
1976’dan beri

Güvenle Gelecege



YILDIRIM MÜZİK,1976 yılında  AHMET YILDIRIM 
tarafından İzmir’in Kiraz ilçesinde şahıs şirketi 
olarak kurulmuştur. Ahmet Yıldırım 1980 yılında An-
talya’ya gelmiş Ses ve Müzik Aletleri Sektöründe 
Antalya’nın ilk firması olarak iki kişilik kadrosu ile 
faaliyetlerinde burada devam etmiştir.

Misyonumuz
Ses ve ışık sistemleri sektöründe 1976’dan beri faa-
liyet gösteren firmamız teknolojinin hayatımızın her 
anının içinde yer aldığı bir dünyada tüm ses, ışık ve 
görüntü sistemleri alanında lider çözüm sağlayacı 
olmak. 

Vizyonumuz

Ses ve Işık sistemleri sektöründe 1976 dan beri gelen uzun soluklu 
ticaret hayatımızda bilgi birikim ve tecrübe ile geldiğimiz yolda  en 
önemli değerimiz güven ortamında öncelikle insan odaklı değer 
yaratmak  , müşteri memnuniyeti  ilkesinden taviz vermeden müş-
teri ihtiyaçlarına en kısa sürede  cevap verebilmek için hızlı iletişim 
ağı içinde çalışmalarımızı sürdürmek ve bu çalışmalarımızı sürdü-
rürken dürüstlük ilkesinden asla taviz vermeden kaliteli ürün çeşitli-
liği  ile müşteri talebini karşılamak ve gerek teknik servis hizmeti ve 
müşterimize verdiğimiz diğer hizmetlerimiz ve sürekli değişen, de-
ğişirken gelişen ve büyüyen firmamızı önümüzdeki 10 yıl içinde 
ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDA FARKLI SEKTÖR-
LERDEKİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İLE YENİ PAZARLARDA 
YENİ  ÜRÜNLERİ İLE TALEBİ ANINDA KARŞILAYAN YILDIRIM 
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNU OLUŞTURMAK VE MEVCUT 
MARKALARIMIZA HER GEÇEN GÜN YENİLERİNİ EKLEYEREK 
MARKALARIMIZI GÜÇLENDİRMEK.



TECRÜBE; YILDIRIM TEKNOLOJİ, Firmaların tüm Ses, Işık ve Görüntü ihtiyaçları-
na hizmet vermek için 1976 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne iş ortak-
larının güvenini ve müşteri memnuniyetini sağlamak, ses, ışık ve görüntü yatırımı 
stratejilerine yön vermek, çözüm ortağı olduğu müşterileri ile güçlü bir bağ 
kurmak, Ses, Işık ve Görüntü sektörünün en tepesinde kendine yer bulmak hede-
findedir. Tüm müşterilerine firma veya marka değeri katan, inovatif, çözümler ile 
yüksek kaliteli, profesyonel Ses, Işık ve Görüntü hizmetleri vermektedir.

PROFESYONEL EKİP; YILDIRIM TEKNOLOJİ tüm gücünü amatör ruh; profesyonel 
iş planlarına, planlama ve teknik becerilerine güvenerek; kalifiye çözüm arayan müşte-
rilerine yıllardır yüksek kalite hizmetler sunmaktadır. YILDIRIM TEKNOLOJİ tam bir aile 
firması oluşunun sıcaklığını, samimiyetini; yılların deneyiminin getirdiği özgüveni ve iş 
bilgisini, kaliteli ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışının getirdiği profesyonelliğini 
tüm işlerine ve iletişimine yansıtmaktadır. Bu bağlamda bünyesinde işini seven, genç, 
dinamik bir ekip barındırmaktadır. 
KALİTE ANLAYIŞI; Belirlediği müşteri profiline yönelik günümüz koşullarını 
temel alan, geleceğe de hazır şekilde, Ses, Işık ve Görüntü ihtiyaçlarını giderir. En 
son teknolojiyi takip eder; AR-GE  konusunda yetkinliği ile güncel sorunlara 
güncel çözümler sunar. Bu çözümlere ulaşmak; bütün ekip üyelerimizin uzun 
yıllara dayalı tecrübe ve birikimlerini işlerine katmaları ile mümkün kılar

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ; YILDIRIM TEKNOLOJİ, satmış olduğu Ses, Işık ve gö-
rüntü sistemlerini müşterisinin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlar ve müşteri ihtiyaç 
ve taleplerini özenle dikkate alır. Tüm talepler değerlendirilmeden asla çalışmasını 
tamamlamaz. Ve satış sonrası teknik servis hizmetiyle tam bir müşteri memnuniyeti 
sağlanmasını amaçlamaktadır.Ses, Işık ve Görüntü sektörünü sürekli daha iyiye doğru 
geliştiren YILDIRIM TEKNOLOJİ, tüm bu yenilikleri yeni projelerine uygulamakta ve 
sektördeki diğer oyunculara göre gözle görünür farklar yaratmaktadır.

Neden Biz?



Firmamız







Işık ve Ses Sistemleri

Led Ekran

Akıllı Ev Sistemleri

Proje

Faliyetlerimiz



2 Kıta , 3 Ülke ve  33 Uluslararası şirketten  ürün tedariği.
Alanında uzman kadromuz ,güler yüzlü hizmet anlayışımız ve 

size özel çözümlerimizle daima YANINIZDAYIZ.



Lansman Görsellerimiz







2018 Lansmanımızı izlemek için hemen tıklayın 

https://www.youtube.com/watch?v=wUnXL30XGNs


2019 Lansmanımızı izlemek için hemen tıklayın 

https://www.youtube.com/watch?v=Lni0V_vNRFA
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Referanslarımız



Markalarımız



Markalarımız

Space Pro Series
Curved Led Ekran



SKYLIGHT 
BLACK STONE

Markalarımız



Markalarımız

SKYLIGHT 
JADOR

SKYLIGHT 
POINT



Markalarımız

EUROCLUB
OASIS WASH 1000

SKYLIGHT 
SPARK 800



Markalarımız

 HK  AUDIO
PR:O 210 SUB A

 HK  AUDIO
PR:O 15 D



3 Global Markanın
Türkiye Distribütörlüğü



Lansman Görselleri

www.yildirimteknoloji.net

İletişim

Fener Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı Yıldırım Plaza 
No:48 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: 0 (850) 840 93 55
E-mail: info@yildirimteknoloji.net

https://www.yildirimteknoloji.net/iletisim/


Teşekkürler


