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ve jeneratör grupları ile beslenerek
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olacak. Tescom olarak henüz oturma-

nerelerde kullanılıyor?

istasyonları için de vazgeçilmez bir

yan bir pazarda çok aceleci davran-

Solar sulama pompa invertörü ile

çözüm olacak şekilde tasarlandı.

mıyoruz. Sektörü yakınen takip edip

tarımsal sulama alanında, ciddi bir

hazırlıklarımızı tamamladık. Oldukça

pazarda, aktif olarak rol almayı plan-

“AYAĞI YERE BASAN FİRMALAR

büyük potansiyeli olan solar sulama

lıyoruz. Elektriğin olmadığı alanlar-

AYAKTA KALACAK”

sistemi ve hibrit ups sistemleri için
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Zorlu geçen üniversite yıllarından

Almanya’da olduğu gibi çatı üzeri

sonra günün şartlarını değerlendi-

uygulamalarda özel teşvikler uygulanırsa milli mesele haline gelen enerji
sorunu büyük ölçüde çözülecek diye
görülüyor. Genel olarak solar sektörü-

rip İzmir’de kalmaya karar verdim.
Üniversite yıllarında “yenilenebilir
enerji” konularına oldukça ilgiliydim
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nun farkındayım.

2015 yılı solar hedeflerinizden
bahsedebilir misiniz?
2015 yılı, Tescom Solar olarak, AR-GE
sürecini tamamladığımız ürünlerimizin

Mesleğimin henüz ilk senelerinde
aldığım sorumluluk ve iş heyecanı
ile “güneşli günlerin” oldukça yakın
olduğunu söyleyebilirim.
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