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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

Yetkinliklerimiz
TSE – Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
TSE Belgesi; Türk Standardı bulunan
konularda, İmalatta Yeterlilik Belgesi almaya
hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin
ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve
akdedilen sözleşme ile TSE markasını kullanma
hakkı veren, üretici firma adına düzenlenen
belgedir.
ISO 27001
İşletmemiz İş Sürekli 5 yılı aşkın süredir ISO
27001 kalite yönetim belgesine sahiptir.
Uluslararası kalite sistem standardına uygun
bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Etkin bir
organizasyona sahibiz.
ISO 9001: 2008
Şirketimiz 5 yılı aşkın süredir ISO 9001 kalite
yönetim belgesine sahiptir. Uluslararası kalite
sistem standardına uygun bir kalite yönetim
sistemi kurmuştur.Etkin bir organizasyona
sahibiz.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet
Yönetimi
Yazılım geliştirme, yazılım entegrasyonu ve
sistem entegrasyonunu kapsamaktadır.
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve
gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş
operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve
kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını,
itibarını, marka ve değer yaratma
faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale
kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç
inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan
bütünsel yönetim sistemidir.

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde
adaya sınav hizmeti sunan ve yaptığı sınav sayısı ile
hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü bakımından
dünyanın önde gelen kurumlarından biri olan ÖSYM,
uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme,
seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonu ile
yoluna devam etmektedir.
Herkes için her yerde olmak, engeli, sağlık sorunu ve
özel durumu bulunan adaylara bulundukları ilde
hizmet verebilmek, sınav süreçlerinde yenilikçi
olmak, hesap verebilir olmak ve toplum nezdindeki
güvenilirliği sürdürmeyi var oluş nedeninin temel
ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları
ile birlikte ekip anlayışıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.
Telefon: 444 67 96
İnternet Sitesi: www.osym.gov.tr

MİLLİ PİYANGO İDARESİ
Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını
yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı
kanunla kurulmuş kamu kurumudur.710 sayılı kanun
gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava
gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu"
adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından
çekilişler düzenlenmekteydi.
2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango
İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında
ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında
imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi
tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a
devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango
İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme
yetkisine sahip oldu.
Telefon: 0850 390 73 33
İnternet Sitesi: www.millipiyangoonline.com

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uşak Üniversitesi Türkiye nin Uşak ilinde bulunan bir
üniversite. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 1 Mart
2006 tarihli ve 5467 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır.
2006 yılında 4 fakülte 5 meslek yüksek okulu ile Afyon
Kocatepe üniversitesinden ayrılarak Uşak Üniversitesi
adı altında kurulmuştur. Uşak Üniversitesi’nde yer alan
fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin
sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını
sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.
Telefon: 444 40 64
İnternet Sitesi: www.usak.edu.tr

AHİLER KALKINMA AJANSI

Ahiler Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu
“Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz
2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Son olarak
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir.
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden
oluşan TR71 Düzey 2 Bölgesi’ni kapsayan Ajansın merkezi
Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde
Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır
Telefon: 0384 214 3666
İnternet Sitesi: www.ahika.gov.tr

T.C. SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
2560 sayılı kanuna ve bu kanunda değişiklik yapan
3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek
üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar
kurulunun 94/6372 sayılı kararıyla Samsun Büyükşehir
Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini
yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (SASKİ) kurulmuştur. Bakanlar Kurulu
Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve 22167 sayılı resmi gazetede
yayımlanmıştır. SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun
Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel
kişiliğine haiz bir kuruluştur.
Telefon: 0362 311 2000
İnternet Sitesi: www.saski.gov.tr

T.C. İNEBOLU BELEDİYESİ
İnebolu’nun ilk kuruluşu; tarihi kesinlikle bilinmemekle
beraber Miletliler tarafından bir kıyı kolonisi olarak
eski adı ile Poyraaltı şimdiki adıyla Boyranaltı
Mahallesi’nde ilk defa kurulduğu, kale kalıntılarından
anlaşılmaktadır. Bu kalenin eski adı ile Abraş ve şimdiki
adıyla Abaş Tepe’den başlayıp Kızılkara’ya kadar
uzandığı görülmektedir. Avara Mahallesinin altında
şehir harabelerinin mevcudiyeti çıkan sütun ve nakışlı,
kabartmalı ham mermer parçalarından anlaşılmaktadır.
Boyran Mahallesindeki kale kalıntısının halk arasında
Cenezitliler den kalma olduğu söylenmektedir.
İnebolu’nun ilk adı İonopolistir.
Telefon: 0366 811 45 00
İnternet Sitesi: www.inebolu.bel.tr

T.C. ÇATAK BELEDİYESİ

1243 Kösedağı Savaşı ile Moğol istilasına uğramış
olan Çatak 1350 yılından sonra Hakkari Beyliği’nin
eline geçmiştir. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman
tarafından Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına
girmiştir. Çatak Osmanlı İmparatorluğu tarafından
1830’lu yıllarda büyük bir kasaba haline getirilmiş
olup, uzun süre Hakkari Derebeyliğine bağlı olarak
kalmıştır. İlçenin eski adı ŞAĞI HAKKARİ olup, 1865
yılında İlçe teşkilatına kayıt edilirken ŞİTAK adını
almıştır. Cumhuriyet İdaresi kurulduktan sonra İlçenin
adı Çatak olarak değiştirilmiş
Telefon: 0 432 512 28 91
İnternet Sitesi: www.catak.bel.tr

POLATLI TİCARET BORSASI
01 Temmuz 1984 tarihinde faaliyete geçen Polatlı
Ticaret Borsası, oluşturduğu satış salonu hizmetleri ile
kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların
tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili işlevini yerine getirmeye
başlamıştır. Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete
geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune
esasına göre, borsa satış salonunda açık arttırma
usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma
imkânına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda
karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek
fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın
işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir.
Telefon: 0 312 625 50 06
İnternet Sitesi: www.polatliborsa.org.tr

KIZILTEPE TİCARET BORSASI
Kızıltepe Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
15.11.1996 tarih ve 25768 sayılı yazısı üzerine
kurulmuştur. Bunun üzerine 20.11.1996 tarihinde bir
toplantı yapılarak kuruluş işlemlerini yürütmek üzere
Mehmet Şahin, Ahmet Aslan, Mahmut Dündar, Nezir
Yıldız ve M.Ali Beşer’den oluşan bir heyet teşkil
etmiştir. 18.12.1996 Tarihinde ilk toplantısını yapan
Müteşebbis Kurul, Başkanlığa Mehmet Şahin’i seçmiş ve
kuruluşla ilgili işlemler tamamlanmıştır. 20.01.1997
tarihinde Borsa Meclisi, 24.01.1997 tarihinde Meclis
Başkanı, Başkan Vekili seçilmiş, 26.01.1997 tarihinde de
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan
Vekili seçimleri yapılmış ve Borsamız fiilen faaliyete
geçmiştir.
Telefon: 0482 312 71 75
İnternet Sitesi: www.kiziltepetb.org.tr

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Tarihsel Gelişim Kayseri`de Ticaret Borsası Ticaret
Bakanlığı`nın 14.02.1964 tarih ve 4/2323 sayılı yazısı
üzerine kurulmuştur. Bunun üzerine zamanın Kayseri
Valisi Kazım ATAKUL başkanlığında 28.04.1964
tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası İdare Heyeti Üyeleri
ve ileri gelenlerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak,
kuruluş işlemlerini yürütmek üzere H.Ali ÇAYIRAĞASI,
İsmail ÖZKAN, Seyit ALEMDAR, Alim GÜLER ve Ahmet
MİRAP`tan oluşan bir komite teşkil edilmiştir. 30 Eylül
1964’de ilk toplantısını yapan komite, Başkanlığa H.Ali
ÇAYIRAĞASI’nı seçmiş ve kuruluşla ilgili bütün işlemler
tamamlanarak 8 Şubat 1965’de Meslek Komiteleri
seçimleri de yapılmıştır. 15 Şubat1965’de Borsa
Meclisi, 17 Şubat 1965’de de Meclis Başkanı, Başkan
Vekili, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve
Başkan Vekili seçimleri yapılarak, 1 Mart 1965 tarihinde
Borsamız fiilen faaliyetine başlamıştır.
Telefon: 0352 336 68 88
İnternet Sitesi: www.kayseritb.org.tr

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU
Muay Thai Federasyonunu üyesi olduğu uluslararası
birliğin yapısı, (IFMA);1989 yılında tarihinde 20 ülke
federasyonu ile kurulan IFMA, günümüze kadar
yüzlerce faaliyet gerçekleştirerek 2006 yılında
Uluslararası Olimpiyat Komitesi altında kurulmuş
olan (GAISF) Uluslararası Spor Federasyonları Genel
Birliği, IFMA’yı Uluslararsı Muay Thai Federasyonu
olarak resmen tanıması ve Olimpiyat komitesi
altında faaliyet yapan GAISF’in ve IOC’nin tek üyesi
olması sebebi ile IFMA’ya 2007 yılında 102 Ülke
federasyonu üyeliğini güncelleştirdi ve tam destek
verilen uluslararası federasyon oldu.
Telefon: 0312 311 26 83
İnternet Sitesi: www.muaythai.gov.tr

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
1924’lerde kurallar içinde oynanmaya başlayan masa
tenisi, Türkiye’de ilk defa 1920 li yılların ikinci
yarısında tanınmaya başladığı, ilk kez Robert Koleji’nde
oynandığı bilinir. Cazip ve hareketli bir spor dalı olan
masa tenisi İstanbul’da hızla yayılmıştır. 1966’da Masa
Tenisi Federasyonunun resmi olarak kurulmasıyla
birlikte okullarda, küçük yaşta çocuklarda ve yabancı
antrenörlerle alt yapı eğitim çalışmaları başlamıştır. İlk
federasyon başkanı aynı zamanda gazeteci olan Ali
Abalı’dır.
Telefon: 0 312 311 18 42 – 43
İnternet Sitesi: www.tmtf.gov.tr

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), Türkiye'de okçuluk
sporunun yönetimini sağlayabilmek amacıyla 1961 yılında
kurulmuş federasyondur. TOF; Avrupa ve Akdeniz
Okçuluk Birliği (EMAU), Avrupa Okçuluk Federasyonu
(WAE) ve Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) üyesidir.
Ankara merkezlidir ve şu anki başkanı 2012 yılında
itibaren görevini sürdüren Abdullah Topaloğlu'dur.
Telefon: 0 312 310 07 52
İnternet Sitesi: www.tof.gov.tr

DETAŞ ŞİRKETLER GRUBU
Şirket ortaklarından Melih KARABACAK ve Hakan
KARABACAK’ın demir çelik sektöründe 1990’lı yıllarda
başlayan ticari faaliyetleri 2000 yılında Detaş Sac
A.Ş.’nin kurulması ile kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.
Firma inşaat demiri, profil, boru ve sac grubundan
oluşan ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım filosu ile; Ankara
Ostim OSB’de bulunan merkez satış deposunda, HatayPayas’ta bulunan iş merkezi ve satış deposunda,
Karabük’te bulunan fabrika, depo ve satış ofisinde,
İstanbul’da bulunan Silivri depo ve satış ofislerinde
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Telefon: 0 (312) 386 0 666
İnternet Sitesi: www.detasgrup.com.tr

SARIDAĞLAR İNŞAAT
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.
Telefon: 0312 491 04 04
İnternet Sitesi: www.saridaglar.com.tr

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.
Telefon: 0312 504 54 53
İnternet Sitesi: www.neroindustry.com/tr

3AB ENERJİ VE SANAYİ TESİSLERİ TİCARET A.Ş.
3AB Enerji firması, 31 Ağustos 2012 tarihinde; 20
yıldır bir arada çalışan ve başarılı projelere imza
atmış bir ekiple, ülkemiz sanayisine hizmette yeni bir
alternatif, yeni bir kan değişimi ve yenilikçi bir bakış
açısı ile kurulmuştur. Geçmişten bugüne gelen
tecrübeleri ve birikimleri, yurt içinde ve yurtdışında
her türlü enerji ve sanayii tesislerinin fizibilite,
projelendirilme, tesis edilme ve devreye alma
aşamalarında en önemli gücüdür. Firmanın en önemli
prensibi yükümlülüğü altına aldığı tüm işleri hızlı,
kaliteli çözümler üreterek, doğru, zamanında ve
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yapmaktır.
Telefon: 0 312 385 05 76
İnternet Sitesi: www.3ab.com.tr

AKİMPEKS TARIM
Akimpeks, organik tarımla üretilmiş, geleneksel
kurutma teknikleriyle doğal şartlarda kurutulmuş
meyve-sebze üretimi ve satışında öncü bir firmadır.
Ürünlerinin başarısı, her birinin organik ve katkısız
olarak yetiştirilme şartlarında yatar. Ayrıca üretimden
satışa kadar tüm süreçlerinde kalite firma için çok
önemlidir. Yüksek kalite standartlarını sağlamak için,
ilk büyümelerinden paketlemeye ve teslime kadar ki
tüm aşamaların kontrol altında olmasını sağlarlar.
Ege’nin yumuşak ikliminde Aydın’da yer alan, 8.000
m2’lik kapalı alanda müşterilerine her zaman birinci
sınıf hizmet ve ürünler sunmak için çalışıyorlar.
Telefon: 0 256 577 21 56
İnternet Sitesi: www.akimpex.com

ÖZ YAPICILAR İNŞAAT

Firmamızın kurucusu Sn. Yusuf KORKMAZ 1980’li
yıllarda girdiği inşaat sektöründe, kendi adına
Bayındırlık Bakanlığı’nın okul, sağlık ocağı, yurt binası
işlerini, askeri karakol ve hizmet binalarını, Köy
Hizmetleri’nin köprü ve menfez işlerini yapmış, Bingöl
ve Ankara’da özel bina inşaatlarını tamamlamıştır.
1992 yılında ÖZ YAPICILAR İnş. Tic. ve San.Ltd.Şti.’ni
kurmuştur. ÖZ YAPICILAR İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.
altyapı , üstyapı , havaalanı, sulama hastane gibi
inşaat alanlarında; bitirdiği ve devam eden işleriyle
ülkemize büyük hizmetler sunmaktadır.
Telefon: 0 312 491 59 81
İnternet Sitesi: www.ozyapicilar.com

DEDA SAHNE SİSTEMLERİ
Deda Opera Sahne Sistemleri Taah. San. ve Tic. Şti.,
2002 yılından beri zaman içerisinde gelişimini
teknoloji ile sürdürerek, yenilikçi ve sorumluluk
taşıyan ruhuyla sektöründe bir numara olmaya devam
etmektedir. Sektörde 20 yılı aşkın süredir yurt içi ve
yurt dışında, sahne mekanik sistemlerinin danışmanlık,
tasarım, projelendirme, imalat ve montaj dahil
anahtar teslim projelerde birçok projeye imza
atmıştır. Kısa sürede gerçekleşen bu hızlı büyüme,
zamanla istikrara dönüşmüş ve Deda Sahne Sistemleri,
sektöründe saygın ve güvenilir bir firma olmuştur.
Telefon: 0 (312) 472 63 70
İnternet Sitesi: www.dedasahne.com

İNCEK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
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.
Telefon: 444 1 750
İnternet Sitesi: www.incekrehabilitasyon.com.tr

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.
Telefon: 0312 372 19 00
İnternet Sitesi: www.bestoil.com.tr

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.
Telefon: 0212 881 31 80
İnternet Sitesi: www.dagdelen.com.tr

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.
Telefon: 0312 615 53 53
İnternet Sitesi: www.uzumcu.com.tr

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.
Telefon: 0212 293 48 88
İnternet Sitesi: www.oktostore.com

TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ
Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1981 yılında
kurulmuş olup Universal ve CNC tezgahlarının ithalatı ve
satışı konularında faaliyet göstermektedir.130 çalışanıyla
makine sektörüne hizmet etmekteyiz. 50’nin üzerinde
mühendisimizle satış ve servis hizmeti sunmaktayız.
Mağazamızda 50’yi aşkın yerli ve yabancı marka tezgah
sergilemekteyiz. Standart ürün satma politikasından
ziyade müşterilerimizin üretim problemlerine çözüm
üretebilmek ve satış sonrası da teknik servis hizmetiyle
daima müşterilerimizin yanında olmak birinci gayemizdir.
Tezmaksan 15.000m2’lik satış ve servis binasının yanı sıra
İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Adana’da satış ve servis
teşkilatlarıyla sanayicilere hizmet vermektedir.
Telefon: 0312 394 36 14
İnternet Sitesi: www.tezmaksan.com.tr

SUKUTUSU İÇME SUYU TEKNOLOJİLERİ AŞ.
Bugün gerek evlerde gerekse küçük büyük tüm
işyerlerinde, sağlıklı içme suyu ihtiyacına kesin çözüm
olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan WATERBOXSUKUTUSU, benzersizliği, kalitesi, teknik servis hizmeti ve
ilklere attığı imzalarla sektörünün lider markasıdır.
Telefon: 0312 2221010
İnternet Sitesi: www.waterbox.com

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.
Telefon: 0224 294 75 00
İnternet Sitesi: www.ermaksan.com.tr

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.
Telefon: 0312 484 21 71
İnternet Sitesi: www.intecro.com.tr

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
Telefon: 297 64 75
İnternet Sitesi: www.sksdb.hacettepe.edu.tr

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.
Telefon: 0216 359 88 00
İnternet Sitesi: www.hizyayinlari.com

BÜROMODEL MOBİLYA
İlk yıllarında çelik ofis mobilyaları imalatı yaparak
hizmetine başlasa da günün gereksinimlerini iyi takip
ederek çizgisini geliştirmiş, ürün tasarımlarına bu
disiplinde yön vermiştir. Hizmet kalitesini artırmak adına
1990 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da metal atölyesine,
ahşap atölyesini de dahil ederek sektöre projesel düzeyde
hizmet sunmaya başlamıştır.
Yine aynı sene Harbiye mağazasını açmış ve kurumsal
yapılanmada tecrübe sahibi olarak yoluna devam etmiştir
Telefon: 0 212 771 51 81
İnternet Sitesi: www.buromodel.com

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
İnşaat İhracat İthalat Turizm Taşımacılık A.S., 2018 içindeki
118.81% net satış geliri artış bildirdi. toplam varlıkları
kaydedildi 63.57%’den büyüme 2018 yılında Fm Srd İnşaat
İhracat İthalat Turizm Taşımacılık A.S. şirketin net kar marjı
4.67% ile artmış
Telefon: 0312 419 52 34
İnternet Sitesi: www.fmsrd.com.tr

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.
Telefon: 0 312 386 15 25
İnternet Sitesi: www.erdogdugida.com

CHEMONICS INTERNATIONAL GAZİANTEP
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.
İnternet Sitesi: www.chemonics.com

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
Telefon: 0256 231 05 55
İnternet Sitesi: www.aykimsan.com.tr

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.
Telefon: 0 216 591 00 84
İnternet Sitesi: www.tunckaya.com

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.
Telefon: 0 312 267 01 06
İnternet Sitesi: www.erentrafo.com.tr

FİZYO MED FİZİK TEDAVİ MERKEZİ
Ankara’nın ilk fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi
olan Fizyomed, 1996 yılından itibaren insanlara hizmet
vermektedir. Ankara’nın en merkezi noktalarından birisi
olan Mesnevi Sokak’ta bulunan Fizyomed, insanların
rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda yer alır. 20 yılın aşkın
tecrübesi ile insanların bu noktadaki ihtiyaçlarına etkin
bir şekilde cevap vermekte ve beklentileri fazlasıyla
karşılamaktadır.
Telefon: 0 312 441 95 66
İnternet Sitesi: www.fizyomed.org

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.
Telefon: 0312 240 40 00
İnternet Sitesi: www.tavacirecepusta.com.tr

NİSAN MEDİKAL
Tıbbi Sarf malzemelerinin Eczanelere pazarlanması ile
başlayan yolculuğumuzun ikinci durağında Ameliyathane
ve Sterilizasyon cihazları konusunda ihtisaslaşarak, ithalat
ve satışa başladık.
Türkiye gelinde pek çok projeye imza atarak, Merkezi
Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) ve Ameliyathaneler kurduk.
Sürekli olarak ihtisas alanlarımızı genişletmeyi hedefledik.
Telefon: 0 (312) 988 0 988
İnternet Sitesi: www.nisanmedikal.com.tr

HELS ENDÜSTRİYEL
HELS Şubat 2012’de sektöründe 20 yılı aşkın bir tecrübeye
sahip olan profesyonel ekibin bir araya gelmesiyle, kaliteli
ve teknik hizmetler sunmak ve bu tecrübeyi imalatla
birleştirip, yeni ürünler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
HELS var olan bilgi birikimi, teknolojik altyapısı, makine
parkuru ve deneyimli iş gücü ile yurt içi ve yurt dışında
sektöründe önemli bir marka olma hedefindedir.
Telefon: 0 212 886 72 32
İnternet Sitesi: www.hels.com.tr

FULYA TEZEL DERMATOLOJİ KLİNİĞİ
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan
Dr. Fulya Tezel uzmanlığını Gazi Üniversitesi Dermatoloji
Anabilim Dalı’ndan aldı. Mecburi hizmetini Konya Kulu
Devlet Hastanesi’nde tamamladı ve daha sonra mesleki
gelişimi için katıldığı çok sayıda kurs ve sertifika programı
ile dermatoloji alanında en çok tercih edilen uzman
dermatologlardan biri haline geldi.
Ankara’da bulunan kliniğimizde genel dermatolojik
hastalıkların tedavilerine ek olarak birçok dermatolojik
uygulama gerçekleştirilmekte
Telefon: 0312 284 11 44
İnternet Sitesi: www.drfulyatezel.com

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.
Telefon: 0 212 446 92 92
İnternet Sitesi: www.ozanadolugroup.com

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.
Telefon: 0 312 436 50 36
İnternet Sitesi: www.ebrebosio.com.tr

SUMO TANITIM- PRESTİJ TANITIM
Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tam zamanında teslim
edilmesi gereken İlaç Lojistik hizmetlerini ilerici bir kalite
standartlarında ve gelişmiş otomasyon sistemlerini
kullanarak Anlaşmalı firmalara tam zamanında ve güvenilir
hizmet vermektir. Kaliteli hizmetin ancak sorumluluk
temellerine oturtulmuş ilkeler ile sağlanacağı inancıyla,
yapılanma sürecini başlatmıştır.
Telefon: 0 212 549-8410
İnternet Sitesi: www.sumotanitim.com.tr

RETTENMAİER TURKEY DOĞAL ELYAF TİC.LTD.ŞTİ
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.
Telefon: 0 216 514 96 04
İnternet Sitesi: www.jrs-turkey.com/jrs-tr/

YILMAZ İNŞAAT
Yılmaz İnşaat kurulduğu tarih olan 1977’den bu
yana, konut, ticari v e endüstriyel inşaat projelerinde
uzmanlaşmış bir firmadır. B ugüne k adar ç ok 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 b in 500
çalışana hizmet verecek.
İnternet Sitesi: www.yi.com.tr

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.
Telefon: 0 (338) 224 14 81
İnternet Sitesi: www.ucsaambalaj.com

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.
Telefon: 0312 267 18 18
İnternet Sitesi: www.aksanshaft.com

S&Q MART KALİTE GÜVENLİK SAN. VE TİC. 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.
Telefon: 0 (216) 518 02 02
İnternet Sitesi: www.sqmart.com

REDPEP TESKTİL
2017 yılında kurulan REDPEP Tekstil San. Tic. A.Ş., aylık
500.000 adet üretim kapasitesi ile Türkiye’nin öncü ve
yenilikçi hazır giyim üreticilerinden biridir.
Yüksek kaliteli moda, spor giyim üretim ve koleksiyon
tasarımı konusunda uzmanlaşan REDPEP Tekstil şirket
merkezi İstanbul, Hadımköy’de konumlandırılmıştır. enilikçi,
özenli değerlendirme ve gelişimle tekstil sektöründeki
en kaliteli ürünleri üretmek amacıyla çalışmaktayız.
Organizasyon kültürümüzün temelini gelecek odaklı bakış
açımız oluşturmaktadır.
Telefon: 0 212 7710592
İnternet Sitesi: www.filetul.com

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.
Telefon: 0216 680 46 72
İnternet Sitesi: www.kaviyapi.com

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.
Telefon: 0312 323 93 02
İnternet Sitesi: www.ozertur.com.tr

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..
Telefon: 0 312 385 02 02
İnternet Sitesi: www.arel.com.tr

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.
Telefon: 0312 278 78 46
İnternet Sitesi: www.nevaprestij.com.tr

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.
İnternet Sitesi: www.konvekta.com.tr

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.
Telefon: 0 312 499 32 55
İnternet Sitesi: www.labris.com.tr

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.

Telefon: 0216 557-07-82
İnternet Sitesi: www.cengelkoy.finalokullari.com.tr

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.

Telefon: 0312 467 7532
İnternet Sitesi: www.fides.com.tr

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.
Telefon: 0322 233 99 66
İnternet Sitesi: www.alanotomasyon.com.tr

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
Telefon: 0312 309 63 10
İnternet Sitesi: www.gokagacelektrik.com.tr

ANSER PEYZAJ MİMARLIK TURİZM SERACILIK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
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.
İnternet Sitesi: www.emis.com

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.
Telefon: 0850 226 26 22
İnternet Sitesi: www.renovamedikal.com.tr

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.
Telefon: 0 216 494 26 76
İnternet Sitesi: www.yeo.com.tr

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.
Telefon: 0312 460 18 60
İnternet Sitesi: www.dreamhome.com.tr

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.
Telefon: 0 (312) 220 40 00
İnternet Sitesi: www.aspavalezzetustasi.com

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.
Telefon: 0 212 320 3753
İnternet Sitesi: www.submed.com.tr

TRİTAİL TEKNOLOJİ
We are butique team includes 3d artists , software
developers and business strategists who have strong
passion about producing creative and amazing 3d
products online.We have a lot of experiences on
frameworks , 3D content creation and Retailing

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.
Telefon: 0532 692 00 91
İnternet Sitesi: www.mayasante.com.tr

FİLETÜL TEKSTİL
1982 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Filetül
Tekstil ileriye dönük bakış açısı, sahip olduğu tecrübe
ve teknolojik altyapısına olan güveniyle dünyanın lider
giyim firmalarının öncü üreticilerinden biri olmuştur.
Arge ve tasarım departmanlarınca yürütülen etkin ve
sürdürülebilir çalışmalar sonucu modaya yön veren
tasarımlar oluşturulmakta ve bu ürünler ile özellikle bayan
ve çocuk konfeksiyonu üretimi yapan bir çok prestijli
dünya markasına hizmet verilmektedir.‘
Telefon: 0 212 7710592
İnternet Sitesi: www.filetul.com

SİSTEM A.Ş.
İlk olarak 1965 yılında Türkiye pazarında faaliyetlerine
başlayan Tanışık Optik, 1987 yılında Tanışık Haritacılık
Ltd. Şirketi ve 1995 yılında Sistem Bilgisayar ve Teknik
Hizmetler San. A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam
etmektedir. Jeodezik amaçlı ölçüm cihazlarının satışı, satış
sonrası teknik destek ve eğitim temini amacıyla kurulmuş
olup, bu faaliyet kapsamındaki ürünlerin Türkiye içinde
satışı ve satış sonrası destek hizmetleri amacıyla Leica
Geosystems AG, Amberg Technologies,Wingtra, RedCatch,
DMT ve Laser Technology Inc. firmaları ile yetkili temsilcilik
anlaşmaları imzalayarak, bu firmaların Yetkili Türkiye
Temsilcisi olmuştur.
Telefon: 0 312 235 1011
İnternet Sitesi: www.sistemas.com.tr

HASNET ETİKET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Türkiye'nin önde gelen etiket üreticisi Hasnet Etiket ve
Ambalaj 1995 yılından beri Türkiye ve dünyanın
tanınmış firmalarına hizmet vermektedir. Sektör
ihtiyaçları ve teknolojiyi yakından takip eden çizgisi ile
yüksek kaliteli etiketleri İstanbul - Güneşli'deki modern
ve çevreye duyarlı fabrikasında dizayn edip
üretmektedir. Hasnet Etiket'in en son teknoloji ile
hazırlık yapan tasarımcıları, ürünlerinize kimlik
kazandırma, farklı materyel ve baskı arayışları, marka
koruma çözümleri üzerinde başarıyla çalışmaktadır.
Telefon: 0212 630 22 00
İnternet Sitesi: www.hasnet.com.tr

ESSA-DANİEL KLEİN GRUP
51 yıl önce aile şirketi olarak kurulan Essa Grup 2013
yılı itibariye de Hong Kong merkezli global firması olan
Daniel Klein Group şirketini kurmuştur. Daniel Klein,
Freelook ve Bigotti markalarının sahibi, Sergio Tacchini
ve Santa Barbara Polo & Racquet Club’ın dünya
lisansörü, Mascionni, Tom Jones, Japon markası Q&Q
ve İsviçre’nin gururu Mathey-Tissot’nun Türkiye
distribütörlüğüyle ailesini her geçen gün
büyütmektedir. Bugün dünyada çapındaki 85 ülkeden
fazla distribütörlüğüyle, Türkiye’de yaklaşık binden
fazla bayiye hizmet vermektedir. Türkiye ve Hong Kong
merkezli ofislerinde 150, üretim fabrikasındaki yaklaşık
800 kişilik ekibiyle hem yurt içi, hem yurt dışında
çalışmalarını ara vermeksizin sürdürmektedir.
Telefon: 0212 520 19 19
İnternet Sitesi: www.essagrup.com.tr

ÖZEL NEFES HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ
Özel Nefes Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Ankara’nın
merkezi lokasyonlarından biri olan beysukent’te hizmet
vermeye başlamıştır. 1400 m2 kapalı alanı ve geniş yeşil
bahçeleriyle şehrin gürültüsünden ve stresinden uzak
doğal yaşam alanları sunmaktadır. Yıllardır geriatri
alanında çalışmalar yapan Fizyoterapist Eda KIRMIZIGÜL
önderliğinde kurulan bu merkez alanında uzman
doktorlar, fizyoterapistler, sosyal hizmet uzmanları,
hemşireler, yaşlı bakım personelleri ve konuşma
terapistleriyle hizmetlerini en üst düzeyde kaliteli olarak
sunmaktadır.
Telefon: 0312 235 14 15
İnternet Sitesi: www.nefeshuzurevi.com

ONCOTECH MEDİKAL SİSTEMLER
ONCOTECH Medikal Sistemler, onkoloji alanında
edindiğimiz bilgi ve beceriyi, şirket politikamız altında,
profesyonelliğe taşıyarak yüksek kalite standartlarında
maliyet-etkin hizmeti amaçlayarak kurulmuştur.
ONCOTECH tecrübeli ve gelişime açık kadrosuyla, yurtiçi
ve yurtdışında çözüm ortağı olarak müşteri
memnuniyetini hedef seçmiş, sektörde lider olma
yolunda çalışmalarına başlamıştır.
Oluşturulan yapı sektörde görülen tüm ihtiyaçlar göz
önünde tutularak, kanser tedavisinin tüm adımlarını tek
bir çatı altında toplamış ve entegre çözüm üretmiştir.
Erken tanı ve teşhis amaçlı radyoloji kolunda ve tedaviye
yönelik Radyasyon Onkolojisi klinik hizmetlerinde
faaliyet göstermektedir.
Telefon: 0312 394 0708
İnternet Sitesi: www.oncotech.com.tr

MLS HOLDİNG A.Ş.
1992 yılında, liman makineleri imalatçısı İtalyan
Officine Meccaniche Fantuzzi Firmasının Türkiye
mümessilliğini alan Sami Özdemir, eşi Sema Özdemir ile
birlikte, Kozyatağı'ndaki STFA Blokları’nda OMF
Mümessilliği kurdu. 2008 yılında imalat ve yağlama
sektörlerinde faaliyet gösteren OMF, LSF, AES, Tristars
ve Powerplus şirketlerinin bir grup altında
toplanmasına karar verildi. Şirket logoları kurumsal
kimlik çalışması kapsamında yeniden düzenlendi. MLS
Holding bünyesinde oluşturulan gruba İPK İmalat Petrol
Kimya Grubu adı verildi. MLS Holding 2013 yılında
Marmara Üniversitesi Teknopark şirketinde kurucu
ortak oldu. Şirket tam faaliyetine 14.10.2014 tarihinde
yapmış olduğu genel kurul ile başladı.
Telefon: 0216 571 90 00
İnternet Sitesi: www.mlsholding.com.tr

MUSK MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Musk Protective Techonology, insan sağlığını ilke
edinmiş yönetim anlayışı ile geçmişten günümüze
sürdürülebilir kalite ve hizmet odaklı ticari
tecrübelerini birleştirerek, sektör ihtiyaçlarına cevap
verecek son teknoloji makinalar ile donatılmış
tesisinde, medikal koruyucu ekipmanlar üretmek
üzere Gaziantep’te kurulmuştur. Koruyucu sağlık
ekipmanları üretimi ile sektöre adım atarak, devam
eden yatırım çalışmalarına paralel olarak sektöre yeni
ürünler kazandırmayı amaçlamaktadır. Musk
Protective Techonology sadece üretim yapan bir ticari
işletme olmak yerine sorumluluklarının bilincinde,
insana ve topluma fayda sağlayan, değer sunan ve
yaşam kalitesini yükselten bir kuruluş olmayı
benimsemiştir.
Telefon: 0342 502 3646
İnternet Sitesi: www.muskmedikal.com

TASİS MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tasis Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olarak
2009 yılında başladığı elektrikli endüstriyel makine
üretim faaliyetlerine 2017 yılında endüstriyel buz
makinesi ürünlerin üretimleri ile devam etti.
Modern üretim tesislerinde 25 kg/gün ile 90 kg/gün
kapasiteli hazneli buz makineleri ile 230 kg/gün ile 450
kg/gün kapasiteli modüler buz makineleri üretimleri ile
müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Dünya standartlarındaki kaliteli ürünleri ve rekabetçi
yaklaşımını 25 yıllık soğutma tecrübesi ile birleştirerek
teknoloji düzeyi yüksek alanında uzman bir firma
olmayı başarmıştır.
Telefon: 0222 236 82 20
İnternet Sitesi: www.tasis.com.tr

SÜRMENE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bugüne uzanan sarp yolda ilerlemeye 1975’ te geri
dönüşüm polietilen imal ederek başlamıştır. O günün
şartlarına rağmen yine de inancını ve ileriye bakış açısını
değiştirmeden, ürünlerinde çeşitliliğe yer vererek
sürdürmüştür çalışmalarını.
İmalathanesi her geçen gün gelişmeye devam ederken
ardından spiral ve örgülü hortumlar gelmiştir. Gerek
müşteri memnuniyetinden gerekse ilk önce kendisine
ispatlaması gereken kalitesinden taviz vermemiştir. Şimdi
o küçük imalathane bugün hala gelişmekte olan bir şirket
haline dönüşmüştür.
Telefon: 0212 671 05 76
İnternet Sitesi: www.surmeneplastik.com

TONY BLACK
Ayakkabıcılık sektöründe 1990 yılından bugüne
biriktirdiği tecrübesini 2011 yılında AYPİMA Ayakkabı
İm. Paz.ve Mat. San. Tic. Ltd. Şti. adı altında kurumsal
bir kimliğe kavuşturmuştur. İstanbul'da 5000 m2 alana
sahip fabrikasında, her geçen gün daha yeni ve daha
kaliteli ürünler tasarlamayı ilke edinmiştir.
Şirket ayakkabı üretiminin her aşamasını kendi
bünyesinde gerçekleştirmektedir.
Günlük 2500 çift üretim kapasitesi bulunan fabrikası
tecrübeli kadrosu ile şık, konforlu, zarif ve kaliteli
ayakkabı üretimi ile gururlanmaktadır.
Telefon: 0850 480 7557
İnternet Sitesi: www.tonnyblack.com.tr

THALES ESPANA GRP SAU TÜRKİYE ANKARA ŞB.
Thales 25 yılı aşkın süredir 110 üzeri çalışanıyla
Türkiye'de varlığını sürdürmektedir. Thales Ulaştırma,
Savunma, Havacılık ve Uzay alanlarında kullanılan en
gelişmiş teknolojik çözümleri müşterilerine
sunmaktadır. Thales, 2009 yılında, saha deneyleri ve
işletime alma, yazılım testleri, bakım, proje yönetimi
ve eğitim hizmetlerini sunmak üzere Türkiye'de Thales
Ulaşım Sistemleri şirketini kurmuştur. Thales ve Türk iş
ortağının, ortak teşebbüs olarak 2002 yılında kurduğu
YALTES, 2011 yılında THALES tarafından devralınmış ve
Türkiye ile Thales arasındaki ilişkilerin yeni bir evresi
olmuştur. Hedefimiz büyük sanayi grupları ve KOBİ'lerle
yerel bağlantıları güçlendirmek ve endüstride kapladığı
alanı geliştirmeye ve bölgede istihdam ettiği yetenekli
çalışan havuzunu geliştirmeye devam etmektir.
Telefon: 0222 217 07 11
İnternet Sitesi: www.thalesgroup.com/tr

HOTRAIN | OTEL VE RESTORAN
Hotrain Otel ve Restoran Eğitimleri” olarak 2005 yılından
bu yana yalnızca otellere, restoranlara ve ağırlama odaklı
hizmet veren birimlere özel eğitimler vermekte, insan
kaynakları süreçlerinde çözüm ortaklığı yapmakta ve
işletmelerin açılış aşamasından işletme aşamasına kadar
tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Amacımız, sektörün ihtiyaçlarına yönelik tüm hizmetleri
vererek, otel ve restoranlara servis standartlarını
yükseltmede, misafir memnuniyetini arttırmada ve misafir
sadakatini sağlamada bir çözüm ortağı olarak işletmenin
bir parçası gibi hizmet vermektir.
Telefon: 0 212 219 1918
İnternet Sitesi: www.hotrain.net

GAMA MEDİKAL
1993 yılında kurulan firmamız, kurulduğu günden bu
yana medikal sektörde aktif ve lider olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.Ürün portföyümüzü özellikle
laparoskopik ve açık cerrahi el aletleri , medikal sarf
malzemeleri, kalp ve damar, cerrahi suturler ve enerji
destekli medikal ekipmanlar(elektro koterler , ultra
sonic,ligasure gibi] en son teknoloji ürünler üzerine
yoğunlaştırmış bulunmaktayız.Ana tedarikçilerimiz
olan Fcare, Venex, Optcla, Diotech markalarının yetkili
distribütörü ve Mindray markasının bayisi olarak
çalışmalarımızı başta genel cerrahi, üroloji ,kadın doğum
anestezi ve yoğun bakım olmak üzere tüm branşlarda
başarı ile sürdürmekteyiz.
Telefon: 0 312 219-2080
İnternet Sitesi: www.gamamedikal.com.tr

GRAND YAPI TELEFERİK
Grand yapı teleferik halatlı taşımacılık sektöründe,
orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesine katkı
sunmuş, en son teknolojik yenilikleri takip ederek,
sektörde dünyanın öncü firmalarıyla ortaklıklar yapmış
ve Türkiye’nin her bölgesinde örnek nitelikte kaliteli
birçok projeye imzasını atmıştır.
Üstlendiği taahhütleri zamanında ve beklenen kalite
seviyelerinin üzerinde tamamlayarak, sektörde ciddi
bir saygınlığa ulaşmış olan Grand yapı teleferik in
bugünkü konuma gelmesinde, personellerinin
deneyimi ve profesyonelliği ile yönetim kadrosunun
geliştirmiş olduğu strateji ve organizasyonel başarısı
etkili olmuştur.
Bingöl merkezli kurulmuş olan Grand yapı teleferik
faaliyetlerine Ankara da devam etmektedir.
Telefon: 0426 987 65 43
İnternet Sitesi: www.grandyapiteleferik.com

İDEA MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
25 yılı aşkın tecrübesiyle %100 bir aile şirketi
olarak Feza Eryurtlu ve İnanç Çubuklu tarafından
2005 yılında kurulan IDEA MAKİNA , enerji
sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncu
olma kararlılığıyla kısa sürede şaşırtıcı bir
büyüme göstermiştir. Ülkemize değer katmayı
temel amaç edinen IDEA MAKİNA faaliyetlerini
şeffaf kurumsal yönetim , uluslararası
standartlarda üretim , müşteri memnuniyeti ve
toplumsal sorumluluk anlayışı ile devam
ettirmektedir. Türkiye pazarında 35’un üzerinde
satış noktasıyla hizmet veren IDEA , üretiminin
%65’ini ihraç etmektedir. IDEA MAKİNA, İstanbul
Tuzla’da bulunan 2800m2 fabrikasında 2500 kVA
gücüne kadar jeneratör üretimi
gerçekleştirmektedir.
Telefon: 0216 313 42 77 – 78
İnternet Sitesi: www.ideamakina.com

MEGESAN İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.
32 Yıllık tecrübe ve birikimleri ile inşaat sektöründe
hizmet veren, taahhüt ettiği işleri titizlikle ve büyük bir
sorumlulukla yerine getiren şirket yeni binyılda da aynı
prensipler içerisinde çalışmalarını sürdürecektir.
Türkiye'de gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı
projelerinin akabinde yatırımlarına ve çalışmalarına
yurtiçinde devam eden Megesan inşaat sektörünün her
alanında hizmet vermesi ve en büyük projeden küçük
projeye kadar tüm çalışmalarında aynı titiz çalışmayı ve
kalite standartlarını korumaya özen göstermesi ile
dikkatleri üzerine çekmektedir.
Telefon: 0 312 287 1637
İnternet Sitesi: www.megesan.com.tr

KAYMAKÇILAR DÖKÜM VE SANAYİ
1976 yılında İbrahim KAYMAKÇI tarafından İskitler de
500 metrekare alanda faaliyete geçirilen şirket 1989
yılında Ankara Sincan Dökümcüler Sitesinde 2.000
metrekare alanda döküm ve talaşlı imalata devam
etmiştir. 2011 Yılında Ankara BAŞKENT ORGANİZE
SANAYİ Bölgesi’ndeki yeni modern tesisine taşınmıştır.
Bu tesisin kapalı alanı 4.600 metrekare açık alanı 14.400
metrekaredir. Tam ve Yarı otomatik kalıplama
makineleri ile üretime devam etmektedir. 2015 yılında
talaşlı imalat faaliyeti, Başkent Organize Sanayi
Bölgesinde kurulan grup şirketi KYK YÜCE MAKİNA’ya
devredilmiştir. 2.100 metrekare kapalı toplam 3.600
metrekare sahada faaliyet gösteren KYK Yüce Makine,
yıllık 4.000 ton işleme kapasitesine sahiptir.
Telefon: 0312 640 12 90
İnternet Sitesi: www.kaymakcilar.com.tr

EMKA ÖZEL GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ
EMKA Koruma Hizmetleri, 26 Haziran 2004 tarih ve 25504
nolu resmi gazetede yer alan “5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun” ve ilgili yönetmelik hükümlerine
uygun olarak kurulmuştur. Şirketimizin kurucusu ve
yöneticileri daha önce özel güvenlik eğitimi sektöründe
profesyonel olarak yöneticilik ve işletmecilik yapmış olup,
13 yılı aşkın bir eğitim tecrübesine sahiptir.
Telefon: 0549 231 10 10
İnternet Sitesi: www.securpms.com

YAGEST - UZ.DR. YAŞAR GENCER
Tüm yenilikleri ve güncel bilgileri yakından takip eden,
26 yıllık tecrübeyle ve büyük bir birikimle yola çıkan
Uzman Dr. Yaşar Gencer, gerçek bilgi ve doğru teknolojiye
dayalı hizmeti vazgeçilmez ilkesi olarak belirlemiştir.
Anestezi ve Renimasyon Uzmanı Doktor Yaşar Gencer
tarafından 1999 yılında Denizli’de özel klinik olarak
kurulan ve 2004 yılında Medikal Estetik Uzmanlığı
beraberinde yenilenme düşüncesiyle Yaşar Gencer Estetik
kısaltması olan “YAGEST” ismini bulunduğu iş merkezine
vererek, zayıflama, akupunktur, ağrı t edavisi v e
estetik uygulama alanlarında hizmete geçmiştir.
Telefon: 0258 242 25 68

RESA YAPI ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RESA olarak; anahtar teslimi raylı sistem projelerinin
yanı sıra karayolu tünelleri, limanlar, binalar ve
endüstriyel tesislerin elektromekanik sistemlerinde
uzmanlaşmış bir taahhüt şirketiyiz. Faaliyet
gösterdiğimiz tüm sektörlerde projelendirme
aşamasından başlayarak test ve devreye almaya kadar
olan bütün süreçlerde çözümler üretiyoruz. Tekniğine
ve çözümlerine güven duyulan şirket iddiamızı
sürdürmek için başta insan olmak üzere, kurumsallığa
ve yaptığımız işler için özel tasarlanmış araç ve
ekipmanlara yatırım yapıyor, en güvenilir ve güncel
çözümler için global bazda sektörel bilgileri ve
malzemeleri yakından takip ediyoruz.
Telefon: 02124387822
İnternet Sitesi: www.resa.com.tr

ROBATECH TUTKAL TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Robatech, endüstriyel sıcak tutkal ve soğuk tutkal
uygulamalarını sürdürülebilir ve yenilikçi tutkal
uygulama sistemleri ile optimize etmektedir. Robatech,
1975’ten bu yana tutkallama proseslerini daha çevre
dostu, güvenli ve kolay hale getiren yüksek kaliteli
kontrolörler, uygulama kafaları, eritme ve dozajlama
sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Merkezi
İsviçre/Muri/AG’de bulunan Robatech Group’un, 80’den
fazla ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Dünya çapında
670’ten fazla, alanında uzman ve özverili çalışanımız,
birçok farklı sektöre yönelik danışmanlık hizmeti
vermekte ve destek sunmaktadır.
Telefon: 0262 322 41 57
İnternet Sitesi: www.robatech.com/tr

ALLERGO İLAÇ DIŞ TİCARET
1990 yılında kurulan Allergo İlaç, alerjiden korunma, deri
prick testleri ve alerji aşıları alanlarında Türkiye’de Pazar
lideri konumdadır. Ürünlerin tamamını branş hekimlerine
tanıtarak, reçete ile satışını gerçekleştirmeyi ilke edinmiş,
her zaman sağlığı ön planda tutarak bilimsellikten asla
taviz vermemiştir.
Telefon: 0 850 290 5050
İnternet Sitesi: www.allergo.com.tr

EMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME
Yüksek ticari potansiyeli, mühim oranda iş hacmi ve
profesyonel çalışma takımı ile Türkiye’nin önde gelen
firmalarından biridir.Dürüstlük, istikrarlılık ve güvenilirliliği
temel değerlerimiz olarak kabul ederiz. Bizi yaptığımız her
işte yüksek hizmet kalitesi sunmaya motive eden de bu
değerlere olan inancımız ve profesyonel yaratıcı yaklaşıma
olan itimadımızdır. Uzman kadrosu ve farklı vizyonu ile
şirketimiz gayrimenkul sektöründe Dünya standartlarında
değerleme yapmayı hedeflemektedir.
Telefon: 0 312 215 22 75
İnternet Sitesi: www.emsalgd.com.tr

NAVİST MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
NAVİST Mühendislik, 2018 yılında yerli ve küresel
müşterilere bilgisayar destekli mühendislik ve ürün
tasarım hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Ankara
ve İstanbul’da ofisleri bulunan NAVİST Mühendislik,
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Yapısal Analizler,
İleri Optimizasyon Teknikleri ve Mekanik Tasarım
alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile savunma ve
havacılıktan, proses ve enerji sektörüne kadar hemen
her endüstri koluna mühendislik simülasyonu ve ürün
geliştirme hizmeti vermektedir.
Telefon: 0312 557 20 93
İnternet Sitesi: www.navist.com.tr

ŞANAL KIRŞEHİR TURİZM
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.
Telefon: 444 40 40
İnternet Sitesi: www.sanalkirsehir.com

ANGORA HALI - AYATA HALICIK
Angora Halı’nın, Şiveydinli ailesi tarafından geleneksel halı
ve kilim dokumacılığı ile başlayan ticari hayatı, tek mekik
ve çift mekik tezgahlar da makine halısı üretimi ile devam
etmiştir. Bir süre halı üretimine ara vererek iplik ticaretine
başlayan aile 2001 yılında dokuma ve iplik konusunda
tecrübelerini, ileri teknoloji ile birleştirerek Angora Halı
markasını sektöre kazandırmıştı
Telefon: 0 342 337 92 30
İnternet Sitesi: www.angoracarpet.com.tr

AKTİF GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
“bağımsızlık ve güvenilirlik” ilkelerinden yola çıkarak
SPK‘nın değerleme sektöründeki düzenlemelerine uygun
olarak kurumsal bir yapı ile 2005 yılında kurulmuştur.
Türkiye genelinde hizmet verme kapasitesi, uzman
kadrosu, etik değerlere bağlılığı, hızlı hizmet anlayışı,
ulusal ve uluslararası yetkin kurumların standartlarına
uygunluğu ile “eksiksiz” değerleme ve gayrimenkul yatırım
danışmanlığı hizmeti vermektedir. Yalnızca Değerleme ve
danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Temmuz 2005’te
kurulan firmamız Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII,
No: 35 sayılı tebliğine uygun olarak 26 Şubat 2008’de
“Kurul Listesi”ne alınmıştır.
Telefon: 0 216 518 02 80
İnternet Sitesi: www.aktifgd.com/iletisim

FRANCO FOODS İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.
Franco Foods, 65 yılı aşkın bir süre önce, kaliteli gıda
ürünlerini olağanüstü hizmetle birlikte sunabilen bir gıda
çözümleri sağlayıcısına olan ihtiyacı gözlemledikten
sonra, ilk adımlarıyla gıda endüstrisine girdi. İzmir,
Türkiye'de bulunan Franco Foods, özellikle güneşte
kurutulmuş domates konusunda geniş bir ürün yelpazesi
sunarken, geniş bir müşteri tabanına geniş bir yelpazede
kaliteli gıda ürünleri sunmakta, bunula birlikte Franco
Foods bu işin insanlarla ilgili olduğunu her zaman
hatırlar. Dürüstlük, bütünlük ve sıkı çalışma, inovasyonla
birleştiğinde, Franco Foods'u 1 numaralı gıda bileşeni
tedarikçisi yapmaktadır.
Telefon: 0232 421 49 30
İnternet Sitesi: www.francofoods.com

GOLDER / WPS
1960 yılında kurulan ve merkezi Mississauga, Ontario'da
bulunan Golder, yerbilimleri sektöründe 60 yıllık
deneyime sahip, çalışanlara ait özel bir mühendislik ve
danışmanlık firmasıdır; Dünya ve çevre koşullarına
odaklanmış bir mühendislik nişi. Golder madencilik,
üretim, petrol ve gaz, enerji ve altyapı
endüstrilerindeki müşterilerine mühendislik,
iyileştirme, düzenleme ve uyumluluk, tasarım ve çevre
hizmetleri sunmaktadır. Golder, dünya çapında 30'dan
fazla ülkede yaklaşık 7.000 çalışanı olan 155 ofiste
faaliyet göstermektedir.
Telefon: 0312 441 00 31
İnternet Sitesi: www.golder.com

OTELDENAL TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
2004 yılından bu yana hizmet verdiği turizm sektöründe,
her geçen gün artan üye sayısı ile Oteldenal.com.tr web
portalında, çalıştığı tesislerle ilgili doğru bilgi, detaylı
resimler ve en uygun fiyatları sunarak değerli üyelerine
hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.
Oteldenal.com.tr'de Küçük Butik Otellerden, Lüks tatil
köylerine, şehir otellerinden, termal kaplıca tesislerine
kadar tüm seçenekleri, online arama motorunu
kullanarak kolayca bulabilir, tesisleri istenen özelliklere
göre sıralayabili, ve rezervasyonları online yada
telefonda satış danışmanları ile görüşerek
tamamlanabilir.
Telefon: 08508115533
İnternet Sitesi: www.oteldenal.com.tr

PANO GİYİM TEKSTİL MAĞAZACILIK
PANO GİYİM, tekstil sektöründe lider kurumlardan biri
olup, 2007’den beri İstanbul’da hizmet vermektedir. Pek
çoğu uluslarası isme sahip ve aralarında H&M,
Marks&Spencer, River Island, Zara, Marc’o Polo, Park
Bravo, Christine Laure gibi ünlü markalarla başarıyla
çalışmaktadır. Dokuma kumaştan oluşan üretim
yelpazesinin, %85’i bayan dış giyim ve %15’i erkek dış
giyimden oluşmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 250.000
adettir. Gerber Investronica programını kullarak, son
model otomatik ve spesiyal makinalarıyla müşterilerine
kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktadır.
Telefon: 0212 501 57 57
İnternet Sitesi: www.pano.com.tr

VEGA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vega Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 yılında
Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki ile
birlikte kurulmuş olup, ürün yelpazesinde bulunan kaynak
ve kesme makineleri, lazer kaynak makineleri, kaynak
jeneratörleri, kaynak telleri, sert lehim telleri ve kaynak
sarf malzemelerine yönelik satış, servis ve eğitimleri
konularında hizmet vermektedir.
Temsilciliğini yaptığı tüm ürünler ile birlikte Türkiye
genelinde faaliyet gösteren firmamız; tecrübeli teknik
satış ekibi, yaygın bayi/servis ağı ve eğitim-danışmanlık
hizmetleri ile, Türk sanayicisine hızlı ve ekonomik
çözümler sunmaktadır.
Telefon: 0212 886 43 00
İnternet Sitesi: www.vegamak.com

WATERLİFE REVERSE OSMOSIS SU ARITMA SİSTEMİ
2009 yılında sizlerle buluşan Waterlife ilk günkü kalitesiyle
sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.
Waterlife güvenilir, hızlı çözümler üreten, güçlü teknik
servis ağı ile hizmet vermektedir. Her biri konusunda
uzman teknik servis ekibimiz satış öncesi olduğu gibi satış
sonrası işlemlerde de önce kalite mantığı ile hareket
etmektedir. Müşterilerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini
her zaman göz önünde bulundurmaktadır.
İçme suyu ihtiyacını karşılamanın en akıllıca ve sağlıklı
yolu, suyu kullanma noktasında profesyonel bir sistemle
üretmek ve taze iken tüketmektir.
Telefon: 0216 415 44 15
İnternet Sitesi: www.waterlife.com.tr

SAFİ MEDİKAL TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Safi Medikal Firması, TSE EN 14683 Standartlarında
cerrahi maske üretimi yapmaktadır.
Telefon: 0342 360 28 28
İnternet Sitesi: www.safitekstil.com

STG MÜHENDİSLİK A.Ş.
STG Mühendislik Stratejik Teknolojiler Geliştirme ve
Üretim A.Ş., zorlu koşullarda güvenilirliği yüksek
ürünlerin kullanıldığı sektörler için ürünler geliştirmek,
bu alanda AR-GE faaliyetleri yürütmek ve üretimde dışa
bağımlılığı azaltmak amacıyla yola çıkmış bir teknoloji ve
mühendislik şirketidir.
Telefon: 0312 266 28 74
İnternet Sitesi: www.stgm.com.tr

HEALTHİCA TIBBİ SİSTEMLER SAN. VE TİC. A.Ş.
Healthica Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. sağlık
sektöründe güçlü, dinamik, heyecanlı ve emin
adımlarla ilerleyen bir firmadır.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp beklentilerinin
ötesine geçebilmek adına, kendine güvenen ve enerjik
ekibimizle birlikte müşterilerimize dünya
standartlarında hizmet vermekteyiz.
Healthica servis mühendisleri, görüntüleme cihazları
alanında uzman, yurtdışı eğitimli, en iyi servis
mühendisleridir.
Vizyonumuz, yöneticilik tecrübemiz ve sağlık
sektöründe edindiğimiz know-how sayesinde,
müşterilerimize yaratıcı servisler ve ürünler sunarak
sektörde daha güçlü bir konum elde etmek için var
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Telefon: 0312 215 1411
İnternet Sitesi: www.healthica.com.tr

FARMAZON
Farmazon serbest eczacılara özel bir alışveriş
platformudur. Farmazon’un temelleri 2014 yılının
Eylül ayında Danyal ve Melik tarafından atıldı. Farklı
şehirlerde bulunan yaklaşık yüz eczacı ile yapılan
detaylı görüşmeler sonrasında yaşanılan problemler ve
olası çözümler incelendi. Bu detaylı araştırma
sonrasında piyasada özellikle ilaç dışı ürünlerde büyük
fiyat farklılıklarının bulunduğunu ve uygun fiyatlı ürün
bulmanın eczacılar için ne kadar önemli ve zahmetli
bir iş olduğunu gözlemlediler. Sonrasında ise güçlü bir
ekip kurarak fikirlerini hayata geçirdiler.
Telefon: 0850 840 18 90
İnternet Sitesi: www.farmazon.com.tr

ELTRON PLASTİK ELEKTROMANYETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Eltron Plastik 1999 yılında Türkiye’nin önde gelen
bisküvi, çikolata ve şekerleme firmalarına özel gıda
ambalajları üreterek, gıda ambalajı sektörüne ilk
adımını atmıştır. Müşteri odaklı ve verimliliği merkez
alan bir yönetim yaklaşımı ile istikrarlı bir büyüme
göstererek kısa bir süre içinde PET ve PP gıda
kaplarını da portföyüne ekleyerek sektörde lider
haline gelmiştir. Termoform gıda ambalajı
konusunda kuruluşundan bu yana süregelen
profesyonellik, dürüstlük, tecrübe ve uzman kadro
ile sağladığı hizmet başarıyı oluşturmuştur.
Telefon: 0212 671 43 72
İnternet Sitesi: www.eltronpls.com

EMY GRUP
Ankara EMY grup kurumsal temizlik hizmetleri olarak,
ofis temizliği, ev temizliği, plaza temizliği, inşaat
sonrası temizlik, yangın sonrası temizlik, sel ve su
baskını sonrası temizlik, detaylı koltuk yıkama, dış
cephe temizliği, avm temizliği, hastane temizliği, otel
temizliği, okul temizliği, site temizliği, dezenfektan
hizmetleri, fabrika temizliği, halı yıkama kaliteli ekip ve
ekipman, uzman ve profesyonel çözüm, güler yüzlü
hizmet ve uygun fiyat prensibiyle hizmetlerini
sunmaktadır.
Telefon: 0312 315 68 82
İnternet Sitesi: www.emygrup.com

TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuna Matbaacılık; kardeş kuruluşu olan Yıldırım
Yayınları’nın artan iş hacmini, zamanında ve yüksek
kalitede karşılamak amacı ile 1994 yılında kurulmuştur.
Yayıncılık ve matbaacılık hizmetlerinin çağdaş
gereksinimleri özenle düşünülerek inşa edilen yeni
tesislerimizde, yine aynı anlayışla makinelerimizin
yenilenmesi, teknoloji kullanımı, personel eğitimi,
verimlilik ve tüm bunların nihai sonucu olan müşteri
memnuniyeti için yeni yatırımlar yapılmaya kesintisiz
olarak devam edilmektedir. Tuna Matbaacılık kurulduğu
tarihten bugüne; ders kitabı, kaynak ve test kitapları
yayıncılarına en yüksek kalite işi, en kısa sürede işi teslim
etmeyi hedeflemiştir.
Telefon: 0312 278 34 84
İnternet Sitesi: www.tunamatbaacilik.com.tr

UNİSİS ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
2006 yılından günümüze yurt dışından Zayıf Akım
Teknolojileri ile ilgili gelişmiş ürün ithalatı yaparak
sektördeki öncü firmaların güvenilir tedarikçisi olan
UNISIS, 2016 yılı itibari ile ürün ithalatı ile birlikte
firmalara proje desteği vermeyi hedefleyerek sektöre
yeni bir ivme kazandırma amacıyla faaliyetlerini devam
etmektedir.
Telefon: 0216 428 10 10
İnternet Sitesi: www.unisis-tr.com

UNİSON DIŞ TİCARET VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Firma 1992 yılında kurulmuş olup ambalaj sektöründe dış
ticaret , üretim ve yurtiçi pazarlama faaliyetleri
göstermektedir. Unison, Ambalaj Sektörü içinde
“dispensing systems“ başlığı altında toplanabilecek,
çeşitli yoğunluktaki sıvı ürünlerin ambalajında kullanılan
püskürtücüler, pompalar, kapaklar konusunda
uzmanlaşmayı hedef edinmiştir. Bilindiği kadarıyla,
ambalajda “ Dispensing Systems “ konusunu uzmanlık
alanı olarak seçmiş Türkiye ‘deki ilk firma Unison ‘dur.
Telefon: 0212 659 61 00
İnternet Sitesi: www.unison.com.tr

VECHEM KİMYA
Vechem Kimya 1989 yılından beri deri sektöründe faaliyet
gösteren Oktay Karakoç Dış Ticaret grup şirketi
tarafından, üretim ve markalaşma projeleri
doğrultusunda 2005 ‘te kurulmuştur. 2008 yılında Finisaj
Kimyasallarının üretimine başlayan ve edinmiş olduğu
üretim tecrübesine inanarak 2013’te Tabaklama ve
Endüstriyel Kimyasallarını da üretmeye başlamıştır.
Güven ve başarı idealleriyle faaliyet göstererek Türk
Kimyası markasını oluşturmak, Türk Derisi üretim
kültürünün "Yenilikçi ve Hızlı" misyonunu araç; yüksek
teknoloji ile kaliteyi nihai hedef olarak benimsemiştir.
Vechem Kimya, Deri ve Endüstriyel Kimyasalları, ArGe’den paketlemeye kadar profesyonel yaklaşımlarla,
doğru üretim için zaruri olan maksimum titizlikte
üretimini devam ettirmektedir.
Telefon: 0216 394 11 08
İnternet Sitesi: www.vechem.com

XPLACE DİJİTAL ÇÖZÜM
40 ülkede faaliyet gösteren xplace, elektronik fiyat
etiketi konusunda dünyanın bir numaralı sistem
entegratörüdür. (12 milyon adetten fazla sayıda etiket
entegrasyonu ve takibi).
xplace, özellikle perakende kanaldaki markalara,
müşterilerine interaktif dijital deneyimler yaşatacak
çözümler sunmaktadır . xplace ürün yelpazesinde,
elektronik raf etiketleri, satış noktasında interaktif
terminaller, çoklu kanal satış terminalleri , digital
signage çözümleri, pazarlama destek ve donanım
hizmetleri de bulunmaktadır. Tüketicilere tavsiyelerde
bulunmak ve onların satın alma kararlarını ve
deneyimlerini desteklemek için ticari ve pazar etkili
çözümler sunmaktadır.
Telefon: 0212 2105551
İnternet Sitesi: www.xplace-group.com/tr

ZRD MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ZRD Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi 21 Nisan 1988 tarihinde 70094 ticaret
sicil numarası ile kurulmuş olup, 26 Aralık 2013 tarihinde
nevi değişikliğine giderek Anonim Şirket halini almıştır.
Kurulduğumuz günden itibaren Enerji (Elektrik – Üretim –
İletim – Dağıtım) tesislerinin mühendislik, müşavirlik,
müteahhitlik alanlarında hizmet vermekte olan firmamız
31 yıldan beri faaliyet göstermektedir.
Telefon: 0312 287 84 84
İnternet Sitesi: www.zrd.com.tr

ARTI FİLTRE İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARTI Filtre 1980’den beri piyasadaki en güncel
teknoloji ve bilgiler ile yüksek kaliteli filtre ve
filtreleme elemanlarını üretmekte ve çözümler
sunmaktadır. Ülke ve dünya çapındaki
müşterilerinin tüm hava, sıvı ve gaz filtrasyon
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurumsallaşmıştır.
ARTI Filtre hem muadil markaları hem de kendi
yüksek kaliteli filtreler serilerini sunmaktadır.
Endüstrinin önemli ihtiyaçlarından olan filtre ve
filtrasyon çözümleri konusunda uzun yıllara
dayanan tecrübesi ile piyasada sorumluluk,
güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti konusunda
ün kazanmıştır. Yüksek kaliteli filtre ve
filtrasyon elemanlarının üretiminde uzmanlaşmış
ARTI Filtre kurulduğu günden bugüne kadar tüm
endüstri kollarının ihtiyacını karşılamak için
hizmet vermektedir.
Telefon: 0216 661 61 35
İnternet Sitesi: www.artifiltre.com

DİYARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DİYARMED, 1987 yılında Diyarbakır‘da kurulmuş olup,
dinamik kadrosu ile sağlık sektöründe; laboratuvar
cihazlarının ve kullanılan kitlerin satışı ve satış
sonrası hizmetleri, görüntüleme hizmet işleri vb.
konularda faaliyet göstermektedir.
Telefon: 412 224 03 29
İnternet Sitesi: www.diyarmed.com

EKOL GRUP MAKİNA DÖKÜM LTD. ŞTİ.
Uzun yılların kazandırdığı tecrübe ile otomotiv sanayi,
otomotiv yan sanayi, zirai alet ve ekipmanları, traktör
ve is makinelerinin ağırlık ve yedek parçaları, inşaat
ekipmanları, elektrik motorları pompa ve vana
gövdeleri gibi konularda Türkiye ve dünya sanayisine
döküm ve isleme sektöründe uzun yıllardır hizmet
vermektedir.
Telefon: 0312 267 41 50
İnternet Sitesi: www.ekoldokum.com

EKŞİOĞLU İMTAŞ İNŞAAT
Ekşioğlu İnşaat 1967 senesinde İmdat Ekşi tarafından
kurulmuş ve ata mesleği olan inşaat faaliyetlerine
başlamıştır. 1967 yılından İmdat Ekşi’nin vefatına 1993
yılına kadar Ekşioğlu İnşaat İstanbul ilinin en prestijli
semtlerinde yüzlerce konut ve iş yeri projelerine imza
atmıştır. 1993 yılında 2. kuşak olan çocukları Ekşioğlu
İmtaş İnşaat şirketini kurarak inşaat faaliyetlerine kaldığı
yerden yeniden başlamışlardır. 1993 yılından 2021 yılına
kadar İstanbul ilinin en nezih semtlerinde Düzce ili ve
yurt dışı Libya ve Sudan’da binalar, konut, iş yerleri ve
siteler olmak üzere çok sayıda projeye imza atmışlardır.
Telefon: 0216 325 3525
İnternet Sitesi: www.eksiogluimtas.com.tr

Ankara Ofis Adres
Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde No: 10/A Balgat,
Çankaya/Ankara
İstanbul Ofis Adres
Emniyetevleri Mahallesi,Yeniçeri Sokak. Güler İş
Merkezi. No:2/3 Kağıthane / İstanbul

Müşteri Hizmetleri
0850 532 08 96
Ankara
0312 911 46 40
İstanbul
0212 975 00 97

Departman E-Posta Adresleri
satis@nesilteknoloji.com
teknik@nesilteknoloji.com
muhasebe@nesilteknoloji.com
kvkk@nesilteknoloji.com

