
TESS — 2004 yılda Nizhnevartovsk, Tyumen Bölgesi’nde enerji tesislerinin 
bakımı ve inşaatı için modern bir teknolojik platform kurmuştur.  Şu anda 
şirketin bölümleri Ural, Sibirya, Uzak Doğu ve Merkez federal bölgelerinde 
faaliyet gösteriyor.  Şirketler grubu arasında, TESS Holding JSC (АО «ТЭСС 
Холдинг»), TESS Sibir LLC (ООО «ТЭСС Сибирь»), TESS Energoeffect LLC  
(ООО «ТЭСС Энергоэффект») ve Rusya Federasyonu’nun on yedi şehrinde bir 
ofis ağı bulunmaktadır.

MISYONUMUZ, TÜKETICILERIN GÜVENILIR BIR ENERJI ARZI VE ÜLKENIN SOSYO-
EKONOMIK REFAHINA KATKIDA BULUNAN EN SON TEKNOLOJIK ÇÖZÜMLERI 
KULLANARAK, ENERJI SISTEMLERININ VERIMLI VE KESINTISIZ ÇALIŞMASINI 
SAĞLAMAKTIR.

JSC «TESS HOLDING»
121609, Rusya,
Moskova,
Str. Osenniy Bulvar, 23,  
5 merteber, 504 ofis
BC Krylatskiy
info@tessholding.ru

LLC «TESS SİBİR»
634067, Rusya,
Tomsk,
Kuzovlevskiy trakt, 2/23,
+7 (3822) 70 20 53
siberia@tesshoding.ru

LLC «TESS INDUSTRIAL PARK»
628408, Rusya,
Surgut,
Str. Energostroiteley 13/2
+7 (3462) 77 42 00
inpark@tessholding.ru

LLC «TESS SİBİR»
TESS SIBIR Dalniy Vostok ayrı alt bölümü
676450, Rusya,
Amur bölgesi
Svobodny,
126 Shatkovsky St.
amur@tessholding.ru

İLETİŞİM ALTYAPI

Iş desteği Sermaye inşaatı Bakım
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Novosibirsk

Gubkin 

Pyt-Yah

Tobolsk

Demianskoye

Tyumen

Noyabrsk

Yekaterinburg

Nyagan

Muravlenko

Vingapur 



—  0,4-500 kV elektrik hatları için 
ekipmanın kapsamlı servis bakımı, 
0,4-500 kV elektrik hatları, röle koruma 
cihazları, yüksek voltaj testleri;

—  sermaye inşaatı, trafo merkezlerinin 
ve yüksek gerilim hatlarının 0.4-500kV 
yeniden inşası; 

—  elektrik şebeke tesislerinin tasarımı;

—  sanayi siteleri, bazlar, tekno-parklar 
altyapısının bakımı;

—  yüksek gerilim ekipmanlarının, röle 
koruma cihazlarının ve PAA’nın temini 
ve servisi: ekipman üreticilerinin 
teslimat, kurulum denetimi, garanti ve 
garanti sonra bakımı.

HİZMETLER

PJSC “SIBUR Holding”( ПАО «СИБУР Холдинг»), 
PJSC “NK“ Rosneft ” (ПАО «НК «Роснефть»), 
PJSC“ FSK EES ” (ПАО «ФСК ЕЭС») şubeleri:“MES 
Zapadnoy Sibiri”( «МЭС Западной Сибири»), “ 
MES Urala ”(«МЭС Урала»),“ MES Sibiri” («МЭС 
Сибири»); “Rosseti” PJSC’de  (ПАО «Россети») 
bulunan bağlı ortaklıklar: “Tyumenenergo” 
(«Тюменьэнерго»), “MRSK Urala”(«МРСК 
Урала»), “MRSK Sibiri” («МРСК Сибири»), 
“MOESK” («МОЭСК»); “YUTEK” JSC (АО 

«ЮТЭК), «Megionenergoneft» LLC (ООО 
«Мегионэнергонефть»), “Nizhnevartovskaya 
GRES” CJSC (ЗАО «Нижне-вартовская ГРЭС»), 
«Surgutskaya GRES-1» «OGK-2» Şubesi (филиал 
ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1), «Yunipro» 
PJSC (ПАО «Юнипро»), «Surgutskaya GRES-2» 
Şubesi (филиал «Сургутская  ГРЭС-2»), «EVRAZ 
NTMK» LLC (ООО «ЕВРАЗ НТМК»), «OEZ 
Titanovaya Dolina» SEZ (ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина»)

ORTAKLAR VE MÜŞTERİLER

2004’ten bu yana şirket, 10 - 500 kV voltajla sekiz 
yüzden (800) fazla istasyona hizmet verdi ve 
yeniden kurdu. 
«Anahtar teslimi» bazda 110 kV voltaj ile 15 trafo 
inşa edildi, 10 - 500 kV tesisindeki binlerce ünite 
güç ekipmanı yeniden inşa edildi ve onarıldı.

Bugün, TESS, Rusya Federasyonu’nun farklı 
bölgelerinde on dört (14) üretim tesisinde bakım 
ve yapım faaliyetlerine katılmaktadır. 

Otuz iki çalışana (32), Rusya Federasyonu Enerji 
Bakanlığı’ndan övgüler ve sertifikalar verildi.

Elli dört kişi (54), Ural ve Batı Sibirya bölgesindeki 
şehir ve bölgelerdeki idarelerden farkli ödüllerle 
ödüllendirildi.

Şirket personeli defalarca federal mesleki beceri 
yarışmalarının galibi ve ödülü oldu.

DENEYIM VE ÖDÜLLER

DEĞERLER

YARATICILIK     Her türlü faaliyet alanındaki 
sorunları belirlemek ve başarıyla çözmek için 
çalışıyoruz. 

GÜVENLİK   Çalışanlarımızın, ortaklarımızın 
ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların sağlık ve 
güvenliğini önemsiyoruz. Hiçbir hedefin işçi 
koruma şartlarının ihlal edilmesini ve ya insanların 
yaşamlarını ve sağlığını ihmal etmelerini onemli 
olmamasi gerçeğinden hareket ediyoruz.

IŞBİRLİĞİ   Herhangi bir teknolojik projeyi 
uygulamak için çalışanların, ortakların ve profesyonel 
toplulukların eylemlerini birleştirmek için modern bir 
platformu temsil eden bir şirketiz. İnsanların bölge 
kısıtlamaları dışında birlikte çalışma arzusunu takdir 
ediyoruz ve gerekli tüm yetkinlikleri sağlıyoruz.

ETKİLİLİK    Kurumsal, ortak, topluluk 
kaynaklarının verimli bir şekilde ele alınması ve 
rasyonel kullanımı için en son teknolojik çözümleri 
kullanarak çaba gösteriyoruz. Son ürünün değerini 
üretim sürecinin her aşamasında elde etmeye 
çalışıyoruz.

Şirketin eyaletinde 1000’den fazla kişi çalışiyor, 
çalışanların 53%-i üniversite diplomasına 
sahiptir. Tess Parkinda 100’den fazla özel 
ekipman birimi bulunmaktadır.

2018’in gelirlerimiz 1,4 milyar ruble’den  
fazla oldu. 

Şirket, yakıt, enerji ve petrokimya komplek-
slerinde önde gelen Rus ve yabancı şirketlerle 
başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır, 200’den 
fazla başarılı proje birlikte uygulandı, ve bu enerji 

santrallerinin yapımı, tadilatı ve bakımı konusun-
daki tecrübemizi tesdik ediyor.

Biz— tasarımdan, enerji nesnelerin «anahtar 
teslimi»’ne kimi, çalışmak için tam hazır vezi-
yyetde, eksiksiz hizmet sunuyoruz. 
Şirket, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
uluslararası standartlarının gerekliliklerini 
karşılayan entegre bir kalite yönetim sistemi 
uygulamış ve sürdürmektedir. 

ŞIRKET

9001 
14001 OHSAS 18001


