�neler 1890'larm 
ba�lar�nda Dan�marka'da yap�lm��t�r. Ayn� dönemde, bu 
mak�neler�n gel��t�r�lmes� �ç�n Almanya'da da öneml� 
çal��malar yap�ld���  b�l �nmekted�r.  Rüzgar kuvvet 
mak�neler� yerler�n� yak�tl� kuvvet mak�neler�ne b�rak�rken , 
rüzgar enerj�s� kullan�m�n�n sürmes� �ç�n yen� b�r teknoloj� 
de ba�l�yordu. Ancak 19.yüzy�lda gel��t�r�len �lk rüzgar 
türb�nler�n ver�mler� dü�üktü.

�Rüzgar Enerj�s� Santraller� (RES)', teknoloj�n�n h�zla gel��mes�yle oldukça terc�h ed�len b�r s�stem hal�ne 
gelm��t�r. Hava ak�mlar�n�n yüksek ve sürekl� oldu�u bölgelerde ver�ml� olarak kullan�lmaktad�r.

RES; rüzgar�n yer yüzüne paralel olarak �lerlemes� s�ras�nda önüne ç�kan engele de çarpmaktad�r. Rüzgar enerj� 
santral�n�n kanatlar�na çarpan rüzgar, kanatlar�n aerod�nam�k yap�s�ndan dolay� m�l�n dönmes�n� sa�lamaktad�r. 
Yel de��rmenler� do�rudan hareket �le çal���rken RES'te m�l üzer�nde bulunan elektr�k jeneratöründen elektr�k 
elde ed�lmekted�r.

TÜB�TAK ve d��er kamu kurum ve kurulu�lar� olmak üzere çok say�da organ�zasyon, rüzgar enerj�s�ne yönel�k 
çal��malar�n� art�rm��, Rüzgar Enerj�s� Potans�yel� Atlas� (REPA) yay�nlanarak ülkem�zdek� rüzgar potans�yel� ortaya 
ç�km��t�r. Ülkem�z�n özell�kle Ege, Do�u Akden�z, Trakya ve Anadolu bel�rl� �ç bölgeler�nde rüzgar enerj�s�nden 
yararlanab�lecekt�r.

Enerj� P�yasas� Düzenleme Kurulu (EPDK), l�sansl� RES kurulumu yap�lmadan önce b�r y�ll�k rüzgar potans�yel� 
ölçümü yap�lmas�n� �stemekte, yap�lan de�erlend�r�lmeden sonra kurulum �ç�n l�sans vermekted�r.

Yen�leneb�l�r Enerj�den elde ed�len elektr���n de d��er enerj� santrallar�ndan elde ed�len elektr�k �yat�ndan daha 
yüksek �yatla sat�n al�nmas� karar� �le öncel�kle l�sansl� RES'ler olmak üzere çok say�da l�sanss�z RES kurulumu 
yap�lmaktad�r.

Dünyada küresel �s�nma neden�yle co�ra� ko�ullarda çok öneml� de����kl�kler olmaktad�r. RES kurulacak alanda 
sürekl� olarak do�ru ölçümler�n yap�lmas� ve ver�ler�n en do�ru �ek�lde de�erlend�r�lmes� gerekmekted�r. RES 
kurulumu d�kkat ve özen �steyen b�r çal��ma alan�d�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, yapm�� oldu�u projelerde, küresel �kl�m de����kl�kler�n�n sebep olaca�� sonuçlar� göz önünde 
bulundurarak en ver�ml� ürün seç�m� ve uygulamas�n� hayata geç�rmekted�r. S�stem kurulumu önces� yap�lan 
kapsaml� ara�t�rma ve anal�zler Ayr�nt� Teknoloj�ler�, küçük ve orta büyüklüktek� RES konusunda fark�n� ortaya 
ç�karmaktad�r. 
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B�rden çok enerj� kayna�� kullan�larak olu�turulan s�stemlere B�rle��k (H�br�t) Enerj� S�stemler� den�r. Güne� ve 
rüzgar enerj�s�n�n b�rl�kte kullan�lmas�yla olu�turulan enerj� s�stemler�, kes�nt�s�z ve uzun sürel� enerj� sa�lamas� 
bak�m�ndan, tek enerj� kayna�� kullan�larak olu�turulan s�stemlerden çok daha ver�ml�d�r. 

Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklar�ndan olan güne� ve rüzgar enerj�s�n�n b�rl�kte kullan�ld��� s�stemler, kullan�c�lara çok 
öneml� kazançlar sa�lar. Enerj�; rüzgar h�z�n�n az oldu�u yaz dönemler�nde a��rl�kl� olarak güne� p�ller�nden (FV 
P�ller); güne� enerj�s�n�n az oldu�u k�� aylar�nda �se a��rl�kl� olarak rüzgar türb�nler�nden elde ed�lmekted�r. Her 
ko�ulda elektr�k enerj�s� kullan�lmas� gerekt�ren durumlarda �se bataryalar kullan�lmaktad�r. Ayr�nt� 
Teknoloj�ler�'n�n der�n �arj ve de�arj özell���ne sah�p, uzun ömürlü, batarya grubu s�zler� enerj�s�z b�rakmamak 
üzere h�zmet vermekted�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, tasarlad��� her b�r s�stem�n, kullan�c�lar �ç�n ne denl� öneml� oldu�unun b�l�nc�yle 
mü�ter�ler�ne opt�mum çözümler sunmaktad�r. B�rle��k enerj� santraller�n�, b�l�msel ve teknoloj�k ver�lerden 
yararlanarak en ver�ml� çal��acak �ek�lde projelend�r�lmekted�r. S�stem kurulumu önces�nde yapt��� kapsaml� 
ara�t�rma ve anal�zler, Ayr�nt� Teknoloj�ler�'n�n fark�n� göstermekted�r.

++Ayr�nt� Teknoloj�ler� deney�ml� kadrosu �le A  n�tel�ktek� B�rle��k Yen�leneb�l�r Enerj� Kayna�� çözümler�n�, olumsuz 
hava ko�ullar�na ra�men büyük b�r t�t�zl�kle uygulamaya devam etmekted�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, Ankara'n�n Elmada� bölges�ndek� (rak�m 1840) Otomat�k Meteoroloj� Gözlem �stasyonu'na 
(OMG�) elektr�k enerj�s� sa�layacak olan RES (Rüzgâr Enerj� Santral�) ve GES'ten (Güne� Enerj� Santral� ) olu�an 
karma s�stem projes�n� 11 gün g�b� k�sa b�r sürede ba�ar�yla tamamlam��t�r. Kurulan s�stem bütün olas�l�klar 
dü�ünülerek Elmada�'�n sert hava ko�ullar�na dayanab�lecek �ek�lde tasarlanm��t�r. Elmada� projes�nde kurulan 
s�stem, k�� aylar�ndak� zor hava ko�ullar�, kar ya����, 2. derece kas�rgada b�le (155 km/saatl�k), kar kal�nl���n�n 1.20 

0metreye ula�mas� ve -25 C dereceye kadar dü�en hava s�cakl���na ra�men tam kapas�te �le çal��maktad�r. Bu hava 
ko�ullar�nda b�rçok s�stem�n çal��mas�n�n aksamas�, rüzgâr türb�n�n�n donmas� ve �sten�len enerj�ye ula�amamas� 
beklen�r. Elmada�'da kurdu�umuz b�rle��k s�stem, Meteoroloj� ��ler� Genel Müdürlü�ü'nün tam memnun�yet� �le 
sorunsuz olarak çal��may� sürdürmekted�r. 

2012 Türk�ye Uluslararas� Yen�leneb�l�r Enerj� Kongres�'nde (2012-TIREC The Turk�sh Internat�onal Renewable 
Energy Congress) �ç�n k�yas�ya yap�lan yar��man�n sonucunda büyük say�lab�lecek �rmalar� ger�de b�rakm��t�r. 
Ayr�nt� Teknoloj�ler� yar��man�n En �y� Türk Projes� (Best of Turkey) kategor�s�ndek� ��rketsel olarak 1., kurumsal 
olarak ta 2. (*) olmu�tur.

(*) http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/green-power-conferences-
3234/news/art�cle/2012/10/shortl�st-announced-for-awards-for-excellence-�n-turk�sh-renewables

�Ayr�nt� Teknoloj�ler�, kal�tel� ürün ve zaman�nda 
h�zmet anlay���n�n yan� s�ra kurulum sonras� 
h�zmet deste�� �le de s�z de�erl� 
mü�ter�ler�n�n yan�ndad�r.�
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Elektr�k da��t�m �ebekeler�nden uzak kalan yerlerde tar�msal araz�ler�n elektr�k �ht�yac�n�n kar��lanmas� �ç�n en 
uygun çözüm, do�rudan güne� enerj�s�nden elektr�k elde ederek sulama yapan teknoloj�lerd�r. Bu uygulamalarda 
d��ar�dan ba��ms�z ve az say�da ayg�t kullan�ld���ndan s�stemler sorunsuz çal���r. Tar�m araz�ler�n�n gündüz 
saatler�nde sulanmas� durumunda do�rudan; depo destek yöntem� kullan�lmas� durumunda �se gece saatler�nde 
sulama yap�lab�lmekted�r.

Do�rudan sulama tekn��� en ver�ml� tar�msal sulama yöntem�d�r. Her mevs�m tar�msal sulama yap�lmas� 
hesaplanab�lece�� g�b� �lkbahardan sonbahara kadar olan dönemlerde de sulama yap�lmas� �steneb�l�r.

Baz� b�tk� ve a�aç türler�n�n gündüz saatler� d���nda sulama yap�lmas� gerekeb�l�r. Bu tür zorunluluklar�n olmas� 
durumunda kurulum yap�lacak noktadak� rüzgar potans�yel� de d�kkate al�narak rüzgar veya rüzgar ve güne� 
enerj�s�n�n b�rl�kte çal��t��� tekn�k uygulanab�ld��� g�b� güne� enerj�s� ve depo destek tekn��� de 
uygulanab�lmekted�r.

Sulamada, sulaman�n ne zaman (gündüz/gece), ne kadar s�kl�kla ve nas�l (bas�nçl�/bas�nçs�z) yap�laca��; sulanacak 
alan�n büyüklü�ü; ç�kar�lacak suyun der�nl��� ve suyun deb�s� sorular�n�n yan�t�na göre teknoloj� uygulan�r. Hesap 
yap�lmadan bel�rlenen pompa gücü (Bg veya Watt) yat�r�m�n bo�a g�tmes�ne neden olur.

Alternat�f ve do�ru ak�mla çal��an su pompalar� olmak üzere �k� grup su pompas� bulunmaktad�r. Güne� enerj�s� 
�le çal��an pompalar do�ru ak�mla çal��maktad�r. Do�ru ak�mla çal��an su pompalar�, alternat�f ak�mla çal��an 
pompalara göre daha pahal� olmalar�na ra�men, daha az enerj� gerekt�rd��� �ç�n s�stem mal�yet� azd�r.

Ülkem�zde elektr�k ve akaryak�t �yatlar�n�n sürekl� artmas�na kar��l�k, güne� p�l� �yatlar�n�n dü�mes�, �nsanlar� 
güne� enerj�s� kullanmaya yönlend�rm��t�r. Bunun yan�nda devlet h�beler� ve banka destekler� �le de yat�r�m 
mal�yetler�n�n öneml� b�r k�sm� kar��land���ndan, yat�r�m yap�lab�l�n�r sev�yeye �nm��t�r.Tar�msal sulama; 
ba�lang�çta bas�t g�b� görünse de z�raat b�lg�s�nden güne�lenmeye, meteoroloj�k b�lg�den elektron�k alan�na 
kadar gen�� b�r alanda b�lg� b�r�k�m� olmas�n� gerekt�rmekt�r. Ayr�nt� Teknoloj�ler� s�zler�n tar�msal sulama 
�ht�yac�n�z�n çözümü �ç�n hang� tekn�kler�n uygulanab�lece��ne, uygun meteoroloj�k etk�ler� d�kkate alarak gerekl� 
tekn�k çözümü bel�rley�p en opt�mum b�ç�mde sorunsuz olarak uygular. 

Ç�ftç�m�z�n yan�nday�z...

Tarımsal Sulama Teknolojileri

Güneş, 
Rüzgar ve Çevresel 
Etkilerin Ölçümü
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Güneş ve Rüzgar Ölçümleri

Güne� ve rüzgar enerj�s� s�stemler� dünyada ve ülkem�zde h�zla yayg�nla�maktad�r. Do�al kaynaklar�n tükend���, 
enerj� kr�z�yle kar�� kar��ya olan dünyam�zda güne� ve rüzgar enerj�s�n�n yayg�nla�mas�, çevreye duyarl� 
teknoloj�ler üzer�ne yap�lan çal��malar�n fazlala�mas�na ba�l�d�r.Günlük hayat�m�zda en çok �ht�yaç duydu�umuz 
enerj� türü olan elektr���n üret�lmes� ve nakl� d��er enerj� türler�ne göre daha kolayd�r.

Güne� ve rüzgar enerj�s�nden do�ru ve ver�ml� elektr�k üreteb�lmek �ç�n öncel�kle sa�l�kl� ölçümler yap�lmal�d�r. 
Aks� takd�rde, emek ve sermaye bo�a g�deb�lmekte ve çevreye duyarl� b�r yat�r�m yapmak �sten�rken kurulan 
s�stem teknoloj� çöplü�üne dönü�eb�lmekted�r.

Ver�ml� çal��an b�r s�stem kurulumu �ç�n, o noktadak� ölçümün uzun sürel� yap�lmas� ve sonuçlar�n do�ru b�ç�mde 
de�erlend�r�lmes� gerekmekted�r. Enerj� P�yasas� Düzenleme Kurumu (EPDK), Güne� Enerj� Santral � (GES) 
kurulmadan önce o bölgedek� güne� ���mas�, s�cakl�k, nem, bas�nç, rüzgar h�z� ve yönü g�b� b�r tak�m ver�ler� �le 
Rüzgar Enerj� Santral� (RES) kurulumu �ç�n de s�cakl�k, nem, bas�nç, rüzgar h�z� ve yönü ver�ler�n�n ölçüp 
Meteoroloj� Genel Müdürlü�ü'ne (MGM) aktar�lmas�n� zorunlu k�lmaktad�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, standartlara uygun özell�klerdek� sensör ve ek�pmanlar� kullanarak 'Güne� ve Rüzgar Ölçüm 
S�stemler�' kurulumu yapmaktad�r. Kurdu�u s�stemlerde, ver� ak���n�n eks�ks�z b�r �ek�lde sa�lanmas� �ç�n gerekl� 
önlemler� almakta, kurulum sonras�nda da ver�ler�n güvenl� ve sorunsuz b�r �ek�lde aktar�m�n� tak�p etmekted�r.

Çevresel Etkilerin Ölçümleri

Günümüzde kar�� kar��ya oldu�umuz en büyük tehd�tlerden b�r� çevre k�rl�l���d�r. H�zla artan dünya nüfusunun 
�ht�yaçlar�n�n sürekl� olarak kar��lanmas� �ç�n teknoloj�n�n gel��mes�ne ba�l� olarak, sanay�le�men�n de artmas� 
gerekmekted�r. Sanay�dek� bu art�� �se do�al kaynaklar�n h�zla tükenmes�ne neden olmaktad�r. Do�al kaynaklar 
tüken�rken, üret�m ve tüket�mden kaynakl� at�klar�n herhang� b�r önlem al�nmadan do�aya at�lmas� çevre 
k�rl�l���ne yol açmaktad�r.

Çe��tl� kaynaklardan ç�kan kat�, s�v� ve gaz hal�ndek� k�rlet�c� maddeler�n hava, su ve toprakta yüksek oranda 
b�r�kmes� çevre k�rl�l���n� olu�turmaktad�r. Çevre k�rl�l���n�n önüne geç�leb�lmes� �ç�n öncel�kle k�rl�l��e neden olan 
faktörler�n do�ru �ek�lde ve sürekl� olarak ölçümler�n�n yap�lmas� gerekmekted�r. Yap�lan bu ölçüm ve anal�zler 
sayes�nde çevre koruma faal�yetler� daha b�l�nçl� �ek�lde sürdürüleb�lmekted�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, çevreye ve canl�lar�n do�al ya�am ortam�na duydu�u sayg�n�n b�r gösterges� olarak 'Çevresel 
Ölçüm ve Anal�zler�' konusunda da çal��malar yürütmekted�r. At�k su anal�zler�, baca gaz� (em�syon), hava kal�tes�, 
gürültü ve t�tre��m ölçüm ve anal�zler� �le çevresel �zleme çal��malar� bu çal��malar�n �ç�nde yer almaktad�r.
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Günlük ya�amam�z�n öneml� b�r bölümünü yak�n veya uzaklarda bulunan k���lerle haberle�erek geç�rmektey�z. 
Telekomün�kasyon sektörü b�reyler�n vazgeçemed��� öneml� teknoloj� alanlar�ndan b�r�d�r. Yak�n zamana kadar 
tels�z ve sab�t telefon d���nda ba�ka b�r telekomün�kasyon arac� kullan�laca�� ak�llara gelmezken, ya�ad���m�z 
dönemde çok çe��tlenm��t�r. 

�nsanlar�n ya�ant�s�n�n öneml� parças� hal�ne gelen Cep Telefonlar� (GSM) teknoloj�s�, yaln�zca ses �letme dönem�n� 
çoktan tamamlam��, yen� eklenen b�r tak�m donan�mlar ve yaz�l�mlarla çok ��levsell�k kazand�r�lm��t�r.

Cep telefonlar�nda; elektron�k �let�den, �nternet er���m�ne uzaktan a� yönetmeden oyun oynama uç b�r�m�ne, 
üzer�ndek� çok ��levl� yaz�l�m ve yap�lan b�r tak�m eklent�lerle foto�raf mak�nes�nden v�deo kameraya kadar 
de����k özell�kler kazand�r�lm��t�r.  Cep telefonlar�na kazand�r�lan bu ��levler kablosuz ve kablolu 
telekomün�kasyon altyap� teknoloj�s� �le sa�lan�rken, sab�t hatlar üzer�nden çal��an c�hazlardak� ��levler de 
kablolu altyap� teknoloj�s� üzer�nden sa�lamaktad�r. 

1990'l� y�llarda �nternet teknoloj�s�n�n ba�lamas� ve h�zla yayg�nla�mas� �le b�rl�kte Telekomün�kasyon alan�nda 
yen� b�r pencere aç�lm��, dünyan�n de����k noktalar�nda bulunan b�lg�sayarlar�n veya uç c�hazlar�n b�rb�r� �le 
haberle�mes� sa�lanm��t�r. 

�nternet protokol tak�m� (TCP/IP), �nternet'�n çal��mas�n� sa�layan b�r �let���m protokoller� olarak yollanan ver�, 
yollama �ekl� ve yollama yolunu b�rb�r�nden ay�rarak b�rl�kte çal��may� kolayla�t�rmaktad�r. 

Dünyada yönet�leb�l�r c�hazlar üret�lerek b�r pazarlama unsuru olarak ön plana ta��nmas�, �nsanlar�n c�hazlar� 
uzaktan yöneterek kend�ler�ne zaman kazand�rma �ste�� �le b�rle��nce a��r� talep olmu�tur. �nsanlar�n uzaktan 
yönetme, k�sa sürede de����k �� ve ��levler� yer�ne get�rme zorunlu�u, kablolu veya kablosuz teknoloj�de 
kullanm�� oldu�u bant gen��l�kler�n�n de artmas�n� zorunlu k�lmaktad�r. 

2000'l� y�llarla b�rl�kte b�rden çok �let���m teknoloj�s�n�n tek altyap�dan �let�lmes� Mult�Play tekn��� kullan�larak 
yat�r�m, bak�m ve ��letme mal�yetler� a�a�� çek�lm��t�r. Mult�Play tekn��� kablolu veya kablosuz tekn�kte kullan�c� 
ba��na dü�en bant gen��l���n�n artmas�na, �let���m altyap�s�n�n tekn�k özell�kler�ne ba�l�d�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler�; günümüz ve gelecek kablolu haberle�me altyap� teknoloj�s� olan F�ber opt�k teknoloj�s�n 
uygulanmas�n� desteklemekted�r. 

F�ber Opt�k Teknoloj�s� gelece��n uzun er�ml� teknoloj�s�d�r. F�ber opt�k teknoloj�s� yap�s� gere�� �ler� teknoloj� 
ürünüdür. �ler� teknoloj�n�n planlanmas�, uygulanmas�, ürün seç�m�, bunlar�n çal��t�r�lmas� öneml� b�lg� b�r�k�m�n� 
zorunlu k�lar. Ayr�nt� Teknoloj�ler�, yen� teknoloj�lerle uyumlu çal��ab�lecek ve artan bant gen��l��� �stekler�n� 
kar��layab�lecek �ber opt�k kablolu çözümü uygulama konusunda çal��malar yapmaktad�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, çal��ma alan�na yönel�k olarak anahtar tesl�m çözümler sunmas� neden�yle �ber opt�k 
kablolar�n yan� s�ra akt�f c�hazlar konusunda da de����k çal��malar yapmaktad�r. F�ber teknoloj�s� üzer�ne çal��ma 
yapan kurulu�lar genell�kle b�reysel kullan�m ve dar uygulamalara yönel�k çal��ma yapmaktad�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, Omurga ayg�tlar�ndan (Router), a� geç�tler�ne (Ethernet Sw�tch), a� altyap�s� kullan�c� 
ayg�tlar�ndan (Gateway,) IP telefona, b�yomed�kal ayg�tlara, evde kullan�lacak IP temell� d��er ayg�tlara çözüm 
üretmekted�r. 
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Ya�ant�m�z�n her alan�nda �let���m yapmaktay�z. �let���m�n tek noktadan çok noktaya do�ru yap�ld��� uygulama 
radyo yay�nc�l��� �le ba�lar. 1960'l� y�llarla b�rl�kte, Telev�zyon yay�nc�l��� da tar�htek� yer�n� al�r.

Karasal yay�n teknoloj�s� �le ba�layan yay�nc�l�k uydu teknoloj�ler� �le b�rl�kte öneml� gel��meler gösterm��t�r. 
Dünyay� global b�r toplum alan�na çev�ren yay�n teknoloj�s�, yak�n uzak ayr�m� gütmeden her bölgey� yay�n hedef 
alan�na dönü�türmü�tür.

�nsanlar�n teknoloj�ye yönel�k e��l�m�n�n artmas�, özel sektörün öneml� pazarlama alan�na çok dü�ük masra�arla 
gen�� kes�mlere er��mes�, kamunun, toplumun �sten�len b�lg�ler� ö�renmes�n� sa�lamas� neden�yle c�dd� destek 
sa�lanm��t�r.

Yay�nc�l�k ve yay�n aktar�m teknoloj�ler�nde çok öneml� ataklar ya�anm��, analog yay�n tekn���nden say�sal 
yay�nc�l��a geç�� olmu�tur. Yüksek yo�unluklu, 3 boyutlu TV yay�n� g�b� öneml� tekn�kler gel���rken de����k 
tekn�kler�n uygulamaya geç�lmes� beklenmekted�r. Ayn� süreç �çer�s�nde �nternet teknoloj�s�n�n yayg�nla�mas�, 
s�nema ve telev�zyon vb. e�lence etk�nl�kler�n�n kolay b�ç�mde �nternet ortam�ndan yay�nlanab�l�r b�ç�me 
dönü�mes� �le b�rl�kte �let���m ve yay�n teknoloj�ler� b�r arada ve �ç �çe kayna�m��t�r.

Karasal, uydu, do�rudan eve yay�n (DTH), uydudan do�rudan el b�lg�sayar�na yay�n yap�lmas� (DVB-SH), karasal 
yay�n yapan ver�c�lerden el b�lg�sayar�na yay�n yap�lmas� (DVB-H) veya mob�l telefon �ebekes�nden el 
b�lg�sayar�na veya cep telefonuna yay�n yap�lmas� (3G veya 4G) g�b� de����k tekn�kler gel��m�� ve kullan�lmaktad�r.

Günümüz tüket�c�s�n�n �nternet, telefon ve telev�zyon g�b� elektron�k haberle�me h�zmetler�ne tek b�r ba�lant� 
üzer�nden er��me �ste�� �le IPTV (Internet Protocol Telev�s�on), Mob�l TV ve Web TV g�b� yay�nc�l�kta gen��bant 
er���m teknoloj�ler� kullanan uygulamalar da h�zla yayg�nla�maktad�r.

Telev�zyon, konut ve ��yerler�nde öneml� ölçüde yer almaktad�r. �nsanlar�n en popüler ve yayg�n �let���m, 
b�lg�lenme ve e�lenme araçlar�n�n ba��nda gelmekted�r. Yen� gel��t�r�len etk�le��ml� yay�n teknoloj�s� �le ç�ft yönlü 
�let���m n�tel��� kazanm�� olsa b�le yay�n yapmaktak� ana unsur de���med��� �ç�n tek yönlü �let���mden daha öteye 
g�tmem��t�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, TV, Set-üstü c�hazlar� (Set-Top Box �STB), �nternet er���m �ebekes� (Access network), 
Sunucular, öneml� çözüm ortaklar�ndan sa�lay�p, kurulum ve ��let�mde sürekl� yan� ba��n�zda yer almaktad�r.

Teknoloj�n�n kolayl���n� ya�ay�p, s�k�nt�lardan uzak olmak �ç�n Ayr�nt� Teknoloj�ler� deney�ml� mühend�sler� �le 
h�zmet�n�zded�r. 

TV Yayın Teknolojisi

SCADA ve 
Sinyalizasyon 
Teknolojileri
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Sunucular, öneml� çözüm ortaklar�ndan sa�lay�p, kurulum ve ��let�mde sürekl� yan� ba��n�zda yer almaktad�r.
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TV Yayın Teknolojisi

SCADA ve 
Sinyalizasyon 
Teknolojileri



SCADA; �Superv�sory Control And Data Acqu�s�t�on� kel�meler�n�n k�salt�lm�� hal�d�r. Türkçede �Dan��mal� Kontrol 
ve Ver� Toplama S�stem�� anlam�na gelmekted�r. Genel olarak SCADA, b�lg�sayarlardan, haberle�me aletler�nden, 
alg�lay�c�lardan veya d��er ayg�tlardan olu�turulmu�, denetleneb�len ve kontrol ed�len b�r s�stem�n genel ad�d�r. 
SCADA s�stem�; �zleme, kontrol, ver� toplama, ver� kayd� ve saklama ��levler�nden olu�maktad�r.

SCADA; günümüzde yap�lan ��lemlere yönel�k çok say�dak� ver�y� alg�lay�p de�erlend�rme ve bel�rlenen s�n�rlar�n 
a��lmas� durumunda da gerekl� uyar� ve ��lemler� otomat�k olarak ba�latma ve yönetme teknoloj�s� olarak 
tan�mlanmaktad�r.
 
SCADA s�stem�, h�droelektr�k santrallerde, petrol ve do�algaz üret�m�nde ve boru hatlar�nda, ya�, k�myasal 
madde ve su boru hatlar�nda pompa, valf ve ak�� ölçüm ek�pmanlar�n�n ��let�lmes�nde, enerj� �let�m hatlar�n�n 
yönet�lmes�nde, dem�ryolu s�nyal�zasyon s�stem� �le yük kontrolünde; b�r s�ten�n veya b�nan�n üret�m ��lem 
basamaklar�nda, �s� kontrol s�stemler�nde, fabr�ka otomasyonunda ve günümüzde de ak�ll� b�nalarda 
kullan�lab�lmekted�r. Her teknoloj�de oldu�u g�b� SCADA alan� da h�zla gel��mekte ve de����k alanlarda uygulama 
olana�� bulunmaktad�r.
 
Ayr�nt� Teknoloj�ler�, �ster LAN �sterse WAN a�� üzer�nden ba�l� olsun, özell�kle güne� ve rüzgar ölçüm 
�stasyonlar�nda; çevre ölçüm �stasyonlar�n�n ölçüm ver�ler�n�n al�n�p de�erlend�r�lmes�nde ve ver�ler�n 
�let�lmes�nde çözüm orta��n�z olarak s�zler�n yan�ndad�r.

Kurumsalla�may� �lke ed�nen Ayr�nt� Teknoloj�ler�, kurumsal yakla��m� s�zlere de ya�atmakta kararl�d�r.
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LED'ler (L�ght Em�tt�ng D�ode-���k yayan d�yot), çok az güç harcamas�n�n yan�s�ra uzun ömürü (100.000 saat) ve 
darbelere dayan�kl�l��� �le temel ayd�nlatma eleman� olarak ortaya ç�km��t�r. LED'lerden, �sten�len güç ve 
ayd�nlatma alan�na göre özel olarak k�rm�z�, turuncu, sar�, ye��l, mav�, beyaz, hatta �k� renkl� (b�color) veya üç renkl� 
(RGB) olarak üret�lmekted�r.

LED teknoloj�s�nde son y�llarda çok öneml� ba�ar�lar elde ed�lm��t�r. LED'ler�n klas�k ayd�nlatma malzemeler�n�n 
sa�lad��� ayd�nlatmay� çok dü�ük enerj� �le sa�lamas�, 25.000 saat g�b� b�r ömrünün bulunmas�, uzun süre ver�ml� 
çal��mas� g�b� özell�kler� rak�ps�z k�lmaktad�r.

LED'ler, TV kumandalar�ndan cep telefonlar�na, oyuncaklardan gece görü� s�stemler�ne, otomob�llerdek� 
gösterge lambalar�ndan tra�k ���klar�na kadar pek çok alanda kullan�lmaktad�r. Ayd�nlatma sektöründe �se 
merd�ven basamaklar�, d�� mekân, bahçe ayd�nlatmalar�, du�akab�n- hamam- sauna ayd�nlatmalar�, e�lence 
mekanlar�, gece kulüpler�, sahne dekoru, v�tr�n- cam- zem�n ve duvar ayd�nlatmalar�, tabela, yön levhalar�, 
yürüyü� yolu, kap� g�r��ler� vb. g�b� yerlerde kullan�lmaktad�r.

Enerj� üret�m�nden önce, enerj�y� ver�ml� kullanma gere��n�n ön planda tutulmas� gerekmekted�r. Enerj� 
ver�ml�l���n�n �lk olarak ön plana ç�kt��� alan ayd�nlatmadan ba�lamaktad�r.
LED ayd�nlatma teknoloj�s�n�n yen�l�kç� ve ça��n ötes�nde çözümler sunmas� neden�yle m�marlara ve tasar�m 
dünyas�na farkl� yakla��mlar sunulmas�n�n önü açarak yarat�c� �k�rler�n� gerçekle�t�rme olana�� sa�lam��t�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler� mühend�sler� önce enerj� ver�ml�l���n� ele almakta, özell�kle de d�� ortamlar�n 
ayd�nlatmas�nda LED teknoloj�s�n�n kullan�larak enerj� tasarrufu sa�lamaktad�r. 

Led Aydınlatma Teknolojisi 

Evde, S�tede, 
O�ste, Sokakta 
Led Ayd�nlatma �le Tasarruf Ed�n

Elektrikli Araç Şarj
Teknolojisi
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Yetkili Servis 
Hizmeti

Günümüzde tem�z enerj� kaynaklar�na kar�� b�r yönelme söz konusudur. Bunlardan en çok gündemde olan 
'elektr�kl� araç teknoloj�s�' d�r. 2010 y�l�ndan �t�baren elektr�kl� otomob�ller�n kullan�m� yayg�nla�maya 
ba�lam��t�r.

Dünyada bu konuda b�rkaç �rma öncü rolünü üstlenm��, d��er �rmalar da bu yen�l�kç� ak�mdan ger� kalmamak 
ad�na çal��malar yapmaktad�r. Dünyada elektr�kl� araç sat���nda öneml� say�lara er���lm�� olmas�na ra�men 
ülkem�zde beklenen sat�� rakam�na er���lemem��t�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklar�n� kullanarak elektr�kl� golf arabalar�n bataryalar�n�n �arj 
ed�lmes� üzer�ne çal��malar yapmaktad�r. Araba hareket ve park hal�nde �ken de �arj ed�lmes� sa�lanmaktad�r. 

Günlük ev ve �� ya�am�m�zda öneml� oranda alternat�f ak�m kullan�r�z ve kulland���m�z ayg�tlar 220 Volt AA 
ger�l�mle çal���r. Dünyada elektr�k �ebekes�nde b�r standart olmad��� g�b�, elektr�kl� otomob�llerde ve �arj 
c�hazlar�nda da tam b�r b�rl�ktel�k sa�lanamam��t�r. 

Ayr�nt� Teknoloj�ler�; Elektr�kl� otomob�ller�n�z ev�n�zde �arj edeb�lece��n�z 2. t�p �arj c�haz� konusunda 
çal��malar�n� sürdürmekted�r. 2. t�p �arj c�hazlar�, elektr�kl� otomob�l�n, evdek� elektr�k �ebekes�nden yararlan�larak 
yakla��k 6-8 saatte �arj olmas�n� sa�layarak batarya ömürler�n�n uzun olmas�n� sa�lamaktad�r.

Elektr�kl� otomob�ller�n ülkem�zde yayg�nla�mas� �le b�rl�kte otomob�l �arj c�hazlar� konusunda da �y� ürün 
bulmakta öneml� aç�k olu�acakt�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler� yapmakta oldu�u çal��malarla, ülkem�z�n elektr�k �ebekes�n�n de�erler�n� temel alan b�r 
++ yakla��mla Elektr�kl� �arj Alet� �ht�yac�n�z� A kal�tede kar��lamaktad�r.

Elektrikli Araç (EA) Şarj Teknolojisi
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Günümüzde p�yasada çok çe��tl� ve fazla say�da ürün bulunmakta; bu ürünlerle �lg�l� herhang� b�r sorun 
oldu�unda �se gerekl� deste�� verecek yetk�l� k���ye ço�u zaman ula��lamamaktad�r.

P�yasada olan her ürün ya da markan�n, garant� belges� ve kullan�m k�lavuzunun yan� s�ra, b�r de yetk�l� serv�s�n�n 
bulunmas� gerekmekted�r. Tüket�c�n�n Korunmas� Hakk�nda Kanunda da, bu do�rultuda hükümler 
bulunmaktad�r.
 
Ayr�nt� Teknoloj�ler�, çözüm �steyen mü�ter�ler�n�n herhang� b�r sorunla kar��la�mamas� �ç�n sundu�u çözümlerde 

++A  teknoloj�ler� uygulamaktad�r.
 
Ayr�nt� Teknoloj�ler� yapm�� oldu�u uygulamalarda ve sat���n� yapt��� ürünlerde sorun olu�mas� durumunda, yasal 
süreden daha k�sa sürede sorunu çözmek �ç�n 'Yetk�l� Serv�s' h�zmet�ne ba�lam��t�r.

Türk Standartlar� Enst�tüsü (TSE) taraf�ndan yap�lan �nceleme sonucunda:
� TS 13242 B�lg�sayar A�� B�le�enler� ve S�stemler�,
� TS 13381 Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklar�n� Kullanarak Elektr�k Enerj�s� Üreten S�stemler konusunda sat�� sonras� 
H�zmet Yeterl�l�k Belges� alm�� ve Yetk�l� Serv�s H�zmet� verme yetk�s� kazanm��t�r.

Sat�� yapan tüm �rmalar, tüket�c� yasas� gere��, sat�� veya kurulumun tamamlanmas�ndan sonrak� �k� (2) y�l �ç�n 
garant� vermek zorundad�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, yap�lan ��� b�r payla��m unsuru olarak görerek s�z mü�ter�ler�ne yasal tan�mlardan daha 
�y�ler�n� sunmak üzere çal��malar�n� sürdürmekted�r.

Yetkili Servis Hizmeti
Bakım, Onarım ve Teknik Destek 
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süreden daha k�sa sürede sorunu çözmek �ç�n 'Yetk�l� Serv�s' h�zmet�ne ba�lam��t�r.

Türk Standartlar� Enst�tüsü (TSE) taraf�ndan yap�lan �nceleme sonucunda:
� TS 13242 B�lg�sayar A�� B�le�enler� ve S�stemler�,
� TS 13381 Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklar�n� Kullanarak Elektr�k Enerj�s� Üreten S�stemler konusunda sat�� sonras� 
H�zmet Yeterl�l�k Belges� alm�� ve Yetk�l� Serv�s H�zmet� verme yetk�s� kazanm��t�r.

Sat�� yapan tüm �rmalar, tüket�c� yasas� gere��, sat�� veya kurulumun tamamlanmas�ndan sonrak� �k� (2) y�l �ç�n 
garant� vermek zorundad�r.

Ayr�nt� Teknoloj�ler�, yap�lan ��� b�r payla��m unsuru olarak görerek s�z mü�ter�ler�ne yasal tan�mlardan daha 
�y�ler�n� sunmak üzere çal��malar�n� sürdürmekted�r.

Yetkili Servis Hizmeti
Bakım, Onarım ve Teknik Destek 







AYRINTI	TEKNOLOJİLERİ	LTD	ŞTİ.

Çetin	Emeç	Bulvarı	No:	33/8		06430		Çankaya	/	Ankara	/	TU� RKI�YE
Telefon:	+90	312	481	81	45 •	+90	507	960	90	16	•	Belgegeçer:	 	+90	312	481	81	56

info@atrintiteknolojileri.com.tr
www.ayrintiteknolojileri.com.tr

"Katalog	içindeki	yazıların	tüm	hakları	saklıdır.	Yazılı	izin	alınmadan	hiçbir	biçimde	kullanılamaz.	"		
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