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2020 yılında da müşteri odaklı 
yaklaşımımızla yeni ürünler 
ve hizmetler sunmak için hep 
birlikte çalışacağız
Değerli okurlarımız;

Pozitif Enerji Dergisi’nin 2020 yılı 
ilk sayısından hepinize merhaba…

25. yılımızı kutladığımız çok özel 
bir yılı geride bıraktık. İnsana ya-
pılan yatırımın her zaman en 
önemli yatırım olduğunu bir kez 
daha gördük. Bu bağlamda ya-
zıma 25. yıl sevincimizi bizimle 
paylaşan iş ortaklarımıza, müş-
terilerimize ve çalışanlarımıza te-
şekkürlerimi sunarak başlamak 
istiyorum. 

Teksan olarak zor bir yılı daha bü-
yüyerek kapatmanın haklı guru-
runu yaşıyoruz. 2019 yılında tüm 
sektörlerde olduğu gibi jenera-
tör sektöründe de iç pazarda bir 
daralma söz konusuydu. Tek-
san olarak ihracat kabiliyetimiz-
le iç pazardaki daralmanın olum-
suz etkilerini en aza indirgemeyi 
başararak büyüme ivmemizi ko-
ruduk. 

Çeyrek asır önce ‘güven’ teme-
li üstüne inşa ettiğimiz marka-
mızla bugün 130’dan fazla ülke-
de tercih edilmekten büyük mut-
luluk duyuyoruz. İhracatımızda-
ki artış trendini ve çift haneli bü-
yüme trendimizi bu yıl da sürdür-
mek hedefindeyiz. Teksan olarak 
2020 yılında da müşteri odak-
lı yaklaşımımızla yeni ürünler ve 
hizmetler sunmak için faaliyetle-
rimize devam edeceğiz. 

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
değişik bölgelerinden 130’dan 

fazla ülkeye dizel ve gazlı 
jeneratörler, kojenerasyon-
trijenerasyon paketleri, ay-
dınlatma kuleleri, portatif je-
neratörler, hibrit güç sistem-
leri, biyogaz çözümleri, satış 
sonrası servis ve yedek par-
ça çözümleri gibi geniş bir 
yelpaze ile hizmet veriyoruz. 
Küresel pazardan aldığımız 
payı artırmak en önemli he-
deflerimiz arasında yer alı-
yor. Bunun için de yeni pa-
zarlara açılmanın, mevcut 
ülkelerdeki performansımı-
zı artırmak için de yatırımla-
rımıza hız kesmeden devam 
etmenin önemini biliyoruz. 

Geçtiğimiz yılın sonunda 
İngiltere’de açtığımız ofisi-
miz ihracat yapılanmamızda 
markamız açısından önem-
li bir eşikti… Önümüzdeki yıl-
larda farklı kıtalarda bölge 
üssü olacak ofislerimizin sa-
yısını daha da artırmayı he-
defliyoruz. 

edİTÖrden / EDITOR+ 

 “Fayda” eksenİnde çalışmalara yoğunlaşacağımız 
2020 yılına büyük bİr heyecan ve yüksek moralle 
başladık.  müşterİlerİmİz, İş ortaklarımız ve 
çalışanlarımızla 2020 yılında daha da güçlenerek 
büyümeyİ hedeFlİyor, hepİnİze bol kazançlı 
ve güzel bİr yıl dİlİyoruz. yenİ sayılarımızda 
buluşmak üzere, keyİFlİ okumalar…

elif ATA erdUrAn
Teksan Yönetim kurulu Üyesi
Member of the Board of Teksan 
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We will work together also in 2020 to 
present new products and services with 
our customer-oriented approach.
Dear readers;

Greetings from the first issue 
of Positive Energy Magazine in 
2020…
We left a very special year 
behind where we celebrated 
our 25th anniversary. We once 
again saw that investing in 
people is always the most 
important investment. In this 
context, I would like to start 
my note with thanks to our 
business partners, customers 
and employees who shared 
our 25th anniversary joy with 
us.
As Teksan, we are proud 
to close another difficult 
year with growth. In 2019, 
as in all sectors, there 
was a contraction in the 
uninterrupted power systems 
sector in the domestic market. 
As Teksan, we managed 
to minimize the negative 
effects of the contraction in 
the domestic market with 
our export capability and 
maintained our growth 
momentum.
With our brand that we have 
built on the basis of ‘trust’ a 
quarter of a century ago, we 
are pleased to be opted for 
in more than 130 countries 
today. We aim to maintain the 

increasing trend in exports 
and double-digit growth 
trend this year as well. As 
Teksan, we will continue our 
operations in 2020 to provide 
new products and services 
with our customer-oriented 
approach.
We serve with a wide range 
of services such as diesel 
and gas generator sets, 
cogeneration-trigeneration 
packages, lighting towers, 
portable generator sets, 
hybrid power systems, biogas 
solutions, after sales service 
and spare parts solutions in 
Turkey as well as more than 
130 countries in different parts 
of the world. Increasing our 
share in the global market is 
among our most important 
goals. For this reason, we 
know the importance of 
getting into new markets 
and also continuing our 
investments without 
slowing down to increase 
our performance in existing 
countries.
Our office opening in the UK 
at the end of last year was an 
important threshold for our 
brand in our export structure… 
In the following years, we 
aim to increase the number 
of offices that will be regional 
bases on different continents.

We started 2020 Wıth 
great excıtement 
and hıgh motıvatıon 
and We Wıll Focus on 
Workıng on creatıng 
“beneFıt”.
We aım to groW 
stronger ın 2020 
Wıth our customers, 
busıness partners 
and employees, and 
We Wısh you all 
a proFıtable and 
pleasant year.
enjoy thıs ıssue and 
hope to meet you ın 
our next ıssues…



2005 yılında kurulan ar-ge departmanıyla 
2017 yılında türkiye’nin ar-ge merkezleri 

arasına katıldıklarını belirten teksan yönetim 
kurulu üyesi burak başeğmezler, şu ifadeleri 

kullandı: “çok güçlü bir ar-ge ekibimiz var. biz 
her zaman kimsenin yapmadığını yapmaya, 
kimsenin gitmediği yerlere gitmeye çalıştık 

ve bunda da başarılı olduk. enerji verimliliğini 
temel alan kojenerasyon ve trijenerasyon 

teknolojisini geliştiren ilk yerli şirketiz. daha 
önce bunları yapan yabancı şirketler vardı 

ama yerli olarak ilk teksan bu teknolojiyi 
uyguladı.  hibrit jeneratör ve güç çözümlerini 
türkiye’de üreten ilk şirketiz. dünyada da bu 
teknolojiye sahip az sayıdaki şirket arasında 

sayılıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de 
yenilikçi üretim anlayışımızla sektörümüzde 

öncü rol oynamaya devam edeceğiz”

Teksan YöneTİm kurulu ÜYesİ 
Burak Başeğmezler

“ENErJİ vErİMlİlİğİNİ 
TEMEl AlAN 
KoJENErASyoN vE 
TrİJENErASyoN 
TEKNoloJİSİNİ gElİşTİrEN

İlK yErlİ şİrKETİz

YAkIn PlAn / CLOSE UP+ 
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teksan board member burak başeğmezler indicated that they have started their r&d 
department in 2005 and by 2017, they took their place among the r&d centers in 
turkey, and he added: “We have a very strong r&d team. We always tried to do what no 
one has ever done, to go to places where no one has ever gone, and we succeeded. We 
are the first domestic company to develop cogeneration and trigeneration technology 
based on energy efficiency. previously, there were foreign companies doing these, 
but teksan was first to implement this technology locally. We are the first company 
to produce hybrid generators and power system in turkey. We are among the few 
companies in the world that have this technology. We will continue to play a leading role 
in our sector in the long view with our innovative production approach.”

başeğmezler stated that 
when we consider turkey’s 
genset market in terms of 
diesel and gas generator 
sets and cogeneration and 
trigeneration systems, the 
market value approximately 
$ 500 million, and he added, 
“there are many international 
and local brands operating 
in the domestic market. 
although our industry 
has significant potential 
especially in export and 
partially benefits from the 
advantages of turkey’s 
geographical location, it has 
the potential to do much 
more and get a much larger 
market share.” başeğmezler 
emphasized that at this point 
our companies should work 
more on export, and added 
that the leading countries for 
turkish genset market are 
ıraq, algeria, azerbaijan and 
russia.

“WE ARE THE FIRST DOMESTIC 
COMPANY TO DEVELOP 
COGENERATION AND 
TRIGENERATION TECHNOLOGY 
BASED ON ENERGY EFFICIENCY”

teksan board member burak başeğmezler
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türkiye jeneratör pazarını 
dizel ve gazlı jeneratörler 
ile kojenerasyon ve 
trijenerasyon sistemleri 
kapsamında ele alındığında 
yaklaşık 500 milyon dolarlık 
bir pazar büyüklüğü olduğunu 
belirten başeğmezler, “yurt 
içi pazarda uluslararası ve 
yerli pek çok marka faaliyet 
gösteriyor. Özellikle ihracatta 
önemli potansiyele sahip 
olan sektörümüz türkiye’nin 
coğrafi konumunun 
avantajlarından kısmen 
faydalansa da çok daha 
fazlasını yapabilecek ve 
pazardan çok daha büyük 
pay alabilecek potansiyele 
sahip” dedi. teksan olarak 
bu noktada firmalarımızın 
ihracat noktasında daha çok 
çalışması gerektiğinin altını 
çizen başeğmezler, türkiye 
jeneratör sektörü açısından 
öne çıkan pazarların ırak, 
cezayir, azerbaycan ve rusya 
olduğunu sözlerine ekledi.  

Kendinizden kısaca bahseder mi-
siniz?
1978 tarihinde Lefkoşa’da doğdum. Ya-
kın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elekt-
ronik Mühendisliği bölümünü bitirdik-
ten sonra dört yıl Prota Mühendislik’te 
çalıştım. 2005 yılında kendi şirketimiz 
olan Teksan’ın Ar-Ge bölümünde çalış-
maya başladım. Bir işi iyi yapmanın yo-
lunun o işin mutfağından geçtiğine ina-
nırım. Bu doğrultuda bugüne kadar şir-
ketimiz bünyesinde bulunan pek çok 
departmanda çalıştım. Teksan’daki ça-
lışma hayatıma şu an Satıştan Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi olarak de-
vam ediyorum. Aynı zamanda Elektrik 
ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nde 
(TET) Yönetim Kurulu Üyesi olarak sek-
törümüzü temsil ediyorum.
Özel hayatımda ise ailem ve arkadaşla-
rım ile zaman geçirmek benim için çok 
kıymetli… Hem beden hem ruh sağlı-
ğına önemli katkıları olan Tayland kö-
kenli bir spor olan Muaythai de haya-
tımda önemli bir yer tutuyor. 

Could you tell us a little about yourself?
I was born in 1978 in Nicosia. After graduating from Near East 
University Electrical and Electronics Engineering Department, 
I worked at Prota Engineering for four years. In 2005, I 
started to work in the R&D department of our own company 
Teksan Generator. I believe that the way of doing a job well is 
to learn the tricks of the job. In this direction, I have worked in 
many departments within our company. I continue my career 
in Teksan as a Board Member Responsible for Sales. At the 
same time, I represent our industry as a Board Member of 
the Electrical and Electronics Services Exporters’ Association 
(TET). In my social life, spending time with my family and 
friends is priceless for me... Muay Thai, a Thai-based sport 
that has important benefits to both physical and mental 
health, takes an important place in my life.
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Dünyada ve Türkiye’deki jeneratör pazarından 
bahseder misiniz?
Türkiye jeneratör pazarını dizel ve gazlı jeneratörler 
ile kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri 
kapsamında ele aldığımızda yaklaşık 500 milyon 
dolarlık bir pazar büyüklüğünden söz edebiliyoruz. 
Yurt içi pazarda uluslararası ve yerli pek çok marka 
faaliyet gösteriyor. Özellikle ihracatta önemli 
potansiyele sahip olan sektörümüz Türkiye’nin 
coğrafi konumunun avantajlarından kısmen 
faydalansa da çok daha fazlasını yapabilecek 
ve pazardan çok daha büyük pay alabilecek 
potansiyele sahip. Bu noktada firmalarımızın 
ihracat noktasında daha çok çalışması gerekiyor. 
Türkiye jeneratör sektörü açısından öne çıkan 
pazarlar; Irak, Cezayir, Azerbaycan ve Rusya olarak 
dikkat çekiyor.
Hızla artan nüfus, teknolojinin hayatın her 
alanında kullanılıyor olması ve gelişmekte olan 
ülkelerde ivme kazanan alt yapı yatırımları 
sebebiyle enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen 
gün artıyor. Mevcut kaynaklarla bu ihtiyaç tam 

olarak karşılanamadığı için enerji arzı jeneratör 
gibi kesintisiz güç çözümleri ile karşılanıyor. Bu da 
sektörümüzü tüm dünya için önemli ve gelişime 
açık kılıyor.  

Hızla gelişen ve değişen teknolojik gelişmeler ile 
birlikte jeneratör sektörünü önümüzdeki yıllarda 
nasıl bir gelecek bekliyor?
Günümüzde sağlıktan eğlenceye, iletişimden iş 
geliştirmeye, hemen hemen hayatın her alanına 
elektronik nesneler yön verirken tüm dünya için 
kesintisiz enerji kritik önem taşıyor. Buna bağlı 
olarak kesintisiz enerjinin garantörü olan jeneratör 
sektörü ihtiyaçlara uyumlu olarak büyüyor. Bu 
noktada önümüzdeki yıllarda dünyadaki enerji 
ihtiyaç ve talebi arttıkça jeneratör pazarındaki 
büyümenin de artacağı görülüyor. Talebin 
artmasına karşın petrol rezervlerinin giderek azalıp 
fiyatlarının artması ise farklı enerji kaynaklarını 
kullanmayı biyogaz, hibrit gibi yeni ve sürdürülebilir 
kesintisiz güç çözümleri geliştirmeyi stratejik önem 
taşıyan bir seviyeye getiriyor.

YAkIn PlAn / CLOSE UP+ 

son dÖnemde Özellİkle 
operasyonel gİderlerİ 
düşürmeye yÖnelİk çÖzümlere 
doğru kayma da dİkkat 
çekİyor. Örneğİn; teksan 
olarak müşterİlerİmİze 
sunduğumuz uzaktan İzleme 
ve yÖnetİm sİstemİ çok rağbet 
gÖrüyor. gsm ve İnternet 
teknolojİlerİnİn kullanıldığı 
uzaktan İzleme ve yÖnetİm 
sİstemİ sayesİnde ürünün 
çalışma perFormansı, yakıt 
durumu sahaya İnmeden 
süreklİ kontrol altında 
tutulabİlİyor ve gerektİğİ 
durumlarda uzaktan 
müdahale edİlebİlİyor.
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Could you talk about the generator market in Turkey 
and in the world?
When we consider Turkey’s gensets market in terms 
of diesel and gas generator sets and cogeneration 
and trigeneration systems, we can talk about a market 
value of approximately $500 million. There are many 
international and local brands operating in the domestic 
market. Although our industry has significant potential 
especially in export and partially benefits from the 
advantages of Turkey’s geographical location, it has the 
potential to do much more and get a much larger market 
share. At this point our companies should work more on 
export. The leading countries for Turkish genset market 
are Iraq, Algeria, Azerbaijan and Russia.
The need for energy is increasing day by day due to the 
rapidly increasing population, the fact that technology is 
used in all areas of life and the infrastructure investments 
that have gained momentum in developing countries. 
Since this need is not fully met with the available 
resources, the energy supply is met by uninterrupted 
power solutions such as gensets. This makes our sector 
important for the whole world and open to development.

What kind of future awaits the genset sector in 
the coming years with the rapidly developing and 
changing technological developments?
Today, from health to entertainment, from communication 
to business development, almost every area of life is 
guided by electronic objects and uninterrupted energy 
becomes critical for the whole world. Accordingly, the 
genset sector that is the guarantee of uninterrupted 
energy, is growing in line with the needs. At this point, 
as the global energy need and demand increases in the 
coming years, we can see that the growth in the genset 
market will increase as well. Despite the increasing 
demand, the gradual decrease in oil reserves are and 
the increase in prices brings it to a strategically important 
level to use different energy sources and to develop new 
and sustainable uninterruptible power solutions such as 
biogas and hybrids.

SoN yıllArA BAKTığıMızdA JENErATör 
KullANıMıNdA hANgİ SEKTörlErdE 
hArEKETlİlİK yAşANıyor?
Yakın geçmişe kadar hastaneler, sanayi tesisleri, fabrikalar, 
AVM’ler gibi elektriğin olmazsa olmaz olduğu yerlerde 
mutlaka kullanılan jeneratörler; akıllı binalar ve kentlerden 
bahsettiğimiz bu günlerde büyük konut projelerinin, inşaat 
ve alt yapı çalışmalarının da ayrılmaz bir parçası.

When We look at recent years, WhIch 
sectors seem to be actIve In generator use?
Until recently, gensets have certainly been used in places 
where electricity is a must, such as hospitals, industrial 
plants, factories, shopping malls; yet nowadays, when we 
are talking about smart buildings and cities, it is also an 
integral part of large housing projects, construction and 
infrastructure works.

recently, the shıFt toWards 
solutıons aımed at reducıng 

operatıonal costs ıs also 
noteWorthy. For example; 

the remote monıtorıng and 
management system that We oFFer 

to our customers ıs ın hıgh demand. 
thanks to the remote monıtorıng 

and management system, 
Whıch uses gsm and ınternet 
technologıes, the product’s 

operatıonal perFormance, 
Fuel status can be monıtored 

contınuously Wıthout comıng out 
to the Fıeld and can be ıntervened 

remotely When necessary.



 En çok talep gören çözümlerden bahseder misiniz?
Ürünlerimiz arasında dizel jeneratörlerimiz pazardan en çok payı almaya 
devam ediyor. Ancak tüm sektörlerde olduğu gibi kesintisiz güç çözümleri 
sektöründe de önemli bir değişim fark ediliyor. Son yıllarda küresel ısınma ve 
iklim krizi gündemde. Buna bağlı olarak sürdürülebilirlik üzerinde en çok kafa 
yorulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Ülke yöneticileri, karar vericiler, 
şirketler ya da tüketiciler, giderek artan bir bilinçle yenilenebilir çözümlere 
yöneliyor. Bu noktada son yıllarda özellikle hibrit güç çözümlerimiz ve 
biyogaz sistemlerimiz yoğun ilgi görüyor. 
Sektörün geleceğinde yenilenebilir enerji çözümlerinin önemli yer 
tutacağının altını çizmek gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle hayvansal ve 
organik atıklardan elde edilen biyogaz, ekonomik ve çevreci özellikleri ile 
olduğu kadar kırsal kalkınmaya doğrudan etki eden bir çözüm olarak da 
dikkat çekiyor. Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa’daki pek çok 
ülkeden fazla olan Türkiye’de potansiyeline nazaran çok az sayıda 
biyogaz tesisi bulunduğunu da üzülerek belirtmek isterim. Teksan 
olarak yenilenebilir enerji noktasında da öncü rol oynayarak 
önemli projeler için biyogaz çözümlerimizle hizmet veriyoruz. 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için bu tarz 
projelere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 
dönemlerde endüstriyel tesisler için kojenerasyon ve biyogaz 
projelerine ağırlık vermeyi hedefliyoruz. 

TEKSAN olarak gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?
Ar-Ge ve inovasyon konusunda sektörümüzde gerçekleşen 
hemen her yenilik ve ilkte şirketimizin imzası var. Bunu 
da ilk günden itibaren vizyonumuzu Ar-Ge yatırımları ile 
kendi teknolojisini geliştiren ve dünya pazarlarında bu 
şekilde farklılaşacağına inanan bir şirket olma üzerine 
inşa etmemizden kaynaklanıyor. Ar-Ge departmanımızı 
2005 yılında kurduk ve 2017 yılında da Türkiye’nin Ar-
Ge merkezleri arasında katıldık. Çok güçlü bir Ar-Ge 
ekibimiz var. Biz her zaman kimsenin yapmadığını 
yapmaya, kimsenin gitmediği yerlere gitmeye çalıştık 
ve bunda da başarılı olduk. Enerji verimliliğini temel 
alan kojenerasyon ve trijenerasyon teknolojisini 
geliştiren ilk yerli şirketiz. Daha önce bunları yapan 
yabancı şirketler vardı ama yerli olarak ilk Teksan 
bu teknolojiyi uyguladı.  Hibrit jeneratör ve güç 
çözümlerini Türkiye’de üreten ilk şirketiz. Dünyada 
da bu teknolojiye sahip az sayıdaki şirket 
arasında sayılıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde 
de yenilikçi üretim anlayışımızla sektörümüzde 
öncü rol oynamaya devam edeceğiz.

YAkIn PlAn / CLOSE UP+ 
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Can you tell us about the most demanded solutions?
Among our products, diesel generator sets continue to take the largest share from the 
market. However, as in all sectors, there is a significant change in the uninterrupted 
power solutions sector as well. Global warming and climate crisis are on the agenda 
in recent years. Accordingly, sustainability remains one of the most contemplated 
issues. Everybody, country leaders, decision makers, companies or consumers are 
turning to renewable solutions with increasing awareness. At this point, in recent 
years, especially our hybrid power solutions and biogas systems have received great 
interest. I should emphasize that renewable energy solutions will play an important 
role in the future of the sector. Biogas, especially from animal and organic waste, 
stands out as a solution with its economic and environmental features as well as its 
direct impact on rural development. The amount of the waste that can be converted 
into biogas is larger in Turkey than in many European countries, however I am sorry 
to say that there are relatively very few biogas plants compared to its potential. As 

Teksan, we also play a pioneering role in renewable energy and offer service with 
our biogas solutions for important projects. We know that there is a need for 
this kind of projects in Turkey to get rid of dependence on foreign sources of 
energy. In this respect, we aim to focus on cogeneration and biogas projects 
for industrial plants in the near future.

Can you tell us about your future goals in TEKSAN?
Almost every novelty and initiative happening in R&D and innovation 

in our sector is the work of our company. This is due to the 
fact that we have built our vision from the first day on 

being a company that develops its own technology 
with R&D investments and believes that this is 
the only way to differentiate in global markets. In 
2005 we have established our R&D department 
and by 2017 we took our place among the R&D 
centers in Turkey. We have a very strong R&D 
team. We always tried to do what no one has 
ever done, to go to places where no one has 
ever gone, and we succeeded. We are the first 
domestic company to develop cogeneration 
and trigeneration technology based on energy 
efficiency. Previously, there were foreign 
companies doing these, but Teksan was 
first to implement this technology locally. 

We are the first company to produce hybrid 
power systems in Turkey. We are among the 

few companies in the world that have this 
technology. We will continue to play a leading 

role in our sector in the long view with our 
innovative production approach.

teksan olarak kendİ kaynakları İle büyüyen, sektÖrden 
kazandığını yİne sektÖre yatıran bİr Fİrmayız. bugüne 
kadar olduğu gİbİ bundan sonra da ülke ekonomİsİne 

ve İstİhdamına katkı sağlayacak Faalİyetlerİmİz devam 
edecek. katma değerlİ üretİm ve İnovasyonun başarının 

en Önemlİ etkenlerİnden olduğunu düşünüyoruz. bu 
doğrultuda ar-ge ve teknolojİ yatırımlarımıza, makİne ve 

teçhİzat yatırımlarımıza devam etmeyİ planlıyoruz. ürün ve 
hİzmetlerİmİzİ tüm dünyaya tanıtmak İçİn de çalışmalarımıza 

hız kesmeden devam edeceğİz. İhracat şİrketİmİzİn 
büyüme vİzyonunda Önemlİ bİr paya sahİp. bu hedeFlerİ 

destekleyecek yenİ projelere odaklanmış durumdayız.

as teksan, We are a company that groWs Wıth ıts oWn 
resources and ınvests back What ıt has earned From 
the sector. as We have done so Far, We Wıll contınue our 
actıvıtıes that Wıll contrıbute to the natıonal economy 
and employment. We belıeve that value-added productıon 
and ınnovatıon are the most ımportant Factors For 
success. accordıngly, We plan to contınue our ınvestments 
ın r&d and technology and ınvestments ın machınery and 
equıpment. We Wıll contınue our operatıons to promote our 
products and servıces to the Whole World. export has an 
ımportant share ın our company’s groWth vısıon. We are 
Focused on neW projects to support these goals.
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310 bin metrekare alana 8 blok 
şeklinde yapılan Sivas Mer-
kez Yükseköğrenim Öğrenci 
Yurdu’nun toplam kapasitesi 10 
bin kişidir. 4 sosyal tesis, 1 yaşam 
merkezi, 2 açık fitness alanı, 4’ü 
açık 6 basketbol sahası, 2 kapa-
lı tenis kortu bulunan, ayrıca öğ-
renciler için halk eğitim merke-
zi gibi çeşitli aktivitelerin yapıla-
bileceği donatılarda mevcuttur. 
Teksan olarak Türkiye’nin en bü-
yük bu yurt projesinin kesintisiz 
enerjisini 14 adet 750 kVA’lık pri-
me senkron dizel jeneratör set-
leri ile sağladık. Türkiye’nin her 
yerindeki jeneratörlerimize 7/24 
hizmet verdiğimiz satış sonra-
sı hizmet ağımız ve tüm güve-
nilirliğimiz ile öğrencileri kesinti-
siz enerjinin güven ve konforu ile 
buluşturduk.

türkiye’nin tek 
seferde yapılan 
en büyük yurt 
projesi olan 
sivas merkez 
yükseköğrenim 
Öğrenci yurdu 
kesintisiz enerji 
için teksan’ı 
tercih etti. 

POWER OF TURKEY’S BIGGEST DORMITORY 
PROJECT IS ENTRUSTED TO TEKSAN 

sivas center higher education 
student dormitory, which is 

turkey’s largest dormitory 
project constructed in one 

go, has opted for teksan for 
uninterrupted power.

The total capacity of Sivas Center Higher Education Student Dormitory, which is 
built as 8 blocks on an area of 310 thousand square meters, is 10 thousand people. 
There are 4 social facilities, 1 living center, 2 outdoor fitness areas, 6 basketball 
courts 4 of which are open, 2 indoor tennis courts and areas for students for 
various activities such as public education center. As Teksan, we have provided 
uninterrupted power to Turkey’s largest dormitory project with 14 sets of 625 kVA 
prime synchronized diesel generators. The power requirement of the students 
have also been met with our after-sales service network which we provide 24/7 
service to our generators all around Turkey and wit all our credibility.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
YURT PROJESİ’NİN ENERJİSİ

TEKSAN’A EMANET

YUrT İçİ PrOJelerİ / PROJECTS IN TURKEY+ 

uzman satış yöneticisi
senior sales manager

nurettİn Önder



12 kat ve 15 bin metrekare kapalı alandan oluşan Medicana Kadıköy 
Hastanesi’nin enerji ihtiyacını Teksan, 3 adet 550 kVa yerli motorlu di-
zel jeneratör seti ile sağladı. İlk adım blok yükünü yüzde 100 üzeri-

ne alabildiği için, özellikle yerli motorlu dizel jeneratör seti tercih edildi. Yapılan 
mühendislik çalışmaları sonucunda Jeneratörler, hastane binası üzerine yapılan 
platform üzerine yerleştirildi. Jeneratörlerin kabin çevrelerine ses bariyeri uygu-
laması yapılarak çevreye yayacağı ses seviyesi minimuma düşürüldü. 
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kadıköy kızıltoprak’ta bulunan medicana kadıköy 
hastanesi kesintisiz enerji için teksan ile el sıkıştı.  

TEKSAN’DAN, MEDICANA 
KADIKÖY HASTANESİ’NE

KESİNTİSİz ENErJİ 
UNINTERRUPTED 
POWER FROM 
TEKSAN TO 
MEDICANA KADIKÖY 
HOSPITAL 
medicana kadiköy hospital in kadıköy 
kızıltoprak shook hands with teksan 
for uninterrupted energy.
Teksan will supply the power requirement 
of Medicana Kadıköy Hospital, which 
consists of 12 floors and a closed area of 15 
thousand square meters, with 3 sets of 550 
kVA domestic motor diesel genset sets. 
Since it can take on the first step block 
load 100 percent, especially the domestic 
engine diesel genset was preferred. As 
a result of the engineering studies, the 
gensets were placed on a platform built 
on top of the hospital building. A sound 
barrier was applied around the generator 
cabins in order to reduce the level of noise 
spreading around to a minimum. 

İstanbul anadolu bölge satış 
şefi  / ıstanbul anatolian 
side sales chief

erhan ceylan
uzman proje mühendisi
senior project engineer

samet bekİroğlu
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BİN 500 KONUTTAN OLUŞAN
SHARI MAMOSTAYAN 
PROJESİ’Nİ AYDINLATACAK

TEKSAN

ırak süleymaniye’de yapılan en büyük toplu konut 
projelerinden olan shari memostayan projesi, 
kesintisiz enerji için teksan’ı tercih etti. I

rak Süleymaniye’de 2019 yılında yapılan en bü-
yük toplu konut projelerinden olan Shari Me-
mostayan Projesi, 20 blok ve bin 500 konuttan 
oluşuyor. Kompleksin içinde olimpik yüzme ha-
vuzları, spor alanları, tenis kortu, yürüyüş alanla-

rı, çocuk parkları, sağlık alanları gibi birçok sosyal ya-
şam alanları bulunuyor. Shari Memostayan projesinde 
sistemin yedek güç ihtiyacının toplam 6600 kVA ola-
rak belirlenmesine sahanın fiziksel ve elektriksel du-
rumu göz önüne alındığında en iyi çözümün 6 adet 
1100 kVA’lık dizel jeneratör seti olduğuna karar verildi. 
Jeneratörler dış ortamda kabinli olarak konutlara ol-
dukça yakın bir bölgede konumlandırıldıklarından ses 
seviyesi proje açısından oldukça önemliydi.. 8 saat-
lik enerji kesintilerinde sitede yaşayanların jeneratör-
den kaynaklı seslerden en az seviyede etkilenmele-
ri için sahada gece/gündüz ses seviyesi ölçümleri ya-
pıldı. Teksan Mühendislik birimi tarafından yapılan bu 
ölçümler sonucunda 75dB @ 7 metre ses seviyesini 
sağlayacak özel konteyner tasarımları yapıldı. Dizayn 
edilen bu konteynerda hava emiş, hava atış ses sö-
nümleme panellerinin hesabı, hava akış analizleri he-
sapları özel programlarda simule edilerek raporlandı. 

Paralel Çalışma,
6 adet jeneratör seti, 400V gerilim seviyesinde senk-
ron çalıştırılarak yükseltici trafo ile gerilim 400V’tan 
33kV seviyesine çıkarılmakta ve enerji dağıtımı yük-
sek gerilim mertebesinde tüm sahaya yapılmaktadır. 
Sahada bulunan 12 adet dağıtım trafosu sayesinde 
yükseltilen gerilim 400V’a tekrar indirilerek konut-
ların enerji ihtiyacı minimum enerji kaybı ile sağlan-
maktadır. Teksan mühendisleri tarafından tasarlanan 
senkronizasyon panoları ile sahanın ihtiyacı kadar 
jeneratör çalıştırılarak yakıt ekonomisi elde edilmek-
tedir. Ayrıca bu senkron panoları sayesinde eş yaş-
landırma ve yük miktarına bağlı sayıda jeneratör seti 
çalışması sağlanmakta ve işletme bakım maliyetleri 
optimum seviyede tutulmaktadır. Böylece ekonomik 
bir çözüm sunulmuştur. 
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key account manager

Faruk eroğlu
proje mühendisi
project engineer

alİ kazan
uzman proje mühendisi
senior project engineer

m. burak yİğİter
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WILL POWER THE SHARI 
MAMOSTAYAN PROJECT 
WITH 1500 APARTMENTS 

TEKSAN

shari memostayan project, which is one 
of the largest mass housing projects in 
sulaymaniyah of ıraq, has opted for teksan 
generator for uninterrupted energy.

Shari Memostayan Project, which 
was constructed in 2019 and is one of 
the largest mass housing projects in 
Sulaymaniyah in Iraq, consists of 20 
blocks and 1,500 apartments. In this 
complex, there are many social living 
areas such as Olympic swimming pools, 
sports fields, tennis courts, walking areas, 
playgrounds, health areas.
In the Shari Memostayan project, system’s 
total backup power requirement was 
determined as 6600 kVA, considering the 
physical and electrical condition of the 
site, the best solution was found to be 6 
sets of 1100 kVA diesel gensets. Since the 
gensets are located outdoors in cabins 
close to the housings, the sound level has 
gained a significant importance for the 
project. 
In order to minimize the impact of genset 
noise to the inhabitants during the 
8-hour power cuts, day/night sound level 
measurements were performed on the 
site. As a result of these measurements 
made by Teksan  Engineering team 
unit, a specially designed container was 
produced to provide 75dB @ 7 meters 
noise level. The calculations for aspiration, 
air outlet noise damping panels and 
the air flow analysis calculations were 
reported by simulating in special software. 

Parallel Operation,
6 generator sets were synchronized at 400V 
voltage level and the voltage was increased 
from 400V to 33kV by an step up transformer 
and the energy distribution was done to the 
whole field at high voltage level. Thanks to 
12 distribution transformers in the field, the 
increased voltage was reduced to 400V again 
and the energy needs of the houses were 
provided with minimum energy loss. 
With the synchronization panels designed by 
Teksan engineers, fuel economy was ensured 
by operating the generator as much as the 
field needs. In addition, thanks to these 
synchronization panels, a number of generator 
sets were operated based on   automatic hours 
run balancing and load amount and operating 
maintenance costs were kept at optimum level 
and an economic solution was provided.

Fuel Tank,
For this region, where power outages are 
experienced for a long time, the capacity of diesel 
fuel tanks which will enable the operation of 
generator sets is very important. Daily fuel tanks 
have been designed for each generator set in the 
container and under the chassis, which will allow 
it to operate at 100% load without interruption 
for 10 hours. In case of decrease in the amount 
of fuel in daily fuel tanks, an automatic fuel filling 
system was installed in order to supply fuel from 
the main fuel tanks in the field.
In order to ensure  effective operation of the 
generators, the placement, selection and 
calculations of other electrical equipment 
have been made and the integration of the 
generator into the system has been made 
faster and easier. As a result, this project, which 
has been monitored for about 6 months, has 
successfully completed performance tests, noise 
tests, coordination tests with other electrical 
equipment and Teksan engineers have made 
the generator sets ready to perform.

Yakıt Tankı,
Kesintilerin uzun yaşandığı bu bölge 
için, jeneratör setlerinin çalışması-
nı sağlayacak olan dizel yakıt tank-
larının kapasitesinin önemi olduk-
ça fazladır. Her bir jeneratör seti için 
10 saat kesintisiz olarak yüzde 100 
yükte çalışmasını sağlayacak kon-
teyner içerisine, şase altına günlük 
yakıt tankları tasarlandı.
Günlük yakıt tanklarında yakıt mik-
tarının azalması durumunda saha-
daki ana yakıt tanklarından yakıt te-
darikinin yapılabilmesi için otoma-
tik yakıt dolum sistemi tasarlanıp, 
üretildi.
Jeneratörlerin sağlıklı bir şekilde 
çalışabilmesi için diğer elektriksel 
ekipmanların yerleşimi, seçimi, he-
sapları yapılarak jeneratörün siste-
me entegrasyonunun daha hızlı ve 
daha kolay yapılması sağlandı. 
Sonuç olarak yaklaşık 6 aydır ta-
kip edilen bu projede, sahada per-
formans testleri, ses testleri, diğer 
elektriksel ekipmanlar ile koordi-
nasyon testleri başarıyla tamamlan-
dı. Teksan mühendislerinin uzman-
lıkları sayesinde jeneratör setleri 
kendi üzerlerine düşen görevi yap-
maya hazır hale geldi.
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B
atı Kazakistan steplerinin altında, Paris şehrinin 
yaklaşık 4 kat büyüklüğündeki dev petrol rezer-
vi olan Tengiz Sahası, 1 millik derinliği ile dünya-
nın bilinen en derin sahasıdır. Tengizchevroil (TCO) 

’in Tengiz petrol sahasındaki işlerinin ana yükleniciliğini ya-
pan GATE(GAMA-TEKFEN), projede jeneratör setlerini temin 
edip, işletip ve TCO’ ya kiralama hizmeti vermektedir. TCO, 
Tengiz Petrol Sahası’nın mevcut üretim kapasitesini arttır-
mak yönünde FGP (Future Growth Project) projesini yürüt-
mektedir. Tengiz Petrol sahası 2 bin 500 kilometre kare yü-
zölçümüne sahip olup ‘’Super Giant Oil Field’’ olarak tanım-
lanmaktadır. TCO’ nun ana hissedarı olan Chevron Corpo-
ration dünya üzerinde birçok petrol sahası bulunan dev bir 
Oil&Gas firmasıdır. Teksan yaklaşık 6 ay içerisinde proje kap-
samında 33 adet 1400 kVA, 3 adet 560 kVA, 4 adet 167 kVA, 1 
adet 114 kVA ve 7 adet 67 kVA konteyner kabinli jeneratör seti 
birçok opsiyonu ile birlikte dizayn ve imal edilip sahaya sevk 
etti. Sahaya ulaşan jeneratör setlerine devreye alma süper-
vizörlük hizmeti Teksan tarafından verildi. Proje kapsamında 
Teksan tarafından imal edilen jeneratör setleri dual(ikili) ça-
lışacak şekilde imal edildi.

Under the steppes of Western Kazakhstan, Tengiz 
Oil Field where has a giant oil reserve nearly 4 times 
bigger than the city of Paris, is the deepest field 
known in the world with its 1 mile depth. GATE (GAMA-
TEKFEN), which is the main contractor of the works 
of Tengizchevroil (TCO) in Tengiz oil field, provides, 
operates and provides rental services to TCO in the 
project. TCO carries out the FGP (Future Growth 
Project) to increase the current production capacity of 
Tengiz Oil Field. Tengiz Oil field has an area of 2,500 
square kilometers and is defined as “Super Giant Oil 
Field”. Chevron Corporation, the main shareholder, is 
a giant Oil&Gas company with many oil fields around 
the world. Within approximately 6 months, Teksan has 
designed, manufactured and dispatched 33 sets of 1400 
kVA, 3 sets of 560 kVA, 4 sets of 167 kVA, 1 set of 114 
kVA and 7 sets of 67 kVA container canopied generators 
with many options. The supervision service for the 
commissioning of generator sets that reached the 
field was provided by Teksan. Within the scope of the 
project, generator sets manufactured by Teksan were 
designed to operate dually.

TENgİz pETrol SAhASı’NA 
48 AdET TEKSAN JENErATör
kazakistan’da 2 bin 500 kilometre kare yüzölçümüne sahip olan tengiz petrol 
sahası’na 48 adet jeneratör ile teksan kesintisiz enerji sağlayacak. 

48 TEKSAN 
GENERATORS FOR 
TENGİZ OIL FIELD
teksan will provide uninterrupted energy to 
tengiz oil Field, which has a 2,500 km² area in 
kazakhstan, with 48 generator sets.
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senior project engineer

umut çetİn



POZİTİF ENERJİ + POSITIVE ENERGY l 17 

n Konteynerin her iki yan tarafında çift kanatlı kapılar kullanılarak ba-
kım/işletme kolaylığı sağlanmıştır.
n  16 saat kapasitede çift cidarlı ana yakıt tankı konteyner içerinde ayrı 
bir bölmede konumlandırılarak, 8 saatlik günlük yakıt tankı kapasite-
si ile birlikte jeneratör setinin toplamda 24 saat çalışmasına yetecek 
kapasitede yakıt tankı kapasitesi sağlanmış olundu.
n  Konteyner içerisinde ana yakıt tankı odası ile jeneratör setinin bu-
lunduğu odayı ayıran duvar EI60 
sertifikalı imal edilmiştir. (EI 60: 
Yangın esnasında yangın çıkan bö-
lümden diğer bölüme 60 dakika 
boyunca yangın, ısı ve duman ile-
timi gerçekleşmeyecek ve duvarın 
bütünlüğü bozulmayacak.)
n  Konteyner içerisine akabilecek 
tüm sıvıların (soğutma sıvısı, yağ 
ve yakıt) konteyner dışına sızması-
nı engelleyecek konteyner içi taş-
ma havuzu ve sızıntı alarm sistemi.
n  Tüm yakıt tankları için aşırı dolu, 
taşma ve seviye bilgilerinin ku-
manda cihazına entegrasyonu ile 
son kullanıcı ve operatörün bilgi-
lendirilmesi sağlandı.
n  Jeneratör seti ve ekipmanları için 
ısıtıcılar kullanılmış olup ek olarak 
konteyner iç ortamını ısıtacak kon-
vektör tip ısıtıcılar kullanılarak so-
ğuk ortamda jeneratör setinin çalışması sorunsuz şekilde sağlandı. 
Isıtıcıların arızalanması durumunda son kullanıcı ve operatörün bil-
gilendirilmesini sağlandı.
n  Jeneratör setine bağlanacak olan güç kablolarının adet ve kesi-
ti fazla olduğundan konteyner içi taşma havuzu bütünlüğü bozma-
dan konteyner tabanından kablo giriş açıklığı oluşturuldu. Bu şekilde 
müşteri sorunsuz bir şekilde güç kablolarını konteyner içi çıkış şalte-
rine sorunsuz bir şekilde bağlayabildi.
n  Saha koşullarının zor olması nedeniyle, konteyner hava emiş açıklı-
ğında jeneratör seti çalıştığı zaman konteyner içerisine kar ve yağmur 
girişini engelleyecek davlumbaz imal edildi. 
n  Standart konteyner içi AC aydınlatmaya ek olarak acil durumlarda 
devreye girecek DC aydınlatma sistemi sağlandı.
n  Konteyner hava emiş ve atış açıklıklarında otomatik panjur kullanı-
larak jeneratör seti ortam koşullarından korundu.
n  Konteyner içi yangın algılama ve söndürme sistemi (FM200 gaz-
lı) sağlandı.
n  Harici tip (IP65) ve tip testi belgeli Dual ATS panosu dual(ikili) jene-
ratör setlerinin transferi için kullanıldı.
n  Son kullanıcı/operatörün jeneratör setlerinin durumunu izleyebil-
meleri için haberleşme altyapısı (RS 485 seri haberleşme, kuru kon-
tak sinyaller ve GSM/GPRS modem) kumanda sistemimiz içerisinde 
tesis edildi.

PRoJEDEKİ ÖNEMİ 
DETAYLAR;

n Ease of maintenance/operation is provided by using double wing 
doors on both sides of the container.
n A 16-hour capacity double-walled main fuel tank was placed in a 
separate compartment in the container, and with the 8-hour daily 
fuel tank capacity, a fuel tank with sufficient capacity to operate 
the generator set for 24 hours in total was provided.
n The wall separating the main fuel tank room and the room 

where the generator set is located 
in the container was manufactured 
with EI60 certificate. (EI 60: Fire, 
heat and smoke transmission will 
not occur during the fire, from the 
section where the fire has started to 
the other section and the integrity 
of the wall will not be damaged for 
60 minutes.) 
n In-container overflow pool and leak 
alarm system to prevent all liquids 
(coolant, oil and fuel) that may flow 
into the container from leaking out 
of the container.
n Informing the end user and 
the operator was provided by 
the integration of the overfilled, 
overflow and level information to 
the control device was provided for 
all fuel. 
n Heaters were used for the 
generator set and equipment, and 

in addition, by using the convector type heaters to heat the 
container’s interior, the problem-free operation of the generator 
set was ensured. In addition, informing the end user and operator 
in case of failure of the heaters was provided.
n Since the number and section of the power cables to be 
connected to the generator set was high, the cable entry opening 
was created at the bottom of the container without disrupting the 
integrity of the container overflow pool. In this way, the customer 
was able to seamlessly connect the power cables to the in-
container output switch.
n When the generator set operates in the container aspiration 
opening, a fume hood was manufactured to prevent snow and 
rain from entering the container.
n In addition to the standard in-container AC lighting, a DC 
lighting system to be activated in emergencies was provided.
n Generator set was protected from ambient conditions by using 
automatic shutters in container aspiration and air outlet openings.
n In-container fire detection and extinguishing system (with 
FM200 gas) was provided.
n Dual ATS control panel with an external type (IP65) and type 
test certificates were used for the transfer of dual generator sets.
n A communication infrastructure (RS 485 serial communication, 
dry contact signals and GSM/GPRS modem) was installed within 
our control system so that the end user/operator 

IMPoRTANT DETAILS of 
THE PRoJEcT;



T
ürkiye’nin kurumlar arasında gerçekleştirilen en büyük etkinlikle-
rinden biri olan Dragon Festivali bu yıl da tüm katılımcılarına ke-
yifli anlar yaşattı. 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde farklı sektörlerden 
pek çok markayı bir araya getiren festival Maltepe Orhangazi Şe-

hir Parkı’nda gerçekleşti. Dragon Festivali’nin 10’uncu yılı olması sebebiyle 
ödüller dağıtıldı. Teksan bu etkinliğin uzun yıllardır kesintisiz enerji spon-
sorluğunu üstlendiği için 10’uncu yıl ödülünü almaya hak kazandı. Festi-
valin en renkli ve enerjik takımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken 
Teksan ekibi izleyenlere ve rakiplerine keyifli anlar yaşattı. 

drAgoN FESTİvAlİ’NdEN 
TEKSAN’A 10’uNCu yıl ödÜlÜ
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Dragon Festival, one of Turkey’s biggest inter-corporate events, once again gave all 
participants a pleasant time. The festival, which brought together many brands from 
different sectors on 21st-22nd September 2019, took place in Maltepe Orhangazi 
City Park. The awards were presented due to the 10th anniversary of the Dragon 
Festival. Teksan has been awarded the 10th anniversary award for having been 
the uninterrupted energy sponsor of this event for many years. Teksan team, which 
attracted attention as one of the most colorful and energetic teams of the festival, 
offered a pleasant time for the audience and competitors.

10th ANNIVERSARY 
AWARD TO TEKSAN 

AT DRAGON 
FESTIVAL

TekSAn’dAn HABerler / NEWS FROM TEKSAN+ 
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E
nerji sektörüne sunduğu yenilikçi çözümler ile 
farklılaşan Teksan, İstanbul ve Kocaeli fabrikala-
rının yanı sıra Türkiye çapındaki Bölge Müdürlük-
lerindeki çalışanları ile İstanbul Ömerli’de düzen-
lediği Teksan Aile Pikniği’nde bir araya geldi. Tek-

san Yöneticileri ve çalışanlarının aileleri ile eğlenceli bir gün 
geçirdiği etkinlik bin 150 kişiyi bir araya getirdi. 
Teksan çalışanları ve aileleri piknikte güzel havanın tadı-
nı çıkarırken özellikle çocuklar kendileri için hazırlanan oyun 
parkları ve aktivitelerde çok eğlendiler. Etkinlikte, Teksan’ın 
kuruluşunun 25. yılı da kutlandı ve düzenlenen törende 5, 10, 
15, 20 ve 25 yıllık çalışanlara şirkete olan katkıları için teşekkür 
plaketi ile çeşitli hediyeler verildi. Teksan Aile Pikniği, bu yıl 
‘40. Sanat Yılı’nı kutlayan efsane müzik grubu Yeni Türkü’nün 
unutulmaz performansı ile renklendi. Hafızalara kazınan bir-
birinden güzel şarkılarını bu kez Teksan Ailesi için seslendir-
diler. Şarkılara coşkuyla eşlik eden Teksan çalışanları ve ai-
leleri doyasıya eğlendiler. Teksan Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Yunus Teksan, konserin sonunda Yeni Türkü’nün 
‘40. Sanat Yılı’nı kutlayarak müzik hayatındaki 40 yılın her biri 
için TEMA Vakfı’na bağışladıkları 40 fidan sertifikasını Derya 
Köroğlu’na takdim etti. 

TEKSAN ÇAlışANlArı vE AİlElErİ 
yENİ TÜrKÜ KoNSErİ İlE CoşTu
türkiye’nin dört bir yanındaki teksan çalışanları ve aileleri Ömerli’de düzenlenen piknikte buluştu. “Önce İnsan” felsefesi ile 
büyümesini sürdüren teksan, sektörde 25. yılını kutlamanın mutluluğunu bu başarıda emeği olan çalışanları ile paylaştı. 

TEKSAN EMPLOYEES 
AND THEIR FAMILIES 
HAD A BLAST 
AT YENI TURKU 
CONCERT 
Differentiating itself with its innovative solutions 
to the energy sector, Teksan Generator came 
together with its employees from Istanbul and 
Kocaeli factories as well as employees from 
Regional Offices throughout Turkey at the 
Teksan Family Picnic held in Omerli, Istanbul. The 
event, where Teksan executives and employees 
spent a fun day with their families, brought 
together 1150 people. While Teksan employees 
and their families enjoyed the beautiful weather 
at the picnic, especially the children enjoyed the 
playgrounds and activities set up for them. The 
25th anniversary of Teksan was also celebrated 
and employees who have been working for 5, 10, 
15, 20 and 25 years were presented a thank you 
plaque and various gifts for their contributions 
to the company.
Teksan Family Picnic became more amusing 
with the unforgettable performance of the 
legendary music group Yeni Türkü celebrating 
their 40th year in music. They performed their 
beautiful unforgettable songs for Teksan family. 
Teksan employees and their families enjoyed the 
songs and had a very good time. At the end of 
the concert, Teksan General Manager and Board 
Member Yunus Teksan congratulated Yeni Turku 
for their 40th year in music and presented Derya 
Köroğlu the certificate of 40 trees donated to 
TEMA Foundation for each of the 40 years in 
their music life.

teksan employees 
and their families 

from all around 
turkey came 

together at the 
picnic held in omerli. 

continuing to grow 
with the motto 
“people First”, 

teksan shared the 
joy of celebrating its 

25th anniversary in 
the sector with its 

employees.



Y
enilikçi çözümleri ile kesin-
tisiz enerjinin güvenilir adı 
Teksan, sektördeki 25. Yılı-
nı iş ortakları ve çalışanları ile 
Kapadokya’da kutladı. Hib-

rit güç sistemlerinden, kojenerasyon ve 
biyogazdan enerji üretimine kadar bir-
çok farklı alanda çözümler sunan Tek-
san, özel proje tasarımları ve müşteri 
odaklı hizmetleri ile farklılaşmakta ve 136 
ülkeye ihracat yapmaktadır. Teksan’ın 
Kapadokya’da gerçekleştirdiği buluşma-
ya, Türkiye ve yurtdışından iş ortakları ile 
çalışanlarından oluşan yaklaşık 160 kişi 
katıldı. Organizasyonun ikinci gününde 
gerçekleştirilen toplantıda Teksan Yö-
netim Kurulu Üyeleri Burak Başeğmez-
ler ve Ebru Ata Tuncer, şirketin 2019 yı-
lını değerlendiren ve 2020 hedefleri ile 
2028 vizyonunu ortaya koyan bir sunum 
yaptı. Türkiye ve dünya ekonomisindeki 
yaşanan gelişmeler paralelinde görüşler 
paylaşıldı, iş ortaklarından gelen sorular 
yanıtlandı. 
Teksan’ın 1994 yılındaki kuruluşu ve bu-

güne kadarki başarı hikâyesinin hem ku-
rucular hem de yıllardır şirkete emek ve-
ren çalışanların ağzından anlatıldığı, ikin-
ci kuşağın gelecek hedeflerine dair gö-
rüşlerini paylaştığı belgesel tadındaki 25. 
yıl filmi ise ilk kez Kapadokya’daki top-
lantıda gösterildi. Teksan’ın hayallerinin 
peşinden giden ve çok çalışarak bu ha-
yalleri gerçeğe dönüştüren kurucu viz-
yonu ve ‘güven’ üzerine inşa edilen güç-

lü marka algısı ile bugünlere ulaştığı vur-
gulandı. Duygusal anlar yaşanmasına 
sebep olan film izleyenlerden büyük al-
kış aldı.  
Teksan bayileri, üç gün süren organizas-
yon sırasında Kapadokya’nın tarihi ve 
doğal güzelliklerini keşfetmeyi de ihmal 
etmediler. Özellikle yurtdışından gelen 
misafirler Balon Turu başta olmak üze-
re gördükleri güzelliklere hayran kaldılar. 

TEKSAN 25. yılıNı İş orTAKlArı 
İlE KApAdoKyA’dA KuTlAdı

TekSAn’dAn HABerler / NEWS FROM TEKSAN+ 
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dizel jeneratör ile 1994 yılında sektöre adım atan teksan, 
sektördeki 25’inci yılını iş ortakları ve çalışanları ile kapadokya’da kutladı. 
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having stepped into 
the sector with a 
diesel genset in 1994, 
teksan celebrated its 
25th anniversary in 
cappadocia with its 
business partners and 
employees.

teksan 
celebrateD 

Its 25th 
annIversary 

WIth Its 
busIness 

Partners In 
caPPaDocIa

The reliable name of uninterrupted 
energy with its innovative solutions, 
Teksan celebrated its 25th anniversary in 
Cappadocia with its business partners 
and employees. Offering solutions in many 
different areas from hybrid power systems, 
to cogeneration and to producing energy 
from biogas, Teksan differentiates with 
its special project designs and customer-
oriented services and exports to 136 

countries. Around 160 people, including 
business partners from Turkey and abroad 
and employees attended the Teksan 
meeting carried out in Cappadocia, 
Turkey. At the meeting held on the second 
day of the event, Teksan Board Members 
Burak Başeğmezler and Ebru Ata Tuncer 
made a presentation evaluating the 
company’s annual performance in 2019 
and its objectives for 2020 and vision 

for 2028. Opinions in line with the recent 
developments in Turkey and global 
economy were shared and questions from 
business partners were answered.
The 25th anniversary film of Teksan 
was screened for the first time at the 
meeting in Cappadocia, which told 
about the foundation of Teksan in 1994 
and its success story to date through its 
founders and employees who worked for 
the company for years and also shared 
the views of the second generation on 
future objectives. It has been emphasized 
that Teksan has reached today with its 
founding vision that pursues dreams and 
turns them into reality by working hard and 
its strong brand perception built on ‘trust’. 
The movie brought emotional moments 
and received great applause from the 
audience.
Teksan dealers also discovered the 
historical and natural beauties of 
Cappadocia during the three-day 
organization. Especially the guests coming 
from abroad were amazed by the  
beauties they saw, especially the hot air 
balloon ride.



TekSAn’dAn HABerler / NEWS FROM TEKSAN+ 

22 l  POZİTİF ENERJİ + POSITIVE ENERGY

T
MMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi bu yıl 18-21 Ekim 
tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. Elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma ve otomasyon sektörlerinin bir araya geldiği organizas-
yon süresince Türkiye’nin ilk Kompozit kabinini sergileyen Teksan, aynı zamanda İstanbul Fabrika Müdürü Erdal Yaylamış’ın “Kojeneras-
yon Sistemleri ve Hibrit Güç Çözümleri’” başlıklı bir de sunumu ile yer aldı. Türkiye’de elektrik ve tesisat alanında sektör profesyonelle-

rinin bir araya geldiği en önemli organizasyonlar arasında bulunan Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde bu yıl da sektörde yaşanan yeni 
gelişmeler gündeme geldi. Etkinlikte; fuar, sempozyum, forum ve çeşitli oturumlar yer aldı. Teksan prototip olarak piyasaya sunduğu kompo-
zit kabin çözümü ile jeneratör tasarımındaki ezberleri bozarak yepyeni bir yaklaşımla yeniden yorumladığı kabiniyle katılımcıların dikkatini çekti.

TEKSAN 
vı. ElEKTrİK 

TESİSAT uluSAl 
KoNgrE vE 
SErgİSİ’NE 

KATıldı

The VI. Electrical Installation National Congress and Exhibition organized by TMMOB Chamber 
of Electrical Engineers İzmir Branch was held in Izmir on 18th-21st October this year. Displaying 
Turkey’s first composite canopy at the organization that brought together the electricity, 
electronics, energy, lighting and automation industries, Teksan also took part with a presentation 
done by Istanbul Factory Manager Erdal Yaylamış titled “Cogeneration Systems and Hybrid 
Power Solutions”. During this year’s Electrical Installation Congress and Exhibition, which is one 
of the most important organizations that brings together the industry professionals in electrical 
installation in Turkey, the developments in the sector were discussed. An exhibition, symposiums, 
forums and various sessions took place in the event. Teksan attracted the attention of visitors 
with its brand-new approach and redesigned composite canopy solution which breaks down the 
ordinary genset designs, was introduced to the market as prototype.

Organized by the Chamber 
of Electrical Engineers 

Izmir Branch of TMMOB, VI. 
National Electrical Installation 

Congress and Exhibition was 
held in Izmir between 18th-

21st October this year. 

TEKSAN ATTENDED THE VI. ELECTRICAL INSTALLATION 
NATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION

tmmob elektrik mühendisleri odası İzmir şubesi tarafından düzenlenen vı. elektrik tesisat 
ulusal kongresi ve sergisi bu yıl 18 - 21 ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi. 



N
ew Orleans’ta 
düzenlenen fu-
ara katılan fir-
malar, dünya-

nın dört bir yanından ge-
len katılımcılara ürünleri-
ni tanıtma fırsatının yanı 
sıra önemli iş bağlantıla-
rı gerçekleştirme şansı da 
yakaladılar. Amerika pa-
zarından aldığı payı artır-
mayı hedefleyen Teksan, 
Power-Gen Fuarı’nda UL 
sertifikalı ürünü ile dik-
kat çekti. Fuarda Teksan’ın 
ilgi gören bir diğer ürü-
nü ise yüksek performansı 
ile dikkat çeken mobil ay-
dınlatma kulesi oldu. Ha-
fif, fazla yer kaplamayan 
buna karşın yüksek aydın-
latma gücüne sahip ay-
dınlatma kulesi, elektrik 
enerjisinin olmadığı inşaat 
sahalarında enerji ihtiyacı-
nı karşılıyor.  

The companies participating in the 
exhibition held in New Orleans had the 
opportunity to present their products 
to the participants from all over the 
world and to make important business 
contacts. Aiming to increase its share in 
the American market, Teksan attracted 
interest with its UL certified product 
at the Power-Gen Exhibition. Another 
product of Teksan that drew attention 
in the exhibition was the mobile lighting 
tower with its high performance. The 
lighting tower, which does not take up 
much space, yet has a high lighting 
power, meets the energy need in 
construction sites where there is no grid.

teksan, enerji sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan power-gen Fuarı’na katıldı. dünyanın pek 
çok bölgesinden binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan power-gen Fuarı’nda ul sertifikalı jeneratör 
seti ve mobil aydınlatma kulesi ile katılan teksan, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 

teksan participated in the power-gen exhibition, one of the most 
important events in the energy sector. taking place with its ul 
certified generator set and mobile lighting tower in the power-gen 
exhibition that brings thousands of exhibitors and visitors from 
various regions of the world, attracted great interest from the visitors.

TEKSAN yENİlİKÇİ ÜrÜNlErİylE 
poWEr-gEN FuArı’NdAydı 

TEKSAN WAS AT THE POWER-GEN 
EXHIBITION WITH INNOVATIVE PRODUCTS
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İstanbul Avrupa Bölge Satış ve Teknik Servis Merkezi, 28 Ağustos tarihinde 
İkitelli’de açıldı.  Türkiye’nin dört bir yanındaki 10 bölge müdürlüğü ve 20’ye yakın 
bayisi ile 7/24 satış sonrası hızlı teknik destek ve bakım hizmetlerini müşterileriyle 
buluşturan Teksan, İkitelli’de açılan yeni ofisiyle gücüne güç kattı. 

İKİTEllİ 
BölgE oFİS 
AÇılışı

Istanbul European Regional Sales and Technical Service Center was opened 28th August in İkitelli. Providing 24/7 
after sales technical support and maintenance services to its customers with 10 regional offices and around 20 
local dealers throughout Turkey, Teksan has gained more strength with the opening of its new office in İkitelli.

OPENING OF IKITELLI REGIONAL OFFICE 



We took our place as the Flag Sponsor in Smart 
Building Technologies Electrical Systems (A-Tech 
2019) Exhibition held in Ankara Congresium on 21st-
23rd November. Teksan, with 25 years of experience, 
exhibited its products at the exhibition where 
technological products that could be used in the 
houses of the future had the opportunity to introduce 
themselves. Teksan presented Ecotorq engine 
generator set  among its products which is up to 10% 
more fuel-efficient than their European counterparts.

SMART HOMES ARE 
IN SAFE HANDS 
WITH TEKSAN
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TEKSAN İlE AKıllı 
BİNAlAr EMİN EllErdE
21-23 Kasım tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleşen Akıllı Bina 
Teknolojileri Elektrik Sistemleri (A-Tech 2019) Fuarında Bayrak sponsoru 
olarak yerimizi aldık. Geleceğin evlerinde kullanılabilecek teknolojik 
ürünlerin kendini tanıtma fırsatı yakaladığı fuarda 25 yıllık tecrübeye sahip 
Teksan’da ürünlerini sergiledi. Ürünlerin içerisinde % 100 yerli üretilen 
Avrupalı rakiplerine göre %10’a kadar yakıt tasarrufu sağlayan 
Ecotorq motorlu jeneratörünü de sergiledi.



T
eksan Enerji Buluşmaları, Teksan Satıştan Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler’in açılış konuş-
ması ile başladı. Bu yıl sektörde 25. Yılını kutlayan şirke-
tin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başeğmezler, “Sek-
törde 25 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Genç bir şirket olmamıza rağmen hızlı bir ilerleme göstererek pek 
çok başarıya imza attık. Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi arasında 
sıralanıyor, 130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 100 milyon 
euro ciroya ulaştık. DNA’mızda teknoloji ve inovasyon var, Ar-Ge 
Merkezimizin çalışmaları sayesinde yeni teknolojileri ülkemize ka-
zandırıyoruz” diye konuştu. 
Burak Başeğmezler’in konuşmasının ardından Teksan’ın 25. Yılı-
na özel hazırlanan film gösterildi. Teksan Enerji Buluşmaları’nın 

ENErJİ BuluşMAlArı’NıN 
İlKİNİ dÜzENlEdİ

TEKSAN 
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ORGANIZED THE FIRST 
OF ITS ENERGY MEETINGS

teksan

having left behind 25 years in the 
uninterrupted power systems sector, 
teksan organized the first energy 
meetings event. leading companies and 
representatives of the sector attended 
the event that reflected teksan’s 
innovative energy.
Teksan Energy Meetings started with the opening 
speech of Burak Başeğmezler, Teksan Generator Board 
Member Responsible for Sales. Başeğmezler gave 
information about the activities of the company which 
celebrated its 25th anniversary in the sector this year 
and said: “We are happy to leave 25 years behind in 
the sector. Although we are a young company, we have 
achieved many successes by making rapid progress. 
We are listed among the Top 500 Companies in 
Turkey, we export to more than 130 countries. We have 
reached an annual turnover of 100 million euro. We 
have technology and innovation in our DNA, and we 
bring new technologies to our country thanks to the 
efforts of our R & D Center.” After Burak Başeğmezler’s 
speech, Teksan’s 25th anniversary film was screened. 
The special guest of Teksan Energy Meetings was Emin 
Çapa, a well-known name in the world of economy. 
Çapa stated that the new developments in science 
and technology took place at an unprecedented pace 
and explained the effects of these developments on 
business and economy in a striking manner. Emin 
Çapa’ presentation was greatly appreciated where he 
indicated that Turkey was one of the few countries 
with the potential to move up to the level of developed 
countries, and emphasized that he believed that our 
country could make this leap in the light of reason and 
science and everyone had responsibilities for this. The 
event, which hosted important names from the energy 
sector, ended with a visit to the factory in Kocaeli Free 
Zone, with the largest genset production capacity in our 
country, where products that deliver Teksan energy to 
more than 130 countries are produced.

özel konuğu ise ekonomi dünyasının tanınmış ismi Emin 
Çapa oldu. Çapa, bilim ve teknolojideki yeni gelişmelerin 
baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğini belirterek bu geliş-
melerin iş dünyası ve ekonomiye etkilerini çarpıcı bir dil-
le anlattı. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkma potan-
siyeline sahip birkaç ülkeden biri olduğunu belirten Emin 
Çapa, akıl ve bilim ışığında ülkemizin bu sıçramayı yapabi-
leceğine inandığını ve bunun için herkese görev düştüğü-
nü vurguladığı sunumu ile büyük beğeni topladı.   
Enerji sektöründen önemli isimleri ağırlayan etkinlik, Teksan 
enerjisini 130’den fazla ülkeye ulaştıran ürünlerin üretildiği, 
ülkemizin en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip Ko-
caeli Serbest Bölge’deki fabrikanın gezilmesi ile son buldu. 

kesintisiz güç sistemleri sektöründe 25 yılı geride 
bırakan teksan, enerji buluşmaları etkinliğinin 
ilkini düzenledi. teksan’ın yenilikçi enerjisini 
yansıttığı etkinliğe, sektörün önde gelen 
şirketleri ve temsilcileri katıldı.
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Organize Sanayi Bölgesi etkinlikleri Ankara ve Çorlu’da gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe 700’e yakın ziyaretçi katılım sağ-
ladı. Ziyaretçilere ürünler ve çözümler hakkında bilgi aktaran Teksan yetkilileri sunumlar sonrasında gerçekleştirdikleri 
workshop uygulaması ile büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerin jeneratör ve bakımı hakkında merak ettikleri soruları, yetkin ve tec-
rübeli Teksan ekibinin çizim destekli anlatımları ile cevaplaması ziyaretçilerden tam not aldı. 

TEKSAN orgANİzE SANAyİ BölgESİ vE 
dİJİTAl BAKıM zİrvESİ ETKİNlİKlErİ

Organized Industrial Zone activities took place in Ankara and Çorlu. Nearly 
700 visitors participated in the event. Teksan officials gave information 
about products and solutions to the visitors and attracted great interest 
with the workshops they carried out after the presentations. The competent 
and experienced Teksan team received the thumbs up from the audience by 
answering the visitors’ questions about the generator and its maintenance 
with presentations supported by drawings.

TEKSAN ACTIVITIES OF 
ORGANIZED INDUSTRIAL 
ZONE AND DIGITAL CARE 
SUMMIT ACTIVITIES
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JENErATör SETİ odA 
yErlEşİMİ TAvSİyElErİ 
vE TEMEl olArAK 
yApılAN hATAlAr
hangi uygulama tipi (hastane, datacenter, 
konut, askeri tesis, fabrika vb.) olursa olsun, 
tesisin işletme faaliyetleri için güvenİlİr 
güç kullanmak şarttır. jeneratör seti  satın 
alma zamanı geldiğinde jeneratörün nerede 
konumlandırılacağı ve nasıl çalışacağını 
düşünmek çok önemlidir. jeneratörün bir oda/
bina içinde konumlandırılacağını düşünüyorsanız, 
tüm jeneratör odası tasarım gereksinimlerine 
uyduğunuzdan emin olmalısınız.

regardless of the type of application 
(hospital, datacenter, residence, 
military facility, factory, etc.), it is essential to 
use relıable poWer for the operating activities 
of the facility. When it is time to purchase a 
genset, it is crucial to consider where the gen 
set will be positioned and how it will be operated. 
ıf you plan to position the genset in a room/
building, you must make sure that you comply 
with all genset room design requirements.

INSTRUCTIONS AND 
RECOMMENDATIONS FROM TEKSAN  
FOR THE LAYOUT OF GENSET 
ROOM AND COMMON MISTAKES

uzman proje mühendisi
senior project engineer

umut çetİn
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Acil durum jeneratör setleri için gerekli alan gereksinimle-
ri bir mimarın bina tasarım listesinin başında yer almamak-
tadır. Özellikle büyük güçlerdeki jeneratörler fazla yer kapla-
dığı için gerekli olan alanların sağlanmasında problemler ya-
şanmaktadır. Bir bina/tesis tasarımının başlangıcında jenera-
törün ekipmanları ile birlikte sağlıklı çalışması için gerekli olan 
dizayn gerekliliklerini bu konuda uzman kişilere danışılarak 
bina tasarımının gerçekleştirilmesini tavsiye etmekteyiz.

1. JENERATÖR oDASI: 
Jeneratör ve ekipmanları (kumanda panosu, yakıt tankı, egzoz 
susturucu vb.) ile birlikte bir bütündür ve bu bütünlük dikkate 
alınarak tasarım yapılmalıdır.
Jeneratör odası zemini, sızan yağın, yakıtın veya soğutma sıvı-
sının toprağa geçmesini önlemek için sıvı geçirmez olmalıdır.
Jeneratör odası tasarımı “Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Jeneratör odası temiz, kuru, iyi aydınlatılmış, havadar olmalı, 
aşırı sıcak olmamalı, duman, yağ buharı, motor egzoz duma-
nı, vs. oda içine girmemelidir. 
Odada kullanılacak olan izolasyon vb. malzemeler yanmaz/
alev iletmez sınıfında seçilmelidir. 
Oda zemini ve kaidesi jeneratörün statik ve dinamik ağırlığı 
hesaba katılarak dizayn edilmelidir.

2. oDA DÜzENİ: 
Jeneratör odası kapı genişliği/yüksekliği jeneratör ve ekip-
manlarının odaya kolayca taşınabilmesine olanak verecek 
boyutlarda olmalıdır.
Jeneratör seti ekipmanları(Yakıt tankı, susturucu vb.) jenera-
töre yakın konumlandırılmalıdır. Aksi takdirde basınç kayıpları 
ve geri basınç artacaktır.
Kumanda panosu bakım/işletme personelinin kolay kullanımı 
açısından doğru konumlandırılmalıdır.
Periyodik bakımların yapılabilmesi için yeterli alana sahip 
olunmalıdır.
Acil durum kaçış kapısı olmalıdır ve acil durum kaçış güzerga-
hında personelin kaçışını engelleyecek bir ekipman vb.(Kablo 
tavası, yakıt borusu) olmamalıdır.
Oda içerisinde bakım/işletme kolaylığı için trifaze/monofaze 
priz, su hattı ve mümkünse hava hattı olmalıdır.
Jeneratörün günlük yakıt tankı harici tip ise yakıt boru tesisatı 
jeneratöre kadar sabit tesisat olmalıdır ve bu sabit tesisattan 
motora bağlantı motor vibrasyonunun tesisata iletilmemesi 
için esnek yakıt hortumu ile yapılmalıdır. Yakıt tesisatı zemin 
içinden bir kanal vasıtası ile tesis edilmesini önermekteyiz.
Güç ve kumanda kabloları yine ayrı bir kanalda tesis edilme-
lidir. Jeneratör start, ilk adım yüklenme ve acil stop gibi du-
rumlarda yatay eksende bir salınım yapacağından bağlana-
cak olan güç kablosu belli oranda bir pay bırakılarak bağlan-
malıdır.

The space requirements for emergency generator sets are not at 
the top of an architect’s list for the building design. Since large 
power gensets, in particular, take up more space, problems do 
occur when providing necessary areas for installation. At the 
beginning of a building / facility design, we recommend that the 
design of the generator is carried out in consultation with experts 
in order to ensure that the genset operates with its equipment in a 
healthy manner.

1- GENSET RooM: 
Genset and its equipments (control panel, fuel tank, exhaust 
silencer, etc.)  are integral together and this integrity should be 
considered at the design-phase.
The genset room floor should be liquid-tight to prevent leakage 
of oil, fuel, or cooling liquid from leaking into the soil.
Generator room design should comply with the requirements of 
regulation on Fire Protection.
The generator room should be clean, dry, well-lit, well-ventilated, 
not too hot and smoke, oil vapour, engine exhaust fumes, etc. 
should not enter into the room. 
Materials selected to be used in the room for insulation etc. 
should be of the non-flammable/flame retardant class. 
The floor and base of the room should be designed taking into 
account the static and dynamic weight of the genset.

2. RooM LAYoUT: 
The door width/height of the genset room should be such that 
the genset and its equipment can easily be moved into the room.
Genset equipment (fuel tank, silencer etc.) should be positioned 
close to the genset. Otherwise, pressure losses might occur and 
back-pressure might increase.
The control panel should be positioned correctly for the ease of 
use by maintenance/operating personnel.
Sufficient space should be available for the periodic maintenance.
There should be an emergency exit and no equipment (cable tray, 
fuel pipe) should be present on the emergency escape route that 
prevent personnel from evacuating the building.
There should be three-phase/single-phase sockets, water 
lines and if possible air lines available in the room for ease of 
maintenance/operation.
If the daily fuel tank of the generator is of external type, the fuel 
piping should be fixed up to the genset and the connection from 
this fixed installation to the engine should be made with a flexible 
fuel hose so that the engine vibration can not be transmitted to 
the installation. We recommend the fuel system to be installed via 
a duct through the ground.
Power and control cables should also be installed in a separate 
duct. Since the genset will oscillate on the horizontal axis in case 
of start, first step loading and emergency stop, the power cable to 
be connected should be connected by leaving a certain amount 
of clearance.

POZİTİF ENERJİ + POSITIVE ENERGY l 31 



+ 

3. HAVALANDIRMA: 
Jeneratör odası havalandırmasının iki temel amacı vardır; Je-
neratörün doğru bir şekilde çalışarak ömrünün kısalmamasına 
ve bakım/işletme personelinin rahat bir şekilde çalışabilmesi-
ne ortam sağlamaktır.

Jeneratör odası içinde, start 
anından sonra radyatör fanın-
dan dolayı bir hava sirkülasyonu 
başlar, alternatörün arkasında 
bulunan menfezden temiz hava 
girişi olur, motorun ve alterna-
törün üzerinden geçerek motor 
gövdesini belli bir derece soğu-
tur, ısınan hava radyatör önünde 
bulunan sıcak hava atış menfe-

zinden atmosfere atılır.
Havalandırmanın verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
hava emiş/atış açıklığının uygun boyutlarda olması gerekmek-
tedir.
Hava açıklıklarının korunması için pencerelere panjur yapıl-
malıdır. Panjur kanatçıkları hava sirkülasyonunu engelleme-
yecek boyutlarda açıklıklara sahip olmalıdır. Aksi takdirde geri 
basınç oluşturularak jeneratörün hararet yapmasına sebep 
olunur. Bu konuda yapılan en büyük yanlış trafo odalarındaki 
menfezlerde bulunan panjur kanatçık yapısı benzerinin jene-
ratör odalarında da kullanılmasıdır.
Jeneratör seti satın alınacak firmadan hava emiş/atış boyutu 
ve panjur detayı hakkında yardım alınmalıdır.
Radyatör ile hava atış penceresi arasında davlumbaz kulla-
nılmalıdır. Bu davlumbaz ile radyatör arasındaki bağlantı ça-
dır bezi/kanvas kumaşı gibi malzemeler kullanılarak jeneratör 
seti titreşiminin binaya iletilmesi engellenmelidir.
Havalandırmanın sıkıntılı olduğu odalar için havalandırma akış 
analizi yapılarak, havalandırmanın düzgün bir şekilde yapıla-
bileceği analiz edilmelidir.
Motor karter havalandırması bir hortum vasıtası ile radyatör 
önüne bağlanmalıdır. Bu şekilde yağ buharı odadan dış or-
tama kolayca atılmalıdır. Karter havalandırma hattına yağmur 
girmeyecek şekilde önlem alınmalıdır.
Gazlı yangın söndürme sistemi olan uygulamalarda otomatik 
panjur kullanılmalıdır.

4. YAKIT SİSTEMİ
Yakıt tankı ve kapasitesi “Binaların Yangından Korunması Hak-
kındaki Yönetmelik” gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Yakıt tankı betonarme veya metal taşma havuzu içerisinde te-
sis edilmelidir.
Tank havalandırması bina dışarısına taşınmalı veya tank ayrı 
bir odada tesis edilecek ise tank odasında havalandırma 
menfezi olmalıdır.
Yakıt boru tesisatı jeneratörün sıcak bölgelerinden ve egzoz 
hattında uzak olmalıdır.

3. VENTILATIoN: 
Ventilation of the genset room has two main purposes; they 
are to ensure that the life-cycle of the genset does not shorten 
by operating it correctly and to provide an environment for 
the maintenance/operation personnel so they can work 
comfortably.
In the genset room, right after the start, an air circulation 
begins due to the radiator fan, fresh air enters from the vent 
located behind the alternator. That air passes over the engine 
and the alternator, cools the engine body to a certain degree, 
and the heated air is discharged into the atmosphere through 
the hot air outlet located in front of the radiator.
For efficient ventilation the air inlet/outlet opening should be at 
suitable dimensions.
Louvres  should be fitted to the windows to protect the air 
outlets. The louver fins should have openings of sufficient 
dimensions to make sure that air circulation is not being 
blocked. Otherwise, the occurring back-pressure might cause 

the genset to overheat. The 
biggest mistake made in this 
regard in genset rooms is the 
use of louver fin structures of 
similar designs which are used in 
transformer rooms.
Information about air inlet/outlet 
openings sizes and the louver 
details, should be got consultancy 
and learnt from manufacturer.
A duct should be used between 

the radiator and the air discharge opening. The connection 
between this duct and radiator should be isolated using 
materials such as canvas cloth/ canvas fabric in order to 
prevent the vibration of the gen-set from being conducted to 
the building.
For rooms where ventilation is troubled, a ventilation flow 
analysis should be performed to analyse that ventilation can 
be performed properly.
The engine crankcase ventilation should be connected to 
the front of the radiator via a hose. In this way, oil vapour 
should be easily discharged from the room to the outside. 
Precautions should be taken so that rain water does not enter 
the crankcase ventilation line.
Automatic louvers systems should be used in applications with 
gaseous fire-extinguishing systems.
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4. fUEL SYSTEM
Fuel tank and its design should comply with the requirements of 
the regulation on Fire Protection.
The fuel tank should be installed in a concrete or metal bund.
The ventilation of the tank should be carried to outside of the 
building or if the tank is to be installed in a separate room, there 
should be a ventilation outlet openings in that room.
The fuel piping should be installed away from the hot zones of 
the genset and the exhaust line.
Black steel pipes should be used in fuel systems. Galvanized, zinc 
and similar metal pipes, that can react with fuel, should not be 
used. Otherwise, impurities generated by chemical reactions may 
clog the fuel filter.
Sparks (from grinder, etc.), flames(welding machine) and smoking 
should not be allowed in places where fuel is present. Warning 
labels must be assigned.
Heaters should be used for fuel systems installed in cold 
environments. Tanks and pipes should be protected with 
insulation materials.
Filling of the fuel tank should be considered and designed during 
the room design process.
Fuel tank and genset should be preferred to be positioned at the 
same level. If a different application is required, support from the 
genset manufacturer should be obtained.

5. ExHAUST SYSTEM
The exhaust system (silencer and pipes) is installed to reduce the 
noise from the engine and to direct the toxic exhaust gases to 
appropriate areas.
Inhalation of exhaust gases is a possible death hazard. 
Penetration of the exhaust gas into the engine reduces engine 
life. For this reason, it should be sealed to the appropriate outlet.
The exhaust system should consist of flexible compensator, 
silencer and pipes that absorb vibration and expansion.
Exhaust pipe elbows and fittings should be designed to 
expansions due to temperature.
When designing the exhaust system, the main objective should 
be to avoid back-pressure. The pipe diameter should not be 
narrowed in relation to the orientation and the correct diameter 
should be selected. For the exhaust pipe route, the shortest and 
least turning path should be selected.
A rain cap that is actuated via exhaust pressure should be used 
for vertical exhaust pipes.
The exhaust pipe and silencer inside the room should be 
insulated. Otherwise, the exhaust temperature increases the room 
temperature, thus reducing the performance of the genset.
The direction and outlet point of the exhaust gas is very 
important. There should be no residential, facilities and roads 
present in the direction of exhaust gas discharge. The prevailing 
wind direction should be taken into account.
Where there is constrain regarding the hanging the exhaust 
silencer on the ceiling, an exhaust stand can be applied.

Yakıt tesisatlarında siyah çelik boru kullanılmalıdır. Yakıt 
ile kimyasal tepkimeye giren galvaniz, çinko alaşım vb. 
metal boru kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, kimyasal re-
aksiyonla oluşan saf olmayan maddeler yakıt filtresini tı-
kayabilir.
Yakıt bulunan yerlerde kıvılcım, alev oluşmasına ve sigara 
içilmesine izin verilmemelidir. Bu konuda mutlaka uyarı 
etiketleri tesis edilmelidir.
Soğuk ortamlarda tesis edilen yakıt sistemi için ısıtıcılar 
kullanılmalıdır. Tank ve borular izolasyon malzemeleri ile 
korunmalıdır.
Yakıt tankı dolumunun nasıl ve ne şekilde yapılacağı oda 
dizaynı esnasında düşünülüp tasarlanmalıdır.
Yakıt tankı ile jeneratör aynı kotta tercih edilmelidir. Fark-
lı uygulama gerekli ise jeneratör seti imalatçısından des-
tek alınmalıdır.

5. EGzoz SİSTEMİ
Egzoz sistemi (susturucu ve boruları), motordan çıkan 
sesi azaltmak ve zehirli egzoz gazlarını uygun alanlara 
yönlendirmek için kurulur.
Egzoz gazlarını teneffüs etmek muhtemel bir ölüm teh-
likesidir. Egzoz gazının motor içerisine nüfuz etmesi mo-
tor ömrünü kısaltır. Bu sebeplerle uygun görülen çıkış 
noktasına kadar sızdırmaz olmalıdır.
Egzoz sistemi, titreşim ve genleşmeleri absorbe eden es-
nek kompansatör, susturucu ve borulardan oluşmalıdır.
Egzoz boru dirsek ve montaj elemanları sıcaklık ile gen-
leşmeye uygun seçilmelidir.
Egzoz sistemini dizayn edilirken, ana hedef, geri basınç 
oluşturmamak olmalıdır. Gideceği yol ile bağlantılı ola-
rak boru çapı daraltılmamalı ve doğru çap seçilmelidir. 
Egzoz boru güzergâhı için, en kısa ve en az dönüş olan 
yol seçilmelidir.
Dikey çıkış yapan egzoz borularında kullanılmak üzere 
egzoz basıncı ile hareket eden bir yağmur şapkası kul-
lanılmalıdır.
Oda içerisindeki egzoz boru ve susturucuya izolasyon 
yapılmalıdır. Aksi takdirde egzoz sıcaklığı oda içi sıcaklığı-
nı arttırarak jeneratörün performansını düşürür.
Egzoz gazı atış yönü ve noktası çok önemlidir. Atış yö-
nünde yerleşim, tesis ve yol olmamalıdır. Hâkim rüzgâr 
yönü hesaba katılmalıdır.
Egzoz susturucusunun tavana asılmasında sıkıntı olduğu 
yerlerde egzoz sehpası uygulaması yapılabilir.
Kaynakça: 
1. Teksan Bakım ve Kullanım Kılavuzu
2. Perkins 4000 Series Installation Manual TPD1987
3. Mitsubishi Engine Installation Planning February 2010 
Pub. No. 98CAB-61000

Umut ÇETİN / Haziran, 2019
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“yurTdışıNdAKİ 
pAzArlArdA 
yENİ TrENd
JENErATör 
KİrAlAMAK”

rÖPOrTAJ / INTERvIEW+ 

son yıllarda yurtdışındaki pazarlarda jeneratör satın almak yerine 
jeneratör kiralamanın yükselen trend olduğunu belirten as global 
power kurucusu arif soylu, şu ifadeleri kullandı: “kiralama özellikle 
amerika ve avrupa’da çok ciddi büyüklüğe ulaşmış önemli bir sektör. 
kiralama ülkemizde 2000 yılında araç kiralaması ile başlayıp, farklı 

alanlara da yayılarak hızla 
büyümeye devam ediyor. 
ancak halen kiralama 
kültürüne olan bakış açısı 
ülkemizde oturmamış 
durumda. bu noktada görev 
bizlere düşüyor. kiralamayı 
ve avantajlarını daha çok 
anlatmamız gerektiğini 
düşünüyorum.”

 as global poWer kurucusu arİF soylu:

arif soylu, Founder as global power, stated that in recent years, renting generators is a rising trend in overseas 
markets rather than buying a generator. “rental is an important sector that has reached a significant size especially 
in the united states and europe. ın our country, renting which has started with generators in 2000, continues to 
grow rapidly by expanding to different areas. however, the renting culture perspective has not yet developed in our 
country, and we and other renting companies need to explain renting more often.”
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“NEW TREND IN INTERNATIONAL 
MARKETS IS RENTING GENERATORS”

as global poWer general manager arİF soylu:



Soylu said that when compared with the United States and 
Europe, Turkey is just at the bottom of the ladder in renting 

machinery and equipment, and he added, “Turkey is a market 
with high growth potential in this regard.” Soylu emphasized 

that in terms of development of the sector, the awareness 
achieved in generator renting should be reached in other 

areas as soon as possible and continued as follows: “Because 
institutions make serious investments in machinery and 

equipment every year. Yet, they are used inefficiently because 
the majority of the machinery and equipment purchased 
are used only when needed, and moreover, they cannot 

respond to changing needs and project requirements and 
unfortunately those investments can become idle.”

Taxi Generator yapılanmasından bahseder misiniz?
Yapılanmamızda bizim için temel birkaç önceliğimiz bulunuyor. 
Bu önceliklerden biri proje sürecinden işin tamamlanmasına sü-
recine kadar müşterinin ihtiyacını belirlemektir. Doğru tespitler 
yapıp kullanıcı dostu ekipmanlarımızı müşterilerimize teslim et-
meden önce güvenlikle çalışabildiğinden, test ve kontrollerinin 
yapıldığından emin oluyoruz. Amacımız en doğru hizmeti ver-
mek.  Sahip olduğumuz enerji ve tutku ile her türlü problemi çö-
züme kavuşturana kadar çalışmaya devam edip dinamik yapı-
mızın sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Deneyim ve yetkinliklerimi-
zi daha yenilikçi ve yaratıcı kiralama çözümleri üretmek için kul-
lanıyoruz.
Düşüncelerin her biri bizim için önemli. Kendimizi geliştirebil-
memiz için her düşünceyi önemsiyoruz. En çok önem verdiği-
miz ana prensiplerimizden biri ise müşterilerimizin karşılaşacak-
ları her türlü problemde onların çözüm ortağı olduğumuzu bil-
meleri.
 
Taxi Generator’ün faaliyetlerini Teksan iş birliği ile yürüttüğünü 
biliyoruz. İki markanın iş birliği hikâyesini anlatabilir misiniz?
Teksan bünyesinde 2010 yılında uygulamaya başlanan jenera-
tör kiralama hizmetleri Taxi Generator markası ile sunuldu. Tek-
san çatısı altında yedi yıl boyunca devam eden jeneratör kirala-
ma hizmetlerini 2017 yılı itibarıyla yapılan iş ortaklığı anlaşması 
ile As Global Power bünyesinde devam etmektedir. 

Can you tell us about Taxi Generator model? 
In our model we have a few basic priorities. First of all, starting 
from the project process to the completion process, our priority 
is to determine the needs of the customer. We make accurate 
determination and before we deliver our user-friendly equipment 
to our customers, we make sure that they can be operated safely 
and their tests and controls have been performed. Our goal is to 
provide the most accurate service.
Another issue is the sustainability of our dynamic structure by trying 
to solve all kinds of problems with our energy and passion. We use 
our experience and competencies to produce more innovative and 
more creative rental solutions.
Every idea is important to us. We care about every idea to be able 
to improve ourselves. One of the main principles that we give great 
importance to is that our customers know that we are their solution 
partner who would solve any problems.
 
We know that the activities of Taxi Generator are carried out 
in cooperation with Teksan Generator. Can you tell us the 
collaboration story of the two brands?
Teksan’s generator renting services had started in 2010 under the 
brand of Taxi Generator. After having provided generator rental 
services under Teksan for 7 years, as of 2017 we continue giving 
this service under AS GLOBAL POWER with a business partnership 
agreement.

Amerika ve Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’nin, makine 
ekipman kiralama konusunda henüz yolun başında olduğunu 
ifade eden Arif Soylu, “Türkiye bu açıdan büyüme potansiyeli 

yüksek bir pazar” diye konuştu. Arif Soylu, sektörün gelişimi 
açısından araç kiralamada ulaşılan bilince diğer alanlarda 

da en kısa sürede ulaşılması gerektiğinin altını çizerken 
sözlerine şöyle devam etti, “Zira kurumlar her yıl ciddi 

makine ve ekipman yatırımları yapıyorlar. Ancak alınan 
makine ve ekipmanların büyük bölümünün sadece ihtiyaç 

olduğunda kullanılması, dahası zamanla değişen ihtiyaç ve 
proje gerekliliklerine cevap verememeleri sebebiyle verimsiz 

kullanılıyor ve maalesef yapılan yatırımlar atıl hale gelebiliyor.”
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rÖPOrTAJ / INTERvIEW+ 

Taxi Generator faaliyet alanlarından bahseder misiniz?
Beklenmeyen güç kesintileri önemli iş operasyonlarınızı engelle-
yebilir ve çok sayıda işlemi beklemeye alabilir. İşin aksaması geri 
dönüşü olmayan aksiliklere yol açabilir. Bu nedenle çoğu şirket iş 
gücü kaybını önlemek adına güç ihtiyacı için çözüm üretme yo-
lunu tercih eder.
Söz konusu durum birçok sektörü etkiliyor. Faaliyet gösterdiği-
miz alanlar arasında ilk akla gelenler ise; enerji sektörü, inşaat 
& alt yapı çalışmaları, etkinlikler, finans ve perakende sektörleri-
ni sayabiliriz. 

Türkiye’yi makine ekipman kiralama konusunda nasıl görüyor-
sunuz?
Son yıllarda yurtdışındaki pazarlarda jeneratör satın almak yeri-
ne jeneratör kiralamanın yükselen trend olduğu görülüyor. Kira-
lama özellikle Amerika ve Avrupa’da çok ciddi büyüklüğe ulaşmış 
önemli bir sektör. Ülkemizde ise 2000 yılında jeneratör ile baş-
layan kiralama farklı alanlara da yayılarak hızla büyümeye devam 
ediyor. Ancak halen kiralama kültürü bakış açısı ülkemizde otur-
mamış durumda. Kiralamayı ve avantajlarını daha çok anlatma-
mız gerektiğini düşünüyorum.
Amerika ve Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye, makine ekipman 
kiralama konusunda henüz yolun başında diyebiliriz. Bu açıdan 
büyüme potansiyeli yüksek bir pazar. Sektörün gelişimi açısın-
dan jeneratör kiralamada ulaşılan bilince diğer alanlarda da en 
kısa sürede ulaşılması gerekiyor. Zira kurumlar her yıl ciddi maki-

Could you please tell us about Taxi Generator’s areas of activity?
Unexpected power outages can interfere with your important business 
operations and put many activities on hold. Disruption of works can lead 
to irreversible setbacks. For this reason, most companies choose to find 
solutions for their power needs in order to avoid labor loss.
This situation affects many sectors. If we list the areas in which we 
operate: Energy sector, construction and infrastructure works, events and 
organizations, finance and retail sectors are the first ones that come to mind.

How do you see Turkey in the machinery and equipment rental? 
In recent years, we see in overseas markets that instead of buying generators, 
generator rental is a rising trend. Rental is an important sector which has 
reached a significant size especially in the United States and Europe. In our 
country, renting which has started with generators in 2000, continues to 
grow rapidly by expanding to different areas. However, the renting culture 
perspective has not yet developed in our country, and I think we and other 
renting companies need to explain renting more often.

TEKSAN’IN TÜRKİYE’DEKİ KİRALAMA KoNUSUNDA 
TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜYÜz. TÜRKİYE’DEKİ 

EN GENİş EKİPMAN fİLoSUNA SAHİP oLAN 
fİRMAMIz, İş oRTAğIMIz TEKSAN’IN 10 BÖLGE 

MÜDÜRLÜğÜ, 20’DEN fAzLA BAYİSİ İLE ENTEGRE 
BİR şEKİLDE 7/24 HİzMET VERİYoRUz.

WE ARE THE oNLY AUTHoRIzED DISTRIBUToR 
of TEKSAN IN TURKEY. HAVING THE MoST 
ExTENSIVE EqUIPMENT fLEET IN TURKEY, oUR 
coMPANY PRoVIDES 24/7 INTEGRATED SERVIcE 
To oUR BUSINESS PARTNER TEKSAN’S 
10 REGIoNAL offIcES AND 20 DEALERS. 



ne ve ekipman yatırımları yapıyorlar. Ancak alı-
nan makine ve ekipmanların büyük bölümünün 
sadece ihtiyaç olduğunda kullanılması, dahası 
zamanla değişen ihtiyaç ve proje gereklilikleri-
ne cevap verememeleri sebebiyle verimsiz kul-
lanılıyor ve maalesef yapılan yatırımlar atıl hale 
gelebiliyor.
Oysa satın alma yerine kiralık ürünler tercih edi-
lirse kurum ve kuruluşlar değişen ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayacak esnek seçeneklerden 
yaralanabilir. Böylece hem sermayelerini daha 
verimli yönetir hem de bakım, onarım, depola-
ma ve nakliye ile uğraşmamış olurlar. Bu özellik-
leri ile finansman ve işletme giderleri açısından 
kurumlara önemli katkılar sağlayan kiralama çö-
zümleri, sundukları vergisel avantajlarla da dik-
kat çekiyor.
 
Kiralamanın satınalmaya kıyasla avantajları 
nelerdir? Hangi sektör ya da işlerde kiralama-
yı önerirsiniz?
As Global Power ve Taxi Generator marka-
lı ürünleri ile yapılacak jeneratör kiralaması ser-
maye harcamalarını düşük tutmak isteyen işlet-
meler için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. 
Geniş ekipman filomuzdaki yüksek kaliteli kira-
lık jeneratörler, işletmelerin önemli operasyon-
ları için uygun maliyetli çözümler sunuyor. 

When compared with the United States and 
Europe, Turkey is just at the bottom of the 
ladder in renting machinery and equipment. 
In this respect, it is a market with high growth 
potential. In terms of development of the 
sector, the awareness achieved in generator 
renting should be reached in other areas 
as soon as possible. Because institutions 
make serious investments in machinery and 
equipment every year. Yet, they are used 
inefficiently because the majority of the 
machinery and equipment purchased are 
used only when needed, and moreover, 
they cannot respond to changing needs 
and project requirements and unfortunately 
those investments can become idle.
However, if rental products are preferred over 
purchasing, institutions and organizations 
can benefit from flexible options that best 
meet their changing needs; thus, they 
manage their capital more efficiently and 
do not have to deal with maintenance, 
repair, storage and transportation. Provide 
important contributions to corporations in 
terms of financing and operating expenses 
with these features, rental solutions also 
stand out with their tax advantages.

What are the advantages of renting 
compared to purchasing? In which sectors 
or do you recommend renting?
Renting Taxi Generator products from AS 
GLOBAL POWER is a perfect option for 
businesses that want to keep their capital 
expenditure low. 
High-quality rental generators in our 
extensive equipment fleet provide cost-
effective solutions for key operations of 
businesses.

IN AddITION TO THIS,  
WE lIST THE AdVANTAGES OF 
rENTING IN 2 GrOuPS;

1. SErVICE AdVANTAGE:
n  Equipped with the latest technology, our 
products meet your energy needs.
n  Enables you to choose the most necessary 
and right product for your business.
n  There is no power limitation due to high 
cost concerns.
n  Eliminates employment of staff for 
maintenance. Provides 24/7 monitoring and 
service.
n  It provides time management by 
eliminating the time spent for maintaining 
the product.

2. FINANCE AdVANTAGE:
n  It enables your equity investment to be 
used in other business lines and needs.
n  Allows you to concentrate on your core 
activities.
n  Increases your tax exemption.
n  Ensures the effective use of your existing 
credit capacity.
n  Provides a powerful image by easing your 
annual budget.
n  Provides cost and resource management.

BUNUN YANI SIRA KİRALAMANIN 
AVANTAJLARINI 
2 GRUPTA ToPLUYoRUz;

1. HİzMET AVANTAJI:
n Son teknoloji ile donatılmış ürünlerimiz, 
enerji ihtiyacınızı kesintisiz karşılamanızı sağlar.
n İşiniz için gerekli ve en doğru ürünün 
seçilmesini sağlar. 
n  Maliyet yüksekliği endişesi ile güç 
kısıtlamasına gidilmez.
n  Bakımlar için personel istihdamını ortadan 
kaldırır. 7/24 izleme ve hizmet sağlar.
n Ürün araştırma sürecindeki harcanan zamanı 
kaldırarak zaman yönetiminize yardımcı olur.
 
2. fİNANS AVANTAJI:
n Öz sermaye yatırımınızın başka iş kolları ve 
ihtiyaçlarınızda kullanılmasını sağlar.
n Çekirdek etkinliklerinize yoğunlaşmanızı 
sağlar.
n Vergi muafiyetinizi yükseltir.
n Mevcut kredi kapasitenizin etkin 
kullanılmasını sağlar.
n Yıllık bütçenizi kolaylaştırarak güçlü bir 
görünüm sağlar.
n Maliyet ve kaynak yönetimi sağlar.
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“İşİMİzİ yAşAM 
BİÇİMİNE ÇEvİrMİş 
Bİr EKİBİz”

teknİk servİs ve destek müdürü 
boran tolga demİr, 
“satış sonrası hİzmetler’İ 
pozİtİF enerjİ 
okurlarına anlattı:
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1977 ankara doğumlu, uzun bir eğitim hayatı sonrası diğer firmalarda 
kazandığı iş tecrübesi ile birlikte 2010 yılının eylül ayında teksan ile 
tanışan teknik servis ve destek müdürü boran tolga demir, teksan 
kariyerinden şu sözlerle bahsetti: “her zaman teknik bir tarafım vardı ve 
yine teknik bir departman olan “satış sonrası hizmetler”, diğer adıyla ssh 
ile teksan’la olan bağımız başladı. bugün neredeyse 9 yılı devirmiş olmama 
rağmen bazen hüzün, bazen sevinç, bazen kızgınlık, bazen mutluluk dolu 
yani bir “aİle” gibi halen yaşadıklarım aklımda. zaten ssh içerisindeyseniz  
ailenin bir ferdi olmanız, bu işi severek yapmanız gerekmektedir.”
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S
atış Sonrası Hizmetler departmanı beyaz ve mavi yaka 
olarak yaklaşık 100 kadar personelle hizmet verdikle-
rinden bahseden Demir, “Adı üzerinde Jeneratör sevk 
alanından çıktıktan sonraki tüm süreçler devreye alma, 
montaj, bakım, periyodik bakım ve arıza hizmetleri 

“Satış Sonrası Hizmetler” yani tarafımızca karşılanmaktadır” diye 
ifade etti. Telefon, mail veya akıllara gelebilecek her türlü iletişim 
yöntemiyle kendilerine ulaşan bildirimlere bölgedeki yöneticiler 
ile organizasyon yaparak ekiplerle sahada jeneratörlere müda-
hale ettiklerini belirten Demir, “Günlük yaşantımız içerisinde ge-
nellikle zaman kavramımız yoktur, acil müdahale edilmesi gerek-
tiği durumlarda kişi, saat, yer ve koşullar gözetilmeksizin müşteri-
nin ihtiyaçları doğrultusunda müdahale etmek birincil görevimiz-
dir. Ekibimizdeki çoğu arkadaşımızı mesai saatleri dışında Teksan 
gömleği, Teksan t-shirt veya Teksan montuyla görmeniz çok nor-
mal bir durumdur, çoğumuzun arabasında acil durumlarda kul-
lanılmak üzere iş ayakkabısı, baret, gözlük ve yedek kıyafet göre-
bilirsiniz. Çünkü biz işimizi yaşam biçimine çevirmiş bir ekibiz. En 
başından da belirttiğim gibi bu işi severek yapıyoruz.” Çoğu za-
man plansız yaşadıklarını ifade eden Demir, “Akşam gezmelerimiz, 
tatillerimiz plansızdır. Çünkü planladığımız her durumda mutlaka 
sahada bir problem, bir arıza veya yurtdışında acil bir iş çıkar. Eş-
lerimiz genellikle işimizi evimizden çok sevdiğimizi düşünür. Daha 
evvel problem yaşadığımız bir müşteriyi ne zaman ansak mutlaka 
kısa süre içinde o müşteride tekrar bir problem çıkar. Ama yine de 
işimizi aksatmadan yapmaya çalışırız. Sahada işi bitirdikten sonra 
çalışan bir sistemi görmek her zaman bizi mutlu eder” dedi.

Stating that they provide services with approximately 100 
personnel of white and blue collars, Demir said, “You can actually 
tell by the name; all processes after the generator leaves the 
dispatch area such as Commissioning, Installation, Maintenance, 
Periodic Maintenance and Failure services are provided by 
“After Sales Services”, that is us. Demir said that they intervene 
to the generators in the field with the teams by organizing with 
managers in the region the notifications received by telephone, 
e-mail or any communication method that you can think of; and 
he added: “In our daily life, we usually don’t have the concept 
of time, in cases where urgent intervention is required, it is our 
primary duty to respond according to the needs of the customer, 
regardless of person, time, location and conditions. It is very 
normal to see most of our teammates outside of working hours 
wearing a Teksan shirt, Teksan T-shirt or Teksan Jacket; you 
can find work shoes, safety helmet, goggles and spare clothes 
for emergency use in most of our cars. Because we are a team 
that has turned our work into a lifestyle. As I mentioned from 
the beginning, we do this job with love.” Demir said that they 
live mostly unplanned, “Our evening activities and vacations 
are unplanned. Because in every situation we plan, always a 
problem, a failure occurs in the field or an urgent work abroad 
comes up. Our spouses often think we love our job more than our 
homes. Whenever we recall a customer we had a problem with, a 
problem will arise at the same customer again in a short time. But 
we still try to do our job without delay. It always makes us happy 
to see a working system in the field after we finish the job.”

boran tolga demir, technical service and support manager who was born 
in ankara in 1977 and joined teksan in september 2010 after a few jobs 
and some experience following a long education life, told about his career 
in teksan with following words: “ı have always had a technical side and 
again our bond with teksan started in a technical department, “after sales 
services” in other words as. although today we have nearly left 9 years 
behind, it still feels like yesterday; sometimes full of sadness, sometimes 
joy, sometimes anger, sometimes happiness, like a “Famıly”. ın fact, in 
order to get somewhere in as, you have to be a member of the family and 
do this job with love.” 

“WE ARE A 
TEAM THAT 
MADE OUR 
BUSINESS 
OUR LIFE” 

technıcal servıce and support manager boran tolga demır 
explaıned “aFter sales servıces” to posıtıve energy readers:
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Satış Sonrası Hizmetler ekibinin hemen hep-
sinin teknik personel olduğunun altını çizen 
Demir, “Ekibimizin hemen hepsi teknik per-
soneldir, eğitime her zaman önem veririz, 
hatta işimizle alakalı olmayan bir konuda bile 
tahtamızda yazılmış, formüle edilip çözülme-
ye çalışılmış bir problem, görebilirsiniz. Ben 
geldiğimden beri 4’üncü jenerasyon teknik 
personel ekibimize katıldı. Genellikle kendi 
kültürümüze sahip çıkıp sıfırdan adam yetiş-
tirmek bu ülkeye ödememiz gereken bir borç” 
olduğunu vurgulayan Demir, “Şu an piyasada 
farklı jeneratör firmalarında Teksan kültürü ile 
yetişmiş, belirli bir yetkinliğe ulaşmış pek çok 
teknik personel görmeniz mümkündür. Ge-
nellikle ekip arasında farklı görüşler ve fark-
lı bakış açıları olsa da amaç her zaman sonu-
ca varmaktır. Bazen farklı yollar ve farklı fikirler 
denesek bile  sonuç hiç değişmez. Karşılaşı-
lan problemlere hep beraber kafa yorup, so-
rumluluk alıp en hızlı ve en etkili şekilde çöz-
meyi hedefleriz” dedi.

“SIfIRDAN ADAM 
YETİşTİRMEK BU ÜLKEYE 
ÖDEMEMİz 
GEREKEN BİR BoRÇ”

“dON’T ASSIGN ANy WOrK yOu CAN’T dO 
yOurSElF TO A COllEAGuE IN yOur TEAM” 
Demir said that although all employees in the team have certain 
duties, their secondary duties are to support areas that are missing or 
in need of support and he added, “All our teammates are competent 
in generators, regardless of electrical and mechanical. One of the 
important expressions in our team is “Don’t assign any work you 
can’t do yourself to a colleague in your team”. For this reason, it is 
quite normal to see our regional Supervisors/Chiefs replacing oil in 
the field, our Cogeneration and Trigeneration Chief disassembling 
an engine, our Overseas Chief/Supervisors intervening to failures 
anywhere in the world or our Technical Service and Support Manager 
at commissioning.”

 “dOING WHAT IS NECESSAry FOr TEKSAN GENErATOr IN 
OrdEr TO dEVElOP, GrOW ANd COMPETE AT A HIGH lEVEl” 
Talking about future goals, Demir said: “It is always difficult to talk 
about the future in a rapidly growing department with potential. 
Expectations are always high, goals are always challenging. But our 
expectation from future is very simple. “To do whatever is necessary 
for Teksan Generator in order to develop, grow, and compete at a high 
level”. We believe that we can achieve this with trainings in which we 
can transfer all our knowledge and experience, with high efficiency, high 
quality work and happy staff who do this job with smiling faces.”

“KENDİN YAPAMAYAcAğIN HİÇBİR İşİ 
EKİBİNDEKİ BİR ARKADAşA İş oLARAK VERME”
Ekipteki tüm çalışanların belirli görevleri olsa da ikincil görevlerinin, 
eksik olan veya destek verilmesi gereken kısımda destek vermesi ol-
duğunu söyleyen Demir, sözlerine şöyle devam etti; “Ekibimizdeki 
tüm arkadaşlar elektrik ve mekanik fark etmeksizin jeneratör konu-
sunda yetkin. Ekibimizde önemli sözlerden bir tanesi “Kendin yapa-
mayacağın hiçbir işi ekibindeki bir arkadaşa iş olarak verme” Bu ne-
denle Bölge Sorumlusu olan veya Bölge Şefi olan arkadaşlarımızı sa-
hada yağ değiştirirken, Kojenerasyon ve Trijenerasyon Şefimizi motor 
sökerken, Yurtdışı Şef ve Sorumlularımızı dünyanın herhangi bir ye-
rinde arızada ya da Teknik Servis ve Destek Müdürü’nü bir devreye 
almada görmeniz olağandır.” 

“TEKSAN’IN GELİşMESİ, BÜYÜMESİ, ÜST 
SEVİYEDE REKABET EDEBİLMESİ İÇİN NE GEREKİRSE YAPMAK”
Gelecek hedeflerinden bahseden Demir, şu ifadeleri kullandı: “Hızla 
büyüyen ve potansiyeli olan bir departmanda gelecek ile ilgili konuş-
mak her zaman zordur. Beklenti her zaman yüksek, hedefler her za-
man zorlayıcıdır. Fakat gelecekten beklentimiz çok basit. “Teksan’nın 
gelişmesi, büyümesi, üst seviyede rekabet edebilmesi için ne gerekir-
se yapmak” Bunun için de tüm bilgi ve tecrübemizi aktarabildiğimiz 
eğitimler, yüksek verimlilik, kaliteli iş ile bu işi yapan mutlu güler yüzlü 
personellerle başarabileceğimize inanıyoruz.”

 “IT IS oUR DEBT To 
THIS coUNTRY  
To TRAIN MEN  

fRoM ScRATcH” 
Emphasizing that almost all of the After 

Sales Services team are technical personnel, 
Demir said, “Almost all of our team are 

technical personnel, we always give 
importance to education, you can see a 

problem, a subject that is formulated and 
tried to be solved on our board, even it’s not 
related to our work. 4th generation technical 

staff has joined our team since I came.” 
Emphasizing that protecting our own culture 

and training men from scratch is a debt we 
should pay to this country, Demir said, “It is 

possible to see many technical personnel 
in the market that have been trained with 

Teksan culture and have reached a certain 
level of competence at different generator 

companies. Even though there are different 
opinions and different perspectives among 

the team, the aim is always to produce 
results. We aim to solve the problems 

encountered together, take responsibility 
and solve them in the fastest and most 

effective way.”
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birbirinden farklı isimlerle, 
birbirinden farklı yörelerde 

yapılan, özünde mısır 
unu, tereyağı ve peynir 

olan, karadeniz’in sembol 
yemeği haline gelen, 

genellikle ‘kuymak’ adıyla 
bilinen bir lezzet şölenini 

ele alacağız. teksan 
distribütör ve müşteri 

memnuniyet müdürü  
Filiz kazancı, kendi 

‘kuymak’ tarifini siz  
değerli pozitif enerji 

okurları için 
kaleme aldı. 

Merhaba,
 “KUYMAK’ın tarihçesi ile başlamak isterim; 
Kuymak; Karadeniz yöresine ait bir yemektir. Mısır unu, tereyağı ve pey-
nirden yapılır. Yapılışı bölgelere göre farklılık gösterir. En bilinenleri Trab-
zon usulü, Artvin usulü ve Samsun usulüdür. Kelime kökeni olarak ba-
kıldığında “kuymak” öz Türkçe bir kelimedir ve Anadolu’nun başka yö-
relerinde peynir kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday lapalarını ta-
nımlamak için kullanılmaktadır. Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Bay-
burt, Ardahan-Posof’ta ve Artvin’in iç kesimlerinde “kuymak”, Ordu, Si-
vas, Giresun ve Trabzon Şalpazarı’nda “yağlaş” (yağlı aş), Rize ve Art-
vin sahilinde “muhlama”, Trabzon’un Rumca konuşulan köylerinde ve 
Çamlıhemşin’de “havits” adlarıyla da bilinmektedir. Kuymak ayrıca Da-
ğıstan, Gürcistan, Azerbaycan ve Kafkasya bölgelerinde de popülerdir.

We will tell you 
about a flavor feast 
which is cooked 
in various regions 
with different 
names, made 
with cornflour, 
butter and cheese, 
which has been 
the symbol dish 
of the black sea 
and is generally 
known as ‘kuymak’. 
teksan distributor 
and customer 
satisfaction 
manager Filiz 
kazancı has put 
down her own 
‘kuymak’ recipe 
on paper for you, 
positive energy 
readers. 

THE TASTE FROM 
THE BLACK SEA

KArAdENİz’dEN 
gElEN lEzzET:
KuyMAK

GUrMe / GOURMET+ 
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bayi ve müşteri 
memnuniyeti müdürü
distributor and customer 
satisfaction manager

e. Fİlİz kul kazancı

“kuymak”: Öz türkçe bir kelimedir ve anadolu’nun başka 
yörelerinde peynir kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday 

lapalarını tanımlamak için kullanılmaktadır.

“kuymak”: ıt is a pure turkish word and is used in other 
regions of anatolia to describe barley and wheat porridge 
prepared without cheese.

Hello,
I would like to start with the history of ‘KUYMAK’; 
Kuymak is a dish from the Black Sea region. It made with cornflour, butter 
and cheese. Its recipe varies by region. The most well-known are the 
Trabzon style, Artvin style and Samsun style. When look at the origin of 
the word, ‘kuymak’ is a pure Turkish word and is used in other regions of 
Anatolia to describe barley and wheat porridge prepared without cheese. 
It is known by the name “kuymak” in Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, 
Bayburt, Ardahan-Posof and the inner parts of Artvin, “yağlaş” (greasy 
food) in Ordu, Sivas, Giresun and Trabzon Şalpazarı, “muhlama” on 
the coast of Rize and Artvin, “havits” in the Greek-speaking villages of 
Trabzon and Çamlıhemşin. Kuymak is also popular in Dagestan, Georgia, 
Azerbaijan and Caucasus regions.



“Fırın kurusu un” ile kuymak yapılışı; 
Tereyağını eritin, üzerine mısır ununu 
ekleyin ve sürekli karıştırın. Kavrulan 
mısır unu göz göz olmaya başlayınca, 

yavaş yavaş sıcak suyu ve tuzu ilave edin 
ve karıştırmaya devam edin. 2-3 dakika 

bu şekilde kavurduktan sonra altını kısın, 
peynirleri ilave edin ve hiç karıştırmadan 

erimesini bekleyin. Peynirler erimeye 
başladığını gördüğünüzde sadece 2-3 

kez karıştırıp bırakın. Tereyağ kuymağın 
üstüne çıktığında ocaktan alın kuymak 

artık yenilmeye hazır demektir. 

Making kuymak with “Oven-dried 
flour”;  Melt the butter, add cornflour 
and stir constantly. When the roasted 
flour starts bubbling, add hot water 
slowly, add salt and continue stirring. 
After roasting for another 2-3 
minutes, reduce the flame, add the 
cheese and wait for it to melt without 
stirring. When you see the cheese 
starting to melt stir 2-3 times. When 
the butter comes to the surface take 
it from stove, it means that kuymak is 
now ready to eat.  

Now, I would like to give you one more 
detailed information; there are two kinds 
of corn drying in Trabzon, one of them 
is; the flour made by drying corn in the 
sun is called “sun-dried” flour, and the 
other one made by drying corn in a 
wood-fired oven is called “oven-dried” 
flour. I use “sun-dried flour” especially 
when making kuymak. I make sure that 
the cheese I use in Kuymak is “imansız 
cheese”, which is a special cheese for 
making Kuymak. I am lucky that some of 
my family members still live in Trabzon 
and my flour, butter and cheese come 
from Trabzon.
Kuymak is Now, let’s move on to 
the ingredients of Kuymak, which is 
irreplaceable in our Sunday breakfast, 
and how to make it with 2 different 
methods.

MAlzeMeler (4 kİşİlİk) 
• Gün kurusu mısır unu (1 çorba kasesi)
• Tereyağ ( 2 yemek kaşığı-üzeri için)
• 250 gr kuymak peyniri
• 4 su bardağı su
• 2 çay kaşığı tuz
“Gün kurusu un” ile kuymak yapılışı (Benim evimde yaptığım)
Orta boy bakır bir sahan’a (küçük bakır tencere) 4 su bar-
dağı soğuk su dökülür, tuz ilave edilir. Üzerine yavaş yavaş 1 
kase mısır unu karıştırılarak eklenir. Kaynayıncaya kadar ka-
rıştırmaya devam edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak, yak-
laşık 10 dakika kaynamaya bırakılır. Diğer bir tarafta parmak 
kalınlığında dilimlenen peynirler, üzeri göz göz olan karışı-
mın içine “yavaşça” içine katılır. Peynir eriyinceye kadar ha-
fifçe karıştırılır. Ocaktan alındıktan sonra, ayrı bir tarafta eriti-
len tereyağı kuymağın üzerine dökülerek servis edilir…Bizim 
evde, tabağa servisten ziyade  pişirildiği bakır sahanda yen-
mesi adet haline gelmiştir. 

INGrEdIENTS (4 SErVINGS) 
• Sun-dried cornflour (1 bowl)
• Butter (2 tablespoons – for the top)
• 250 gr kuymak cheese
• 4 glasses of water
• 2 teaspoons of salt
Making kuymak with “Sun-dried flour” (how I make at 
home)
Pour 4 glasses of cold water is poured in a medium size 
copper pan (small copper pot) and add salt in it. Slowly 
add 1 bowl of cornflour stirring at the same time. Keep 
stirring until it starts to boil. Close the lid of the pot and 
allow it to boil for about 10 minutes. Add finger-sliced 
cheese “slowly” into the mixture, which has already 
bubbled. Stir gently until the cheese melts. Take from 
stove, serve it after adding melted butter over. We, at 
home, usually don’t serve it on separate plates but prefer 
eating it from the copper pan it has been cooked in. 
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Şimdi de ayrıntı içeren bir bilgi daha 
vermek isterim ki, Trabzonda 2 türlü 
mısır kurutma yapılır, bunlardan biri; 
güneş ışığında kurutulan mısırdan ya-
pılan un ki ismine “gün kurusu” de-
nir, diğeri odun ateşiyle fırında kuru-
tulan mısırdan yapılan un ki ismi “fırın 
kurusu” (Trabzon şivesiyle furun ku-
rusu) dur. Ben kuymak yaparken özel-
likle “gün kurusu un” kullanıyorum. 
Kuymak yapımında kullandığım pey-
nirinde özelikle yine yöresel ismiyle 
“imansız peynir”- kuymak peyniri ol-
masına dikkat ederim, şanslıyım ki ai-
lemden bazı kişilerin hala Trabzon da 
yaşıyor olması sebebiyle un, terayağ 
ve peynirim Trabzondan gelmektedir. 
Şimdi Pazar sabahları bizim evin vaz-
geçilmezi olan kuymağın malzemeleri 
ve 2 farklı yöntemle yapılışına geçelim. 

İşte kısa ve zahmetsiz ancak fazlasıyla doyurucu ve 
kalorili kuymağımız hazır. afiyetler olsun, lütfen kuymağa 

ekmeğinizi bandırarak yiyiniz, inanın çok daha lezzetli 
oluyor. tereyağının elinizden akması da çabası 

here is our kuymak, quick and easy to make, yet extremely filling 
and calorie rich. enjoy your meal, please eat your kuymak dipping 
your bread in it, believe me it will be much more delicious. not to 
mention the melted butter dripping down off your hands.



YedİklerİM 
BAnA kAlSIn, 
SİZe GÖrdÜklerİMİ 
AnlATACAĞIM
ı Wıll NoT TAlK ABouT 
WhAT ı ATE 
ANd TEll you oNly 
WhAT ı SAW, 

roma ve İstanbul zengin tarihi miraslarıyla 
dünya’nın en ilgi çekici şehirlerindendir. 

bu iki şehir de tarihte kurulmuş en büyük 
imparatorluklardan roma İmparatorluğu’nun 

başkentleri olmuştur. İmparatorluk roma’da bir 
İtalyan kent devleti olarak kurulur ve yayılmacı 

bir politika izleyerek sınırlarını genişletir. 
İstanbul’u konstantinopolis adıyla gerçek bir 

kente dönüştüren konstantin’dir. yunan kolonisi 
byzantion, roma’nın eş başkentine çevrilir ve 

böylece batı roma İmparatorluğu‘nun başkenti 
roma, doğu roma İmparatorluğu‘nun başkenti 

ise konstantinopolis (İstanbul) olur.

rome and ıstanbul are among the most interesting 
cities in the world with their rich historical heritage. 
these two cities have been the capitals of the 
roman empire, one of the largest empires founded 
in history. ımperial was established as an ıtalian 
city-state in rome and expands its borders by 
following an expansionist policy. ıt is constantine 
who has transformed ıstanbul into a real city under 
the name of constantinople. the greek colony 
byzantion was converted to the co-capital of rome, 
so that the capital of the Western roman empire 
became rome, and the capital of the eastern roman 
empire became constantinople (ıstanbul).

GeZGİn / TRAvELER+ 
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yönetim kurulu üyesi/satış 
sonrası hizmetler / member of 
the board/after sales services

elİF ata erduran



RoMA SEYAHATİM;
Roma seyahati yazıma başlamadan önce bu iki şehir arasındaki önem-
li bağlantıyı kurmak adına tarih bilgimizi tazelemek güzel olacaktır. Çünkü 
başka türlü İstanbul’un tarihini bilmeden diğer gezileri anlamlandırmak ve 
geri döndüğünde bağ kurmak imkansız olacaktır. Bizim günde 20 km’ye 
yakın yol yürüyerek ve büyük zevk alarak kaybolduğumuz- zira elimde 
navigasyon uygulamasına bakmadan yol bulmamın mümkün olmadı-
ğı, dar ve birbirinin içine labirent gibi geçmiş- Roma sokaklarında gezip 
gördüğümüz önemli yerleri aşağıda başlıkları ile yazdım. Bu gezide sade-
ce gezdiklerimi anlatacağım, yediğim leziz İtalyan yemekleri bana kalsın :)

MY TRIP TO ROME;
Before I start telling about my trip to Rome, it would be nice to re-
fresh our history knowledge in order to establish an important link 
between these two cities. Because it would be impossible to make 
sense of other trips without knowing the history of Istanbul and to 
establish a link at return. I wrote about the significant places where 
we wandered around on the narrow and labyrinthine streets 
of Rome, walked almost 20 km and enjoyed getting lost, as 
it wasn’t possible to find way without having the GPS ap-
plication in my hand, below with titles. On this trip, I will 
only tell the places I have visited, and I will keep the 
delicious Italian food I ate to myself.
Each title indicates spots that can be visited 
altogether;
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KoLEzYUM, KoNSTANTİN TAKI, 
RoMA foRUMU, PALATİNo TEPESİ
Öncelikle gezmeye Roma’nın bir numaralı simgesi olan ve Glad-
yatör filminin aklımıza kazınmış sahnelerinin geçtiği heybet-
li Kolezyum’dan başladık, halen tadilatta ve yakında orta kısmı 
da gezilecek. Kolezyum’un hemen yanında bir zafer takı bulunu-
yor, adı Konstantin Takı’dır. Günümüze sadece kalıntıları ulaşan 
Roma Forumu Kolezyum’un hemen karşısında yer alıyor ve aynı 
bilet ile gezebiliyorsunuz. Roma Forumu eskiden Antik Roma’nın 
şehir merkezi konumundaymış, ticaretin, siyasi ve dini işlerin yö-
netildiği yermiş. Heykellerin, sarayların, tapınakların toplandığı ve 
dönemin tüm önemli olaylarının yaşandığı, idari ve ticari karar-
ların alındığı bölgeymiş. Ayrıca Julius Caesar ‘ın “Sen de mi, Bru-
tus?” dedikten sonra öldürüldüğü yer de buradadır. İstanbul gibi 
7 tepe üzerine inşa edilmiş Roma’nın gezilecek diğer bir yeri ise 
aynı alan içerisinde bulunan Palatino Tepesi’dir, ağaçlar ile dolu, 
dinlendirici ve esintili bir yer. Roma İmparatorluğu’nun tüm zen-
ginleri eskiden bu bölgede yaşarmış.

COlOSSEuM, ArCH OF CONSTANTINE, 
rOMAN FOruM, PAlATINE HIll
First of all, we started the tour from the majestic Colosseum, which 
is the number one symbol of Rome where the scenes engraved 
in our mind from the Gladiator movie were shot, it is still under 
renovation and soon the middle section will be opened for visit. 
There is a triumphal arch right next to the Colosseum, its name is 
Arch of Konstantin. The Roman Forum, whose ruins only remained, 
is located just opposite the Colosseum and can be visited with 
the same ticket. The Roman Forum used to be the city center of 
Ancient Rome, where trade, political and religious affairs were 
carried out. It was the region where statues, palaces, temples were 
gathered and all the important events of the era occurred, and 
administrative and commercial decisions were taken. In addition, it 
was also the place where Julius Caesar was murdered after he said, 
“You too, Brutus?” Another place to visit in Rome, which was built 
on 7 hills like Istanbul, is the Palatine Hill, located in the same area, 
a relaxing and breezy place full of trees. All the wealthy people of 
the Roman Empire lived in this region.
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PIAzzA DEL PoPoLo, VIA DEL 
coRSo, PIAzzA VENEzIA, 
VITToRIo EMANUELE II ABİDESİ
Bu bölümdeki yerleri gezmeye Piazza Del 
Poppolo Meydanı’ndan başladığınızda 
Mısır’dan getirilmiş olan Roma’nın en büyük 
dikilitaşını göreceksiniz. Via Del Corso cad-
desi  Piazza Del Popolo meydanı ile Piazza 
Venezia’yı birbirine bağlayan yoldur. Trafiğe 
kapalı olarak gezdiğimiz bu yolda dünyaca 
ünlü markaların dükkanlarını bulabilirsiniz. 
Bu yol bana İstiklal Caddesi’ni anımsattı. 
Yolun sonunda ise şehrin önemli merkez-
lerinden olan Piazza Venezia’ya ulaşıyorsu-
nuz. Buradan geçmeyen otobüs veya tram-
vay neredeyse yok gibi. Meydandaki bina-
yı Venedikli bir kardinal yaptırmış. Venedik’i 
de gördüyseniz buradaki tarzda bir mimari-
ye sahip olduğunu hemen anlarsanız. 
Meydanda yer alan Vittorio Emanuele II 
anıtı İtalya’nın ilk kralı için yaptırılmış. Ro-
malılar bu anıtı şehre hiç yakıştırmamış ve 
‘Roma’nın Takma Dişleri’, ‘Düğün Pastası’ 
gibi alaycı isimler takmışlar.

VATİKAN MÜzELERİ VE SİSTİNA 
şAPELİ, ST. PİETRo BAzİLİKASI 
VE SANT’ANGELo KALESİ
Roma’yı gezerken sanatı ve tarihi yoğun 
olarak hissediyorsunuz ve eğer geziniz ek-
sik kalmasın istemezseniz Vatikan’ı mutlaka 
rotanıza eklemelisiniz.
Vatikan Müzeleri Papalar’ın sanat düşkün-
lüklerinden doğan bir müzeler kompleksi-
dir. Farklı konseptlerde düzenlenmiş bir-
çok müzede, dünyaca ünlü sanatçıla-
rın eserlerini bir arada görebilirsiniz. Müze 
gezimizi Sistina Şapelini görerek bitir-
mek çok etkileyici oldu. Çünkü ünlü sanat-
çı Michelangelo’nun senelerce uğraş vere-
rek resmettiği birbirinden güzel eserler bu-
ranın tavanını ve duvarlarını süslemektedir. 
Şapelin tavanını kutsal kitapları olan İncil’in 
yaratılış kitabına göre resmedilmiştir. Çoğu 
yerde kullanılan ve önemli bir sembol ha-
line gelen ‘Adem’in Yaratılışı’ adlı eser bu-
ranın tavanındadır. St. Pietro Meydanı St. 
Pietro Bazilikası’nın hemen önünde, Sant’ 
Angelo Kalesi yönüne doğru konumlanmış 
durumdadır. Biz yağmurlu bir günde uzun 
kuyruk beklemek durumunda kalmamak 
için St. Pietro Bazilikası’nı ziyaret etmeyi es 
geçip Sant’ Angelo Kalesi’ni gezdik. Bu ka-
lenin de en üst katına çıktığınızda harika Va-
tikan manzarası sizi beklemektedir.

PİAzzA NAVoNA VE PANTHEoN
piazza navona 3 güzel çeşmesi ile şehrin en güzel meydanlarından 

biri. Fakat burayı seyahati planlarken bile gidilecek ilk noktalardan 
biri olarak belirlememin asıl nedeni gidip de bulamadığım cristmas 

market. İnternette gördüğüm kalabalık, renkli ve ışıklı görüntünün tam 
da yeni yıl arifesi zamanı neden olmadığına bir türlü anlam veremedim 

ve seyahatin tek hayal kırıklığı olarak gezi tarihimde yerini aldı. bu 
meydana çok yakın olarak konumlanmış pantheon’u daracık orta 

çağ sokaklarında kaybolmaya az kalmışken karşınızda bulabilirsiniz. 
mimarisi çevredeki yapılardan çok farklı ve asırlardır burayı beklemekte 

olduğu çok aşikar. burası 43 metrelik kubbesi ve kubbenin ortasındaki 
8 metre çapındaki büyük deliği ile hayran kalınacak kutsal bir yapı ve 

içeride sessiz olup mekanın büyüsüne kapılmak şart.
pıazza navona and 
pantheon
piazza navona is one of the most 
beautiful squares of the city 
with 3 beautiful fountains. but 
the main reason ı had picked this 
place as one of the first places to 
visit when ı was planning this trip 
was the christmas market, which 
ı couldn’t find when ı got there.  
ı could not understand why the 
crowded, colorful and illuminated 
image that ı saw on the internet 
was not there at exactly the time 
of new year’s eve and this was 
the only disappointment of the 
trip. you can find the pantheon, 
which is located very close to 
this square, when you’re almost 
lost in the narrow medieval 
streets. ıts architecture is very 
different from the surrounding 
buildings and it is very obvious 
that it has been guarding this 
area for centuries. this is a 
sacred structure that amazes 
you with its 43m dome and the 
8m-diameter hole at the top of 
the dome and you must be quiet 
inside and be mesmerized by 
the place.

+ 

TRASTEVERE
Artık saat 19.00’u geçtiyse (çünkü restoranlar bu saat civarında açı-
lıyor), yorulduysanız ve karnınız da acıktıysa gece Tiber nehrinin gü-
zel manzarasını görüp nehrin diğer tarafına geçerek bu bölgeyi ziyaret 
edebilirsiniz. Birbirinden güzel restoran ve kafelerin bulunduğu yer-
de biz bir pizza dükkanına gitmiştik. O kadar yerel ve güzel bir yerdi ki 
kendimi İstanbul’da bir lahmacun fırınında sanmıştım. Sizin de yolu-
nuz bir gün Roma’ya düşerse bu yazım umarım size bir referans olur. 
3 gün içerisinde bizim gezebildiğimiz kısımlardan söz ettim, eğer daha 
uzun vaktiniz varsa keşfedilecek daha çok nokta var.
Türkler için İtalya, insanlarının sıcak kanlığı ve tez canlılığı bakımından 
bize benzediği, gezip görürken hem gözünüzün hem de karnınızın 
doyacağı rotalar arasında yer almaktadır.
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PIAzzA dEl POPPOlO, VIA dEl 
COrSO, PIAzzA VENEzIA, VITTOrIO 
EMANuElE II MONuMENT
When you start touring the places in this 
section from Piazza Del Poppolo Square, you 
will see the biggest obelisk of Rome brought 
from Egypt. Via Del Corso Street is the road 
connecting Piazza Del Popolo square with 
Piazza Venezia. You can find the stores of 
world-famous brands on this road, which was 
closed to traffic. This road reminded me of 
Istiklal Street. At the end of the road, you reach 
Piazza Venezia, one of the important centers 
of the city. There is almost no bus or tram that 
doesn’t go through here. A Venetian cardinal 
had the building in the square built. If you have 
seen Venice too, you will immediately realize 
that it has an architectural style similar to the 
one here. The Vittorio Emanuele II monument 
in the square was built for the first king of Italy. 
The Romans never associated this monument 
with the city, and they used cynical names 
such as ‘Rome’s Dentures’, ‘Wedding Cake’.
In order to climb up its stairs and have your 
photograph taken in front.

VATICAN MuSEuMS ANd SISTINE 
CHAPEl, BASIlICA OF ST.PIETrO 
ANd SANT’ANGElO CASTlE
While touring Rome, you feel the art and 
history intensely and if you do not want your 
trip to be incomplete, you should definitely 
include Vatican to your route.
Vatican Museums are a complex of museums 
came out from the Popes’ love of art. In many 
museums arranged in different concepts, you 
can see works of world-famous artists together. 
It was very impressive to finish our museum 
visit by seeing the Sistine Chapel. Because the 
beautiful works of famous artist Michelangelo 

İSPANYoL MERDİVENLERİ 
VE TREVİ ÇEşMESİ 

135 basamaklı İspanyol merdivenleri’nin yer aldığı 
bölge bana göre şehrin en hareketli noktalarından 

biri. biz gittiğimizde kış mevsimiydi ve hava 
yağışlıydı ama olmasa da artık merdivenlere oturmak 

yasaklanmış. bu simgesel noktanın tam karşısında 
ise dünyaca ünlü markaların dükkanlarının bulunduğu 

via dei condotti caddesi yer almaktadır. trevi veya 
bizde ‘aşk çeşmesi’ de denenen yapının neden 

meşhur olduğunu anlamak için yakından görmek 
yeterli oluyor. İlk bakışta size “vay bee” dedirtecek 

kadar güzel, aydınlatması ile gece de farklı bir 
ihtişama bürünüyor.

SPANISH STEPS AND 
TREVI foUNTAIN
the area where the 135-step spanish steps 
are located is one of the liveliest spots of the 
city for me. ıt was winter when we went there 
and it was raining, but even it wasn’t, it is 
now forbidden to sit on the stairs. opposite 
this landmark, there is via dei condotti 
street, where stores of world-famous brands 
are located. ıt is enough to see it closely 
to understand why trevi Fountain is so 
famous. ıt is beautiful enough to make you go 
“wow!” at first glance, and it gets a different 
splendor with its illumination at night.

which he had spent many years to paint, adorn the ceilings 
and walls of this building. The ceiling of the chapel depicted 
the Book of Genesis of the Bible. The work called “The Creation 
of Adam”, which is used in many places and has become an 
important symbol, is on the ceiling of this place. St. Pietro 
Square is located right in front of the Basilica of St. Pietro, 
towards Sant Angelo Castle. In order to avoid having to wait 
a long queue on a rainy day, we skipped visiting Basilica of St. 
Pietro and visited Sant’ Angelo Castle. When you go up to the 
top floor of this castle, the amazing Vatican view awaits you.

TrASTEVErE
If it’s past 19.00 already (because the restaurants open 
around this time) and if you are tired and hungry, you can 
visit this area after seeing the beautiful view of the Tiber river 
at night and by crossing the other side of the river. We went 
to a pizza shop where there are various nice restaurants and 
cafes. It was such a local and beautiful place that I felt like 
I was in a lahmacun (Turkish pizza) restaurant in Istanbul. If 
you happen to visit Rome one day, I hope this article will be 
a reference for you. I mentioned the parts we could visit in 3 
days, if you have more time, there are more spots to discover. 
For Turks, Italy is one of the routes that would satisfy both 
your eyes and your stomach and where the people resemble 
us in terms of warmth and impetuosity.



DEGERLERIMIZIN BASINDA
‘ONCE INSAN”
GELMEKTE
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T
eksan olarak değerlerimizin başında 
gelen ‘Önce İnsan’ dan yola çıkarak 
her yıl çalışanlarımız için içeriği zen-
gin, geliştirici eğitim planları yapmak-

ta olduklarını belirten İnsan Kaynakları Müdü-
rü Gizem Özgüney, şu ifadeleri kullandı: “Bu 
noktada eğitimlerimizin içeriğini genelde mes-
leki ve kişisel gelişim eğitimleri oluşturmakta-
dır. Özellikle çalışma hayatında çok önemli bir 
noktada olan ekibin gelişmesi ve ilerlemesin-
de etkin rol oynayan yöneticilerimiz için lider-
lik programlarını yoğun olarak planlamakta-
yız. Paralelde farklı departmanların birlikte ça-
lışmasını sağlayan uygulamalı takım çalışma-
sı eğitimlerimizde yıl içerisinde planlanmakta-
dır. Aynı zamanda çalışanlarımızın mesleki açı-
dan gelişmelerini destekleyen her türlü eğitim-
ler için firmamız mutlaka destek vermektedir.”

Stating that, as Teksan Generator, 
we are developing content-rich and 
developing training plans for our 

employees every year keeping our ‘Human 
First’ motto which comes at the top of 
our values in mind, Human Resources 

Manager Gizem Özgüney said, “At this 
point, the content of our trainings 

generally consists of professional 
and personal development 
trainings. Particularly, we 

intensively plan leadership 
programs for our managers, who 

are at a very important point in 
business life and play an active 

role in the development and 
advancement of the 
team. In parallel, our 
trainings that support 

applied teamwork, which 
enable different departments 

to work together, are planned throughout 
the year. At the same time, our company 
absolutely gives support all kinds of 
vocational trainings that support the 
professional development of our employees.”

teksan continues its training activities by establishing an internal training system consisting of a team 
of approximately 30 people. starting off with the motto “human First”, each year teksan carries out 
content-rich and developing training plans for its employees. 

‘HUMAN FIRST’ COMES AT 
THE TOP OF OUR VALUES

teksan, kendi bünyesinde yaklaşık 30 kişilik ekipten oluşan 
bir iç eğitim sistemi kurarak eğitim faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor. ‘Önce İnsan’ başlığıyla yola çıkan teksan, her 
yıl çalışanları için içeriği zengin, geliştirici eğitim planları 

gerçekleştirmekte. 

TekSAn’dAn HABerler / NEWS FROM TEKSAN+ 
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Teksan’ın; kazanılan deneyimlerin şirket içinde paylaşımına büyük 
değer verdiğini Belirten Özgüney, “Bu sebeple de kendi bünye-
sinde yaklaşık 30 kişilik ekipten oluşan bir iç eğitim sistemi kurarak 
eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor” dedi. Teksan Eğitim Siste-
mi; teknik ve davranışsal eğitimlerin şirket içinde tek çatıda toplan-
dığı bir yapıdan oluştuğunun altını çizen Özgüney, Eğitim sistemi-
nin bir yöneticisi ve ilgili planlamaları yapmak üzere oluşturulmuş 
bir organizasyonel yapısının bulunduğunu, ayrıca, Teksan’ın ken-
di bünyesindeki gönüllü iç eğitmenlerden oluşan 28 kişilik bir eğit-
men grubunun da sistem içerisinde görev aldığını sözlerine ekle-
di. Hem teknik hem de kişisel gelişimi kapsayan eğitimler; şirke-
tin stratejik hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu yetkinlikler 
ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına göre belirlendiğine dikkat çeken Öz-
güney, “Özellikle performans ve geri bildirim görüşmelerinde, ça-
lışanlar ve yöneticileri, gelişim fırsatlarına birlikte karar vererek, bir 
sonraki dönemin eğitim ve gelişim planlarını belirliyor. Bu planlar, 
Teksan Eğitim Sistemi yapısında değerlendirilip, iç eğitmenler ile 
planlanıyor” dedi.          

İş hayatında konuların en başında, çalışan verimliliği geldiğini 
belirten Özgüney, şu ifadeleri kullandı: “Çalışan verimliliğini etki-
leyen en önemli faktörlerden biri ise eğitim. Çalışanların düzenli 
aralıklarla eğitime tabi tutulması ve kendilerini geliştirilmelerinin 
sağlanması, çalışan verimliliği açısından oldukça önemli bir un-
sur. Çalışan verimliliğini arttırmak ise iş hayatında eğitim ile sağ-
lanabilir. Eğitim işletmeler için, hayati derecede önemli. Çünkü 
işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı düşüren makineler veya 
binalar değil,  insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını nasıl değer-
lendirirseniz, ona göre verim alırsınız. Onlara emek verip gelişim-
lerine katkı sağlarsanız, aslında şirketinizin geleceği için önem-
li işler yapmış olur, kendi geleceğinizi kurtarmış olursunuz. Tek-
san olarak bizim bir sloganımız var: “GELECEK İÇİN HEP BİRLİK-
TE!”  Biz vereceğimiz eğitimlerle, nesiller boyu büyüyerek varlığı-
nı sürdürecek Teksan’ın geleceğini oluşturmaya çalışıyoruz. Eği-
timlerimiz, bu amaç için bir araya gelmiş mutlu, işini seven ve ge-
leceğe umutla bakan çalışanlarımız ile birlikte, gelecek nesillere 
bırakacağımız daha güçlü, daha büyük ve sürdürülebilir bir Tek-
san için artarak devam edecek.”

Indicating that employee productivity is at the top of the issues in business life, 
Özgüney said: “Training is one of the most important factors affecting employee 
productivity. Helping employees improve themselves by providing regular trainings 
is an important factor in terms of employee productivity. Increasing employee 
productivity can be achieved through training in business life. Training in business 
life is vital for corporates. Because it is not machines or buildings but human 
resources that elevate or pull down businesses. The more you utilize this human 
resource, the more efficiency you will get. If you help them and contribute to their 
development, you will actually do important things for the future of your company 
and save your own future. In Teksan, we have a motto: “TOGETHER FOR THE 
FUTURE!” With the training we deliver, we are trying to build Teksan’s future which 
will prevail by growing for generations. Our trainings will continue to increase 
for a stronger, bigger and more sustainable Teksan that we will leave for future 
generations, together with our employees who are happy to come together for this 
purpose, who love their jobs and look to the future with hope.”

Özgüney said that Teksan Generator greatly values sharing the experience gained 
in the company, and added, “For this reason, we established an internal training 
system consisting of a team of approximately 30 people and recurrently continue 
training activities.” Emphasizing that the Teksan Training System is a structure which 
gathers technical and behavioral trainings under a single roof, Özgüney stated 
that the training system has a manager and an organizational structure formed to 
make the related plans, and also a trainer group of 28 volunteering internal trainers 
within Teksan, working in the system. Pointing out that the trainings covering both 

technical and personal development are 
determined in line with the strategic goals 
and according to the required competencies 
and personal development needs, Özgüney 
said, “Employees and managers determine 
the training and development plans of the 
next term by deciding on development 
opportunities together, especially in 
performance and feedback interviews. 
These plans are evaluated in the structure 
of Teksan Training System and planned 
with internal trainers.”

EğİTİM fAALİYETLERİ 30 KİşİLİK EKİP 
TARAfINDAN YÜRÜTÜLÜYoR

TEKSAN ‘GELEcEK İÇİN HEP BİRLİKTE’ 
SLoGANI İLE GELEcEğİNİ 
oLUşTURMAYI HEDEfLİYoR

TEKSAN AIMS TO BuIld ITS FuTurE WITH THE 
MOTTO ‘TOGETHEr FOr THE FuTurE’

2019 yılı Kasım ayı sonuna kadar yaklaşık 6 bin saatlik eğitim ver-
diklerini belirten Özgüney, “Yılsonuna kadar da devam edecek bazı 
planlı eğitimlerimiz bulunuyor. Eğitimler ile ilgili ihtiyaçlar dahilin de 
ve belli planlara göre ilerliyoruz. Olabildiğince çok eğitim ile çalı-
şan gelişimine katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır” dedi. Öz-
güney, çalışanların aldıkları eğitimler sonucunda kendilerine güven 
ve başarma duygularının geliştiği, Teksan için çok önemli olan ileti-
şim ve önderlik yetkinliklerinin arttığını, çalışanın aidiyet duygusunu 
arttıran bir durum olan iş tatminin yükseldiğini ve yeni sorumluluk-
lar alma isteğini arttığını gözlemlediklerini belirtti.

Stating that they have provided approximately 6 
thousand hours of training by the end of November 2019, 

Özgüney said, “We have some planned trainings that 
will continue until the end of the year. We are proceeding 
according to the needs and to certain plans. It is among 

our goals to contribute to employee development with 
as many trainings as possible.” Özgüney stated that 

as a result of the trainings received by the employees, 
they observed that their sense of self-confidence and 

achievement has developed, their communication and 
leadership competencies, which are very important for 
Teksan, have increased, their job satisfaction, which is 

a factor that increases the sense of belonging, and the 
desire to take new responsibilities have increased.

2019’DA 6 BİN SAATLİK EğİTİM VERİLDİ

6 THOuSANd HOurS OF TrAINING WAS GIVEN IN 2019

TrAINING ACTIVITIES ArE CArrIEd 
OuT By A TEAM OF 30 PEOPlE
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milyarlarca yıldır kusursuz sisteminde 
kendini var eden doğayı acımasızca 
tahrip eden insanoğlu yavaş yavaş 
kendine gelmeye başladı! nihayet 
modern insan ‘doğayı korumak için ne 
yapmalıyım?’ sorusunu sorar hale geldi. 
İşte ‘doğayı taklit eden inovasyon’ 
olarak tanımlanan biyomimkimri bu 
noktada bir umut ışığı yaktı. teknolojiyi 
dışlamayan tam tersine doğa ve 
teknolojiyi birlikte, uygun ve doğru 
kullanarak problemlere çözüm üreten 
biyomimkimri tamamen doğadan 
ilham alıyor. nilüfer yapraklarından 
esinlenerek kir tutmayan boyalar, 
yalıçapkını kuşundan hızlı tren, ateş 
böceklerinden enerji tasarruflu 
ampuller üretilebiliyor.

DOGANIN ILHAM 
VEREN TASARIMLARI

BIYOMIMKIMRI

INSPIRING DESIGNS OF 
NATURE; BIOMIMICRY

having ruthlessly destroyed nature that had created itself in 
its flawless system for billions of years, mankind slowly started 

to come to their senses! Finally, modern man started asking 
the question ‘What should ı do to protect nature?’ biomimicry, 

defined as “innovation imitating nature”, gave a glimmer 
of hope at this point. biomimicry, which does not exclude 

technology, on the contrary, produces solutions to problems 
using nature and technology properly and correctly together, 

is completely inspired by nature. dirt-repellent paints inspired 
by lotus leaves, fast trains from inspired by kingfisher birds, 

and energy-saving bulbs inspired by fireflies can be produced.



 

B
iyomimikri; eski Yunanca-
da “yaşam” anlamına gelen 
“bios” ve “taklit etmek” an-
lamına gelen “mimesis” keli-
melerinden türetilmiş bir kav-

ram. Doğadaki modelleri taklit ederek, in-
san yararına kullanma anlamına geliyor. 
‘Biyobenzetim’ ya da ‘biyomimetik’ deni-
len bir yaklaşım olan Biyomimkimri, do-
ğadaki modelleri inceleyip, doğanın tasa-
rımlarını taklit ederek, doğadan esinlen-
diği yöntemlerle problemlere çözüm ge-
tiriyor. Aslında insanoğlunun doğayı göz-
lemleyerek, ilham alarak yarattığı yenilik-
ler çok eski çağlara kadar uzanıyor. Doğa-
yı her zaman merak eden ve gözlemleyen 
insanlar, diğer canlılardan birçok fizyolo-
jik ve biyolojik yapıdan ilham almış. Av-
lanmak için kullanılan taşın keskin bir dişe 
benzetilmeye çalışması, bunun en te-
mel örnekleri arasında sayılabilir. Kuşların 
uçabilmesi, kertenkelenin duvara tırma-
nabilmesi, örümcek ağının esnekliği gibi 
birçok canlı davranışı insanları daima et-
kilemiş ve merak uyandırmış. Günlük ha-
yatımızda kullandığımız ürünlere baktığı-
mızda da doğadan taklit edilerek üretildi-
ğini görmemiz mümkün.

Biomimicry is a concept derived from the 
words “bios” meaning “life” and “mimesis” 
meaning “imitating” in ancient Greek. It 
means imitating the models in nature and 
using the for human benefit. Biomimicry, 
which is an approach called ‘biomimetic’, 
analyzes the models in nature and by 
imitating the designs of nature, brings 
solutions to problems with methods 
inspired by nature.  In fact, the innovations 
created by humankind by observing and 
having been inspired by nature go back 
to very ancient times. People, always 
wondering and observing nature have 
been inspired by many physiological and 
biological structures of other creatures. 
The attempt to make the stone used for 
hunting look like a sharp tooth can be 
regarded among the most basic examples 
of this. Many behaviors of living creatures, 
as birds’ ability to fly, lizard’s ability to 
climb walls, and the flexibility of a spider 
web have always amazed people and 
aroused curiosity. When we look at the 
products we use in our daily lives, we can 
see that they are produced by imitating 
nature.

Biomimicry mainly examines models in nature. It imitates designs and systems that have been 
tested and been successful in nature in the course of time, in order to find solutions to people’s 
problems. Biomimicry aims to reveal systems and designs that are sustainable and use less 
energy while solving problems. The concept of ‘Sustainability’ is used for long-lasting and high-
performance products and systems where environmental damage can be minimized. While mass 
production of a product was considered important during the industrial revolution, today among 
the most important qualities that are required are consuming less energy and being cost-effective 
and sustainable. This highlights biomimicry even more.

Hızlı trenler hava basıncı nedeniyle, tünellerden çıkarken çok fazla ses çıkarır. 
Shinkansen serisi trenleri yaratan Eiji Nakatsa, yalıçapkını isimli küçük ama gayet hızlı 
ve etkili bir avcı olan kuş türünün suya girişte basınca gayet iyi dayanıklı olduğunu, 
suya girerken hiç su sıçratmadığını fark etti. Trenin burnunu, ön kısımdaki farlar da dahil 
olmak üzere tıpatıp yalıçapkını kuşunun gagasını taklit edecek şekilde tasarlandıktan 
sonra trenin tünellerden çıkarken neden olduğu ses patlamasının önüne B geçilebildi.

yAlıÇApKıNıNdAN hızlı TrENE

High speed trains make a very loud sound when exiting tunnels because of the air pressure. 
Eiji Nakatsa, who created the Shinkansen series trains, realized that the bird species named 
kingfisher, a small but very fast and effective hunter, was quite resistant to pressure when 
diving into the water, and that it did not make any splash at all. After designing the face of 
the train including the headlights at the front to mimic the beak of the kingfisher, the boom 
sound caused by the train when passing the tunnels was prevented.

FroM KıNgFıShErS Bırd To FAST TrAıNS
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Biyomimikri temel olarak doğadaki modelleri inceliyor. Zaman içerisinde doğada test edil-
miş ve başarılı olmuş tasarımları ve sistemleri insanların problemlerine çözüm bulmak ama-
cıyla taklit ediyor. Biyomimikri; problemleri çözerken sürdürülebilir olan ve az enerji harca-
yan sistemleri veya tasarımları ortaya koymayı hedefliyor. ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı; çevreye 
olan zararın en aza indirgenebildiği, uzun ömürlü ve yüksek performanslı ürünler ve sistemler 
için kullanılıyor. Sanayi devriminin olduğu dönemlerde, ürünün seri üretilmesine önem ve-
rilirken, günümüzde az enerji tüketmesi, az maliyetli olması ve sürdürülebilir olması aranan 
en önemli nitelikler arasında yer alıyor. Bu durum biyomimikriyi daha da ön plana çıkarıyor.

yAşANAN EvrENE SAygı duruşu 

hoMAgE To ThE uNıvErSE ThAT WE lıvE ıN
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Köpekbalığı derisindeki dişçikler, uluslararası 
mayo üreticisi Speedo’nun sürtünmeyi azaltıp hızı 
artıran ‘fastskin/hızlı deri’ mayosunun esin kaynağı 
oldu. İşin sırrı, köpekbalığı derisindeki dermal 
disçikler denilen diş benzeri pullarda. Su ‘mikro-
oluklar arasından türbülans yaratmadan’ geçerek 
sürtünmeyi azaltıyor. Bu arada, deri üzerindeki 
pullar yosunların yapışmasını engelliyor.

The denticles on shark skin have been a source of inspiration for the 
international swimwear manufacturer Speedo’s ‘fastskin’ swimsuit 
that reduced drag and increased speed. The secret is in tooth-like 

scales called dermal denticles on shark skin. Water ‘passes through 
micro-grooves without causing turbulence’ and reduces drag. 

Meanwhile, the scales on the skin prevent algae from attaching.

KöpEKBAlığıNdAN 
MAyoyA

FroM ShArKS To 
SWıMWEAr

Zimbabwe’de 1996’da tamamlanan Eastgate binasında, 
bir termit (akkarınca) yuvasından esinlenerek yapılan doğal 
havalandırma sistemi kullanılıyor. Termitlerin oluşturdukları 

tümsekler, alçak hava barındıran yan tünellere sahipler ve bunlar 
sayesinde en hafif rüzgarları bile yapının içerisine taşıyabiliyorlar. 

Termitlerin bu baca sistemi sayesinde, serin hava içeriye doğru 
giriyorken, sıcak hava da yükselerek tünellerden dışarı çıkıyor. 

İçinde alışveriş merkezi ve ofisleri barındıran bina, tamamen 
doğal yöntemle, klimaya gerek kalmadan soğutuluyor.

TErMİTlErdEN doğAl 
SoğuTMAlı BİNAyA

In the Eastgate building completed in 1996 in Zimbabwe, a 
natural ventilation system inspired by the nest of a termite is 

used. The mounds created by the termites have side tunnels that 
can carry even the lightest breezes into the building. Thanks to 

this chimney system of termites, while the cool air enters inside, 
hot air rises and exits the tunnels. The building, which contains 

a shopping center and offices, is cooled by a completely natural 
method, without the need for air conditioning.

FroM TErMıTES To NATurAlly 
CoolEd BuıldıNgS
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Halk arasında ‘günebakan’ olarak da bilinen 
ayçiçeği, gün içerisinde güneş ışığına doğru 

yönelir. Böylelikle gün boyunca güneş ışından 
faydalanabilir. Bitkinin bu özelliğinden 

esinlenerek, yine güneş enerjisinden daha 
fazla yararlanmak amacıyla yeni bir güneş 

enerjisi paneli tasarlandı. Panele güneşi 
algılayabilecek parçalar yerleştirildi. Güneşli 
ve gölgeli bölgeler arasındaki sıcaklık farkını 

anlayarak yönelimi sağlayan bu parçalar, 
elektriksel kaynağa ihtiyaç duymuyor ve sistem 

sayesinde elde edilen enerji miktarı artıyor.

A sunflower turns towards sunlight during the day. Thus, it can benefit from sunlight the whole day. Inspired by this feature of 
the plant, a new solar panel was designed to make more use of solar energy. Parts that could detect the sun were placed on 
the panel. Rotating by recognizing the temperature difference between the sunny and shaded areas, these parts do not need 
an electrical source and the amount of energy obtained increases by the system.

AyÇİÇEğİNdEN gÜNEş pANElİNE 

FroM SuNFloWErS 
To SolAr pANElS

FroM loTuS FloWErS To pAıNT
Wilhelm Barthlott, a botanist from the University of Bonn, discovered that the 
leaves of the lotus flower have a naturally self-cleaning and water-repellent 
surface. He called this physical phenomenon the ‘Lotus Effect’. This discovery 
registered as the Lotus Effect, was the basis of the nanotechnology used 
in dirt and stain-repellent smart textiles, paint, wood and glass products 
that use biomimetic technique. From plant seed to “Velcro”: Swiss scientist 
George de Mestral removed the burdock seeds stuck to his dog’s hair in 1948 
and examined them under a microscope. Impressed by the sticky nature of 
the hooks on the seed, he created a two-piece fastener with this design. One 
of the pieces has hard hooks similar to those of the thorny seed; the soft 
loops on the other part ensures that the hooks hold. In 1951 he applied for a 
patent for his ideas and derived the name of the invention from the words 
‘velours croché’, which means ‘velvet with hook’ in French.

NİlÜFEr ÇİÇEğİNdEN BoyAyA
Bonn Üniversitesi’nden botanikçi olan Wilhelm Barthlott, lotus (nilüfer) çiçeğinin 
yapraklarının doğal olarak kendini temizleyen ve su itici bir yüzeyi olduğunu keşfetti. Bu 
fiziksel olayı ‘Lotus Etkisi’ (Lotus Effect) olarak adlandırdı. Lotus Etkisi olarak tescillenen 
bu buluş, biyobenzetim tekniği kullanılan kir ve leke tutmayan akıllı tekstiller, boya, ahşap 
ve cam ürünlerde kullanılan nano teknolojisinin de temelini oluşturdu. Bitki tohumundan 
‘cırtbant’a: İsviçreli bilim insanı George de Mestral, 1948’de köpeğinin tüylerine yapışmış olan 
çengelli tohumu çıkarıp mikroskop altında inceledi. Tohumdaki kancaların yapışkanlığından 
etkilenerek, bu tasarımdan hareketle iki parçalı bir kopça yarattı. Parçalardan birinin dikenli 
tohum kılıfındakine benzer sert kancaları var; diğerinde bulunan yumuşak ilmikler kancaların 
tutunmasını sağlıyor. 1951’de fikirleri için patent başvurusunda bulundu ve buluşun adını 
Fransızca’da ‘kancalı kadife’ anlamına gelen ‘velours croché’ sözcüklerinden türetti.



Doğanın düzeni yüzyıllardır kusursuz bir şekilde işliyor ve bu kusursuz sistem ortaya çı-
kan problemlerin kendi içinde çözülmesini sağlayabiliyor. İşte Biyomimkimri de; ‘doğa ken-
di içinde bu başarıyı yakaladıysa onu neden örnek almayalım?’ düşüncesinden yola çıka-
rak ortaya çıkmış bir fikir. Bu fikrin ilk örneği büyük dahi Leonardo da Vinci’nin buluşların-
da görülebilir. Kuşların kanatlarını ve çırpınışlarını gözlemleyen Vinci, ilk uçan makineyi icat 
ediyor. Onu daha sonra Wright kardeşlerin güvercin kanadından esinlenerek ilk motorlu 
uçağı uçurmaları izliyor. Temeli ne kadar eskiye dayansa da Biyomimikri, terimsel an-
lamda ise ilk kez 1997 yılında Janine M. Benyus tarafından yayımlanan “Biomi-
micry: Innovation Inspired by Nature” adlı kitapta kullanılıyor. Tarihsel sü-
reç boyunca da biyomimikrinin kullanım alanı yaygınlaşarak yenilik-
çi bir disiplin oluşuyor.

dA vıNCı’NıN İlhAM 
KAyNAğı KuşlAr 

ArAŞTIrMA / RESEARCH+ 

Ateş böcekleri yaydıkları soğuk ışık ile 
günümüz aydınlatma sistemlerinin en büyük 
problemini halletti denilebilir. Kullandığımız 
ampuller, enerjinin yüzde 98’ini ısı olarak 
kaybetmektedir ve bu da enerji kaybındaki en 
önemli problemdir.

We can say that the fireflies emitted 
the biggest problem of today’s lighting 
systems with the cold light they emit. 
The bulbs we use lose 98 percent of 
the energy as heat, which is the most 
important problem in energy loss.

ATEş BöCEKlErİNdEN AMpulE

FroM FırEFlıES To 
lıghTBulBS

The order of nature has been 
working flawlessly for centuries 
and this flawless system can 
ensure that any arising problem 
can be solved within itself. And 
Biomimicry is an idea that has 
emerged from the thinking “If 
nature has achieved this success 
in itself, why not take it as an 
example?” The first example 
of this idea can be seen in the 
discoveries of the great genius 
Leonardo da Vinci. Observing 
birds’ wings and their fluttering, 
Vinci invents the first flying 
machine. It was then followed 
by the Wright brothers flying the 
first motor plane, inspired by 
the pigeon wings. Even though 
biomimicry goes way back in 
history, the word was used for the 
first time in the book “Biomimicry: 
Innovation Inspired by Nature” 
published by Janine M. Benyus in 
1997. During the historical process, 
the use of biomimicry has become 
widespread and an innovative 
discipline has been formed.

dA vıNCı’S 
SourCE oF 
ıNSpırATıoN: 
BırdS 
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Yıka yıka 
geliyorlar

DUnya 
Milenyum 
KuSaGı ile 
deGiSecek: 

kpmg’nin ‘teknoloji 
sektöründe İnovasyon’ 

araştırması, iş dünyasındaki 
yönetim katı ile onların 

ekibini oluşturan milenyum 
kuşağı arasındaki derin görüş 

farklılıklarını ortaya koydu

U
luslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG’nin 
hazırladığı ‘Teknoloji Sektöründe İnovasyon’ araştırması, bir-
likte çalışan iki kuşağın geleceğe bakış açısıyla ilgili çarpıcı 
farkı ortaya çıkardı. Şirketleri yönetenler ile iş hayatında yol 
almaya başlayan Milenyum Kuşağı gençlerinin teknoloji ve 

değişim anlayışı, iki kuşağın da önceliklerine ışık tutuyor. Araştırmaya yüz-
de 76’sı C-Suite olmak üzere 740’ı aşkın firma yöneticisi ve Milenyum Ku-
şağından 600 genç katıldı. Araştırmada, gelecek üç yılda iş dönüşümü ko-
nusunda en fazla etkiye sahip teknoloji ‘nesnelerin interneti’ seçildi.
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Their disruptive 
arrival is here

The world will change 
with the Millennials:

kpmg’s ‘ınnovation in the technology sector’ survey reveals 
the divergent opinions in the business world between the 

management level and the millennials who make up their team.

T
he ‘Innovation in the 
Technology Sector’ study, 
prepared by the international 
audit, tax and consultancy 
firm KPMG, revealed a 

striking difference in the perspectives of 
the two generations working together 
towards the future. The technology and 
change understanding of those who 
manage companies and of the young 
Millennials who started to move forward 
in business life sheds light on the priorities 
of both generations. More than 740 firm 
managers, 76 percent of which were 
C-Suite and 600 young people from the 
Millennials participated in the study. In 
the research, the ‘Internet of Things’ was 
chosen as the most influential business 
transformation over the next three years.

Şirket yöneticilerine göre gelecek üç yılda iş dönüşümün-
de öne çıkacak teknolojiler listesinde nesnelerin interneti-
nin ardından ikinci sırada robotik süreç otomasyonu (RPA) 
yer alıyor. RPA bir önceki yıl aynı listede 9’uncu sırada yer 
alıyordu. RPA pazarının 2023 itibarıyla 8,69 milyar dolarlık 
hacme ulaşacağı öngörülüyor. Listede hızlı yükseliş gös-
teren bir diğer teknoloji ise blok zinciri. Geçen yıl listenin 
7’nci sırasında olan blok zinciri, bu yılki listede dördüncü-
lüğe yükseldi. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 41’i, 
gelecek üç yılda şirketlerinde blok zinciri teknolojilerinin 
kullanılacağına inandıklarını belirtti. IDC’nin analizine göre 
blok zinciri çözümlerine 2022 itibarıyla dünya genelinde 
11,7 milyar dolar harcanacak.

şİRKET YÖNETİcİLERE GÖRE GELEcEK ÜÇ YILDA İş DÜNYASINI 
DÖNÜşTÜREcEK 10 TEKNoLoJİ şÖYLE SIRALANIYoR:
1- Nesnelerin interneti
2- Robotik süreç otomasyonu
3- Yapay zekâ
4- Blok zinciri
5- Robot teknolojisi ve otomasyon
6- Artırılmış gerçeklik
7- Sanal gerçeklik
8- Sosyal ağ teknolojileri
9- Biyoteknoloji, dijital sağlık, genetik
10- Online pazar yerleri

According to company executives, robotic process 
automation (RPA) is second in the list of technologies 
that will stand out in business transformation over the 
next three years. RPA has ranked 9th on the same list 
the previous year. The RPA market is projected to reach 
$ 8.69 billion by 2023. Another fast-rising technology in 
the list is the blockchain. The blockchain, which ranked 
in 7th place on the list last year, rose into fourth place on 
this year’s list. 41 percent of the managers participating 
in the research said that they believe that blockchain 
technologies will be used in their companies over the next 
three years. According to IDC’s analysis, as of 2022, $ 11.7 
billion will be spent worldwide on blockchain solutions.

According to company executives, the top 10 list of 
technologies that will transform the business world 
over the next three years is as follows:
1- Internet of Things
2- Robotic process automation
3- Artificial intelligence
4- Blockchain
5- Robot technology and automation
6- Augmented reality
7- Virtual reality
8- Social networking technologies
9- Biotechnology, digital health, genetics
10- Online marketplaces

rpA’NıN yÜKSElİşİ

ThE rıSE oF rpA
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Araştırmaya ilişkin görüşlerini paylaşan KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon 
Sektör Lideri Serkan Ercin, “Teknolojinin içine doğan ilk jenerasyon olan Milenyum Kuşağı, listeleri-
ni oluşturan tüm teknolojilerle iç içe. 5G, dijital ödemeler ve mega platformlar onların dünyasının parçası. İnternet ve 
mobil iletişimsiz bir dünya bilmeyen bu kuşak, 5G’yi dönüşümün anahtarı olarak görüyor. Halen X kuşağından yöneticilerin 
ekiplerini oluşturan Milenyum Kuşağı, teknolojiye bakışları, gelecekle ilgili öngörüleriyle farklı bir tarafa yürüyor. Halihazırda ABD’deki iş 
gücü içinde en büyük dilim olan Milenyum Kuşağı doğumluların 2025’te küresel iş gücünün yüzde 75’ini oluşturacağı düşünüldüğünde, 
Y kuşağının yıkıcı etkiyle iş liderliğine yürüdüğünü söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

1- Yapay zekâ, kavramsal programlama, makine öğrenmesi
2- Nesnelerin interneti
3- 5G
4- Artırılmış bilişimsel güç (kuantum programlama, vs.)
5- Robotik süreç otomasyonu
6- Sosyal ağ teknolojileri
7- Dijital ödeme platformları
8- Robot teknolojisi ve otomasyon
9- Mega platformlar (Amazon, Alibaba, Facebook, vs.)
10- Ses, konuşma ve chat etkileşimleri

araştırmaya katılan milenyum kuşağı gençleri ise 
sektörleri ‘yıkacak’ teknolojiler konusunda şirket 
yöneticilerinden farklı düşünüyor. milenyum 
kuşağı gençlerine göre gelecek üç yılda iş 
dönüşümüne etki edecek 10 teknoloji şöyle:

MİlENyuM 
KuşAğı FArKlı 
görÜyor

KPMG Turkey Technology, Media & Telecommunications Industry Leader 
Serkan Ercan shared his opinions about the study: “Being the first 

generation to be born in a world of technology, Millennials live together with 
all the technologies that make up their list. 5G, digital payments and mega 

platforms are part of their world. This generation, who does not know a 
world without internet and mobile communication, sees 5G as the key 

to transformation. The Millennials, who still make up the teams 
of executives from the X generation, are heading towards 

a different direction with their views on technology 
and predictions about the future. Given that the 

Millennials who are currently the largest slice 
of the US labor force will constitute 75 percent 
of the global labor force by 2025, it would not 

be wrong to say that Generation Y is heading 
disruptively towards business leadership.”

1- Artificial intelligence, conceptual 
programming, machine learning
2- Internet of things
3- 5G
4- Increased computing power 
(quantum programming, etc.)
5- Robotic process automation
6- Social networking technologies
7- Digital payment platforms
8- Robot technology and 
automation
9- Mega platforms (Amazon, 
Alibaba, Facebook, etc.)
10- Voice, speech and chat 
interactions

on the other hand, the young millennials who participated in the research think differently from the company 
managers about the technologies that will ‘disrupt” the industries. according to the millennials, the top 10 
technologies that will impact business transformation in the next three years are:

MıllENNıAlS SEE ThıNgS dıFFErENTly






