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ESİS Enerji 10.Yılını Kutladı… 
 
İstanbul,23.12.2010; Ana faaliyet konusu Kesintisiz Güç kaynakları olan ESİS Enerji Elektronik A.Ş 
10.kuruluş yılını 22 Aralık 2010 tarihinde düzenlediği etkinlikle kutladı. 
2000 yılının Ağustos ayında kurulan ESİS Enerjinin 10.kuruluş yılı kutlamaları firmanın İstanbul Dudullu 
üretim tesislerinde gerçekleşti. Sektörden bir çok kişinin yer aldığı kutlamalarda 10.yılını dolduran firma 
çalışanlarına plaket verildi.1.yılını dolduran firma çalışanlarını da firma rozetleri takıldı. 
 
Etkinlikte bir konuşma yapan ESİS Enerji Genel Müdürü Uğur BÖREKÇİ şunları dile getirdi;  
Bundan 10 yıl önce cesur bir kararla ve büyük umutlarla kurucu ortağım sayın Mustafa BIYIK ile bir girişim 
başlatarak şirketimizi İstanbul Bostancı da kurduk. 
2003 yılında ortaklar arasına tasarım ve üretim gücümüzü arttırmak amacıyla Halit ZENGİNCE’yi kattık. 
Temmuz 2007 yılında anonim şirket olduk ve bu güne kadar şirketimizin şimdiki yeri olan Dudulu 
tesislerinde hizmet vermekteyiz. 
Çok kısa sürede konusunda uzman ekibimizle büyük projelere imza attık.Satış kanallarımızda mutlak 
müşteri memnuniyetini sağlamak bizim için ilk hedef oldu.Çünkü biliyorduk ki,biz müşterilerimiz için vardık 
ve müşterimizin mutluluğu gelişmemize imkan sağladı.Bunu yaparken daima yüksek nitelikli cihazlar 
ürettik. Her noktada kaliteyi ve her geçen gün gelişmeyi kendimize ilke edindik.  
Son dönemlerde de “Yenilenebilir Enerji” alanında Güneş ve rüzgar enerjisi İnvertörlerinin tasarımına ve 
satışına aktif şekilde başlayarak TÜBİTAK ile proje sözleşmesi yaptık ve yeni ufuklar yelken açtık. 



 
BÖREKÇİ firmasının tarihçesini anlattıktan sonra şöyle devam etti; 
Avrupalı ve Amerikalı üreticilerle daha başta ilişki kurduk ve gelişmeleri yakından takip ederek kendi 
üretimlerimize yansıttık.Tüm ürünlerimiz ISO 9001 kalite yönetimiyle TSE standartlarına uygun 
üretilmektedir.2003 yılında yaptığımız çalışmalar neticesinde KOSGEB’ten invertör Ar-Ge projesi desteği 
aldık. Bir sonraki yıl Devlet Demiryollarının 7,5 kVA gücünde ki sinüs çıkışlı invertör ihalesi alarak üretimini 
yaptık. 2005 yılında ise “Resonant Konvertör” modunda çalışan redresörlerimizin üretimini başlattık. 
Aynı yıl Belçika’lı Cherokee firması ile distribütörlük anlaşması yaparak Telekom sektöründe aktif rol 
üstlendik.Mukabilinde Irak’a 130 adet “Telekom Güç” sistemi satışı gerçekleştirdik.  
2006 yılına geldiğimizde kesintisiz güç kaynağı ithalatına başladık ve İstanbul Ticaret Odasının 
öncülüğünde “İhracata İlk Adım Projesinde” yer aldık ve ihracat altyapımızı oluşturduk.  
2007 yılında TÜBİTAK’tan destek alarak “Üç Fazlı İnvertör” tasarımına başladık ve bir buçuk  yıl içinde 
sonuçlandırdık.İlk ihracatımızı ise Almanya’ya gerçekleştirdik.2008 yılında imalatımız olan redresörlerimize 
CE belgesi aldık.Mukabilinde 200 adetlik sipariş alarak kendi UPS’lerimizi üretmeye başladık. 2009 yılına 
geldiğimizde TÜBİTAK desteği ile üç fazlı UPS tasarımına başladık.Beraberinde 3 fazlı 60 kVA gücündeki 
üretimimiz olan Kesintisiz Güç Kaynağını Bandırma’da devreye aldık. Bunun yanı sıra Emerson firması ile 
distribütörlük anlaşması yaparak Telekom güç kaynaklarının yurt içinde satışına başladık ve Avea’nın 
önemli tedarikçileri arasına girdik.   
2010 yılında çevreye olan duyarlılığımızı işimize de yansıtarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini 
uygulamaya başladık. 



 
Uğur BÖREKÇİ sözlerini şöyle sürdürdü; 
Değerli dostlarımız, bu güne ulaşmamızı sağlayan en önemli değerimiz kendisini işine adamış olan 
personelimizdir. 2000 yılında dört kişilik personelle başlayan şirketimizin faaliyetleri bugün 28 kişilik güçlü 
bir kadroyla devam etmektedir.Burada bizimle de beraber olan çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. Gelecek güzel günlere inanıyorsak,bu her biri kendi alanında en iyi olan takım 
arkadaşlarımızın sayesindedir. 
Şirketimize ve ürünlerimize güvenerek sistemlerini ESİS’e emanet eden değerli müşterilerimize de çok 
teşekkür ederiz. Bizlere güvenmeye devam ediniz. Sizlerin güveninize layık olmak için gece gündüz 
çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Araştırmalarımızı sürdüreceğiz ve ülkemizin insanlarına ve 
şirketlerine daima en güncel teknolojileri en ekonomik fiyatlarla sunma gayretinde olacağız. 
Biliyoruz ki başarı büyük takımların harcıdır. ESİS olarak belki en büyük şirketlerin arasında değiliz ama, 
tedarikçilerimizin destekleri, kalitemizi geliştiren hizmetleri ve ürünleri bizleri en büyüklerle yarışır hale 
getirmektedir. Kıymetli tedarikçilerimize de bugünlere gelmemizdeki katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederiz.  



 
Sevgili dostlar,biliyoruz ki bizim mutlak başarımıza inanmış, maddi ve manevi olarak desteğini hiçbir 
şekilde esirgemeyen güçlü ortaklarımız var. Bütün ortaklarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.  
Ve bu ortaklarla beraber sektörümüzde 5 yıl içinde Türkiye’nin, 15 yıl içinde de Dünya’nın en önemli 
şirketleri arasında olacağımıza olan inancımı ifade ediyorum. 
Çünkü sektörümüzde 10 yıl içindeki gelişmemizi yakalamış başka bir firma yok ve Allah’a şükürler olsun ki 
istikrarlı büyümemiz yoğun rekabet koşullarına rağmen devam ediyor.  
Bu yıl ciromuzu geçen yıla göre %41 oranında arttırarak 5.600.000,TL’na çıkartmamız bunun en büyük 
göstergesidir. 
2011 yılında bambaşka bir ESİS göreceksiniz. Üretim gücü artmış, karlılığı yükselmiş, kamu ihalelerinde 
söz sahibi olmuş, savunma sanayinin az sayıdaki stratejik tedarikçileri arasında olan ve yeni geliştirdiği 
teknolojilerle anılan güçlü bir EsisPower markasından söz edilecek.  



 

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. 
Ürün ve diğer bilgiler için www.esis.com.tr sitesini inceleyebilirsiniz 
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