
FAALİYET ALANLARI

ENERJİ & 
İKLİM KORUMA
Petrol kaynaklarının azalmasıyla enerjinin sürdürülebilir şekilde 
kullanılması problem teşkil etmeye başlamıştır. Petrol kaynaklı 
enerjilerin üretilmesinin ve kullanılmasının maliyeti yüksek olup 
sonucunda iklim değişikliği meydana gelmektedir.

Adatech, deneyimli uzman kadrosuyla alternatif enerjilerin 
üretimi, depolanması konusunda size yol gösterir.



1

GÜNEŞ ENERJİSİ
Fotovoltaliklerin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başladığından bugüne güneş enerjisi, enerji 
üretimde en ekonomik yöntemlerden biri olmuştur. Güneş enerjisi santralleri, güncel verilere 
bakıldığında petrol kaynaklı enerjilere bağımlılığı ciddi miktarda azalttığını söylemek 
mümkündür.

İşletmeler, işletme maliyetlerini düşürme, enerji sürdürebilirliğini arttırmak amacıyla bu alana 
ciddi yatırımlar yapmaktadır. Adatech, deneyimli kadrosuyla ihtiyacınıza yönelik özel çözümleri 
size sunmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız
Durum tespit süreci,
İşletme ve bakım denetimi,
İnşaat ve devreye alma sırasında saha denetimi,
İhale, sözleşme yönetimi,
Uygulama tasarımı,
Fizibilite çalışmaları ve FEED,
Karmaşık, büyük ölçekli PV ve PV hibrit enerji santrallerinin tasarımı,
Teknik danışmanlık hizmetleri,
Proje yönetimi, kalite güvence / kalite kontrol.
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RÜZGAR ENERJİSİ
Rüzgar enerjisi, insanlığın doğusundan günümüze kadar gelen ve son zamanlarda kullanım 
miktarı önemli ölçüde artan bir enerji kaynağıdır. Rüzgar santrallerinin kurulumu, güneş ve 
jeotermal santrallerin kurulumuyla aynı şekilde artmaktadır. Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi 
üretimi için geleneksel yakıta ciddi bir alternatif olarak kurulmuştur. 

Adatech, bölgedeki rüzgar potansiyelini haritalandırarak ihtiyaca uygun türbinleri, yada rüzgar 
çiftliklerini hizmetinize sunar.

Uzmanlık Alanlarımız
Proje geliştirme ve kapasite planlama,
Fizibilite çalışmaları,
Rüzgar çiftliklerinin şebeke bağlantısı,
İhtiyaca uygun mühendislik,
Teknik danışmanlık hizmetleri,
İzinlerin alınması,
Detay mühendisliği.
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Uzmanlık Alanlarımız
Tüm yakıtlar için geleneksel enerji santralleri,
Kombine ısı ve enerji santralleri,
Atık yakma tesisleri,
Biyokütle kombine ısı ve enerji santralleri,
Kombine güç ve tuzdan arındırma tesisleri.

TERMAL ENERJİ
Termal enerji, ihtiyaç duyulan ısı, buhar veya elektrik enerjisinin üretilmesinde kullanılmaktadır. 
Geleneksel enerjilere kıyasla bakım ve işletim maliyetleri oldukça düşüktür. 

Adatech uzman kadrosu ile birlikte tesisin planlamasından devreye alınmasına kadar ki tüm 
süreçleri üstlenerek size çözüm sunmaktadır.
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HİBRİT GÜÇ
İşletmenizin geleneksel enerjilere bağımlılığını minimize etmek için kullanılabilecek en doğru 
yöntem hibrit enerji santralleri kurmaktır. Santrallerimizde ihtiyaç ve talep doğrultusunda güneş, 
rüzgar, dizel, jeneratörler gibi birden fazla kaynaktan enerji üretimi yapılır.

Adatech, deneyimli kadrosuyla size yenilebilir enerjiyi sağlamak amacıyla tüm süreçlerinizde 
yanınızdadır.
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Uzmanlık Alanlarımız
Karmaşık, dağıtılmış enerji tedarik sistemlerinin tasarımı,
Fizibilite çalışmaları ve FEED,
Şebeke çalışmaları,
İzinlerin alınması,
İhale ve sözleşme yönetimi,
Proje yönetimi,
Devreye alma,
Güvence ve kalite kontrol.


