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Sizi tanıyabilir miyiz? 
 

Hümmet Aydın Aktaş 1961 Samsun doğumluyum. 4 yıldan bu yana 
Polatlıdayız. Amacımız işimizi büyütmek ülke ekonomisine katma değer 
kazandıracak makineler ve tesisler yapmak. 2010 yılında güneş enerjisi 
alanında arge çalışmalarına başladık.  
 

Firmanızı tanıyabilir miyiz? 
 

Akış Sistem olarak 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet vermenin 
gururunu yaşıyoruz.Bugün Türkiye başta olmak üzere birçok farklı ülkede 
hizmet veren firmamız, 1987 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin sektöründe 
lider elektrik firmalarından biri olarak başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde 
günümüze kadar yaklaşık olarak 250 MVA gücünde endüstriyel tesise hayat 
vermiştir. Tasarım, projelendirme, üretim ve satış faaliyetlerini Ankara- 
Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde, 15.000 m2 alanda kurulu, tüm enerji 
ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan modern tesisinde yürütmektedir. 
1987 yılında 20 m2’lik işletmede başlayan kuruluş macerası, bugün kendi 
enerjisini üretebilen 15.000 m2’lik alanda, kalite politikasından ödün 
vermeden, deneyimli teknik ekibi ile devam etmektedir. 
 

 

 



 

 

Tarımsal alanda firmanızın Polatlı'ya katkısı nedir/ neler katabilir ? 

Hedefimiz elektriğin ulaşamadığı, alt yapının olmadığı yerlere elektriği 

götürmek. Bunun için mobil sistemler üzerine arge geliştirmeye proje 

tasarlamaya başladık. Tasarım tescili aldık ve patentledik. Polatlı'da olmamızın 

en büyük sebeplerinden biri de bu oldu. Çünkü ilçede tarım yapan 

üreticilerimizin en  büyük amacı tarlasına suyu taşımak ve bunun içinde elektrik 

enerjisini kullanmak zorunda. Bu anlamda da kullandığı elektriğin maliyeti 

yüksek oluyor. Bizde bu anlamda çiftçi için bir çalışma yapmak istedik. Güneş 

enerjisi ile elektrik üretme imkanını çiftçilerimiz ile buluşturmak istedik.  

 

Akış Sistem ile yapılan proje maliyetini kaç yılda karşılar? 

Geliştirmiş olduğumuz proje maliyetini 5 yılda karşılıyor. Ama ilk etapta maliyet 

üreticimize fazla geldiği için ve sağlanan desteklerden üreticimizin çok haberi 

olmadığı için çekimser kalıyorlar.  
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Sektörünüzün sorunları nelerdir? 

Proje bazlı çalışan bir firmayız. Küçük lokasyonlarda  çalışma yapmak değil 

daha geniş çaplı  büyük bir projeyi A'dan Z'ye bitirmek. Temel hedefimiz bu 

yönde ama maalesef bu anlamda çalışacağımız bir ortam yok.  

 

Kovid-19 'un ticari faaliyetinize etkisi nasıl oldu? 

Biz yüzde 100e yakın  ağırlıklı yurt dışı çalışan firmayız yurt dışı sınırları 

kapanınca işlerimizde kapandı. Sözünü aldığımız yapmaya aday olduğumuz 

pek çok proje vardı hepsi iptal edildi. Bu projeler bizim rüştümüzü 

ispatlayacağımız ve bizi birkaç gömlek üste çıkaracak projelerdi ama hepsi 

iptal oldu.  

 

Odamızın faaliyetleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Polatlı Ticaret Odası'na geldiğimiz ilk günden itibaren çok sıcak karşılandık. 

işlemlerimiz çok kısa sürede tamamlandı. Kayıt işlemlerimizde de sonrasında 

da çok profesyonelce yaklaşımlar ile işlemlerimiz tamamlanıyor. Bu anlam 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Ulvi Sakarya'ya oda çalışanlarına 

teşekkür ediyoruz.  

 

POLATLI TİCARET ODASI OLARAK ÜYEMİZ 

AKIŞ SİSTEM ELEKTRİK ELEKTRONİK PANO 

BİLGİ İŞLEM SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT 

LİMİTED ŞİRKETİ'NE TİCARİ HAYATINDA 

BAŞARILAR DİLİYORUZ.. 

 


