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Nesil Bilişim Teknolojileri A.Ş.
2003’den Beri Sektördeyiz
Nesil Bilişim Teknolojileri A.Ş 15 yılı aşkın süredir uluslararası standartlarda, kaliteli,yenilikçi ve çözüm odaklı
hizmet veren ve dünya pazarlarında 120’den fazla tedarikçi ile çalışmaktadır.
Kumu ve Özel sektörlerine hizmet veren firmamız, TSE ve ISO sertifikalarına sahip olmakla beraber bu
standartlar çerçevesinde fark yaratmayı seven ve mükemmeliyetçi iş anlayışına sahip personelleri ile
Profesyonel hizmet vermektedir.

Misyon
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yenilikçi çözümleri ile insan hayatına ve yaşam kalitesine değer katmaktır.
Vizyon
15 yıla dayanan tecrübesi, microsoft sertifikalı dinamik kadrosu ile ürün ve hizmet kalitesinde sektör
liderliğini devam ettiren, alanında Türkiye’debilinen ve tercih edilen üç

Hizmetlerimiz
IT Bakım Hizmetleri
Periyodik bilgisayar bakım hizmeti kapsamında
işletmelerin BT gereksinimlerini karşılayacak
hizmetler sunulmaktadır.

Server Firewall Bakımları
Kurumunuzda bulunan server ve firewall
bakımlarını uzman sertifikalı arkadaşlarımız
tarafından yapılmaktadır.

Bilgisayar Bakım Anlaşması
Bilgisayar bakım anlaşması kapsamında teknik
ekiplerimiz 7/24 yerinde teknik destek hizmeti
vermektedir.

KVKK Danışmanlık Hizmeti
Uzman ve deneyimli Kvkk danışmanlık hizmeti
ile planlama, uygulama, hukuki süreç ve teknik
destek hizmetleri sunmaktadır.

IT Altyapı Hizmetleri
Şirket içi verilere güvenli erişilebilmesi
Sistem odası tasarlayarak, tüm anahtar ve
yönlendiricilerin yapılandırılması sağlıyoruz.

Bilgisayar Teknik Servis
Bilgisayar teknik servis hizmeti kapsamında
cihazlarınızı yerinden teslim alıp onarımını
gerçekleştirip teslim ediyoruz.

SARIDAGLAR CONSTRUCTION
Sarıdağlar İnşaat, Türk inşaat sektörünün lider
kuruluşlarından biri olma hedefiyle 1980 yılında
kurulmuştur. Çeyrek asrı aşkın sürede istikrarlı bir büyüme
çizgisi izleyerek büyük ve kapsamlı inşaat mühendisliği
projelerini hayata geçirmiştir. Büyük bir çoğunluğunu
olimpik spor kompleksleri, stadyumlar, havuzlar ve
müstakil spor tesislerinin oluşturduğu pek çok dev proje,
Sarıdağlar İnşaat imzasını taşımaktadır. 90´lı yılların
başında, Türkiye´de birçok konut, bina, altyapı, hastane
ve spor tesisi projesini tamamlayarak Türk müteahhitlik
sektörü içerisindeki ağırlığını pekiştirmiştir. 90´lı yılların
sonuna gelindiğinde ise, Sarıdağlar, gelişen ihtiyaçlarına
cevap verecek projeleri çalışmaları arasına almıştır.

LABRİS MADEN VE MAKİNA SANAYİ
Labris, 1995 yılında temsilci firma olarak Ankara’da
kurulmuştur. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde
kendi konusunda lider olan firmaların temsilciliğini ve
distribütörlüğünü yapmaktadır. Labris, faaliyet konularını,
makine çeşitliliğini hızla arttırarak günümüzde Türkiye’nin
öncü firmalarından birisi haline gelmiştir. Labris olarak
hedefimiz, müşterilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını
yerinde tespit ederek, ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürünler
sunarak, satış öncesi ve sonrası en iyi hizmeti vermek,
sorunlarını en kısa zamanda ekonomik olarak çözmektir.

BONOMİ GRUP - EB REBOSIO
BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 90 yılı aşkın süredir enerji
nakil hatları, demiryolu elektrifikasyon sistemleri ve
elektromekanik sektöründe en mükemmel çözümleri
sağlamaktadır. Sektörlerinde lider EB Rebosio ve Bonomi
Eugenio firmalarının 2002 yılında birleşmesi, her iki
firmayı da birbirlerini ürün olarak tamamlayarak sektörde
en önemli ve güçlü tedarikçi konumuna getirmiştir.
Günümüzde Bonomi Grubu, Avrupa enerji hatları ve
demiryolu elektrifikasyonu parçaları konusunda en
nitelikli tasarımcılar, üreticiler ve tedarikçiler arasındadır.

ÖZ ANADOLU KİMYA SANAYİ
Özanadolu Group’un ilk girişimi Öz Anadolu Kimya
markasıyla emprime baskı atölyeleri için elek baskı
boyaları ve kimyasalları (screen printing dyes and
chemicals) üretimidir. Yönetim kurulu başkanımınız Adem
Bülbül tarafından 1989 yılında Zeytinburnu’nda küçük
bir imalat atölyesinde başlatılan bu girişim 4 yıl gibi kısa
bir süre içinde, Göngören’deki 2500 m2’lik yeni binasına
taşındı. Gün geçtikçe kalitesini ve ürün gamını artıran Öz
Anadolu Kimya markası müşterilerinin ihtiyaç duyduğu
ragle, emülsiyon, palet yapıştırıcıları, slikon sprey, kalıp
çerçevesi, kalıp ipeği, transfer kağıdı ve benzeri ürünleri
de sunmaya başladı. Gün geçtikçe müşteri sayısı artan
ve İstanbul dışındaki emprimecilerden de talep gören Öz
Anadolu Kimya 1996 yılında Kimya İzmir’de ve Adana’da
şubeler açtı.

EDELKRONE TÜRKİYE
Edelkrone firması sinema sektörü için geliştirdiği inovatif
kamera aksesuarları ile dünyada adını duyurmuş ve
yenilikçi çözümler konusunda sektöre önderlik etmekte
olan bir Ankara şirketidir. Kurucusu Kadir Köymen’in evinin
garajında 2008 yılında tek bir ürünle başlattığı firma
bugün 100 kişilik global kadrosu ile tasarımdan üretime
pazarlamadan dağıtıma tüm operasyonlarını kendi
bünyesinde gerçekleştiren ve 20’yi aşkın öncü ürünü ile
hızla büyümekte olan bir firmadır.

ÜZÜMCÜ TIBBI CİHAZ SANAYİ A.Ş.
Temelleri 1969 da atılan Üzümcü, 40 yılı aşan yolculuğunda
değişimin hep bir adım önünde olmayı sadece Türkiyede
değil tüm dünyada da insan sağlığına tıbbi cihaz ve gaz
sistemleri üretimi ve kurulumu ile katkı sağlamayı hedef
edinmiştir. Uluslararası standartlara uyarak sürekli gelişme
zemininde yapmayı hedefleyen Üzümcü, Türkiye de
yakaladığı başarıyı dünyanın birçok ülkesinde elde etme
yolunda mesafe kaydetmiştir. Üzümcü 5 Kıtada 83 Ülkeye
ihracat gerçekleştirmektedir.

BEST OİL PETROLCÜLÜK A.Ş.
1968 yılında temeli atılan ve bugüne kadar çoğalarak
büyüyen Kaleli Şirketler Grubu, her biriminde daima
ileriyi düşünerek çağın gerektirdiği her şekilde kendini
geliştirmiş ve yenilemiştir. Bütün faaliyet alanlarında
aldığı ödüller ve başarılarla, güvenilir, dürüst, güler yüzlü,
çözüm odaklı hizmetleriyle ve dinamik kadrosuyla,
akaryakıt sektöründe Anadolu’dan yükselen bir başarı
öyküsü oluşturmuştur. 14.12.2004 tarihinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından, dünya devi şirketler
arasında Türkiye geneline yayılan bayi ağı ile halen yeni
hizmet binasında faaliyetlerine devam etmektedir.

KONVEKTA KLİMA İSTANBUL
Wir sind ein starker und stabiler Systempartner der
Nutzfahrzeugbranche. Wir entwickeln Klimalösungen
und -Standards für Menschen in anspruchsvollen
Arbeitsumgebungen, sowie Kühlsysteme für
temperaturgeführte Transporte. Des Weiteren steht
Konvekta für den Einsatz von nachhaltigen Technologien
und umweltfreundlichen Materialien sowie ein großes
soziales Engagement.

AKSAN KARDAN SANAYİ LTD. ŞTİ.
Aksan Kardan, 1971 yılında zirai şaft ve aşırı yük emniyet
kavramaları ile üretimine başlamıştır. 40 seneye yaklaşan
üretim hayatı boyunca konusunda yurt içinde kalitesi ve
ürün çeşitliliği ile lider firma olma özelliğini kazanmıştır.
Yurtdışında da 4 kıtada 40’ı aşkın ülke’ye ihracat
gerçekleştirmekte olan firmamız,
Dünya’da konusunda söz sahibi firmalar arasında yer
almaktadır. 2005 yılında ağır iş makinelerinde kullanılan,
aks şaftları ve millerinin Ar-Ge ve üretim çalışmalarına
başlanmıştır. Bu konuda hızla yol alınmış, konusunda söz
sahibi firmaların tedarikçisi olunmuştur.

ÜÇSA AMBALAJ A.Ş. KARAMAN
Temellerinin 1996 yılında atıldığı Üçsa Ambalaj,kurulduğu
günden bugüne, esnek ambalaj sanayinde fark yaratmak
ve çözüm ortaklarına en iyi kaliteyi sunmak amacıyla
çalışmaktadır. 40.000 m² açık, 25.000 m² kapalı alanda
230 çalışan ile üretim gerçekleştiren Üçsa Ambalaj,
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almakta,
bölgenin sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmaktadır.
Üçsa Ambalaj, günümüzde Kuzey Afrika, Ortadoğu,
Avrupa , Amerika ve Türki Cumhuriyetlere ihracat
gerçekleştirmektedir.

INTECRO ROBOTİK A.Ş.
Endüstriyel robotik, mekatronik ve endüstriyel otomasyon
teknolojileri temelinde, değişen dünya koşullarına bağlı
teknoloji gereksinimlerini dikkate alarak, otomotiv ve yan
sanayi, savunma sanayi, havacılık, iş makineleri, ağır vasıta,
araç üstü ekipman, vagon ve raylı sistem endüstrisi, inşaat
ekipmanları, metal endüstrisi, makine endüstrisi, tarım
aletleri, bombe ve basınçlı kaplar endüstrisi gibi sektörlere
özel olarak endüstriyel robot temelli üretim ve proses
çözümleri geliştirip tesis etmekteyiz.

AREL MAKİNA SANAYİ LTD.ŞTİ
Bir aile şirketi olan AREL 1987 yılında Aydın Arcağ
tarafından kurulmuştur.1961 yılından bu yana imalat
sektörü içinde olan firma kurucusu Aydın Arcağ sırasıyla
yüksek frekanslı iç ve dış beton vibratörlerini, bunları
çalıştıran dinamik sistem konvertörleri, önce 2,5 - 15 KVA
daha sonra 1.500 devirde çalışan 50 Hz. 200 KVA senkron
jeneratörleri,bu imkan ve çeşitlerin oluşması ile 180 ile 600
amper arası mobil sistem dizel kaynak makinalarını ve 400
Hz. özel jeneratörlerin üretimlerini gerçekleştirmiştir..

ERMAKSAN DİŞLİ SANAYİ LTD.ŞTİ
Ermaksan Makina Dişli ,ayna mahruti(spiral konik),konik
dişli,çavuş dişli,düz dişli,helis dişli,çember dişli,sonsuz
dişli ,kremayer dişli,zincir dişli,planet redüktör,twin
shaft redüktör,single shaft redüktör,pan mikser
redüktör,kobra redüktör,90 derece redüktör,band
redüktörü,beton santrali redüktörü,armut redüktör,band
frenleri,transmikser redüktörü ,ayaklı tip redüktör,kule
dönüş redüktörü,yem karma redüktörü,devir yükseltici
redüktörü,helezon redüktörü,eğlence aletleri tamiri,dişli
kaplin,elastik kaplin,turbo hidrolik kaplin üretimi
yapmaktadır.

NEVA PRESTİJ İNŞAAT LTD.ŞTİ
1980 yılında kurucusu Yüksel ÖZTÜRK tarafından yapı
sektöründeki imalatlarına başlayan Neva Prestij Yapı,
günümüze kadar 5000’e yakın konutun yanısıra toplu
konut inşaatları, alt yapı projeleri, akaryakıt istasyonu ve
dinlenme tesisleri, otel inşaatı gibi tecrübeleri ile inşaat
sektöründeki yenilikleri takip ederek öncü firma olma
yolunda çalışmalarına Ankara’da devam etmektedir. Amaç
olarak üst segment konutları uygun fiyata müşterilerine
sunarak içerisine yaşam, eğlence, alışveriş, spor alanları
olan projeleri hayata geçirmektedir.

TUNÇKAYA KİMYEVİ MADDELER A.Ş.
Tunçkaya Kimyevi Maddeler aktif ticaret hayatına 1973
yılında başlamış , özellikle gıda hammaddeleri ve katkı
ürünlerinde ihtisaslaşarak bilgi deneyimi ve teknik
donanımı ile Türkiye pazarında lider konumuna gelmiştir.
Şirketimiz müşterilerine en hızlı ve etkin hizmeti sunmak
amacı ile İstanbul Tuzla’da 3750 m2 kapalı alan üzerine
kurulu tesisinde faaliyet göstermektedir.
Almanya, ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Peru, Meksika,
Filipinler, Endonezya gibi pek çok ülkenin önde gelen
tedarikçileri ile çalışan firmamız güçlü bir tedarikçi olmanın
yanı sıra, dünya ülkeleri ile ülkemiz arasında köprü görevi
görmektedir.

SUBMED BİYOMEDİKAL SANAYİ LTD.ŞTİ
Su Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd.
Şti (SUBMED) sağlık profesyonellerinin ve kurumlarının
kişiye/duruma özel tek kullanımlık prosedür seti ve tıbbi
cihaz ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Biyomedikal
mühendisliği yaklaşımını kişiye/duruma özel prosedür
seti isteklerinin hizmetine sunan genç ve dinamik ekibi,
esnekliği geliştirilmiş dizayn özellikleri ile birleştirir.Bu
işi adanmış ekibimiz isteklerinize cevap vermeye ve size
her seferinde aynı servis ve ürün kalitesini sunmaya
hazır. SUBMED size güvenliği ve kolaylığı birlikte, Dünya
standartlarında sunuyor.

HACETTEPE BEYTEPE KYK YURDU
Üniversitemizin birimleri, Sıhhıye ve Beytepe olmak üzere
2 ana yerleşkede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmektedir. Ana yerleşkelerden Ankara şehir merkezinde
olan Sıhhiye Yerleşkesi 210.238 m2’lik, Beytepe Yerleşkesi
ise 5.877.628 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi (06800) Beytepe-ANKARA

SOFRA GRUP YEMEKÇİLİK MERSİN
1987’de kurulan Sofra Grup , Dünya lideri Compass Group
Plc.’nin şirketidir.
İş Merkezleri, fabrikalar, eğitim kurumları ve sağlık
kurumlarına toplu yemek ve destek hizmetleri veren ve
sektöründe lider konumunu sürdüren Sofra Grup; her gün
kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için kendisine güvenen
yüzbinlerce kişiye yemek hazırlıyor, içeceklerini sunuyor,
konuk ağırlama hizmetleri sağlıyor. Giderek çok daha fazla
müşteri, tesislerinin korunması, temizlenmesi, rutin teknik
bakımlarının yapılması, resepsiyon ve ofis hizmetlerini
yürütmesi konusunda Sofra’ya güveniyor.

AYKİMSAN KİMYA SANAYİ
İşinizi geliştirmek ve hayatınızı kolaylaştırmak için çözüm
ortağınızdır. Müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına uygun
çözümler üretmek ve ekonomi sağlamak misyonumuzdur.
Hizmet başarımızda gerçek ölçütümüz size sağladığımız
ekipmanların yanı sıra, müşterilerimizin sorunlarını
çözme ve onların isteklerini yerine getirme becerimizdir.
Odak noktamız yaşamı kolaylaştıracak her türlü ürünü
ve çözümü geliştirmek, ürünlerin özellikleri hakkında
uzmanlaşmak ve hizmet devamlılığını sağlamaktır

CHEMONICS INTERNATIONAL GAZIANTEP
We make development work. In more than 70 countries
around the globe, our network of approximately 5,000
local specialists delivers results. Because with decades
of experience operating in the most complex social and
political environments in the world, we know how to
quickly mobilize resources, seamlessly adapt to change
and strategically apply lessons learned across thousands
of projects.

RENOVA MEDİKAL
Renova Medikal Mühendislik A.Ş. SIEMENS’te uzun yıllar
çeşitli modalitelerde (MR-CT) ve servis yönetiminde çalışan
başarılı mühendislerin bir araya gelerek oluşturduğu bir
servis firması olarak yurtiçinde ve yurtdışında hizmet
vermektedir. MRI, Tomografi ve Ultrason gibi ileri teknoloji
donanımına sahip görüntüleme sistemlerine 10 yılı bulan
deneyime sahip ve alanlarında eğitim almış uzman bir
teknik kadro ile kurulmuştur.

FİDES GÜVENLİK
Fides Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri, Otomasyon,
Elektronik Güvenlik ve Teknolojik Sistemler konularında
faaliyet göstermeyi amaç edinerek 1994 yılında
kurulmuştur. Gelişen teknolojiyle ve büyüyen pazarla
birlikte Fides; ürün ve hizmet yelpazesini gün geçtikçe
geliştirmiş, farklı ihtiyaçlara gereken en iyi çözümleri
sunarak, müşterilerine “doğru sistemleri” sunma
ilkesinden vazgeçmemiştir. Fides, Ankara Merkez ve
İstanbul ofislerinde müşterilerine hizmet vermektedir.

HIZ YAYINLARI
Hız yayınları yıllarını öğrencilerin eğitimine adamış, yılların
vermiş olduğu birikimle alanında uzmanlaşmış binlerce
öğrenciyi sınavlara hazırlamış, Türkiye’nin önde gelen
Uğur, Karakök, Sevinç, Netbil ve Biltest gibi yayınevlerinde
binlerce soru hazırlamış fen bilimleri öğretmeni İbrahim
Sakallıoğlu ve matematik öğretmeni Bülent Bahadır
tarafından kurulmuştur. Yılların bize katmış olduğu birikim
ile Hız Ailesi “Gelecek HIZ’la Gelecek!” felsefesiyle yola
çıkarak, Türkiye’ nin eğitim sektöründe fark yaratmayı ve
yayın sektörünün öncü kurumu olmayı hedeflemektedir.

FM-SRD İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN VE TİC A.Ş.
Türkiye’deki Ankara ‘de merkez ofisi ile bir girişimdir. Konut
Dışı Bina İnşaatı sektöründe faaliyet gösteren bir şirket.
30. April 2008 tarihinde kuruldu. Şu anda toplam 60 (2020)
çalışanı bulunmaktadır. En son finansal olaylardan, Fm Srd
Insaat Ihracat Ithalat Turizm Tasimacilik A.S., 2018 içindeki
118.81% net satış geliri artış bildirdi. toplam varlıkları
kaydedildi 63.57%’den büyüme 2018 yılında Fm Srd Insaat
Ihracat Ithalat Turizm Tasimacilik A.S. şirketin net kar marjı
4.67% ile artmış

NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
NERO Endüstri, Havacılık ve Uzay sanayisi sektörlerine
hizmet veren ve bu sektörlerin Askeri Standartlar
gereksinimlerini yerine getirerek yüksek mühendislik
gerektiren İnfilak Bastırma, KBRN Algılama ve Filtreleme,
Güç Çözüm Sistemleri, Lazer Algılama-Uyarı ve Sis Havanı
Sistemlerini yerli ve milli imkanlar ile yüzde yüz yerli olarak
tasarlayabilen ve üretebilen sektörün öncü firmasıdır.

S&Q MART KALITE GÜVENLIK SAN. VE TIC. A.Ş.
S&Q MART 25 yılı aşkın süredir, enerji ve proses
endüstrisine, bağımsız muayene ve teknik denetim,
belgelendirme, test ve ölçümler ile proje yönetimi ve
gözetim hizmetlerini sunmakta olup, bugüne kadar
çok sayıda ulusal ve uluslar arası projeyi başarı ile
tamamlayarak, bir çok uluslar arası kuruluşun tercih
ettiği gözetim kuruluşu olmuştur. S&Q MART’ın verdiği
hizmetler, TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. TÜRKAK,
imzalamış olduğu karşılıklı tanınırlık anlaşmaları ile tüm
dünyada kabul görmektedir.

ERDOĞDU GIDA ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
1980’li yıllardan itibaren ikinci kuşağın ticaret hayatına
atılmasıyla Erdoğdu firması toptan et ticaretini bırakarak
sadece Cumhuriyet Sucuklarının satışını yapmaya
başlamıştır ve Cumhuriyet Sucuklarının Ankara bayisi
olmuştur, günümüze kadar da hizmetine ara vermeden
devam etmiştir.
Firmamız bu süre içerisinde Bahçıvan Gıda, Helvacızade
A.Ş. , Güneşoğlu Süt Mamülleri, Binbirçiçek Bal gibi
sektördeki kaliteli firmalarla da dönemsel olarak
çalışmıştır.

ANSER PEYZAJ MIMARLIK TURIZM SERACILIK SAN.VE TIC. LTD. ŞTI.
Anser Peyzaj, 2000 yılında Ankara merkezli kuruldu .
Anser Peyzaj, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili
teknik danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir.
Profesyonel mimar ve mühendis kadromuzla işlerinde
deneyimli saha personellerimizle her geçen gün kendimizi
geliştirerek bu sektörde hizmet vermekteyiz. Amacımız
işi yürütmekten ziyade özgün ve unutulmaz işlerle
adımızı duyurmak ve sektörde önde gelen firmalardan
biri olmaktır. Çalışmalarımızda gelişen teknolojilerden de
faydalanarak 3D yazılımlarla projelerimizin son halini daha
işe başlamadan müşterilerimize sunmaktayız.

ŞANAL KIRŞEHIR TURIZM
Seyahat alanında uluslararası standartları yakalarken
yerel değerlerden hiçbir zaman taviz vermeden gelişmeye
devam eden Kırşehir Şanal Turizm’in yetkili ofislerinden
yolculara servis olanağı sunuluyor. Otobüsün kalkış
saatinden belirli bir süre önce yolcularını alarak otogara
ulaştıran servis araçlarının detaylarını biletinizi satın
alırken veya sonrasında öğrenebilir, buna göre yolculuk
planınızı şekillendirebilirsiniz. Daima enerjisi yüksek,
dinamik ve yeniliklerin öncüsü olan ekibiyle şehirler
arası seyahatin eğlenceli temsilcisi haline gelen Kırşehir
Şanal Turizm’in ile Türkiye’nin pek çok ilçe ve il merkezine
ulaşmak için biletinizi hiç zaman kaybetmeden Enuygun
üzerinden satın alabilirsiniz.

İNCEK FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON HASTANESI
2003 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr.
M. İzzettin YÜCEER tarafından kurulan 183 yataklı
hastanemiz, bu tarihten itibaren Özel Dal Hastanesi
olarak faaliyetini sürdürmektedir. Hastanemiz, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon alanında yüksek teknolojiye sahip
cihazlarla özel olarak dizayn edilmiş ve hastalarımızın
hizmetine sunulmuştur. Hedefimiz; konusunda tecrübeli
uzman doktor, fizyoterapist ve yardımcı sağlık personeli
ile hastalarımıza ev ortamını aratmayacak sıcaklık ve
içtenlikle; “ÖNCE SAĞLIK” prensibi ile hizmet vermektir.

TAVACI RECEP USTA
Tavacı Recep Usta ve ekibi , “Recep Usta kalite politikası”nı
en iyi biçimde uygulayabilmek ve sürdürebilmek için,
mutfaklarında üretilen ürünlerin kalitesine uygun gıdanın,
çeşitli mal ve hizmetlerin alınması konusunda titizlikle
çalışmaktadır. Bu titizliği verilen kalite kontrol belgeleri
ve aldığı teşekkürlerle tescillenmiştir. Tescillenmiş olan
diğer bir konuda kusursuz hizmet anlayışıdır. Recep Usta
çalışanları her müşteriye evlerine gelmiş bir misafir gibi
hizmet eder. Amaç müşterilerin kendilerini evlerindeymiş
gibi hissetmelerini sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek
için personel alımından hizmete başlayacağı ana kadar
birçok aşamadan geçer çalışanlar. Personelleri alımdan
sonra kıyafetlerinden , davranış biçimlerine kadar pek çok
konuda eğitime tutan Recep Usta konuklarına gösterilen
hizmetten emin olmanın haklı gururunu yaşar.

DAĞDELEN SU
Ülkemizin kuzey batısında yer alan Istranca Dağları’nda
bulunan Dağdelen Su Kaynağını işletmek üzere, 1993
yılı eylül ayında, şirketimiz İSDAŞ San. Tic. A.Ş.’ nin iştiraki
olarak, Dağdelen Doğal Mineralli Su üretim tesislerinin
kurulumuna başlanılmış ve 1994 yılı temmuz ayında
faaliyete geçilmiştir.Dağdelen, kurulduğu tarihten
günümüze kadar dünyada gelişen teknolojileri de
yakından izleyerek ve yatırımlarını aralıksız sürdürerek
bugünkü modern yapısını oluşturmuş, sektördeki güçlü
ve saygın konumuna ulaşmıştır. Dağdelen, kurulduğu
tarihten günümüze kadar dünyada gelişen teknolojileri
de yakından izleyerek ve yatırımlarını aralıksız sürdürerek
bugünkü modern yapısını oluşturmuş, sektördeki güçlü ve
saygın konumuna ulaşmıştır.

ÖZER TUR
Sektörün İlklerinden olan ÖZER TUR daha kurulduğu ilk
yıllardan itibaren personel taşımacılığı alanında bir çok özel
ve kamu kuruluşuna hizmet vermeye başlamıştır.ÖZER
TUR’un sahip olduğu geniş araç filosu her gün yüzbinlerce
kilometre yol katedip binlerce insanı taşımaktadır. Özellikle
personel ulaşımı konusunda Türkiyenin en büyük ve en
prestijli firmalarına hizmet veren ÖZER TUR psikoteknik
testlerden başarıyla geçmiş ve standartların gerektirdiği
belgelere sahip vizyonu yüksek sürücü kadrosuyla ve yeni
modern araçlarıyla sektörün lider markasıdır.

KAVİ YAPI - GÜRBAŞLAR GRUP
2008 yılında ticari hayatına başlarken Kavi Yapı, Türk
inşaat sektörünün yaşadığı iki önemli sıkıntıyı ortadan
kaldırmayı hedefledi; Kavi Yapı; nitelikli yaşam alanları,
prestijli ticari alanlar ve endüstriyel alanlar gibi üst
yapıların tasarlanması, projelendirilmesi ve üretimini
yapmaktadır. 2008 yılında başladığı içerisinde 76 konut
bulunan İstanbul Basın Ekspres Yolu’ndaki Home Art
projesini müşterilerine sözleşme tarihinin 6 ay öncesinde
erken teslim ederek bitirmiştir.

EREN TRAFO
Fabrikamız genel müdürümüz Atilla EREN tarafından 1985
yılında kurulmuştur. EREN ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
olarak proje ve OG şebeke, trafo merkezleri kurmakla işe
başlamış ve 1994 yılında Ankara Ostim Organize Sanayi
Bölgesinde transformatör onarım ve bakım işleri yapar
hale gelmiştir. 2000 yılında İvedik Organize Sanayii
Bölgesinde, son teknoloji ürünü test ünitesi ve izolasyon
kurutma fırın içeren, 4000 m2 kapalı, 1000 m2 açık alana
sahip yeni fabrika binamızda hizmet vermeye başlamıştır.
2007 yılından itibaren 12000 metrekarelik kapalı,
5000 metrekare açık alanda fabrikamız faaliyetlerini
sürdürmektedir.

ALAN OTOMASYON ADANA
Şirketimiz , Alan Otomasyon ve Mühendislik Hizmetleri
Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. , her biri kendi alanında uzman
markaların satışının yanısıra otomasyon taahhüt ve pano
işleri yapmak üzere 01.07.2012 tarihi itibariyle faaliyetlerine
başlamıştır. Gelinen aşamada ABB Elektrik firmasının Alçak
Gerilim AC Sürücü Satış ve Servis partnerliğinin yanısıra
, Alçak Gerilim Asenkron Elektrik Motorları ve PLC&HMI
ürünlerinin satışı ve Sistem Entegratörlüğü faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bunun yanısıra firmamız RITTAL Pano
Sistemleri firmasının Adana Bölge bayiliğini yapmaktadır.
Alınan anahtar teslim projelerde müşterilerimize fiyat
farkı yansıtılmadan tüm uygulamalarda RITTAL ürünleri
kullanılmaktadır.

DREAM HOME
Kapılarımızı açtığımız 1992 yılından bu yana kalite,
konfor ve estetik anlayışımız, güçlü stok desteğimiz
ve hepsinden önemlisi koşulsuz müşteri memnuniyeti
ilkemiz ile ANKARA, İSTANBUL – Çiftehavuzlar, İSTANBUL
– Addresistanbul ve İZMİR mağazalarımızda siz değerli
müşterilerimize hizmet sunmaktan mutluluk duyarız.
Temsilciliğini yürüttüğümüz dünyaca ünlü birçok
mobilya, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma ve aksesuar
markalarının, öncelikle eklektik, klasik ve dömi klasik olmak
üzere farklı tarzlarda derledikleri yüzlerce koleksiyonları
içinden, herbiri özenle seçilmiş geniş ürün yelpazemizi,
binlerce kombinasyon alternatiflerimizi, sizlerin
beğenisine sunuyoruz.

YEO ELECTRİCAL AUTOMATİON
2000’li yılların başında kurulan YEO, elektrik üretimi,
iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım
ve uygulanmasına kadar elektrifikasyon zinciri boyunca
konumlandırılmış lider bir şirket haline geldi. Kurulduğu
günden bu zaman kadar 15 yıl içerisinde enerji üretiminden
iletimine ve dağıtımına, akıllı ve verimli elektrik enerjisi
çözümleriyle elektrifikasyonda ve otomasyonda lider
firma pozisyonuna ulaşmıştır. Güçlü teknik tecrübesi
ve birikimiyle, geniş ve tamamlayıcı portföyüyle YEO
otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon alanlarında
en modern çözümleri sunmaktadır.

YILMAZ İNŞAAT
Yılmaz İnşaat kurulduğu tarih olan 1977’den bu
yana, konut, ticari ve endüstriyel inşaat projelerinde
uzmanlaşmış bir firmadır. Bugüne kadar çok sayıda
alışveriş merkezi, ofis, otel, yüksek katli binalar, endüstriyel
tesisler (Çimento, vb.), enerji tesisleri ve konut projelerini
gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte Yılmaz İnşaat, Ofis ve
AVM +IKEA konseptiyle yükselecek proje 45 katlı olarak
tasarlandı. Anatolium Marmara projesi 40 bin metrekare
alanda inşa ediliyor. 230.000 m² kapalı inşaat alanına sahip
proje 360 derece seyir terası ile 2 bin 500 çalışana hizmet
verecek

RETTENMAIER TURKEY DOĞAL ELYAF TIC.LTD.ŞTI
Şirketimiz , Alan Otomasyon ve Mühendislik Hizmetleri
Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. , her biri kendi alanında uzman
markaların satışının yanısıra otomasyon taahhüt ve pano
işleri yapmak üzere 01.07.2012 tarihi itibariyle faaliyetlerine
başlamıştır. Gelinen aşamada ABB Elektrik firmasının Alçak
Gerilim AC Sürücü Satış ve Servis partnerliğinin yanısıra
, Alçak Gerilim Asenkron Elektrik Motorları ve PLC&HMI
ürünlerinin satışı ve Sistem Entegratörlüğü faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bunun yanısıra firmamız RITTAL Pano
Sistemleri firmasının Adana Bölge bayiliğini yapmaktadır.
Alınan anahtar teslim projelerde müşterilerimize fiyat
farkı yansıtılmadan tüm uygulamalarda RITTAL ürünleri
kullanılmaktadır.

GÖKAĞAÇ ELEKTRİK
Firmamızın kurucusu Sn. Durmuş GÖKAĞAÇ, 1974 yılında
Ahmet Yıldız Müteahhitlik ile işe başlamıştır. Yıldızlar
Elektrik A.Ş.’nin kurulmasıyla firmaya geçip, 1994 yılına
kadar 20 yıl çalışmıştır. 1994 yılında dört arkadaşı ile
beraber Emar Elektrik A.Ş.’yi kurmuşlardır. 1998 yılında
kendi isteğiyle buradan ayrılıp Gökağaç Elektrik Ltd. Şti.’ni
kurmuştur. Firmamız 19 yıldır emin adımlarla sayılı firmalar
arasında yerini almıştır

ASPAVA LEZZET USTASI
Ahilik Şehrinden Ankara’ya Uzanan Lezzetli Bir Miras
Damak tadı deyince sadece karnımızı doyuracağımız
birkaç lokma değil, büyük bir birikimin bize sunduğu
lezzetler ve unutulmaz anılar gelir akla. İşte Aspava Lezzet
Ustası da yıllardan beri misafirlerine daima bu anlayışla
hizmetetmiş olan ve gerçek bir damak tadı ikram eden
köklü bir tecrübenin eseridir. Ahilik diyarı olan Kırşehir
merkezde ilk adımı atılan bu uzun yolculuk bugün hala
devam etmekte ve memnun müşteriler ile birlikte harika
anılar biriktirmektedir. 1978’den günümüze uzanan bu
köklü deneyimin kurucusu olan ve 10 yaşından beri bu
mesleğin içinde olan Celal Kaya, ilk günden beri aynı
heyecan ve keyifle, tecrübeli ekibiyle müdavimlerine
hizmet etmeyi sürdürüyor.

MAYASANTE POLİKLİNİĞİ
2005 yılında Dr. Serkan Öztürk ve Dr. Devrim Gürsoy
tarafından kurulan Mayasante Medikal Estetik Polikliniği,
estetik ve güzellik konusunda hizmet veren bir kuruluştur.
Poliklinik, Türkiye’de medikal estetik uygulamaları yapma
yetkisine sahip yaklaşık 300 merkezden birisi olup,
Ankara’da bulunan en donanımlı merkezler arasında yer
almaktadır.

FİNAL OKULLARI - ÇENGELKÖY
Çengelköy Final Okulları, 2016 yılında kuruldu. Çengelköy
Final Okulları her öğrencinin okulun teknolojik ve sosyal
imkanlarından eşit düzeyde yararlanabildiği, öğrenci
gelişimlerini pozitif yönde etkilemesi adına anaokulu ve
ilkokul kampüsü ile ortaokul ve lise kampüsünü ayrı olarak
planlamış, alanında uzman ve kendini geliştiren dinamik
kadrosu ile kurulmuş ve günümüzde de bu vizyonuna
devam etmektedir.
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