Tanıtım

%100 Yerli Sermaye,
%100 Yerli Üretim: COMIDAT®

COMIDAT®, Ba&Ha Harita-Maden-İnşaat şirketinin
özellikle yer altı maden işletmeleri için iş güvenliği malzemeleri üretmek amacıyla kurduğu ve atölyede üretilen ürünlerine
verdiği, adına tescilli markasıdır. İlk kuruluş anından itibaren
hedefi, seçilen yer altı ve açık ocak işletmelerinde, iletişim ve
bilgi alışverişinin sağlandığı elektronik ekipmanlar ve yazılımlar üretmek olan marka, “Communication” ve “Data” kelimelerinin birleşmesinden oluşturulan COMIDAT® olarak seçilmiştir.
Firmanın ve Markanın önceliği %100 yerli sermaye ve %100
yerli üretimdir.
Üretimine yer altı maden işletmeleri için ATEX sertifikalı Yaşam
Hattı ve Basınçlı Hava Teneffüs İstasyonu üreterek başlayan firma, aynı dönemde, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisleri ile teknisyenlerden oluşan yeni bir ekip istihdam ederek, Türkiye’nin ilk yerli Personel Takip Sistemi’ni üretmeye başlamıştır.
Bu sisteme yapılan ek modüller ile sistem, gaz izleme sistemi, ekipman izleme sistemi, haberleşme sistemi, görüntüleme sistemlerini de içeren COMAKSIS Maden Kontrol Sistemi’ne dönüşmüştür.

2014 yılının sonlarında başladığı üretimine 2016 yılı sonu itibari ile toplam 50.000 metrenin üzerinde yaşam hattı, 1.400 adet
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Basınçlı Hava Teneffüs İstasyonu, 70 adet Oksijen Maskesi Değişim İstasyonu üretmiş olan firma, 2017 yılında bu üretimlerin
artması için personel ve ekipman yatırımlarını hızlandırmıştır.
Özellikle Personel Takip Sisteminin ve bileşenlerinin ATEX belgesinin alınması yolunda girişimlerini hızlandıran firma, bu yıl
içerisinde sertifikalanarak, Türkiye’nin ilk yerli üretim ürünler
içinde ATEX sertifika sistemine sahip olacaktır.
Maden işletmelerinin ardından, alışveriş merkezleri, fabrikalar,
büyük inşaat şantiyeleri, hastaneler gibi yoğun personel çalıştıran
firma ve işletmeleri de müşteri portföyüne katmaya başlamıştır. Bu
işletmelerde, yetkisiz alan kontrolleri, hareketsizlik, düşme, yatma
gibi hareket kontrollerini de sağlayan sistem, güvenlik ve iş güvenliği birimlerinin vazgeçilmezleri arasına yakın zamanda girecektir.
Kuruluşundan itibaren, özellikle küçük kapasiteli maden işletmelerini hedef müşteri portföyü olarak belirleyen firma, satın
alım güçlüğü yaşayan işletmelere, anlaşmalı olduğu finans kuruluşlarından düşük faizli kredi kullandırarak, işletmelerin bu ekipmanlar için ilk yatırım maliyetlerini düşürmelerine de yardımcı
olmaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu temel özellikleri göz
önünde bulundurarak, en temel ürünleri üretip, maliyetleri en
düşük seviyede tutmaya özen gösteren firma, bu şekilde yurt dışından çok yüksek maliyetler ile ülkeye getirilen ürünlerle rekabet etme yolunu seçmiştir. Bu da temel ihtiyaç olan bu ürünlere
küçük işletme sahiplerinin de ulaşmasını kolaylaştırmıştır.
Üretime başlarken edindiğimiz misyonumuz “Küçük ve orta
büyüklükteki işletmeleri çalışır durumda tutmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmak”tır. Bu misyon, onların varlığının
ve üretimde kalmalarının ülke ekonomisi için ne kadar önemli
olduğunu vurgulamak ve neticede varlık sebebinin küçük ve
orta büyüklükteki işletmeler olduğunu belirtmektir.
www.comidat.com
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