
 

HALİL İBRAHİM FAYDALI’NIN BAŞARI HİKAYESİ 

       Odamızın düzenlediği "Silifke Tarım Günleri" ne katılan üyemiz Halil İbrahim 

Faydalı, bu fuarın kendisine kazandırımlarını şöyle anlatıyor; 

 

"1997 Yılında başlamış olduğum Elektrikli Su Motorları Bakım Onarım işleri ile 
işe başladım. Daha sonra, ilçemizin bir tarım kenti olmasından dolayı ve modern 
sulama sistemi olan damlama-sulama ve su sondajlama sistemi işlerini ilave ettim. 

İşlerimi büyütme aşamasında Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmam benim 
firmama katkı sunacağını bilerek TSO kayıt oldum. 

2014 Yılı sanki firmamın yeniden doğuşu gibi oldu. İlçemizde elektrik kesintilerinin 
çok olmasından dolayı, jeneratör piyasasına girmek hasıl oldu. Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi olmam bu firmadan bayilik almak konusunda destek oldu. Jeneratör 
pazarının lider firması olan “AKSA JENERATÖR” ün bayiliğini aldım. Bununla 
beraber, montajı onarımı ve servis ağını da kurdum. 

Genişleyen Ürün yelpazemin tanıtımı için, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
düzenlemiş olduğu, Silifke Tarım Günleri(Fuar) nde stant açtım. Fuar süresince 
satışını, servisini, montajını yaptığım bütün ürünlerin tanıtımına fırsat buldum. Bir o 
kadar da eksiklerimin olduğunu farkına vardım. 

Ancak, satışını, montajını ve servisini yaptığım AKSA JENERATÖR’lerinin 
piyasada nasıl bir ürün olduğunun, rakip ve alternatif markalardan üstünlüğünün 
bilinmesi sonucunda, fuar sayesinde;1 adet 125.KW,1 adet 70.KW,1 adet 33.KW 
Aksa Jeneratör, 5 adet küçük ebatlı portatif jeneratör,1 adet Dalgıç Pompa,,1 Adet 
Elektrik Motoru v.b ürünleri sattık. 

Bilindiği üzere, Aksa Jeneratörleri “ Uzun yıllardır Türkiye'de pazarın lideri 
olmayı sürdürmekte ve son 5 yıl içerisinde genişleyen faaliyetleri ile toplam yıllık 
satışının, yarısını yurt dışına ihraç ederek dünya pazarında da önemli bir başarı elde 



etmektedir. Teknoloji yatırımlarını sürekli artıran Aksa Jeneratör, Türkiye’deki ilk 
doğal gazlı jeneratörü üreterek bir ilki daha gerçekleştirmiştir. Bunun yanında 
kojenerasyon projeleri de ağırlıklı olarak devam etmektedir. 

Aksa’nın öncelikleri; tüm faaliyetlerinde "insan" faktörüne her zaman öncelik 
vermek ve verimli hizmet anlayışına inanmak; kaliteye ve sisteme önem vererek tüm 
müşterilerimizin ve çalışanlarımızın dünyalarını aydınlatmaya devam etmek, vizyonu 
ise jeneratör ve enerji sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır. 

Aksa Jeneratör, biri İngiltere’de olmak üzere toplam 3 adet üretim tesisiyle 
dünyadaki önemli jeneratör üreticisi firmaların arasında yer almaktadır. Uzun yıllardır 
jeneratör pazarının en güçlü firması olan Aksa Jeneratör, yaygın satış ve servis 
ağıyla da müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır. 

  

Bundan dolayı SİLİFKE TSO nun düzenlediği, bu Fuar sayesinde komşu 
illerden de Jeneratör konusunda teklifler aldım. Ortalama olarak ürün yelpazemdeki 
satışım %30 oranında artış göstermiştir."





 


