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Firma Kimliği
- Firma İsmi: SOLAREKS Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal
- Firma Kurucuları:
Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme)
Alper UysalMakine Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme)
- Kuruluş Tarihi: 17.06.2002
- Marka: SOLAREKS
- Firma Merkezi: İstanbul, Türkiye
- Faaliyetleri: İmalat - İhracat

Vizyon - Misyon - Firma Amaçları & Değerleri
Vizyon: Ürün ağını mümkün olan en fazla ülkeye ihrac etmek.
Misyon: Globalleşmeye ayak uydurarak ürünlerimizi yabanci ülkelerdeki müşterilerimize kısa zamanda en uygun
maliyetle ürün sunmak.
Amaçlarımız:
Çevreye zarar vermeyen, sağlam, güvenli, uzun ömürlü, ekonomik ürünler üreterek kullanıcıların hizmetine
sunmak. Dünya pazarındaki yerimizi paydaşlarımıza güven ve değer katarak arttırmak.
Değerlerimiz:
Sürekli ileriye gitmek felsefesi ile ürünlerimizi ve pazarımızı iyileştirmek amacı ile benimsemiş olduğumuz
değerlerimiz;
- paydaşlarımıza (Çalışanımız, tedarikçimiz, müşterimiz ve çevremiz) saygılı ve dürüst davranmak
- müşteri ihtiyaçlarına ve müşteri memnuniyetine odaklanmak
- yaratıcılığı ve yenilikçiliği cesaretlendirmek
- tüm paydaşlarımız için ticari değer sağlamak
- güvenlik, sağlık ve çevre dostu ürünler üreterek hizmet vermek

SOLAREKS SICAK SU
Domestik ve Endüstriyel tip güneş enerjisi, boyler, termosifon, tank imalatı&pazarlaması
İmes San. Sitesi A Blok 106. Sokak. No:48 Yukarı Dudullu-Ümraniye İstanbul Türkiye 81260
E-mail: info@solareks.com.tr
Website: http://www.solareks.com.tr http://www.solareksboyler.com
http://www.marine-boiler.com http://www.solarekstermosifon.com
Tel: 0090 216 314 85 80 Faks: 0090 216 364 10 29
English&Deutch: 0090 532 685 96 30 French: 0090 537 466 95 84 Russian: 0038 050 732 42 42
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Tarihçe
2002 - 03.2003
Firma kuruluşu ve imalata başlama.
2003
İlk domestik tipi güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin imalatına başlandı. İlk üretilen ürünler ihraç edildi
(Fas - Azerbeycan).
2004
İlk ticari tip güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin imalatına başlandı. İlk üretilen 100 adetten fazla kolektörlü paket
sistemler ihrac edildi (Iran-Suudi Arabistan).
2005
Domestik ve endüstriyel tip boylerler ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürünler Almanya’ya ihrac edildi. Yurtdışı
pazarımız Bulgaristan-Fransa ile arttı.
2006
Endüstriyel tip elektrikli su ısıtıcılar ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürünler Amerika - Gürcistan’a ihrac edildi
Kuzey Kıbrıs - Kazakistan - Ermenistan - Senegal’de yeni pazarlar bulundu.
Marine Boyler ürün ağımıza eklendi.
2007
Boiler-max ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürün NATO donanması Gürcistan’a ihrac edildi. Iraq - Türkmenistan
- USA - UK- Gürcistan - Nato pazarlarının bulunması ile üretim kapasitesini arttırdı.
2008
Duvara asılan domestik tip elektrikli termosifon ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürünler Irak’a ihrac edildi.
Çelik soğuk çekme petek ızgara ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürünler Irak&Afganistan’a ihrac edildi.
2009
Amerikan standardında endüstriyel tip termosifon ürün ağımıza eklendi. İlk üretilen ürünler Kuveyt - Afganistan’a
ihrac edildi. Sert poliüretanlı ürün imalatına başlandı. Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli imalatına başlandı.
2003 - 2008 yılları arasında senelik satış miktarımızdaki artış oranı % 300 - 480’dir.

Büyüme Stratejimiz
Büyüme stratejimiz global endüstride yüksek kaliteli, çevre dostu ve çok yönlü çözüm üreten ürünler üretmektir.
Üretim ekonomisi sağlayarak, pazara uygun esnek imalat yaparak yenilikçi ürün ve dizaynlar ile global pazar
kapasitemizi ve müşteri memnuniyetini arttırmak.
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Büyüme stratejimizi aşağıda yazılı olan programlarla uygulamaktayız;
- Paydaşlarımız ve varlıklarımıza yatırım yaparak; üretimi, verimi, güvenliği, sağlığı ve çevre dostu ürünlerimizdeki
performansımızı arttırıyoruz.
- İmalatımızda sürekli iyileştirmeler yapıp imalatı ve ürün kalitesini daha verimli bir seviyeye ulaştırmak için
çalışıyoruz.
- Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yeni ürünlere yatırım yapıyoruz.
Tüm bu programlar en yüksek seviyedeki etik kurallar çerçevesinde ticari etiği hiç bir şekilde aşmadan dürüstçe
daha ileri seviyelere ulaşmak için yapılmaktadır.

Global işletme
Solareks firması dünya pazarındaki pazar sayısını; imalat ve yönetim kapasitesini arttırarak büyültmektedir.
Ürünlerimiz 16 ülkede kullanılmaktadır.

Afrika
Fas
Senegal

Amerika
USA
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Asya
Afganistan
Azerbeycan
Ermenistan
Gürcistan
İran
Irak
Kazakistan
Kıbrıs
Suudi Arabistan
Türkmenistan

Avrupa
Almanya
Bulgaristan
Fransa
İngiltere
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Güvenlik, Sağlık&Çevre (GSÇ)
Amacımız ürünlerimizle ve imalatımızla ilgili sıfır yaralanma elde etmek ve çevreye zarar vermemektir.
Ürünlerimiz buhar üretmediği için CE sertifikası gerektirmemektedir. Elektrik tesisatlı ürünlerimizde CE sertifikalı
kaliteli hammadde ve yarı mamul kullanılmaktadır.
Ürünler; çalışan personel ve tüketici sağlığı, çevre temizliği düşünülerek dizayn edilmiştir. Ürünlerimizde atık madde
olmamaktadır. Ürünler geri dönüştürülebilinir malzemelerden üretilmektedir.

Yatırımcı
Firma tamamen türk sermayeli kredisiz özel bir yatırımdır.

Yenilikçilik&Teknoloji
Yaratıcılık
Farklı coğrafyalardan müşterilerimizin uluslararası tecrübelerini ve yeni fikirlerini; pazarlanabilinir, firmamıza ve tüm
paydaşlarımıza değer katacak gerçek çözümler olarak üretime geçiriyoruz. Bu konudaki kilit gücümüz mühendislik
bilgimizi imalat gücümüze katmak, fırsatları etik değerler çerçevesinde değerlendirmemize ve global arenada
başarılı olmamızı sağlamaktadır.
.
Ürünler
Ürün geliştirme ve yeni ürün firmamızı besleyen taze kandır. Firmamızın görevi müşteri ve pazar ihtiyaçlarını
dinleyerek imalat tecrübemizi ve teknolojimizi bu bilgilere katarak ürün geliştirmektir.
Firma felsefemiz sürekli ürün gelişimi sağlayarak tüketici ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak, sektörde en
kaliteli sıcak su cihazlarını üretmek ve pazarda lider konumda olmaktır. Hiç bir ürünümüzde geliştirmenin tamam_
landığı ve yenilik yatırımına gerek kalmadığı düşünülemez.

Paydaşlarımız
Yeni paydaşlar bularak deneyimimiz arttırarak yeni fırsatları değerlendirme çabasındayız. Uluslararası farklı
bölgelerden paydaşlarımızla yeni iş birlikleri kurmaktayız. Çağdaş düşünce yapımız, dürüst, güvenilir
yaklaşımımız ve partnerlerimizi seçme konusundaki titizliliğimiz tüm paydaşlarımızın kârını arttıracaktır.
Farklı bölgelerden müşterilerimizin başarı hikayeleri, yaratıcılıkları internet sitemizde “müşteri hikayeleri” kısmında
yer alacaktır.

İmalat
Esnek bir imalatımız vardır. Taleplere hemen karşılık verebilmekteyiz. Artan satış kapasitemiz, beraberinde imalat
kapasitemizi de arttırmaktadır.
Üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak için sürekli yatırımlarda bulunuyoruz.
Alper Uysal
CEO
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