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 Datsan Elekt-
rik Ltd. şirketi 1992 yı-
lında orta gerilim 
elektrik malzeme sa-
tışı ile faaliyetine baş-
lamış, 2002 yılına ka-
dar TEDAŞ ve diğer 
resmi kurumlara ait 
yüzlerce taahhüt işini 
başarı ile tamamla-
mıştır. 2002 yılında 
halen faaliyetlerini yü-
rüttüğü adresinde da-
ğıtım transformatörü 
üretimine başlamış-
tır. Üretim Portföyü 
aşağıdaki ürünlerden oluş-
maktadır: x 25?2500 kVA ara-
lığındaki dağıtım trafoları, x 70 
kV üst gerilime kadar step?up 
trafolar, x 2500 kVA'ya kadar 
izolasyon trafoları, x Transfor-
matör test ekipmanları, x Me-
tal mahfazalı trafo kabinleri. 
Bu ürünler 2016 yılı itibari ile 
Mardin'den dünyanın 3 kıta-
sındaki 6 farklı ülkesine ihraç 
edilmekte ve bu ihracatların 
gereği olan fiziksel teknik mu-
ayeneler sayesinde 100 'lerce 
yabancı teknik personel Mar-
din'i ziyaret etme, tanıma fır-
satı yakalamaktadır. Datsan, 

2017 yılına kadar ihracat yapı-
lan ülke sayısını 15'e çıkarma-
yı hedeflemektedir. Datsan, 
bölgedeki ilk elektromekanik 
sanayi olması nedeni ile çevre 
üniversitelerin ilgili bölümle-
rinden mezun olan genç tek-
nisyen, tekniker ve mühendis-
ler için istihdam sağlamakta-
dır. Her yıl yaklaşık 15 stajyer 
öğrenci firmada stajlarını ta-
mamlamakta, bu öğrencilerin 
bir kısmı ilerleyen dönemlerde 
profesyonel iş hayatlarına da 
yine aynı yerde başlamaktadır. 
Üretimin tüm süreçleri ve 
ürünlerin tüm teknik değerleri 
dünyadaki ilgili standartlara 

uygun yapılmakta ve 
ölçülmektedir. Dat-
san, bu anlamdaki 
becerisini 2012 yılın-
da faaliyete aldığı ve 
şirketteki her sürecin 
kayıt?kontrol altına 
alındığı ERP siste-
miyle sağlamıştır. Şir-
ket, özellikle ihracat 
kanal ve ağlarının ge-
liştirilmesi için inter-
net altyapısına ciddi 
önem vermekte ve 
bu alana yapılması 
gereken tüm yatırım-

ları yapmaktadır. Bu şekilde ih-
racat yapılan ülkelerdeki alıcı-
lara en hızlı ve etkin şekilde ula-
şılabilmektedir. Fuarlar ürün 
ve firma tanıtımı açısından 
çok büyük önem arzetmekte-
dir. Datsan, her yıl ortalama 
bir yurtdışı fuara katılmış, bu-
güne kadar 17 ülkeye ürün?-
şirket tanıtımı için ziyarette bu-
lunmuştur. 2017 yılına kadar 
ihracat yapılan ülke sayısını 15-
'e çıkarmayı hedefleyen Dat-
san Elektrik, yine aynı yıla ka-
dar 10 MVA'lık güç transfor-
matörü üretimi için altyapı ça-
lışmalarına da başlamıştır.
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