
 
 
 
 
ESİSPOWER ISO 14001 Sertifikasıyla Bir adım Öne Geçti. 

 
Ana faaliyet konusu Kesintisiz Güç kaynakları olan ESİS Enerji  ISO 14001 Sertifikasıyla 
Bir Adım Öne Geçti. 
 
ESİS POWER,İstanbul – 28.02.2011 ;Ana faaliyet konusu Kesintisiz Güç kaynakları olan ESİS 
Enerji ISO 14001 Sertifikasıyla Bir adım Öne Geçti. 2000 yılında güç elektroniği sektöründe ihtiyaç 
duyulan cihazları üretmek ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek amacıyla kurulan ESİSPOWER 
kendini yenilemeye devam ediyor. 

 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESİSPOWER Satış Müdürü Mustafa BIYIK şunları dile getirdi; 
ESİS Enerji, 2000 yılında güç elektroniği sektöründe ihtiyaç duyulan cihazları üretmek ve satış sonrası 
servis hizmetlerini vermek amacıyla kuruldu.2010 Aralık ayında 10’uncu yılımızı emin adımlarla kutladık. 
Esis Enerjinin ana faaliyet konusu Kesintisiz Güç kaynaklarıdır. 
Bunun yanında ESİS Enerji elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan her alanda ürün ve hizmet vermektedir. 
Son dönemlerde ise güneş ve rüzgar enerji sektörüne yönelik ürünlerimizi piyasaya sunduk.Bunlar 
arasında Solar,Rüzgar İnvertörleri ve akü şarj redresörleri bulunmaktadır.Bu konuda da çok yakın 
zamanda farklı projelere imza atacağız.Güç Elektroniği’nde 10 yılı aşkın bir tecrübemiz var.Bunu her 
zaman müşterilerimize yansıtıyoruz.Ülkemizde kendi alanımızda çok kısa zamanda istediğimiz yere 
geldiğimize inanıyoruz.Yakın bir tarihte tüm Dünya’ya Türk mühendislerinin üstün başarılarını 
göstereceğiz. 
Pazarlamanın tüm bileşenlerini uzman kadrosuyla en iyi şekilde değerlendiren Esis Enerji çok yakın bir 
tarihte daha da güçlenecek. 



 
Mustafa BIYIK şöyle devam etti; 
ESİS Enerji, tasarım ve üretim çalışmalarını uluslararası kaliteye sahip olarak ilk önce ISO 9001:2000 
sonrasında ISO 14001 kalite standartlarında en güncel teknoloji ile sürdürmektedir.  
ESİS Enerji, Ar-Ge ve üretim çalışmalarında yeniliklere sürekli açık olan ekibi ile dünya’da ki güç 
elektroniği sektörünü sürekli takip ederek ürünlerini geliştirmektedir. 
ESİSPOWER standart olmayan ürünlerde de müşterilerinden gelen taleplere cevap vererek yüksek 
verimli üretim yapmaktadır.  
ESİS Enerji,Sanayinin yanı sıra Üniversite ve TUBİTAK ile beraber projeler yapmaktadır. 
Böylelikle ESİS Enerji ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin geliştirilmesine sürekli devam etmektedir. 
ESİS Enerji, üretim, iletişim, finans ve ulaştırma sektöründe yer alan güçlü referanslarla enerji çözüm 
ortağı olarak hizmet etmektedir. 
İstanbul merkezli olarak hizmet veren Teknik Servis bölümü, Türkiye'nin yedi bölgesinde de 7 gün 24 
saat kesintisiz olarak teknik servis hizmetlerini, tam donanımlı servis teknisyenleri aracılığıyla 
sunmaktadır. ESİS Enerji, çeşitli bölgelerde çözüm ortakları ve bayileri ile müşterilerine her konuda 
yardımcı olmaktadır.  
 
Mustafa BIYIK ürünleri hakkında ise şu bilgileri verdi; 
Esis Enerji ürünleri arasında ,Online / offline kesintisiz güç kaynakları (KGK),invertörler, statik 
konvertörler, frekans konvertörleri, redresörler, switch mode güç kaynakları (SMPS) ,servo ve statik 
gerilim regülatörleri,DC Güç kaynakları, akü şarj doğrultucuları, kuru tip aküler, izolasyon 
transformatörleri ,solar invertörler ve solar şarj regülatörleri bulunmaktadır 
ESİS Enerji,kendi ürünlerinin yanı sıra,Telekom pazarında güç kaynakları konusunda EMERSON 
NETWORK POWER ve TRIPP-LITE firmasının Türkiye distribütörü olarak çalışmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editöre Not; 
 
ESİS Enerji Hakkında: 
ESİS Enerji, 2000 yılında güç elektroniği sektöründe ihtiyaç duyulan cihazları üretmek ve satış sonrası 
servis hizmetlerini vermek amacıyla kurulmuştur. Önceliğini teknoloji üretmek ve kaliteli hizmet 
sunmak olarak belirleyen ESİS Enerji, beş mühendisten oluşan ortaklık yapısıyla faaliyet gösteren bir 
Anonim Şirkettir. 
Ana faaliyeti elektronik güç kaynakları olan ESİS Enerji, elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan her alanda 
ürün ve hizmet sunmaktadır. ESİS Enerji,online / offline kesintisiz güç kaynakları (KGK),invertörler, 
statik konvertörler, frekans konvertörleri, redresörler, switch mode güç kaynakları (SMPS) ,servo ve 
statik gerilim regülatörleri,DC Güç kaynakları, akü şarj doğrultucuları, kuru tip aküler ve izolasyon 
transformatörleri ürünlerini imalatçı ve ithalatçı olarak müşterilerine sunmaktadır. ESİS Enerji gelişen 
teknoloji ışığında alternatif enerji kaynaklarında kullanılan güneş ve rüzgar enerjisi invertörü ve şarj 
regülatörünü de ürün yelpazesine katmıştır. 
ESİS Enerji, üretim, iletişim, finans ve ulaştırma sektöründe yer alan güçlü referanslarla enerji çözüm 
ortağı olarak hizmet etmektedir. 
İstanbul merkezli olarak hizmet veren Teknik Servis bölümü, Türkiye'nin yedi bölgesinde de 7 gün 24 
saat kesintisiz olarak teknik servis hizmetlerini, tam donanımlı servis teknisyenleri aracılığıyla 
sunmaktadır. ESİS Enerji, çeşitli bölgelerde çözüm ortakları ve bayileri ile müşterilerine her konuda 
yardımcı olmaktadır. 
ESİS Enerji, tasarım ve üretim çalışmalarını uluslararası kaliteye sahip olarak ISO 9001:2000 kalite 
standartlarında en güncel teknoloji ile sürdürmektedir. ESİS Enerji, Ar-Ge ve üretim çalışmalarında 
yeniliklere sürekli açık olan ekibi ile ülkemizde ve dünyada güç elektroniği sektörünü sürekli izlemekte 
ve standart olmayan ürünlerde de taleplere cevap vererek üretim yapmaktadır. ESİS Enerji, Üniversite 
ve TUBİTAK ile beraber projeler yaparak, ülkenin ihtiyaç duyduğu sanayi ürünlerinin geliştirilmesine 
sürekli devam etmektedir. 
ESİS Enerji, kendi ürünlerinin yanı sıra,Telekom pazarında güç kaynakları konusunda EMERSON 
NETWORK POWER ve TRIPP-LITE firmasının Türkiye distribütörü olarak çalışmaktadır. 
ESİS Enerji, eğitim seviyesi yüksek personel ile hizmet vermekte ve kalifiye kişilerden oluşmaktadır. 
ESİS Enerji, personeli konularında uzman ve sürekli eğitimlerle gelişmelerini devam eden kişilerden 
oluşmaktadır. 
 
ESİS Enerji ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tel:+90 (216) 540 90 00    
Fax:+90 (216) 540 90 10    
Web : www.esis.com.tr 
e-mail:  esis@esis.com.tr 
 
 


