


Sorun değil,

için...

cozum.. ..



HANSAY; 2011 yılından bugüne Makina, Enerji,
Bilişim ve Geri Dönüşüm sektörlerinde faaliyet
gösteren tüzel bir kişiliktir. Kendi değer yargılarının
gücüyle kişisel, kurumsal hak ve hürriyetlere
saygılı olmayı amaç edinmiş bir yapıdır.
“Ne yaparsan yap, gurur duyacağın işi yap”
diyen bir anlayıştır.

LODA TEKNOLOJİ; HANSAY Grup bünyesinde
2015 yılından bugüne Bilişim, Teknoloji ve Savunma
sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 



HAKKIMIZDA;

İki tür insan arkasına bakar; korkaklar ve beceriksizler.
Korkak korktuğundan, beceriksiz ise yaptığına inanmadığından!
Dün, ders almak içindir; dünde kalarak yarınları yaşayamayız.
Hedef yarınlar ise; doğru yolda doğru amaçlara arkamıza bakmadan yürümektir.

MİSYONUMUZ;

İçeriği ve donanımı ile,
toplumdaki yeri ve karşılığı ile,
ülkemize kattığı ve katacağı değerler ile,
büyümek… büyük kalmak…

VİZYONUMUZ;

İnandığımız doğrularla, inandığımız yolda yürümek
Bu dünyadan, dünyaya geldiğimiz gibi gitmek
Hiç değilse bize bırakılanı bizden sonrakilere bırakabilmek
Ama, fakat, lakinleri iş anlayışımızdan uzak tutmak
Çünkü; MAZERET YALANIN MASUM ŞEKLİDİR.

GAYEMİZ;

Sahip olduğumuz kurumsal bilgi birikimini faaliyet gösterdiğimiz / göstereceğimiz
alanlarda uygulayarak; başarılı, kalıcı ve örnek işler yapmak. “Sorun Değil, Çözüm İçin”
anlayışımızı sürekli kılmaktır. “SÖZ” ümüzün klasörler dolusu sözleşmelerden daha
değerli olduğunu unutmamak, unutulmasına müsaade etmemek, öncesinde ve
sonrasında inandığımız doğrularla, inandığımız hedeflere yürümeye devam etmektir.



SORUN

ÇÖZÜM

SAVUNMA



YÜKSEK  & ALÇAK GERİLİM TESİSLERİ

•  Enerji Nakil Hatları Yapımı

•  Trafo Tesisleri Yapımı

•  Şalt Sahaları Yapımı

•  Proje ve Etüd Hizmetleri

•  Bakım ve Onarım Hizmetleri



•  Yapısal Kablolama
•  Kurumsal işyeri, Hastane Elektrik Tesisatları
•  Skada ve Senkronizasyon Dağıtımı ve Panoları
•  Bakım Onarım Hizmetleri

ALÇAK GERİLİM TESİSLERİ



JENARATÖR

•  Satış                              •  Kurulum  •  Bakım   •  Onarım



DİNAMİK & STATİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ (UPS)

•  Satış

•  Kurulum

•  Bakım

•  Onarım



PARATONER VE TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ



GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
Satış, Kurulum, Proje Geliştirme



•  Fiziksel Kurulum

•  Enerji Nakil Hattı Tesisi

•  Skada Sistemi Yapımı

•  Bakım Onarım Hizmetleri

RÜZGAR ENERJİ
SİSTEMLERİ



BİLİŞİM & TEKNOLOJİ & GÜVENLİK

•  Data Sistemleri

•  Telekomünikasyon Sistemleri

•  Ses Yayın ve Anons Sistemleri

•  Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri

•  Güvenlik ve CCTV Sistemleri

•  Meteoroloji Sistemleri

•  Yapısal Kablolama Test ve Sonlandırma



•  Ağ (Network) Kablolama
    Hizmetleri

•  Modüler Kabin/Kabinet
    Üretim ve Kurulum Hizmetleri

•  Bilişim Donanım ve Sistem
   Çözümleri

•  Fiber Optik ve Bakır Kablolama ve Sonlandırma İşlemleri

•  Zayıf Akım Sistemleri Tasarım ve Kurulum Hizmetleri

DATA SİSTEMLERİ



•  GSM İstasyonları Kurulumu

•  Alıcı, Verici ve Anten Kuleleri Tesisi

•  Monopol ve Kafes Direk Tesisleri 

•  Fiber Optik ve Bakır Kablolama ve Sonlandırma İşlemleri

•  Bakım Onarım Hizmetleri

TELEKOMÜNİKASYON



SES YAYIN ve ANONS SİSTEMLERİ

•  Proje Geliştirme, Satış, Kurulum, Bakım Onarım



YANGIN ALARM ve SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

•  Proje Geliştirme, Satış, Kurulum, Bakım Onarım



GÜVENLİK ve CCTV SİSTEMLERİ

•  Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Hizmetleri

•  Güvenlik-Geçiş Kontrol Sistemleri ve Entegrasyon Hizmetleri



•  Proje ve Yer Tespiti

•  Satış

•  Kurulum

•  İşletme

•  Bakım Onarım Hizmetleri

METEOROLOJİ SİSTEMLERİ



SAHADAKİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN
BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ

Sahada kurulu bulunan; enerji nakil hatları, enerji sistemleri, elektronik sistemler, ölçüm, 
izleme ve gözetleme sistem ve donanımlarının, ülkemiz genelinde her şartta bakım onarım ve 
işletilmesi  yapılmaktadır.

Yukarıda ülkemiz haritası üzerinde işaretli bulunan TARBİL Projesi kapsamında tesis edilen 
“Meteorolojik ve Fenolojik Gözlem İstasyonu Sistemlerinin” kurulumları, bakım ve işletmeleri 
Ankara merkezli olarak, yerinde yerleşik motorize teknik ekip ve kadrolarımız ile yapılmıştır. 
Üstün deneyim, ülke geneline yayılmış teknik personel ve lojistik ağımız mevcuttur.



•  Arazi Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetleri

•  Enerji Nakil Hatları Bakım Onarım Faaliyetleri



PCB DİZGİSİ, BASKILI DEVRE KART ve PANO TASARIM,
ÜRETİM VE ENTEGRASYON HİZMETLERİ

•  Onarım ve Test Panosu

•  Sistemi Panoları•  Kart Tasarım



•  Kullanım dışı kalmış, demir, çelik, bakır, fosfor, pirinç, alüminyum,
    magnezyum, nikel, çinko, kalay  imalat artığı; metal, plastik, kâğıt ve
    mamul maddenin değerlendirilmesi.

•  Teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış tesislerin yıkım ve söküm işleri

•  Katı ve biyolojik atıkları yenilenebilir enerji tesislerinde değerlendirmek.

GERİ DÖNÜŞÜM



•  Sanayi ve iş makinaleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları,
    teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, kiralanması.

•  Vinç, platform, lift, jeneratör, kompresör vs makinaların
    alım satım ve kiralanması

•  Yedek parça temin satışı

•  Servis dışı kalmış, taşıtlarının ayrıştırılıp yeniden kazandırılması

MAKİNA  & OTOMOTİV



ENDÜSTRİYEL MADENCİLİK

•  Ülke genelinde maden yataklarının jeolojik etüd ve fizibilite çalışmalarının
    yapılması, üretim planlaması

•  Konsantre ve işleme tesislerinin kurulması, işletilmesi

•  Üretilen madenlerin yurtiçi ve yurtdışında pazarlanması 



DANIŞMANLIK

•  Kurumsal iş zekâsı çözümleri danışmanlık ve destek hizmetleri

•  Sistem, alt sistem, platform, modernizasyon bakım onarım ve
    entegrasyon danışmanlık ve destek hizmetleri

•  Askeri ve endüstriyel standartlara (IPC) uygun tasarım,
   üretim ve entegrasyon danışmanlık ve destek hizmetleri

•  Teknik alan uzmanlığı danışmanlık ve destek hizmetleri



SAVUNMA SİSTEMLERİ

•  Savunma Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda devam eden AR-GE
    çalışmalarımız neticesinde yeni sistem ve ürünler geliştirmek

 •  Ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik milli yazılımlar geliştirmek

 •  Savunma sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak




