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Cemil ISLIKÇI

1987 yılında kurulduk ve o tarihten 
bugüne hizmet anlayışımız hiç 
değişmedi. Dün hizmet anlayışımız 
“Olmazları oldurmak”tı. Bugün de  
aynı anlayış ve titizlikle işimizi 
sürdürmekteyiz. Değerli müşterilerimiz 
ve sigorta şirketlerinin bize olan 
güveni ile, her geçen gün profesyonel 
iş anlayışına uygun olarak büyüyen 
ve gelişen firmamız adına size hizmet 
vermekten onur duyuyoruz. 

Saygılarımla,

BIMTES bilgisayar teknik 
servis hizmetleri vermek 

üzere kuruldu.

Elektronik destek ve veri 
kurtarma alanlarında da hizmet 

sunmaya başladı.

Felaket sonrası hasar 
giderme hizmeti veren 
Bimtes-HG kuruldu.

Uluslararası  
restorasyon devi Belfor 

ile işbirliği yaptı.

Uzman kadrosu, teknik 
altyapısı ve Türkiye’de ilkleri 
gerçekleştiren tecrübesiyle 

yoluna devam ediyor.

SAHİP OLDUĞUMUZ SERTİFİKALAR

TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi

TS EN ISO 9001- 2000  
Kalite Sertifikası

1987 1992 1995 2002 BUGÜN



• Akdeniz Şifa Hastanesi

• Alen Yacht

• Algida

• Allianz Sigorta

• Anadolu Sigorta

• Arçelik 

• Axa Sigorta

• Bosch-Siemens

• Camiş Ambalaj

• Capitol AVM

• Cımbız Gece Kulübü

• Cinefora

• Colgate Palmolive

• Corinthia Group

• Crowne Plaza Izmir

• Çanakkale Seramik&Kalebodur

• Dionysos Hotel

• ECA Valfsel Armatür

• Eczacıbaşı Vitra Karo

• Entil A.Ş.

• MNG Bank

• Modern Karton 

• Omsan Lojistik

• Otokoç Otomotiv

• Oyak-Renault

• Özel An-Deva Yıldız Hast.

• Palmali Otel

• Panur Tekstil

• Pfizer

• Pınar Süt Mamulleri

• Piaggio&Figli SRL

• Polifarma Serum

• Procter&Gamble

• Sabah Gazetesi

• Samet Kalıp ve Madeni Eşya

• SBN Sigorta

• Sony Europe

• Sur Yapı A.Ş.

• Şahin Motor Yatakları

• Şişecam 

• Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

• Eureko Sigorta

• Finansbank

• Ford Otosan

• Generali Sigorta

• Gulf Sigorta

• Hapalki A.Ş.

• Havaş

• HDI Sigorta

• Heidelberg Grafik

• HSBC Bank

• IBM Türkiye

• Ilkay Kağıtçılık

• Inox Çelik Yapı

• Kalevit Roca Saniter Seramik

• Linde Gaz

• Mekisan Asansör

• Mesan Enerji-Hidroelektrik Santrali

• Metro Gross Market Samsun

• Mirage Park Resort

• Şölen Çikolata

• T.C. Devlet Planlama Teşkilatı

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

• Trakya Cam Sanayii

• TAV Enerji Üretim Tesisi

• Tchibo

• Timay&Tempo

• Tria Sigorta

• Triko Mısırlı

• Turcom Teknoloji

• Turktrust 

• Tür-Ip Tekstil Sanayii

• Türk Telekom

• Türkiye Iş Bankası

• Uğur Tekstil Makinaları

• Unico Sigorta

• Unilever

• Vodafone

• Yapı Kredi

BAZI REFERANSLARIMIZ



   

BİMTES E-LAB, bilgisayar ve elektronik alanında 
teknik servis hizmeti vermek üzere 1987 yılında ku-
ruldu. İlk günden beri, teknoloji dünyasını yakından 
takip edip, arızalanan her türlü elektronik cihazı 
çalışır hale getirerek iş kaybını önlemeyi hedefledik 
ve 30 yılı geride bırakarak bu alanda Türkiye’nin en 
önemli kuruluşu olduk. Yangın ve sel gibi felaket-
lerde hasar gören yapı ve cihazları en kısa zamanda, 

en düşük maliyetle yeniden iş görür hale getirmek 
amacıyla 1995 yılında kurduğumuz BİMTES HG 
(BİMTES Hasar Giderme) birimiyle, her türlü işyeri, 
fabrika ve konut hasarlarını gidermek üzere acil mü-
dahale çözümleri sunuyoruz. Dünyaca ünlü resto-
rasyon firması BELFOR ile 2002’de yaptığımız işbir-
liği anlaşmasıyla, endüstriyel restorasyon ve konut 
restorasyonu alanındaki gücümüzü daha da artırdık. 



   

HASAR GİDERME

BIMTES HG departmanı her yıl onlarca vakaya 
bakmakta, şirketlerin yangın hasarı, sel hasarı 

gibi beklenmedik felaketlerin ardından mekanik/
elektronik hasarlar da dahil olmak üzere tüm 

hasarlarını çok kısa bir sürede ve anahtar teslim 
anlayışı ile onararak, işlerini kaldıkları yerden 

sürdürebilmelerini sağlamaktadır.

ELEKTRONİK DESTEK

BIMTES E-LAB tüm kişisel bilgisayar, sunucu  
ve orta boy sistemler için teknik servis ve  

koruyucu periyodik bakımın yanı sıra, ticari ve 
endüstriyel tüm elektronik kartlar ve cihazlar  

için de onarım hizmetleri sunar.

VERİ KURTARMA

BIMTES E-LAB bu alanda Türkiye’de ilkleri 
gerçekleştirerek lider konuma gelmiştir. 

BIMTES E-LAB’da tüm elektronik ve dijital 
kayıt ortamları için profesyonel veri kurtarma 

hizmeti ve hasar sonrası veri kurtarma 
işlemleri de yapılmaktadır.



HASAR GİDERME



• Hasar oluştuğunda, büyüklüğü ne boyutta olursa 
olsun, hızlı ve her koşulda uygulanabilir çözümler 
için BİMTES E-LAB’ın hasar giderme departmanı-
na güvenebilirsiniz. 

• Hasar Giderme departmanımız BİMTES HG, başta 
yangın ve sel olmak üzere her türlü felaket nede-
niyle hasar gören yapı ve cihazları doğru uygula-
malarla, en kısa zamanda, en düşük maliyetle ye-
niden kullanılabilir ve iş görür hale getirmektedir. 

• BİMTES HG, en küçüğünden en büyüğüne ciddi 
yangın ve sel hasarı restorasyon işlerini uzun yıl-
lara dayanan bilgi, tecrübe ve ekipmanlarıyla ger-
çekleştirmekte ve başından sonuna kadar hasar 
yerinde yürüttüğü çalışmalarla müşterilerinin gü-
venini kazanmaktadır.

• BİMTES E-LAB mevcut  altyapısıyla Türkiye’nin 
en önemli şirketleri arasındadır. Türkiye’de bir ilk 
olan Mobil Laboratuvar, BİMTES E-LAB tarafından 
tasarlanmış ve özel olarak üretilmiştir. Mobil Labo-
ratuvar sayesinde işletmenin hiçbir cihaz veya ma-
kinesi işletme dışına gitmeden kendi bünyesinde 
kurulan bu laboratuvarda tamir edilebilmekte ve 
hasarları giderilebilmektedir.

TÜM HASARLARI 
GİDERİYORUZ



 

     

YANGIN HASARLARI



 

• İşyerinizde veya konutunuzda meydana gelmiş bir yan-
gın felaketinde BİMTES HG’nin rolü, öncelikle ortamda-
ki is artıklarını ve hurda atıklarını ortamdan uzaklaştır-
makla başlar. 

• Ardından ekibimiz, yangının neden olduğu duman ve is 
hasarı, oksitlenme ve olası su hasarını içeren etkileri ha-
fifletme çalışmalarını süratle gerçekleştirir. 

• Yangın hasarı gören bina veya makinelerin is, kurum ve 
diğer kontaminasyonlardan arındırılması BİMTES HG’nin 
garantisi altındadır. 

• BİMTES HG, hızlı ve bilinçli bir müdahale ile yangın ha-
sarının öncelikle büyümesini engeller. Böylece geri kaza-
nım oranı çok yüksek olur. 

Sovtaj
BİMTES HG hasarlı makine, demirbaş ve emtiayla ilgili 
olarak hasar gidermenin yanı sıra değer katma faaliyetle-
ri de yürütmektedir. Hasar ödendiği için sigorta şirketle-
rinin mülkiyetine geçen kalemlerin hasarlı durumları ile 
satılması şirketler için dezavantajlı bir durum olduğun-
dan, bu kalemlerin restore edilmesi sigorta şirketlerine 
daha yüksek katma değer sağlamaktadır. BİMTES HG bu 
faaliyet sırasında, ürünün değerinde satılmasını sağlama, 
depolama ve müşteriye teşhir edilmesi konusunda sigor-
ta şirketlerine yardımcı olur. Ayrıca BİMTES HG bu tür 
sovtaj kalemleri için sigorta şirketlerine teklif verme ve 
satın alma şeklinde de işbirliğine gitmektedir. 

ZAMANI GERİ GETİRİYORUZ











YANGIN HASARLARI PROJE ÖRNEKLERİ
ÖNCESİ SONRASI
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SEL HASARLARI



• Su hasarları sel, şiddetli yağmur, fırtına ya da boru 
patlamaları gibi sayısız nedenden kaynaklanabilir. 
Bu durumda zararın hafifletilmesini sağlamak için 
atılacak ilk adım, hemen harekete geçmek ve profes-
yonel bir ekipten destek almaktır. 

• Selin meydana getirdiği hasarlarda, kirli suyun taşı-
mış olduğu çamur, asidik maddeler ve bakterilerin ne-
den olabileceği sorunların önüne geçilmesi amaçlanır. 

• BİMTES HG’nin su ve sel hasarlarını giderme hiz-
meti, biriken su ve çamuru tahliye etmeyi, hasar olu-
şan ortamdaki makineler, mobilyalar ve diğer değerli 
eşyaları kurtarmayı ve kurutma işlemlerini içerir. 

• 24 adet özel pompa sistemi ile BİMTES HG altyapısı, 
her türlü ortamda saatte 2 bin metreküp su boşaltma 
kapasitesine sahiptir. 

• BİMTES HG, hasarlarda kimyasal temizlik için ult-
rasonik banyo kazanları kullanır. Bu kazanların en 
önemli özelliği, taban ve yan yüzeylere yerleştirilmiş 
25-40 kHz ultrasonik jeneratörlerdir. 

• Manyetik etki sayesinde parçalar, üzerlerinde bulu-
nan kir ve pastan mükemmel denilebilecek düzeyde 
arındırılır. BELFOR kimyasallarının kullanıldığı bu 
işlemde, bu alanda özel olarak eğitilmiş BİMTES HG 
elemanları görev alır. 

OLMAZLARI OLDURUYORUZ
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ELEKTRONİK DESTEK



 

• BİMTES E-LAB, kuruluşundan bugüne en gelişmiş elektro-
nik destek teknolojisini hizmete sunmak ve işletmelere fay-
da sağlamak için “olmazsa olmaz” gereksinimlere güvenilir 
çözümler üretmeyi ilke edinmiştir. 

• BİMTES E-LAB, ISO 9001:2000 Kalite Sertifikasına, ayrıca 
TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahiptir. 

• BİMTES E-LAB, her marka kişisel bilgisayar (PC), sunucu 
(server) ve orta boy sistemlerin donanım ve çevre birimle-
ri için teknik servis ve koruyucu periyodik bakım hizmeti 
sağlar. Bu tür cihazların üretici ve distribütörlerine yetkili 
teknik servis, yetkili onarım merkezi ve garanti hizmetleri 
çözüm ortağı olarak destek verir. 

• BİMTES E-LAB’ın gerçekleştirdiği teknik servis hizmetleri 
arasında komponent/entegre bazında elektronik kart ve ci-
haz onarımı, 24 ila 48 saatlik sürede tamir ve bakım servisi, 
özgün izlenebilirlik ve raporlama sistemi ve Türkiye’nin her 
yerine servis sağlama imkanı bulunmaktadır.

• Yeni sistemlerin montajı, network kurulumu, bunlara iliş-
kin elektrik ve veri iletişim sistemleri altyapısı kurma, mev-
cut sistemleri genişletme ya da güncelleştirme (upgrading), 
program kurma/güncelleme ve yazılım desteği konularında 
müteahhitlik/danışmanlık hizmetleri BİMTES E-LAB’ın fa-
aliyetleri arasındadır. 

• Ayrıca Bilgi İşlem ve Bakım sözleşmeleri kapsamında veya 
sözleşmesiz olarak firmalara teknik destek sağlanmaktadır. 

ZAMAN VE EMEĞİN   
DEĞERİNİ BİLİYORUZ



ww

VERİ KURTARMA



ww

• Veri kaybı, insan hatalarının yanı sıra elektrik ke-
sintileri, doğal afetler, yanlışlıkla bir sabit sürücü-
nün biçimlendirilmesi, ürünün bozulması ya da en 
basitinden cihazın üzerine kahve veya su dökülme-
siyle bile oluşabilir. Pek çok kişi ve şirket için hayati 
öneme sahip veri kurtarma işlemi gerçekten işinin 
ehli profesyonellere bırakılmalıdır. 

• Veri kayıt ortamları çok hassas üretim yapılarına 
sahip oldukları için, veri kurtarma işlemleri de özel 
çalışma ortamlarında yapılmalıdır. Taşınabilir bel-
leklerden RAID yapısındaki aygıtlara kadar tüm 
elektronik ve dijital kayıt ortamları için profesyo-
nel veri kurtarma hizmeti sunan BİMTES E-LAB, 
bu alanda Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek lider 
konuma gelmiştir.

• BİMTES E-LAB tüm veri kurtarma ve onarım çalış-
malarını havanın partiküllerinden arındırılmış ol-
duğu, homojen ve sabit ısıya sahip, elektronik deşarj 
ortamı Temiz Oda’da (Clean Room) gerçekleştirir.

• BİMTES E-LAB, ayrıca yangın ve sel felaketlerinin 
ardından, profesyonel bir anlayışla ve sahip olduğu 
fiziksel ve yazılımsal donanımıyla, müşteri hassasi-
yet ve memnuniyetlerini öne çıkaran bir veri kur-
tarma hizmeti sunar.

BİLGİ KURTARMAK  
BİMTES E-LAB’IN İŞİ



BİMTES ELEKTRONİK LABORATUVARLARI A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad. Derebaşı Sok. No:1/A-B Kağıthane 34403 Istanbul / TÜRKIYE

Tel: +90 (212) 234 42 06 - Faks: +90 (212) 230 48 39 - info@bimtes.com.tr
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