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BİMTES, 1987 yılında bilgisayar ve elektronik alanında 
teknik servis hizmeti vermek üzere kuruldu.
Kurulduğumuz ilk günden bugüne hedefimiz; teknoloji 
dünyasını yakından takip edip, arızalanan her türlü 
elektronik cihazı çalışır hale getirmektir.
1995 yılında, başta yangın ve sel olmak üzere hasar 
gören yapı ve cihazları en kısa zamanda ve en düşük 

maliyetle yeniden çalışır ve iş görür hale getirme amacı 
ile BİMTES-HG birimimizi oluşturduk.
2002‘de dünyaca ünlü BELFOR ile işbirliği anlaşması 
yaparak çalışmalarımızı endüstriyel restorasyon ve 
konut restorasyonlarında hızlı ve güçlü bir şekilde 
ilerlettik.Katkılarından dolayı tüm iş ortaklarımıza ve 
müşterilerimize teşekkür ederiz.



HASAR GİDERME

Güçlü, donanımlı ve alanında eğitimli 
Bimtes-HG personelimiz; yangın 
hasarı, sel hasarı gibi büyük ve sonucu 
yıkım olabilecek afetler sonrası oluşan 
mekanik/elektronik tüm hasarları, 
çok kısa bir sürede ve anahtar teslim 
anlayışı ile onarır ve işinize geri 
dönmenizi sağlar. 

ELEKTRONİK DESTEK

Her marka kişisel bilgisayar, sunucu ve 
orta boy sistemlerin donanım ve çevre 
birimleri için teknik servis ve koruyucu 
periyodik bakım hizmeti sağlayan 
Bimtes E-Lab, bunun yanı sıra ticari 
ve endüstriyel tüm elektronik kartlar 
ve cihazlar için de onarım hizmetleri 
sunmaktadır.

VERİ KURTARMA

Taşınabilir belleklerden RAID 
yapısındaki aygıtlara kadar tüm 
elektronik ve dijital kayıt ortamları için 
profesyonel veri kurtarma hizmeti 
sunan Bimtes E-Lab, kullandığı ileri 
teknoloji ve bilgi birikimi ile bu alanda 
Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek lider 
konuma gelmiştir.
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BAZI REFERANSLARIMIZ

•	 Adana Metrosu

•	 Akdeniz Şifa Hastanesi

•	 Alen Yacht

•	 Algida

•	 Allianz Sigorta

•	 An-Deva Hastanesi

•	 Antalya Havalimanı Uluslararası 

Terminali

•	 Arçelik

•	 Avon

•	 Aysel İnşaat

•	 Baia Lara Hotel

•	 Besler Gıda

•	 Bosch-Siemens

•	 Camiş Ambalaj

•	 Ceylan Group

•	 Cımbız Gece Kulübü

•	 Club Med Palmiye

•	 Colgate Palmolive

•	 Corinthia Group

•	 Çanakkale Seramik & Kalebodur

•	 Datagate Bilgisayar Malzemeleri

•	 Dionysos Hotel

•	 Dürr Systems

•	 ECAV Alfsel Armatür

•	 Eczacıbaşı VitrA Karo

•	 Finansbank

•	 Ford Otosan

•	 Generali Sigorta

•	 Havaş

•	 HSBC Bank

•	 IBM Türkiye

•	 İlkay Kağıtçılık

•	 İndex Bilgisayar

•	 İzmir Crown Plaza

•	 Kalevit Roca Saniter Seramik

•	 Koçbank

•	 Koçtaş

•	 Konyalı Saat

•	 LG Electronics Türkiye

•	 Linde Gaz

•	 Magic Life

•	 Mekisan Asansör

•	 Mesan Enerji-Hidroelektrik 

Santrali

•	 Metro Gross Market

•	 Micro-Star International

•	 Microsoft Türkiye

•	 Migros

•	 Mirage Park Resort

•	 MNG Bank

•	 Modern Karton

•	 Omsan Lojistik

•	 Otokoç Otomotiv

•	 Oyak-Renault

•	 Palmali Otel

•	 Pfizer

•	 Pınar Süt Mamulleri

•	 Piaggio & Figli SRL 

•	 Polifarma Serum

•	 Procter & Gamble

•	 Sabah Gazetesi

•	 Samet Menteşe

•	 Sony Europe

•	 Şahin Motor Yatakları

•	 Şişecam

•	 Şölen Çikolata

•	 T. C. Devlet Planlama Teşkilatı

•	 T. C. Milli Eğitim Bakanlığı

•	 Tav Enerji Üretim Tesisi

•	 Tchibo

•	 Timay & Tempo

•	 Toys’R’Us 

•	 Trakya Cam Sanayii

•	 Tria Sigorta

•	 Triko Mısırlı

•	 Turcom Teknoloji

•	 Tutarlar Dış Ticaret

•	 Tür-İp Tekstil Sanayii

•	 Türk Telekom

•	 Türkiye İş Bankası

•	 Uğur Tekstil Makinaları

•	 Unilever

•	 Xanadu Resort Hotel

•	 Vodafone

•	 Yapı Kredi

•	 Ziraat Bankası



HASAR GİDERME



Önceliğimiz;  hasar görmüş maddi ve manevi değer 
taşıyan eşyaların kaybının önüne geçerek ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bimtes-HG ekibi hızlı 
ve doğru uygulamalarla müdahalede bulunarak “zamanı 
geri alır”. Endüstriyel restorasyon çalışmaları, işyeriniz 
ve içerisindeki donanımların yok olması ve olası bir ara 
verme durumunun ticari geleceğinizi etkileme ihtimalini 
ortadan kaldırır.

Sel ve su baskını hasarı
Bu tür hasarlarda, özellikle pis suyun getirmiş olduğu 
çamur, asidik maddeler ve bakterilerin neden olabileceği 
önemli sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Bu hasarları gidermek amacıyla;
•	 Su ve çamurun tahliyesi
•	 Çamur ve yabancı maddelerin temizlenmesi
•	 Korozyondan arındırma
•	 Kurutma
•	 Dezenfeksiyon ve koku giderme işlemleri yapılır.

Tüm hasarları gideriyoruz



YANGIN HASARLARI



Yangının direkt etkisinin yanı sıra ısı, duman ve isin yarattığı 
etkiler de büyük hasarlara yol açar. Hızlı ve bilinçli bir şekilde 
müdahale edildiği takdirde bu hasarlar büyük ölçüde 
giderilmekte ve geri kazanım oranı çok yüksek olmaktadır.
Bu tür hasarları gidermek amacıyla;
•	 Ortamın isten arındırılması
•	 Kurutma
•	 Dezenfeksiyon ve koku giderme işlemleri yapılmaktadır.

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

Zamanı geri getiriyoruz
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SEL HASARLARI



Bimtes-HG, su baskınlarında uzman ekip ve ekipmanları 
ile kısa sürede sonuç alıcı çözümler sunmaktadır.
24 adet özel pompa sistemi ile Bimtes-HG altyapısı, 
her türlü ortamda saatte 2 bin metreküp su boşaltma 
kapasitesine sahiptir. 
Bimtes-HG, hasarlarda kimyasal temizlik için ultrasonik 
banyo kazanları kullanır. Bu kazanların en önemli 
özelliği, taban ve yan yüzeylere yerleştirilmiş 25-40 
kHz ultrasonik jeneratörlerdir. Manyetik etki sayesinde 
parçalar, üzerlerinde bulunan kir ve pastan mükemmel 
denilebilecek düzeyde arındırılır.
Belfor kimyasallarının kullanıldığı bu işlemde, bu alanda 
özel olarak eğitilmiş Bimtes-HG elemanları görev alır.

Olmazları olduruyoruz
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ELEKTRONİK DESTEK



Elektronik bakım ve onarım hizmetleri; teknoloji 
maliyetinin daha düşük, planlanmış hedeflere ulaşma 
süresinin daha kısa ve işgücü veriminin daha yüksek 
olmasını sağlamaya yönelik hizmetler bütünüdür.
Bimtes E-Lab, kuruluşundan bugüne en gelişmiş 
elektronik destek teknolojisini ülkemizde hizmetinize 
sunmak ve işletmelere fayda sağlamak için “olmazsa 
olmaz” gereksinimlere güvenilir çözümler üretmeyi ilke 
edinmiştir.
Her marka kişisel bilgisayar (PC), sunucu (server) ve orta 
boy sistemlerin donanım ve çevre birimleri için teknik 
servis ve koruyucu periyodik bakım hizmeti sağlayan 
Bimtes E-Lab, ayrıca bu tür elektronik cihazların üretici 
ve distribütörlerine yetkili teknik servis, yetkili onarım 
merkezi ve garanti hizmetleri çözüm ortağı olarak destek 
vermektedir.
Yeni sistemlerin montajı, network kurulumu, bunlara 
ilişkin elektrik ve veri iletişim altyapısı kurma, mevcut 
sistemleri genişletme ya da güncelleştirme (upgrading), 
program kurma/güncelleme ve yazılım desteği 
konularında müteahhitlik/danışmanlık hizmetleri de 
Bimtes E-Lab’ın faaliyetleri arasındadır.



VERİ KURTARMA



Veri kurtarma; veri kayıt ortamlarının işleyişi ve veri yapıları 
hakkında derin teknik bilgi ve birikim, yazılımsal donanım 
ve güncel dijital takip gerektirir. Veri kayıt ortamları çok 
hassas üretim yapılarına sahip oldukları için özel çalışma 
ortamlarında yapılmalıdır.
Laboratuvarımızda bulunan ve disklerinizin güvenli bir 
şekilde açılarak veri kurtarma ve onarım çalışmalarının 
yapıldığı Clean Room (Temiz Oda); havanın 
partiküllerinden arındırılmış olduğu, homojen ve sabit 
ısıya sahip, elektronik deşarj ortamlı, her türlü hassasiyet 
düşünülerek yalnızca veri kurtarma ve hassas cihaz 
onarımlarının yapılması için tasarlanmış özel bölümdür.
Yangın, sel baskınları, voltaj düzensizliği, elektrik kaçakları 
gibi etkenler önemli verilere ulaşamamaya yol açan 
hasarlara neden olabilir. Bu durum elektronik ve dijital 
verilerin korunması ve hasar sonucu kaybedilen verilerin 
geri kazanılmasını önemli kılar. Bimtes E-Lab, profesyonel 
bir anlayışla fiziksel ve yazılımsal donanıma sahip olup, 
müşteri hassasiyet ve memnuniyetlerini öne çıkaran bir 
veri kurtarma hizmeti sunar.



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

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