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ADASTEC
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www.adastec.com

Adastec Corp. develops full size level 4 automated buses. In partner-
ship with bus OEMs, we deploy electric automated buses to transpor-
tation operators, cities, campuses and any organization who plan to 
operate an automated fleet. Adastec delivers ADAS components and 
services to the automotive industry, enabling fast hi-tech deployment 
powered by extensive experience in full-stack automation.

Adastec 4. seviye otonom otobüs platformu geliştirmektedir. Adas-
tec, otobüs üreticileri ile bir arada çalışarak otonom filo işletmek is-
teyen operatörler, belediyeler ve kampüslere çözüm üretmektedir. 
Toplam otonom sistem üretiminden edinilen tecrübe ile otobüs dı-
şında sürücüsüz araçlar konusunda çalışan araştırmacı ve firmalara 
sensör, eğitim, simulasyon ve veri üretimi konularında destek olmak-
tadır. 
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www.akplas.com.tr • www.a-group.com.tr • www.akimmetal.com.tr • www.fermada.com.tr

Has been established in 1989, Akplas manufactures white goods and 
automotive plastic parts at the facilities in Gebze, Dilovası and Çerkez-
köy with a customer-oriented production mentality. It offers a wide 
range of services including special product tests, two-component in-
jection, Heat&Cool and gas injection, screen printing, welding, paint-
ing and assembling operations and the manufacturing of complete 
products with the technological investments that are made besides 
the production of plastic injection.
Together with the R&D center established within the Group A to which 
Akplas is affiliated, the company continues to improve engineering, 
design, laboratory (optical / electrical) and production qualities and 
provide high tech solutions in the fields of electric-electronics and 
mechatronics In this context; It has a say in the manufacturing of new 
product designs, automotive and white goods, CNC machine, servo 
motor, led driver and led lightning.
Akplas’ strategy is to achieve sustainable development, to cooperate 
with universities and stakeholders in order to provide better service 
to its customers, to continuously develop special products with global 
technological researches and to grow with investments in automation 
field.  
We are proud to be involved in the production and development of elec-
tric servo motors, LED production, vehicle interior equipment parts for 
vehicle TCAV  and automotive sector.

Akplas 1989 yılında kurulmuş olup müşteri odaklı üretim anlayışı ile 
Gebze, Dilovası ve Çerkezköy tesislerinde beyaz eşya ve otomotiv 
plastik parçaları üretmektedir. Plastik enjeksiyon üretimi yanında 
yapılan teknolojik yatırımlarla birlikte çift komponent enjeksiyon, He-
at&Cool ve gaz enjeksiyonu, serigrafi baskı, kaynak, boya ve montaj  
işlemleri, komple ürün üretimi, özel ürün testleri alanlarında geniş 
kapsamlı hizmetler sunmaktadır.
Akplas’ın bağlı olduğu A Grup bünyesinde kurulan ARGE Merkezi ile 
birlikte Elektrik-Elektronik ve Mekatronik konularında Mühendislik, 
Tasarım, Laboratuvar (optik/elektrik) ve üretim yeteneklerini geliş-
tirmekte ve ileri teknoloji çözümler sunmaya devam etmektedir. Bu 
kapsamda; Led aydınlatma, led sürücü, servo motor, CNC makine, 
otomotiv ve beyaz eşya ürünleri, yeni ürün tasarımları ve üretiminde 
söz sahibi olmuştur.
Akplas’ın stratejisi  sürdürülebilir gelişim, müşterilerine daha iyi hiz-
met sunabilmek adına üniversiteler ve paydaşlarıyla işbirliği gerçek-
leştirmek, küresel  teknolojik araştırmalarla sürekli özel ürün geliştir-
mek ve otomasyon alanında yatırımlarla büyümektir.  
TCAV aracı ve otomotiv sektörü için elektrik servo motorları, led üre-
timi, araç iç ekipman parçalarının üretiminde ve geliştirmesinde yer 
almaktan gurur duyarız.
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www.altinay-emobility.com

Altınay Elektromobilite, which operates in the field of energy storage 
methods, co-executes the process of design, production, quality and 
testing of electric propulsion systems and electric vehicle batteries. 
Besides the knowledge and experience accumulated in the planning 
and prototyping of electric vehicle batteries for about 10 years, the 
company, provides service for major platform manufacturers that are 
domestic and abroad with its expert engineering team of 30 people. 
Tests required for the approval of battery systems that are produced in 
accordance with certification of ECE R 100 and a big part of the prod-
uct verification procedures are being carried out within the structure 
of the company. Company product strategy; presenting battery sys-
tems that are working at high voltage and capacity values as local mo-
bile solutions especially for electric heavy vehicles and construction 
equipments.

Enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteren Altınay Elekt-
romobilite, elektrikli araç bataryaları ve elektrikli tahrik sistemlerinin 
tasarım, üretim, kalite ve test süreçlerini birlikte yürütmektedir. Fir-
ma, yaklaşık 10 yıldır elektrikli araç bataryası projelendirme ve proto-
tipleme işlerinde biriktirdiği bilgi ve tecrübesinin yanı sıra, 30 kişilik 
uzman mühendislik ekibiyle yurtiçi ve yurtdışındaki büyük platform 
üreticilerine hizmet vermektedir. ECE R 100 sertifikasyonuna uygun 
üretilen batarya sistemlerinin onayı için gerekli testler ve ürün doğ-
rulama işlemlerinin büyük kısmı da firma bünyesinde gerçekleştiril-
mektedir. Firma ürün stratejisi; yüksek gerilim ve kapasite değerle-
rinde çalışan batarya sistemlerini, başta elektrikli ağır vasıtalara ve 
iş makinalarına olmak üzere yerli mobil çözümleri olarak sunmaktır. 
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www.anadoluisuzu.com.tr

Türkiye’de ticari araç üretimine 1984’te başlayan Anadolu Isuzu, o tarihten 
beri Anadolu Grubu, Isuzu Motors Limited ve Itochu’nun kamuya açık ortak-
lığı olarak faaliyetlerini ve üretim portföyünü genişletmektedir. Otomotiv 
sektörünün ticari araç segmentine odaklanan Anadolu Isuzu güçlü bir ürün 
gamı, etkin satış sonrası hizmetleri ve yaygın bir bayi ve servis ağına sahip-
tir. Kamyon, hafif kamyon, midibüs, otobüs ve pick up da Türkiye’nin önde 
gelen üreticilerinden biri olan Anadolu Isuzu ihracat pazarlarındaki iddiasını 
sürdürmektedir.
Ticari araçların imalatının yanı sıra pazarlamasıyla da uğraşan şirket, Koca-
eli’deki 300 bin m2’lik fabrikasında tek vardiyada yıllık 19 bin adetlik üretim 
kapasitesine sahiptir. Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikası, Isuzu’nun 
tüm dünyayı kapsayan faaliyet ağında kamyon, pick up ve otobüs üretimin-
de en yüksek kalite ve üretim standartlarını garantileyen Isuzu Manufac-
turing Management (IMM: Isuzu Üretim Yönetimi) sertifikasına sahip olan, 
Japonya’nın Asya dışındaki tek tesisidir. Türkiye’de 29 satış ve 101 servis 
noktası ile müşterilerine hizmet veren Anadolu Isuzu’nun ayrıca 33 ülkede 
distribütörlükleri mevcuttur. 2018 sonunda 24 yıllık geçmişinin en büyük ih-
racat cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, aynı yıl 15. defa midibüs ihracat şam-
piyonu olmuştur. 2018 yılı sonunda ticari araç üretimi ve Ar-Ge’deki gücünü 
“Anadolu Savunma” markası ile savunma sanayiine taşıyan Anadolu Isuzu, 
Ar-Ge Merkezi’nde  Türk mühendisleri tarafından geliştirilen lojistik amaçlı 
ağır kamyonlarını ilk kez IDEF 2019’da kamuoyuna sunmuştur. Anadolu Isuzu 
Seyit ismini taşıyan yüksek yerlilik oranına sahip; 8x8 tank taşıyıcı araçları, 
8x8 taktik tekerlekli araçları ve 4x4 taktik tekerlekli araç modelleri ile hem 
iç pazarda hem de dünyada yetkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

Starting to manufacture commercial vehicles in 1984 in Turkey, Anadolu Isuzu 
has been since expanding the scope of its business operations and produc-
tion portfolio as a public partnership of Isuzu Motors Limited and Itochu. Fo-
cusing on the segment of commercial vehicles in the automotive industry, An-
adolu Isuzu has a strong product range, efficient after-sales services and, a 
wide network of dealers and services. As one of the leading manufacturers of 
Turkey in the categories of trucks, light trucks, midibuses, buses and pic-ups, 
Anadolu Isuzu continues acting an assertive player in the export markets.
Operating not only in manufacturing but also marketing of commercial vehi-
cles, the company has a production capacity of 19 thousand units during a 
single shift in its factory of 300 thousand m2 located in Kocaeli. Anadolu Isu-
zu’s factory in Turkey is the only facility of Japan outside Asia with the certifi-
cation of Isuzu Manufacturing Management (IMM) that guarantees the highest 
quality and production standards for the manufacturing of trucks, pick-ups 
and busses within the worldwide network of activities of Isuzu. Serving the 
customers in Turkey at 29 sales points and 101 servicing points, Anadolu Isuzu 
has also distributors in 33 countries. Reaching the highest-ever export turno-
ver in its history of 24 years by the end of 2018, Anadolu Isuzu has also become 
the champion in the export of midibuses for the fifteenth time in the same 
year. Bringing its power in the fields of the manufacturing of commercial ve-
hicles and R&D under the trademark Anadolu Defense as of the end of 2018, 
Anadolu Isuzu has offered to the public its logistics-purpose heavy trucks de-
veloped by Turkish engineering at its R&D center during the IDEF 2019 for the 
first time.  Anadolu Isuzu intends to increase the level of its competency both 
in the domestic market and the world markets with the 8x8 tank transport-
ers, 8x8 tactical wheeled vehicles and 4x4 tactical wheeled vehicles under 
the name of Seyit.
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www.ankoenerji.com.tr

As Anko Energy , since we were founded  we aimed to be local and na-
tional, with our young and dynamic staff for developing lithium-ion 
battery R & D and carrying out production activities, we are one of Tur-
key’s leading engineering companies in the field.
Determining the needs of our customers and offering individual solu-
tions, ANKO Enerji Anonim Şirketi is a young and dynamic compa-
ny that provides customer satisfaction-oriented services in electric 
powered vehicles, solar energy storage and industry with its patented 
technology and domestic electronic infrastructure.

Anko Enerji A.Ş olarak kurulduğumuz günden bu yana yerli ve milli ol-
mayı amaç edinmiş, genç ve dinamik kadromuzla Lityum İyon aküler 
konusunda AR-GE ve üretim faaliyetleri yürüten, alanında Türkiye’nin 
öncü mühendislik firmalarından biriyiz.  Müşterilerinin ihtiyacını sap-
tayarak, bireysel çözüm önerileri sunan ANKO Enerji A.Ş, patentli 
teknolojisi ve yerli elektronik altyapısıyla elektrikle çalışan araçlarda, 
güneş enerjisi depolamada, sanayide müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet sunan genç ve dinamik bir şirkettir.
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www.avl.com

AVL, the world’s largest independent engineering company in auto-
motive technologies and powertrain systems, was founded in 1948 in 
Austria. It was founded by Hans List. AVL, which is by far the largest 
automotive engineering company in the world with nearly 10000 em-
ployees, has more than 30 engineering offices in the USA, Germany, 
France, China, Japan, India and the UK. AVL Research and Engineering 
has commenced its operations in Turkey in 2008 with a team of 6 peo-
ple.
AVL Research and Engineering includes two R & D centers and intelli-
gent and advanced technology team with 240 persons in Turkey. It is 
developing mobility solutions. It carries out R & D projects and serves 
the world automotive sector by providing engineering support both at 
home and abroad.
Turkey’s first international automotive engineering firm AVL Research 
and Engineering Turkey, is the largest engineering company in the de-
velopment of powertrain systems in Turkey.
The hybrids and electric vehicles, as well as to international develop-
ment projects from Turkey, AVL was the first company providing reg-
ular support to the international advanced driver assistance systems 
and autonomous driving systems development projects. ALV in Tur-
key making automatic transmissions for control software that hosts 
the largest team within the developed company with 100% domestic 
eco-driving technology development and patenting. AVL has created 
100% predict domestic smart vehicle weight algorithm and a 100% do-
mestic diesel engine ECUs development work.

Otomotiv teknolojileri ve güç aktarma sistemleri konusunda dün-
yanın en büyük bağımsız mühendislik firması olan AVL, 1948 yılında 
Avusturya’da Prof. Hans List tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 10000 
çalışanı ile dünyanın kendi alanında açık ara en büyük otomotiv mü-
hendisliği şirketi olan AVL’nin ABD, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, 
Hindistan, İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde 30’un üze-
rinde mühendislik ofisi bulunmaktadır. AVL Araştırma ve Mühendislik 
Türkiye de bu ofislerden biri olarak 2008 yılında 6 kişilik bir ekip ile fa-
aliyet göstermeye başlamıştır. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, 
bugün iki Ar-Ge merkezi ve 240 kişilik ekibiyle akıllı ve ileri teknoloji 
içeren mobilite çözümleri geliştirmekte, Ar-Ge projeleri yapmakta ve 
dünya otomotiv sektörüne gerek yurtdışında gerek yurtiçinde mü-
hendislik desteği sağlayarak hizmet vermektedir.
Türkiye’nin ilk uluslararası otomotiv mühendisliği firması olan AVL 
Araştırma ve Mühendislik Türkiye, Türkiye’de güç aktarma sistemleri 
geliştirilmesi konusunda en büyük mühendislik firmasıdır. Bunun yanı 
sıra Türkiye’den uluslararası hibrit ve elektrikli araç geliştirme proje-
lerine, uluslararası ileri sürüş destek sistemleri ve otonom sürüş sis-
temleri geliştirme projelerine düzenli destek veren ilk firma olmuştur. 
Türkiye’de otomatik şanzımanlara yönelik kontrol yazılımı geliştiren 
en büyük ekibi bünyesinde barındıran firma %100 yerli eko-sürüş tek-
nolojisi geliştirilmesi ve patentlenmesi, %100 yerli akilli araç ağırlığı 
tahmin eden algoritma ve %100 yerli dizel motor EKÜ’sü geliştirme 
çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 
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www.batronenerji.com

Providing Li-Ion Battery design and production services, BATRON EN-
ERGY has been established with Tübitak 1512 Techno-Initative Capital 
Support program by engineers with more than 15 years of experience 
in battery mechanics and electronics, embedded system design, test 
engineering and project management.
Batron Energy conducts R&D studies on nearly 50 battery systems an-
nually for dozens of different applications such as electric cars, bicy-
cles, unmanned vehicles, drones, forklifts and transport robots, med-
ical devices and so on. It develops and manufactures all components 
of modern, high-performance lithium-ion batteries, from prototype to 
serial production.

Li-Ion Batarya tasarım ve üretim hizmetleri sunan BATRON ENERJİ 
Tübitak 1512 Teknogirişim sermayesi desteği programı ile batarya 
mekaniği ve elektroniği, gömülü sistem tasarımı, test mühendisliği ve 
proje yönetimi konusunda 15 yılın üzerinde deneyime sahip mühen-
disler tarafından kurulmuştur. 
Batron Enerji olarak elektrikli arabalar, bisikletler, insansız araçlar, 
dronelar, forklift ve taşıma robotları,  tıbbi cihazlar ve benzeri onlar-
ca farklı uygulama için yılda yaklaşık 50 ye yakın batarya sistemi üze-
rinde arge çalışması gerçekleştiriyor. Prototipten seri üretime kadar 
modern, yüksek performanslı lityum-iyon bataryaların tüm bileşenle-
rini geliştiriyor ve üretiyor.
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www.bias.com.tr

Bias offers engineering services including design, manufacturing, 
simulation and testing and also delivers engineering softwares and 
test&measurement systems. Autonomous Vehicle verification simu-
lation softwares, vehicle driving robots and ADAS testers are also in 
Bias product portfolio. Bias also develops and manufactures various 
test and measurement devices.

Bias tasarım, imalat, simülasyon ve testi kapsayan mühendislik hiz-
metleri sunmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan yazılım ve cihazların 
satışını da yapmaktadır. Bunların içinde sürücüsüz araç doğrulama 
simülasyon yazılımları, araç sürüş robotları ve ADAS test cihazları gibi 
ürünler yer almaktadır. Çeşitli test ve ölçüm cihazlarının geliştirme ve 
üretimini de yapmaktadır. 
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www.bites.com.tr

Founded in 2005 in Ankara, BİTES Defense and Aerospace Technologies continues 
its activities at the METU Technopolis Informatics Innovation Center in Ankara and 
has made a partnership with ASELSAN and joined ASELSAN’s subsidiaries in Febru-
ary 2019.
It offers innovative solutions to end users by combining its current software experi-
ence with R & D activities carried out for Defense, Aviation and Space technologies 
applications of today’s advanced technologies. It is focused on product development 
in situational awareness applications especially in the battlefield of “Augmented Re-
ality”.
BİTES was invited to the Educational Technologies Conference organized by NATO 
Transformation Headquarters with the solutions that successful Augmented Reality 
solutions developed by national means, and after the presentation of the technology 
solutions it realized at the conference received “the Best Education Solution” award 
with the votes of participants from various NATO member states.
In 2014 and 2017, BITES was named one of the top 100 Simulation Companies in the 
world by Military Training Technology magazine, one of the leading Simulation and 
Education Industry publications in the USA. In 2014, 2015, 2016 and 2017, BITES was 
listed among the 50 Fastest Growing Technology Companies. entered the IT 500 list 
in 2014, 2015 and 2016 and was among the top 500 in the TIM Exporters category in 
2016 and registered its achievements.
PRODUCTS:
• Augmented Reality and Image Processing
• Big Data and Artificial Intelligence
• Command Control and Information Systems
• Simulation and Training Technologies
• Embedded Software Technologies
• Avionic System Software

2005 yılında Ankara’da kurulan BİTES Savunma ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri, faaliyetlerini 
Ankara’daki ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nde sürdürmekte olup 180 çalışana sahip-
tir. Şubat 2019 tarihi itibariyle ASELSAN ile yapmış olduğu ortaklık ile ASELSAN iştirakleri arasına 
katılmıştır.
Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Otonom ve Robotik Sistem Yazılımları, Görüntü ve Sinyal İşleme 
gibi ileri teknolojilerin Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri uygulamalarına yönelik yürüttü-
ğü Ar-Ge faaliyetleri ile mevcut yazılım tecrübelerini birleştirerek oluşturduğu yenilikçi çözümleri 
son kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Özellikle “Artırılmış Gerçeklik”’in muharebe sahasında 
durumsal farkındalık uygulamaları alanında ve Endüstri 4.0 uygulamalarında ürün geliştirmeye 
odaklanmıştır.
BİTES 2010 yılından bu yana Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile uğraşmaktadır. Yurtdışındaki her-
hangi bir firmaya yazılım bağımlılığı yaratmamak için tamamen milli kaynaklar ile geliştirme yapıl-
maktadır. Kendi özkaynakları, imkan ve kabiliyetleri ile geliştirilen yazılımlar sayesinde özgün ve 
milli ürünler ortaya çıkmıştır.
BİTES, milli imkanlarla geliştirilen başarılı Artırılmış Gerçeklik çözümleri ile NATO tarafından Eği-
tim Teknolojileri Konferansı’na (11 – 13 Mayıs 2019) davet edilmiştir. ABD’deki NATO Dönüşüm Ka-
rargahı’nın düzenlediği konferansta, BİTES gerçekleştirmiş olduğu ürün ve teknoloji çözümleri su-
numu sonrasında çeşitli NATO üye ülkelerinden gelen katılımcıların oyları sonucunda “En İyi Eğitim 
Çözümü” ödülüne layık görülmüştür.
BİTES ayrıca, 2014 ve 2017 yılında, ABD’nin önde gelen Simülasyon ve Eğitim Endüstrisi yayınların-
dan Military Training Technology dergisi tarafından, dünyanın en önemli 100 Simülasyon Firması 
arasında gösterilmiş ve 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Deloitte Fast 50 En Hızlı Büyüyen Tek-
noloji Şirketleri arasına girmiş, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Bilişim 500 listesi, 2016 yılında da TİM 
Hizmet İhracatçıları kategorisinde ilk 500 içinde yer alarak başarılarını tescillendirmiştir.
Kurulduğu günden itibaren, fonksiyonel çözümler üretmekte olan BİTES, sürekli gelişim ve fark 
yaratma stratejileriyle sektörde önemli bir yer edinmiştir. Geçen yılların sonucunda genç ve dina-
mik yapısına, deneyim ve sürdürülebilirliği de ekleyen BİTES, Ar-Ge’ye yatırım yapan ve dünyaca 
takip edilen başarılı bir firma olarak aşağıda belirtilen konularda faaliyetlerine devam etmektedir.
• Artırılmış Gerçeklik ve Görüntü İşleme
• Büyük Veri ve Yapay Zeka
• Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri
• Simülasyon ve Eğitim Teknolojileri
• Gömülü Yazılım Teknolojileri
• Aviyonik Sistem Yazılımları
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www.bmc.com.tr

Established in 1964, one of Turkey’s largest commercial and military 
vehicle manufacturers BMC; today, it offers special solutions for au-
tomotive and defense industry with its wide range of products, qual-
ified work force and high production capacity in its modern facilities 
spreading over 250 thousand square meters in Pınarbaşı, İzmir. The 
BMC Pinarbasi Plant works flexible enough to produce commercial 
and defense industry vehicles in a variety of configurations, from bus-
es to trucks, from mrap (mine resistant ambush protected) armored 
vehicles to tactical wheeled vehicles. With over 2,500 employees and 
more than 300,000 vehicles, BMC exports its products to more than 80 
countries and offers all solutions from design to R&D, production to 
sales and after sales services.

1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreti-
cilerinden biri olan BMC; bugün, İzmir Pınarbaşı’ndaki 250 bin metre-
karelik alan yayılan modern tesislerinde, geniş ürün gamı, nitelikli iş 
gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile otomotiv ve savunma sanayine 
özel çözümler sunuyor. BMC Pınarbaşı Fabrikası, otobüsten kamyona, 
mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlekli araca kadar pek 
çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını üretebi-
lecek esneklikte çalışıyor. 2.500’ün üzerinde çalışanı ve 300 bin adedi 
geçen araç üretimi ile 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren BMC, 
tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere ka-
dar tüm çözümlerini kendi bünyesinde bulunduruyor.
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The foundations of Turkey’s industry leader company were laid in 1974 
with the initiative of Sabanci Holding and its partners, and under the 
brand name Lassa. The establishment of Brisa dates back to 1988 with 
the partnership of Sabanci Holding and the world’s tyre sector leader 
Bridgestone Corporation, which kick started the journey of the Lassa 
and Bridgestone brands...
Having received the National Quality Award in 1993 we became the first 
Turkish company winning the European Quality Grand Award in 1996 as 
a result of our superior perfomance in business excellence. Today we 
are among Europe’s biggest top seven tyre manufacturing companies.
We add value to our business partners and customers through our 
products and services Celebrating the 40th anniversary of “Turkey’s 
tyre brand” Lassa in 2014, our company continues to pioneer the 
sector and add value to its customers with its main brands namely 
Bridgestone, Lassa, Firestone, Dayton and Kinesis tyre brands, Bandag 
tyre retreading brand, Energizer battery brand, together with Otopra-
tik, Propratik, Lastigim, Lastik Vs. and Speedy signboarded sales and 
services points; Bridgestone Box and “lastik.com.tr” alternative sales 
channels; Road Help (Bridgestone Road Friend Hot Line, Lassa Road 
Help, Filofix), Profleet, Mobilfix and Tyre Hotel (tyre storage service) 
services and Brisa Academy training channel.

Türkiye lastik endüstrisinin lideri olan şirketimizin temelleri, Sabancı 
Holding ve ortaklarının Girişimiyle 1974 yılında Lassa markamızla atıl-
dı. Brisa’nın kuruluşu ile Lassa ve Bridgestone Markalarının yolculu-
ğunun başlaması ise 1988 yılında Sabancı Holding ve dünya lastik sek-
törü lideri Bridgestone Corporation ortaklığına dayanıyor...
1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanan Şirketimiz 1996 yılında 
da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sonucu 
Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi oldu. Aynı za-
manda 2014 yılında başarılı stratejisi ve uygulamaları ile “Strateji Os-
kar”ı olarak bilinen “Hall Of Fame”i aldı.
Ürün ve hizmet markalarımızla iş ortaklarımıza ve müşterilerimize 
değer katıyoruz. Bridgestone, Lassa, Firestone, Dayton ve Kinesis 
lastik markaları, Bandag kaplama ana markalarının yanısıra Otopra-
tik, Propratik, Lastiğim, Lastik Vs., tabelalı satış, hizmet ve servis 
noktaları, Bridgestone Box ve lastik.com.tr alternatif satış kanalları, 
Profleet, Mobilfix ve Lastik Oteli (lastik saklama hizmeti) hizmetleri-
miz ve Brisa Akademi eğitim kanalımız ile sektöre öncülük ediyor ve 
müşterilerimize değer katıyoruz.
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We live in an age of seamless connectivity. Drivers deserve their vehi-
cle to help keep them connected to the information and entertainment 
that helps make their lives better, simpler, more in-touch.  DAIICHI 
helps drivers to access to the information and entertainment they now 
have at work and at home.
Many of our products offer an advanced suite of technology and enter-
tainment services.
Our vision is to empower our customers to maximize their enjoyment 
and customize their in-vehicle entertainment experience – simply and 
with a robust array of choices. Our systems enable drivers and pas-
sengers to interact via touch-screen, steering wheel control or voice 
control with equal ease.
DAIICHI combines high-quality audio and video with smart navigation. 
On top, it supports the latest connectivity options for your smartphone, 
such as Apple, Android, Bluetooth and more.

DAIICHI Elektronik, sürücü ve yolcuların konforunu, sürüş güvenliği-
ni artırmak ve onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla 
araç içi multimedya sistemleri, hoparlör, direksiyon simidi ve geri gö-
rüş kameraları üretmektedir. 
Türkiye, Çin, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Özbekistan olmak üzere 6 
farklı ülkede iş geliştirme temsilcilikleri, üretim tesisi ve AR-GE mer-
kezi bulunan DAIICHI Elektronik, Türk Mühendislerinin geliştirdiği 
teknolojik ürünleri dünya üzerindeki otomobil üreticilerinin hizmetine 
sunmaktadır. 
Dünya ölçeğinde global markalarla yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye’yi 
bütün dünyada temsil eden DAIICHI Elektronik, 50’den fazla otomobil 
modeline navigasyon ve ses-görüntü sistemleri üretmektedir.
DAIICHI Elektronik, Türkiye’de geliştirdiği teknolojileri dünya üzerin-
deki otomobil üreticilerinin hizmetine sunarak, bu alandaki tek Türk 
üretici konumunda yer almanın gururunu yaşamaktadır. 
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Ecoplas Otomotiv AS was established in 2007.
The R&D Center, which was established in 2017 and employs 29 engi-
neers, develops technologies in the following areas;
• Polymer Technologies,
• V2V, V2X Communication Technologies
• Product development activities based on vehicle mitigation,
• Thermoplastic composites,
• Automotive Electronics Applications,
• Wireless energy transmission technologies,
It has the analysis, design and laboratory infrastructure required in the 
above areas.

Ecoplas Otomotiv AŞ 2007 yılında kurulmuştur.
2017 Yılında faaliyete geçen ve 29 mühendisin çalıştığı Ar-Ge Merkezi 
’nde aşağıdaki alanlarda teknolojiler geliştirilmektedir;
• Polimer Teknolojileri,
• V2V, V2X Haberleşme Teknolojileri
• Araç hafifletmeye dayalı ürün geliştirme faaliyetleri,
• Termoplastik kompozitler,
• Otomotiv Elektroniği Uygulamaları,
• Kablosuz enerji iletim teknolojileri,
Yukarıdaki alanlarda ihtiyaç duyulan analiz, tasarım ve laboratuvar 
altyapısına sahiptir.
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Enwair Energy Technologies Corp. has established in Istanbul in or-
der to serve at energy sector since 2015. Enwair’s activity has starded 
to produce anodes, cathodes, polymers and batteries for lithium-ion 
batteries that the company is in the preparation step to introduce the 
first commercial silicon anode into the market. Enwair includes young 
skilled engineers and technicians who are expert on the energy mate-
rials and energy storage with their Master’s degrees and PhDs.

Enwair olarak lityum-iyon bataryaların geliştirilmesi üzerine çalışma-
larımızı sürdürmekteyiz. Bir lityum iyon batarya hücresinde anot ve 
katot elektrotlar dizilmiş ve sarılmış haldedir. Enwair bu elektrotlar-
dan anot olarak grafit yerine silisyum, katot olarak ise hazlihazıraki-
lerden daha yüksek voltajlı Liğ-zengin katot üretmektedir. Ekibimiz 
kimya, malzeme ve enerji branşından lisansüstü eğitim almış 6 kişi-
den oluşmaktadır. 
Enwair bataryanın elektrikli araçlarda kullanılması hedefimiz olmakla 
birlikte, elektronikten elektrikli ev aletlerine, yenilenebilir enerjilerin 
depolanmasından savunma sanayinde kullanımına kadar akla gelebi-
lecek her türlü enerji depolama gerektiren alanda kullanımı mümkün-
dür.
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Founded in 2002, Eteration, an acclaimed technology company with strong R&D, 
offers superior software, project, consultancy, and training services to private and 
public sector companies and institutions operating in Turkey and abroad. 
Eteration has been a world-recognized technology provider for enterprise IT for over 
the last 18 years. Since its inception, the company began to explore innovative solu-
tions and offer open-source tools and frameworks for the enterprise. Eteration de-
velops solutions as a technology partner with the world’s leading companies along 
with consulting services.
Eteration Labs, a division established by Eteration in ITU ARI Teknokent, puts its ef-
fort in this context not just for market dominance; Labs’ great focus lies on inde-
pendent platforms and semi-product platforms for technology development. These 
platforms will enable companies of any range -from start-ups to large enterprises- 
to go further with their technological advancement. With projects such as Eclipse 
WTP and OpenCanvas, Eteration plays a leading role in the evolution of open source 
in automotive and cloud native enterprise. 
Combining strong IT architectural knowledge with the latest cloud technologies, 
Eteration develops innovative products and semi-products for automotive indus-
try (autonomous vehicles and other information flows) by working on topics such 
as technology platforms, artificial intelligence, internet of things, machine learning 
with its high technology infrastructure and experience. This is how Eteration lever-
age that experience to deliver world-class offerings and solutions that benefit its 
customers.
Eteration continues to work with international and local institutions and companies 
in several internationally funded programs with great enthusiasm. The Focused re-
search and development approach is an integral part of Eteration’s company strate-
gy and is the source of its competitiveness and experience. Eteration’s utmost goal 
is to bring Turkey into an elite league of countries in the technology world

2002 yılında kurulan Eteration, güçlü bir Ar-Ge’ye sahip teknoloji şirketi kimliğiyle 
Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü şirket ve kurumla-
rına üstün yazılım, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Eteration, son 18 yılda kurumsal BT için dünya çapında projelere imza atmış bir 
teknoloji sağlayıcısıdır. Şirket, kuruluşundan bu yana kurumsal dünya için yenilikçi 
çözümlerini açık kaynak araçlar ve altyapılarla oluşturmaya ve sunmaya devam et-
mektedir. Eteration, danışmanlık hizmetleri ile birlikte dünyanın önde gelen şirket-
leri ile teknoloji ortağı olarak çözümler geliştirmektedir.
İTÜ ARI Teknokent’te Eteration tarafından kurulan bir özel bölüm olan Eteration 
Labs, çalışmalarını sadece ticari odaklı pazar hakimiyeti kurmaktan ziyade, bağım-
sız teknoloji platformları ve yarı ürün platformlarına odaklanıp teknolojik gelişimi 
amaçlayarak gerçekleştirmektedir. İlgili platformlar, start-up’lardan dev işletmele-
re kadar tüm şirket ve kurumlara, en üstün teknolojiyi kullanmalarına yardımcı ola-
rak onların daha ileriye gidebilmelerini sağlayacaktır. Eclipse WTP ve OpenCanvas 
gibi projeleriyle Eteration, otomotiv sektöründe ve kurumsal bulut dünyasında açık 
sistemlerin kullanılmasının önünü açan önemli bir rol oynamaktadır. 
Güçlü BT mimari ve yazılım geliştirme bilgisini en son bulut teknolojileriyle birleşti-
ren Eteration, yüksek teknoloji altyapısı ve uzun yıllara dayanan deneyimi ile tekno-
loji platformları, yapay zeka, nesnelerin interneti, makine öğrenimi gibi konularda 
odaklı çalışarak otomotiv sektörüne (otonom araçlar ve farklı iş/bilgi akışları üze-
rinde) yenilikçi ürünler ve yarı ürünler geliştirmeye devam etmektedir.  
Eteration, uluslararası ve yerel kurum/şirketlerle uluslararası fonlarla desteklenen 
programlarda büyük bir coşku ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Odaklı 
araştırma ve geliştirme yaklaşımı Eteration şirket stratejisinin ayrılmaz bir parça-
sı, şirketin rekabet gücünün ve deneyiminin de kaynağıdır. Eteration’ın en büyük 
hedefi, Türkiye’nin teknoloji dünyasında elit ülkeler liginde hak ettiği yeri almasına 
katkıda bulunmaktır.
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With its +50 years of experience, Farplas is a leading automotive Tier1 
company which produces plastic systems for the global and local au-
tomotive OEMs. As an active member of the smart mobility ecosystem, 
Farplas designs, develops and manufactures vehicle sub-assemblies 
and provides innovative solutions to the mobility ecosystem and imple-
menting multi-sided business models with its stakeholders within Tur-
key and around the world. Core competencies of Farplas for manufac-
turing vehicle sub-assemblies are material improvement, product and 
process engineering, painting & coating, mold design, prototyping and 
test & analysis. As being a player of smart mobility ecosystem, Farplas 
considers the concept of mobility as a whole that includes connected, 
autonomous, shared and electrical (CASE) vehicles. With its several 
entrepreneurships and incubations, the missions and focuses of Farp-
las are investing in technologies and business model innovations that 
are transforming transportation, creating solutions for urban mobility, 
charging systems for electric vehicles and micromobility solutions and 
connected car platform that processes car data to enable smarter and 
more efficient transportation.
Co-developing with OEMs (Fiat, Renault, Hyundai, Toyota, Volvo, Ford, 
Mercedes-Benz), telecommunication companies (Turkcell) and re-
search institutions (Fraunhofer IAO, AZL) and many more, Farplas is a 
solution partner with skilled human resources, 6 manufacturing sites 
(Turkey (4), Croatia (1) and Romania (1)), 2 technical offices (Korea and 
France) and 2 R&D centers. 

Küresel ve yerel ölçekli otomotiv ana sanayisi için plastik sistemlerin üre-
timini yapan Farplas, 50 yıllık tecrübesiyle otomotiv sektörünün lider teda-
rikçilerinden birisi konumundadır. Türkiye ve dünya genelinde, ulaşım eko-
sisteminde aktif bir oyuncu olarak, iç/dış trim ve IP modüllerinin tasarımı, 
geliştirmesi ve üretmesi yetkinliklerine sahip olmasının yanı sıra akıllı ula-
şım ekosistemine sunduğu yenilikçi çözümler, Farplas’a tüm paydaşlarıyla 
birlikte çok taraflı iş modellerini hayata geçirme imkanını vermektedir. Mal-
zeme geliştirme, ürün ve süreç mühendisliği, boyama – kaplama, kalıp tasa-
rımı, prototipleme ve test – analiz yetkinlikleri, Farplas’ın plastik sistemlerin 
üretilmesindeki ana yetkinlikleridir. Akıllı ulaşım ekosisteminin paydaşların-
dan birisi olarak Farplas, akıllı ulaşım sistemini bağlantılı, otonom, payla-
şımlı ve elektrikli araçlar olarak tüm çerçeveden ele alırken hayata geçirdiği 
iç girişimleri çerçevesinde odak noktasını, ulaşım dünyasının dönüşümünü 
sağlayan teknolojilere ve iş modellerine yatırım yapmak, kent ulaşımına ya-
ratıcı çözümler sunmak, elektrikli araçlar ve mikromobilite çözümleri için 
şarj sistemleri geliştirmek ve araçlardan topladığı veriler ile daha akıllı ve 
verimli bir ulaşım sağlayan bağlantılı araç platformu geliştirmek olarak be-
lirlemiştir.
Fiat, Renault, Hyundai, Toyota, Volvo, Ford, Mercedes Benz, Otokar, Temsa, 
Karsan gibi yerel ve küresel ölçekli ana sanayi şirketleri, bir telekom şirketi 
olan Turkcell ve alanlarında öncü olan Fraunhofer IAO, AZL araştırma ens-
titüleri gibi daha birçok paydaşı ile birlikte çözümler geliştiren Farplas, ye-
tenekli insan kaynağı, Türkiye, Hırvatistan ve Romanya’da bulunan 6 üretim 
tesisi, Kore ve Fransa’da bulunan 2 teknik ofisi ve 2 Ar-Ge merkezi ile bölge-
sine ve dünyaya katkı sunmaktadır.
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FEV Turkey, was founded in 2011 aiming to contribute to the research 
and development (R&D) of national vehicle and motor industry and 
carries on its activities at the Istanbul offices of ITU ARI Technocity 
and Technopark, as of today. FEV Turkey, with its expert staff having 
international experience in the field, offers professional engineering 
services to engineering and R&D projects in vehicle and propulsion 
systems in Turkey and in the world.
FEV Turkey’s areas of expertise
Engine, Powertrain and Vehicle Design; Engine, Powertrain and Vehi-
cle Simulation; Vehicle Integration; Engine/Vehicle Performance and 
Emission Calibration; Software, Function and Algorithm Development; 
Software Integration and Testing; Functional Safety (ISO 26262); Elec-
trical and Electronic System Design; Human Machine Interface (HMI) 
Design; Electronic Hardware Design; Electric and Hybrid Vehicles; 
Battery and Battery Management Systems; Smart Tools; Driver Sup-
port Systems; Artificial Intelligence and Machine Learning; Autono-
mous Driving

FEV Türkiye, ulusal araç ve motor endüstrisinde araştırma ve geliş-
tirme (Ar-Ge) çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyerek 2011 yılında 
kurulmuş ve faaliyetlerine bugün itibari ile İTÜ ARI Teknokent ve Tek-
nopark İstanbul ofislerinde devam etmektedir. FEV Türkiye, alanında 
uluslararası tecrübeye sahip uzman kadrosu ile Türkiye ve dünyada-
ki araç ve itki sistemleri alanındaki mühendislik ve Ar-Ge projelerine 
profesyonel mühendislik hizmeti sunmaktadır.
FEV Türkiye’nin uzmanlık alanları
Motor, Güç Aktarma Organları ve Araç Tasarımı; Motor, Güç Aktar-
ma Organları ve Araç Simülasyonu; Araç Entegrasyonu; Motor/Araç 
Performans ve Emisyon Kalibrasyonu; Yazılım, Fonksiyon ve Algorit-
ma Geliştirme; Yazılım Entegrasyonu ve Test; Fonksiyonel Güvenlik 
(ISO 26262); Elektrik Elektronik Sistem Tasarımı; İnsan Makina Ara-
yüz (HMI) Tasarımı; Elektronik Donanım Tasarımı; Elektrikli ve Hibrit 
Araçlar; Batarya ve Batarya Yönetim Sistemleri; Akıllı Araçlar; Sürücü 
Destek Sistemleri; Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi; Otonom Sürüş
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Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.), is a publicly traded (18%) com-
pany, where Ford Deutschland Holding GmbH (41%) and Koç Holding 
A.Ş.(41%) have equal shares. Ford Otosan, being one of the top 3 export-
ing companies of Turkey since 2004, has achieved 8 consecutive years 
automotive industry championship and is Turkey’s export champion for 
4 years in a row. The leadership also continued in 2018 by the export of 
vehicles and spare parts to 94 countries in 5 continents worth 5.7 billion 
USD. Ford Otosan, operating in 3 main centers with its Gölcük and Yeniköy 
Plants in Kocaeli, İnönü Plant in Eskişehir, Sancaktape R&D Center and 
Spare Parts Warehouse in İstanbul, employs almost 11,000 people. Ford 
Otosan is the most valuable automotive company in Borsa İstanbul.
Ford Otosan has the biggest and most capable R&D organisation of the 
Turkish automotive industry in Turkey with its R&D engineer staff of 1,100 
people. Ford Otosan R&D Center is the global hub for heavy commercial 
vehicles and related powertrains and also global spoke for light commer-
cial vehicle development and diesel powertrain engineering.
Ford Otosan, established in 1959, with its production capacity of 455,000 
commercial vehicles and 75,000 engines and 140,000 powertrains by the 
end of 2018, is the biggest commercial vehicle production center of Ford 
in Europe. Within the evaluation carried among the plants of Ford Motor 
Company, Kocaeli and İnönü plants are shown as one of the “Best Vehicle 
Production Centers”.

Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.), Ford Deutschland Holding 
GmbH (%41) ve Koç Holding’in (%41) eşit oranda  hisse sahibi oldukları 
halka açık (%18) bir şirkettir. 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en faz-
la ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan, son 8 yıldır 
otomotiv sektörü ihracat şampiyonu ve son 4 yıldır Türkiye ihracat 
şampiyonu olma başarısını göstermektedir. 2018 yılında da 5 kıtada 
94 ülkeye yaptığı 5,7 milyar dolar tutarındaki araç ve parça ihracatı ile 
Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur. Kocaeli’deki Gölcük ve Yeniköy 
Fabrikaları, Eskişehir’deki İnönü Fabrikası, İstanbul’daki Sancaktepe 
Ar-Ge Merkezi ve Yedek Parça Deposu ile 3 ana merkezde faaliyet 
gösteren Ford Otosan, 11.000’e yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. 
Ford Otosan, Borsa İstanbul’ daki en değerli otomotiv şirketidir.
Ford Otosan, 1.100 kişilik Ar-Ge mühendisi kadrosuyla Türkiye’nin oto-
motiv sektöründeki en büyük ve en yetkin Ar-Ge organizasyonuna sa-
hiptir. Ford’un ağır ticari araçlarının, ilgili dizel motorlarının ve motor 
sistemlerinin küresel mühendislik merkezi, Ford’un hafif ticari araç 
tasarım ve mühendisliğinin destek merkezi konumundadır.
1959’da kurulan Ford Otosan, 2018 yılı sonu itibariyle 455 bin ticari araç 
ve 75 bin adet motor ve 140 bin adet aktarma organı üretim kapasite-
si sayesinde Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi ko-
numundadır. Kocaeli ve İnönü Fabrikaları, Ford fabrikaları arasındaki 
değerlendirmelerde Ford’un “En İyi Araç Üretim Merkezleri” arasında 
gösterilmektedir.
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GCS TEST, with its expert engineer staff, works in the fields of test-
ing, auditing, national/international legislation follow-up, regulation 
training and type approval certification in many sectors, primarily au-
tomotive, and serves as a solution partner to its customers. GCS TEST 
is assigned as the technical service in all categories (A, D-17025; B, 
D-17020; C-17021) including full vehicle type approval by the German 
Type Approval Agency KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), one of the most 
important and prestigious organizations in Europe. Apart from Ger-
many, can provide type approval service from the authorities in many 
countries. Our expert engineering staff provides manufacturers with 
Test Reports and Type Approvals issued in accordance with European 
Union and United Nations regulations. Together with our national and 
international partners and technological test equipment, we provide 
impartial and reliable service in all certification, test and legislation 
follow-up stages of vehicles and vehicle parts of manufacturers.

GCS TEST, uzman mühendis kadrosu ile birlikte otomotiv başta olmak 
üzere birçok sektörde test, denetim, ulusal/uluslararası mevzuat ta-
kibi, regülasyon eğitimi  ve tip onay belgelendirme alanlarında çalış-
makta, müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. GCS 
TEST, Avrupa’nın en önemli ve prestijli kuruluşlarından olan Almanya 
Tip Onay Kuruluşu KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) tarafından tam araç 
tip onayı dahil tüm kategorilerde (A, D-17025 ; B, D-17020 ; C-17021) 
teknik servis olarak atanmıştır. Almanya’nın dışında birçok ülke oto-
ritesinden de  tip onayı hizmeti verebilmektedir.  Uzman mühendislik 
kadromuz, üreticilere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yönetme-
liklerine göre yayınlanan Test Raporları ve Tip Onayları sunmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası partnerlerimiz ve teknolojik test cihazlarımız ile 
birlikte üreticilerin araç ve araç parçalarına yönelik tüm belgelendir-
me, test ve mevzuat takibi aşamalarında tarafsız ve güvenilir hizmet 
vermekteyiz.
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HİDROMEK, a globally known manufacturer of construction machinery, was found-
ed in Ankara in 1978. The founder of HİDROMEK, Hasan Basri Bozkurt, started with 
producing attachments for agricultural tractors.  This initiative was moved further 
in the following years and the first construction machine ever designed by Turkish 
engineers was produced. The product range was expanded in time, which led to the 
growth of HİDROMEK. Today, HİDROMEK has around 2000 employees. Backhoe load-
ers, hydraulic excavators, wheel loaders, motor graders and soil compactors are 
manufactured in six production facilities including 4 factories in Ankara, 1 factory in 
İzmir and 1 factory in Thailand. The new production facility located in an area of 1.4 
million m2 in Ankara has been continuing. 

HİDROMEK, whose machines work in more than 100 countries on 5 continents, per-
forms the management of international authorized dealers and provides sales and 
after sales services through international sales and after sales service centers such 
as HİDROMEK WEST in Barcelona, Spain, HİDROMEK RUSSIAN in Krasnodar, Russia 
and HİDROMEK JAPAN in Sagamihara, Japan.

Creating the difference in design of construction machinery, HİDROMEK has crowned 
its accomplishment with many awards. As of today, HİDROMEK is the winner of total-
ly 18 design awards, which are internationally prestigious.

HİDROMEK is the first and only Turkish machinery manufacturer which is on the “Yel-
low Table 2018” list of media institution KHL Group, which provides information to the 
whole world in respect of construction machinery and sets a reference for the whole 
industry, and the list contains the largest construction equipment manufacturers in 
the world. As per figures declared by IMDER (Türkiye Construction Equipment Dis-
tributors and Manufacturers Association), HİDROMEK has been the market leader in 
Turkey for the past 11 years for backhoe loader sales, for the past 8 years for excava-
tor sales, and for the past 2 years for motor grader sales.

HİDROMEK, 1978 yılında Ankara’da kurulmuştur, şu an dördü Anka-
ra’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere altı üretim tesisinde 
kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder 
ve toprak silindiri üretimi yapmaktadır. 
Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesinde 1.4 Milyon m²’yi 
aşkın sanayi parseli üzerinde inşaatı devam eden HİDROMEK Üretim 
Üssü’nde, ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında ise daha 
önce ithal ettiği şanzıman, aks ve hidrolik redüktör gibi ana kompo-
nentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde yapmaktadır.
Dünyada 5 kıtada 100’ün üzerinde ülkede makineleri çalışan HİDRO-
MEK, yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi, satış ve satış sonrası hizmet-
lerini yürütmek üzere İspanya’da HİDROMEK WEST, Rusya’da HİDRO-
MEK RUS, Tayland’da HİDROMEK CE ve Japonya’da HİDROMEK JAPAN 
firmalarını kurarak faaliyete geçirmiştir.
İş makinesi tasarımı konusunda fark yaratan HİDROMEK, bu başarısını 
birçok ödülle taçlandırmıştır. HİDROMEK şu an, uluslararası düzeyde 
prestije sahip, toplam 17 adet tasarım ödülünün sahibidir. 
İş makineleri konusunda tüm dünyaya bilgi tedariki sağlayan ve sek-
töre referans oluşturan basın kuruluşu KHL Group’un, dünyada iş 
makineleri üreten en büyük firmaların sıralandığı uluslararası “Yellow 
Table 2018” listesinde yer alan ilk ve tek Türk makine üreticisi HİDRO-
MEK olmuştur. Bunun yanında, HİDROMEK, İMDER (Türkiye İş Makina-
ları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan verilere 
göre Türkiye’de son 10 yıldır kazıcı yükleyici, son 7 yıldır hidrolik eks-
kavatör ve ilk kez motor greyder satışlarında pazar lideridir.
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Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda 
motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 
1992 yılında %50 - %50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. 
adı altında kuruldu. 
21 Eylül 1996´da Gebze Şekerpınar’da temeli atılan Honda Türkiye Fab-
rikası’nın inşaatı 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve deneme üre-
timine geçildi. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin 
seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda 
Türkiye A.Ş. olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
Gebze Şekerpınar´da bulunan fabrika, Honda´nın Avrupa´daki ikin-
ci otomobil üretim tesisidir. Honda Gebze fabrikası toplam olarak 
292.297 m2 alan üzerine kurulmuştur. 2007 yılı içinde üretim kapasite 
arttırma çalışmalarına başlayan fabrikanın üretim tesisleri ve ofisleri 
içeren kapalı alanlar toplamı 80.000 m2’ye ulaşmıştır. Araç sevkiyat 
sahası, motosiklet eğitim alanı ve yolların oluşturduğu açık alanlar ise 
212.297 m2’dir. 
Honda Türkiye A.Ş. olarak vizyonumuz maksimum otomobil üretim 
kapasitesine ulaşmanın yanı sıra Türkiye, Avrupa ve komşu ülkelere 
otomobil ve satış sonrası hizmetleri sağlayarak Avrupa’nın iki Honda 
otomobil üretim ve dağıtım merkezinden biri olmak ve Türkiye’de kur-
duğumuz başarılı otomobil ve motosiklet satış ve pazarlama ağımızı 
geliştirerek devam ettirmektir. Kurucumuz Soichiro Honda gibi, biz 
de hayal kurmaktan vazgeçmiyoruz. 

Honda Turkey responsible for the manufacturing, import and exporting of 
Honda passenger cars and for the import and marketing of Honda motorcy-
cles was founded in 1992 under the name Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. 
with a partnership of 50% - 50%. 
The construction of Honda Turkey Factory, the foundations of which were 
laid down on September 21, 1996 in Şekerpınar, Gebze, has been completed 
within a very short period of time of 14 months and, the trial production has 
commenced. Starting the mass production of Honda Civic model vehicles as 
from the end of 1997, the company has continued its business operations un-
der the name Honda Türkiye A.Ş. with a 100% capital from Honda Motor Co. 
as from January, 2003. 
This factory located in Şekerpınar, Gebze is the second automobile manufac-
turing facility of Honda in Europe. Honda’s factory in Gebze is established on 
a total area of 292,297 m2. Starting to make efforts intended to increase the 
capacity in 2007, the factory’s total indoor areas containing the manufac-
turing facilities and offices have reached 80,000 m2. And the outdoor area 
consisting of the area of shipment of vehicles, motorcycle training areas and 
roads is 212,297 m2. 
Our vision at Honda Türkiye A.Ş. is to be one of the two automobile manu-
facturing and distribution centers of Honda in Europe by reaching the max-
imum capacity of manufacturing automobiles and, offering automobile and 
after-sales services in Turkey, Europe and neighboring countries and, fur-
ther improve our successful automobile and motorcycle sales and market-
ing network in Turkey. Just like our founder Soichiro Honda, we never give up 
dreaming. 

47



INFOTRON 

48



www.infotron.com.tr

The mission of infoTRON is to add value to its customers and to increase personal 
knowledge, talent and cooperation by using existing high technology or by creating 
the new technologies required, providing the best product or service as soon as pos-
sible.
infoTRON is investing in the hardware and software technologies required to deliver 
the best solution to its customers in the shortest possible time and it has many high 
technologies within it. infoTRON is constantly improving its technology with its var-
ious personnel trainings. InfoTRON, which undertakes important responsibilities in 
various projects around the world, has ISO 9001: 2015 quality certificate.
infoTRON’s solution and service portfolio; Product Development technologies such 
as Industrial Design, Engineering, 3D Printing, Reverse Engineering, CAD / CAM, Soft-
ware Development, Consulting, and Product Lifecycle Management (Dassault Sys-
temes Ürün PLM), and Virtual Reality, until the establishment of real-time systems 
and structures for Simulation systems. It consists of a wide range. With its deep in-
dustrial knowledge and innovative approaches, infoTRON’s expert technology team 
is constantly striving to improve the business processes of its customers continu-
ously. In partnership with world-leading companies such as Stratasys, Dassault Sys-
temes, where it is a solution partner, infoTRON: 
• To provide the latest technology products and solutions to their customers for 

more effective business efficiencies,
• To implement 3-D technologies and concepts for Yarat knowledge-based economy 

“targeted solutions in accordance with the basic predictions of the customers and 
the promise of the brand‘ We are creating the 3-D Together Future uyumlu,

• It aims to provide sustainable added value to its stakeholders, customers and Turk-
ish society through sustainable growth, progress and innovation.

infoTRON müşterilerine en iyi çözümü, en kısa sürede sunmak için 
gerekli  donanım ve yazılım teknolojilerine yatırımlar yaparak en son 
yüksek teknolojiye sahip çözümleri bünyesinde barındırmaktadır. in-
foTRON çeşitli personel eğitimleri ile teknolojisini sürekli yenileme-
siyle, günden güne kendini geliştirmektedir.  infoTRON’un çözüm ve 
hizmet portföyü; Endüstriyel Tasarım, Mühendislik, 3D Printing, Tersi-
ne Mühendislik, CAD/CAM gibi Ürün Geliştirme teknolojilerinden Yazı-
lım Geliştirme, Danışmanlık, ve Ürün Yaşam Döngüsü yönetimi (PLM), 
ve Sanal Gerçeklik, Simülasyon sistemlerine yönelik gerçek-zamanlı 
sistem ve yapıların kurulmasına kadar geniş bir yelpazeden oluşmak-
tadır.  Derin endüstriyel bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımları ile infoT-
RON’un uzman teknoloji ekibi, müşterilerinin iş süreçlerini daha iyiye 
doğru sürekli geliştirmek çabası içindedirler. Çözüm ortağı olduğu, 
her biri konusunda dünya lideri olan şirketlerle işbirliği ile birlikte in-
foTRON :
• Daha etkin iş verimlilikleri için müşterilerine en son teknoloji ürün-

lerini ve çözümlerini sağlamayı,
• Müşterilerinin temel öngörüleriyle ve markasının “Birlikte Geleceği 

3 Boyutlu Yaratıyoruz” vaadiyle uyumlu olarak ‘bilgi tabanlı ekono-
mi’ hedefli çözümlere yönelik 3 boyutlu teknolojileri ve kavramları 
uygulamayı,

• Sürdürülebilir büyüme, ilerleme ve inovasyon ile paydaşlarına, 
müşterilerine ve Türk toplumuna sürdürülebilir katma değer sağ-
lamayı hedeflemektedir.
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Leaving 50 years behind in the Turkish automotive industry, Karsan in 
its way from production to the world’s leading automotive giants to the 
development of its own branded products in the field of public trans-
port, continues its marketing, sales and after-sales services with its 
extensive service network.  Karsan has been producing commercial 
vehicles with 100% local capital since 1981 and its factory in Hasan-
ağa, Bursa has a structure capable of producing 18,200 vehicles per 
year in a single shift. Designed to produce all kinds of vehicles from 
cars to trucks, from minivans to buses, Hasanağa Factory is located 
30 km away from Bursa city center and is located on a total area of 206 
thousand square meters with 90 thousand square meters closed area. 
With its innovative brand DNA and its mission of producing sustainable 
solutions, Karsan continues its activities by closely following the in-
novations in the electric vehicle technology that the future needs and 
enriching its product range with each passing day. Karsan today pro-
duces new H350 light commercial vehicles for Hyundai Motor Company 
(HMC), 12-18m buses for BredaMenarinibus and Karsan JEST under its 
own brand. Karsan also produces Karsan branded 8m accessible ATAK 
and STAR buses as a solution to the changing needs of cities’ public 
transportation systems.

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, dünyanın önde 
gelen otomotiv devleri için üretimden, toplu taşımacılık alanında ken-
di markalı özgün ürünlerini geliştirmeye uzanan yolculukta, yaygın 
hizmet ağı ile pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdü-
rüyor.1981 yılından bu yana %100 yerel sermaye ile ticari araç üretimi 
gerçekleştiren Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada 
yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Otomobilden kamyo-
na, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte 
tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzak-
lıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 206 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde yer alıyor. İnovatif marka DNA’sı ve sürdürülebilir çö-
züm üretme misyonu ile Karsan, geleceğin ihtiyacı olan elektrikli araç 
teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarına hızla 
devam ediyor ve her geçen gün ürün gamını zenginleştiriyor.Karsan 
bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araç-
larını, BredaMenarinibus için 12-18m otobüsleri ve kendi markası altın-
da Karsan JEST‘in üretimini gerçekleştiriyor. Karsan ayrıca şehirlerin 
toplu taşımacılık sistemlerindeki değişen ihtiyaçlara çözüm olarak 
Karsan markalı 8m erişilebilir ATAK ve STAR otobüslerini üretiyor. 
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Kayten Technology was founded in 2007 by Tahir Tenbih in Böblingen, 
Germany. In 2013, with the opening of its branch in Erciyes Teknopark 
in Kayseri, it currently operates in Germany and Turkey with over 20 
employees in total.
Kayten, operating in the fields of engineering and technology, has in-
vested a significant part of its revenue into R&D (Research and Devel-
opment) activities. Continuing R&D activities for a long time in the field 
of IoT (Internet of Things), Kayten manufactures location-based wire-
less solutions based on specific BLE (Bluetooth Low Energy) technol-
ogy requirements and offers products in Turkey and the world market.
Kayten, with its embedded system solutions, provides software devel-
opment services and works for the leading brands in the german auto-
motive industry.

Kayten, 2007 yılında Almanya’ da Böblingen/Stuttgart’ da Tahir Ten-
bih tarafından kurulmuştur. 2013 yılında Türkiye ofisi Kayten Teknoloji 
olarak Erciyes Teknopark’ ta faaliyete geçmiştir.

Kayten Teknoloji otomotiv sektöründe temel olarak AUTOSAR Plat-
formunda ECU yazılımı geliştirme, geliştirilmiş yazılımın Unit Testing 
ve Functional Safety  çalışmalarının ISO 26262 standartlarında yapıl-
ması hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda ASIL B, C ve D testlerini 
gerçekleştirebilmektedir. Bugüne kadar sektöre yön veren Daimler, 
Audi, Porsche, FORD AG gibi OEM firmalarına ve Kristronics, Bor-
gWarner, AKKA (MBTech), Primove (Bombardier) gibi 1-Tier firmalarla 
gerçekleştirilmiş işler bulunmaktadır. Bunlarla birlikte, OEM’lere ve 
ana tedarikçilere AR-GE projelerinde otomotiv sektöründeki derin 
bilgi birikimi ile danışmanlık ve mühendislik dış kaynak kullanım hiz-
metleri de vermektedir. Kayten Teknoloji şu güne kadar Body Control 
Modul, Central Gateway Unit, Battery Management System ve diğer 
çeşitli bileşenlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kayten, bilişim 
sektöründeki özellikle kablosuz bağlantılar alanındaki uzmanlığı ile 
de Bağlantılı Arabalar (Connected Car) ve V2X gibi yenilikçi sistem-
lerle ilgili de Avrupa’da aktif olarak çalışmalarda yer almaktadır.
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Konzek Technology has been developing solutions by using up-to-date 
software and hardware technologies in the fields of Artificial Intelli-
gence MES, Artificial Intelligence Applications, Environment Monitor-
ing and Energy Management Solutions, System Automation and Con-
trolling Process which are compatible with Industry 4.0.

Konzek Teknoloji, yerli Ar-Ge ekibiyle, güncel teknolojileri kullanarak 
yapay zekâ destekli MES çözümleri, Yapay Zeka Uygulamaları, Ortam 
izleme ve Enerji Yönetimi Çözümleri, Sistem Otomasyonu ve Proses 
Kontrol alanlarında Endüstri 4.0 uyumlu yazılım ve donanım çözümle-
ri geliştiren teknoloji şirketidir.
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Leo Engineering, founded in 2015, is an automotive enterprise that 
works on autonomous systems and advanced driver-assistance sys-
tems. Leo Engineering provides end-to-end engineering services to 
automotive customers operating in civilian and military fields with 
the competent engineering staff working on hardware, software, al-
gorithm, and simulation design required to ensure autonomy, create 
autonomous research vehicle platforms. In the levels ranging from 
semi-autonomous to full autonomy for customer needs, Leo Engineer-
ing realizes vehicle adaptations (passenger vehicles, electric service 
vehicles, buses, trucks, military vehicles, etc.) with different sensors 
and system variations. In addition to these services, Leo Engineering 
has already started to export with its commercialized products for the 
automotive industry and carry out the necessary preparations to in-
crease the company presence in the global market in the near term.

Leo Mühendislik 2015 yılında kurulmuş, otonom sistemler ve ileri sü-
rüş destek sistemleri üzerine çalışmakta olan bir otomotiv girişimidir. 
Otonomiyi sağlamak için gerekli olan donanım, yazılım, algoritma ve 
simülasyon tasarımı üzerine çalışan yetkin mühendislik kadrosu sa-
yesinde sivil ve askeri alanlarda faaliyet gösteren otomotiv müşteri-
lerine uçtan uca mühendislik hizmetleri sunabilmekte, otonom araş-
tırma araç platformları oluşturabilmekte, müşteri gereksinimlerine 
yönelik yarı otonomdan tam otonomiye kadar değişen düzeylerde, 
farklı sensör ve sistem varyasyonları ile araç adaptasyonları (binek 
araç, elektrikli hizmet araçları, otobüs, kamyon, askeri araç vb.) ger-
çekleştirebilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra, yine otomotive yöne-
lik ticarileşmiş ürünleri ile halihazırda ihracat yapmaya başlamıştır ve 
yakın vadede global pazardaki varlığını arttırmak için gerekli hazırlık 
çalışmalarını yürütmektedir.
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Since 2010, Novosim Engineering has been concentrating on the de-
velopment of novel products and providing engineering services in 
automotive and defence industry. A recent product is a AVAS system 
(acoustic vehicle alerting system- patent pending) which meets FM-
VSS-141 and R-138 regulations. 
For axle and transmission (transfer case) sub-systems, Novosim pro-
vides turn- key dynamometer systems in order to validate the durabil-
ity and NVH attributes in a lab environment. For these systems, con-
trols, user interface and post process software is developed in house.
Till now, we have exported services and products to China, US and It-
aly and still working on the development of value added products for 
related industries.

Kurulduğu 2010 yılından bugüne, otomotiv ve savunma sanayine yö-
nelik katma değerli ürünler geliştirmekte ve mühendislik danışman-
lık hizmetleri sunmaktadır.  Elektrikli araçlar için FMVSS-141 ve R-138 
standartlarına uygun olacak şekilde bir yaya uyarı sistemi (AVAS- Pa-
tent bekliyor) ürünü bulunmaktadır. 
Aks ve dişli kutusu alt sistemleri için, dayanım ve gürültü beklenti-
lerinin laboratuvar ortamında değerlendirmesine imkan verecek test 
sistemleri çözümü sunmaktadır. Kontrol, kullanıcı arayüzü ve sinyal 
işleme yazılımları firma bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Bugüne kadar Türkiye dışında Çin, Kuzey Amerika ve İtalya’ya mühen-
dislik hizmeti ve ürün ihracatı gerçekleştirilmiş olup, halen ithal ika-
me ve ihraç potansiyeli olan katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde 
görev almaktadır.
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Ortem, which has left behind 21 years in the automotive industry, has 
been exporting to 39 countries. Currently, they have a product range of 
50 pieces and have been developing solutions for companies such as: 
Mercedes, Temsa, Otokar, Karsan, BMC, Iveco, Akia, Isuzu, Ford, Fiat, 
Volkswagen and Renault. These are the major players in the national 
and global markets. 
Ortem; one of United Group’s strong subsidiaries in the field of tech-
nology, was established in 1998 at TÜBİTAK-MAM Teknopark. In 2019, 
they moved to “Bilişim Vadisi” which was established with the support 
of the Ministry of Industry and Technology. Ortem is the sole manufac-
turer of ECU (Electronic Control Units) in Turkey on automotive elec-
tronics. They research, develop and manufacture domestic electronic 
products such as Multiplexer Range and oMUX. These products per-
form functions such as: door, signal, wiper engines, air conditioning 
engine and window lifting/lowering. They also produce the oCAN PC 
interface program which, monitors messages located on CAN line, 
tachograph, signal converters and instrument panels. 
At Ortem’s R&D center they develop and analyse technology to advance 
the needs of the  automotive industry. Ortem focuses and places im-
portance on product safety and customer “satisfaction” while bringing 
environmental awareness.

Otomotiv sanayinde 21 yılı geride bırakan Ortem, 50 adet ürün gamı 
ile 39 ülkeye ihracat yapmakta,  ulusal ve global pazarların en büyük 
markaları olan Mercedes, Temsa, Otokar, Karsan, BMC, Iveco, Akia, 
Isuzu, Ford, Fiat, Volkswagen, Renault gibi firmalar için çözümler ge-
liştirmektedir. 
United Group AŞ.’nin teknoloji alanındaki güçlü iştiraklerinden olan 
Ortem, 1998 yılında TÜBİTAK-MAM Teknopark’ da kurulmuştur. 2019 
yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulan Bilişim Vadi-
si’ne taşınmıştır. Otomotiv elektroniğinde Türkiye’nin tek ECU (Elekt-
ronik Kontrol Üniteleri) üreticisidir. Araç üzerinde yer alan kapı, sinyal, 
silecek motoru, klima motoru, cam kaldırma/indirme gibi fonksiyon-
ları yerine getiren Multiplexer Ailesi - oMUX ürünleri ile CAN hattında 
bulunan mesajları monitör eden oCAN PC arayüz programını, takog-
raf, sinyal dönüştürücüler ve gösterge panelleri gibi yerli elektronik 
ürünlerini araştırıp - geliştirmekte ve üretmektedir. 
Ortem, otomotiv sanayinde geleceğin ihtiyacı olan teknolojileri analiz 
ederek, bünyesinde bulunan Ar- Ge merkezinde araştırma,  geliştir-
me çalışmalarına devam etmektedir. Gelişen üretim teknolojisini uy-
gulayarak ürün güvenliğine önem vermekte, çevre duyarlılığı ilkelerini 
benimseyerek,  müşterilerine “memnuniyet” odaklı hizmetler sunma-
ya devam etmektedir. 
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2004 yılında kurulan ve faaliyetlerini İTÜ Ayazağa yerleşkesinde ger-
çekleştiren OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Mer-
kezi), Emisyon Laboratuvarı ve Mekanik Laboratuvarları’nda; araç ve 
güç aktarma organları, titreşim ve akustik, dayanım ve ömür testleri 
alanlarında mühendislik çözümleri sunmaktadır. OTAM, İTÜ MEAM’ın 
da işletilmesini üstlenerek; elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-oto-
nom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt 
elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın 
şartlarda simülasyon tabanlı test gibi alanlara yönelik yetkinliklerini 
de artırmıştır. 

The Automotive Technologies Research and Development Center 
(OTAM) founded in 2004 and operating in the ITU Ayazağa premises of-
fers engineering solutions in the fields of vehicle power trains, vibra-
tion and acoustics, endurance and life cycle tests in its Emission Lab-
oratory and Mechanics Laboratory. OTAM has assumed the business 
management of the ITU MEAM and, further increased its competencies 
in the fields of electric and hybrid vehicles, connected-autonomous 
vehicles, development of battery management and charging systems, 
development electric motors for vehicles and simulation-based tests 
for vehicles on real-like road conditions.
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One of the companies of Koç Group, Otokar has been providing solu-
tions special to the needs of the customers with its own technology, 
design and applications since 1963. It is operating with over 2000 em-
ployees at the factory built on a land of 552,000 m2 in Sakarya. Otokar 
has been manufacturing buses for public transportation, semi-trailers 
for transportation and logistics industry and tracked armoured vehi-
cles and tactical armoured vehicles for the defense industry. Being a 
leader in the bus industry and the land vehicles in the defense industry 
in Turkey, Otokar is the main contractor in the “Design and Prototype 
Development Project” of ALTAY, the national battle tank of Turkey.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1963’ten bu yana kendi teknolo-
ji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel 
çözümler sunuyor. Sakarya’daki 552.000 m²’lik alana kurulu fabrika-
sında 2000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Otokar, toplu ta-
şımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler 
ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı 
araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, bu-
gün otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine 
ait ürünleri ile yer alıyor. Türkiye’de otobüs sektöründe ve savunma 
sanayii kara araçlarında lider olan Otokar, Türkiye’nin milli ana muha-
rebe tankı ALTAY Dönem-1’de ana yüklenici olarak görev almıştır.
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1969 yılında Bursa’da kurulan OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 360 bin 
otomobil ve 750 bin motor üretim kapasitesi ile Renault’nun Batı Avrupa dışın-
da en yüksek kapasiteye sahip üretim tesislerinden biridir. OYAK Renault; Clio 
IV, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan 
motor ve mekanik aksamları üretmekte ve ihraç etmektedir.
1969 yılında Renault markalı otomobillerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla kuru-
lan ve bugün faaliyetini OYAK’ın %49 ve Renault Grubu’nun %51 payı ile sürdüren 
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üre-
tim kapasitesi ile Renault’nun Batı Avrupa dışında en yüksek kapasiteye sahip 
üretim tesislerinden biridir. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, Renault marka 
binek araçların, motorlarının ve başta vites kutusu olmak üzere diğer mekanik 
parçalarının üretimini ve ihracatını gerçekleştirmektedir.
OYAK Renault, yarım asıra uzanan köklü geçmişi ile Türkiye tarihinin en başarılı 
uluslararası doğrudan yatırımlarından biridir.
Karoseri Montaj ve Mekanik Şasi Fabrikaları ile bir Uluslararası Lojistik ve bir 
ARGE Merkezi’nden oluşan Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, Re-
nault-Nissan Grubu’nun dünya çapındaki 36 üretim merkezinden biridir. OYAK 
Renault’un ürettiği otomobil ve mekanik aksamlar Renault-Nissan Grubu’nun 
faaliyet gösterdiği 70’e yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Ayrıca OYAK Renault 
Bursa Fabrikaları, tam kapasiteyi hedefleyen üretimiyle Renault Nissan Mitsu-
bishi İttifakı’nın verimliliği ve performansı en yüksek üretim merkezlerinden biri 
olma özelliğine sahip.
Renault Grubu içerisinde stratejik bir konuma sahip olan OYAK Renault Otomo-
bil Fabrikaları, çalışanlarına ve üretim tesislerine, yatırımlarını kurulduğu gün-
den bugüne aksatmadan sürdürürken Türk Otomotiv Sanayii’nde ise üretimde 
ve ihracatta 19 yıldır liderliğini sürdürmektedir.
Türkiye-Fransa iş birliğinin en iyi örneklerinden biri olan OYAK Renault, perfor-
mansını her geçen yıl güçlendirerek faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.

OYAK Renault Automobile Factories founded in 1969 in Bursa are one of the manu-
facturing sites of Renault outside the Western Europe with the highest manufactur-
ing capacity of 360 thousand automobiles and 750 thousand motors per year. OYAK 
Renault manufactures and exports the models Clio IV, Clio Sport Tourer and Megane 
Sedan and, the motors and mechanical parts used in these models.
OYAK Renault Automobile Factories, which were founded in 1969 to manufacture 
of Renault brand automobiles in Turkey and which are currently operating with the 
shares 49% held by OYAK and 51% by the Renault Group, are one of the manufacturing 
sites of Renault outside the Western Europe with the highest manufacturing capac-
ity of 360 thousand automobiles and 750 thousand motors per year. OYAK Renault 
Automobile Factories manufacture and export Renault branded passenger cars, 
motors and other mechanical parts thereof, in particular, transmission gearboxes.
With a deep-rotted background of half century, OYAK Renault is one of the most suc-
cessful international direct investments of the Turkish history. 
OYAK Renault Automobile Factories in Bursa consisting of the factories of Body-
works, Assemblies and Mechanical Frames as well as International Logistics and 
R&D Centers are one of the 36 worldwide manufacturing centers of the Renault-Nis-
san Group. Automobiles and mechanical parts manufactured by OYAK Renault are 
exported to about 70 countries, where the Renault-Nissan Group operates.  Further, 
OYAK Renault Factories in Bursa are also one of the manufacturing sites of the Al-
liance of Renault Nissan Mitsubishi with the highest productivity and performance 
thanks to the manufacturing approach intended to reach the full capacity.
Holding a strategic position within the Renault Group, OYAK Renault Automobile 
Factories has been uninterruptedly continuing its investments in its employees and 
manufacturing sites and, acting as a leader in the field of manufacturing and export 
in the Turkish Automotive Industry for 19 years.
As one of the best examples of the cooperation between Turkey and France, OYAK 
Renault successfully continues its business operations further increasing its perfor-
mance every passing year.
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OLCSAN is 47 years old with its design and production principles in 
software, hardware and integration. Providing customer-oriented 
solutions and products, OLCSAN primarily focuses on physical and cy-
ber / virtual security; defense and critical infrastructure security, en-
vironment and border security, energy management platforms, smart 
city solutions, biometrics, smart cards, mobile systems, RF-ID, IoT / 
M2M product developer, solution manufacturer and system integra-
tor. As a member of the “Turkiye Connected and Autonomous Vehicles 
- Cluster”, it aims to contribute to the autonomous vehicle industry 
through its work on vehicle internal and external sensors, driving dy-
namics, driver identification (biometric identification), and cyber se-
curity / instrument aims to contribute with communication security.  
The leading global business partners in their respective fields and the 
representative of information technologies and quality, OLCSAN, adds 
value to the sector with the best solutions.

Yazılım, donanım ve entegrasyonda yerli ve milli tasarım ve üretim il-
keleriyle 47. yaşında olan ÖLÇSAN, kurulduğu yıldan bu yana, yaptığı 
AR-GE çalışmalarıyla kazandığı tecrübesiyle günün şartlarına uygun 
hizmet vermektedir. Müşteri odaklı çözümler ve ürünler sunan ÖLÇ-
SAN, başta fiziksel ve siber/sanal güvenlik olmak üzere; savunma ve 
kritik altyapı güvenliği, çevre ve sınır güvenliği, enerji yönetim plat-
formları, akıllı ve güvenli şehir, biyometri, akıllı kartlar, mobil sistem-
ler, RF-ID, IoT/M2M alanlarında ürün geliştirici, çözüm üreticisi ve sis-
tem entegratörüdür. “Türkiye Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi” 
üyesi olarak, otonom araç endüstrisine araç içi ve dışı sensörler, sü-
rüş dinamikleri, sürücü tanımlama (biyometrik kimlik tanımlama) ve 
siber güvenlik/araç haberleşme güvenliği konularında çalışmalarıyla 
katkı sunmayı hedeflemektedir. Kendi alanlarında lider küresel iş or-
takları ile bilişim teknolojilerinin ve kalitenin temsilcisi ÖLÇSAN, en iyi 
çözümleriyle sektöre değer katmaktadır.

69



PATİKA 
ROBOTICS

70



www.patikarobotics.com

Patika Robotics is a research and development company that focuses on producing new generation of autonomous mo-
bile robots for industry and agriculture. The first project that the company worked on is a fully autonomous tractor that 
is designed from scratch to deliver tasks like seeding, weeding and plant health detection. The other two products are 
self-driving vehicles that can be used for industrial applications. They can carry up to 3 tons of load autonomously and have 

capability of working in both indoor and outdoor environments. The navigation of these autonomous carriers depends on 
the data that is collected from laser scanners, GNSS, cameras and IMU. We design and produce all the mechanical parts of 
our vehicles in our facility. The electrical system design, self-driving vehicle software and other software packages are also 
created by Patika Robotics team. 

Patika Robotik, endüstriye ve tarıma yönelik yeni nesil otonom mobil robotlar üretmeye odaklanan bir araştırma ve geliş-
tirme şirketidir. Şirketin üzerinde çalıştığı ilk proje, tohumlama, yabancı ot ayıklama ve bitki sağlığı tespiti gibi görevleri 
yerine getirmek üzere sıfırdan tasarlanmış otonom bir tarım robotudur. Şirketin ürettiği diğer iki ürün ise, endüstriyel 
uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan otonom yük taşıyıcı araçlardır. 3 tona kadar yükleri taşıyabilen bu araç-
lar hem iç hem de dış ortamlarda sürücüsüz bir şekilde, doğal navigasyon tekniğini kullanarak çalışabilme kapasitesine 
sahiptir. Ürünlerimizin bütün mekanik parçalarının üretimi ve montajı, elektronik sistem tasarımı, otonom araç yazılımları 
ve diğer yazılım paketleri şirket bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
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HP Pelzer Automotive Inc. Pimsa, has been established to produce parts for World sound insulation and the interior roof 
lining for the automotive industry with HP Chemie Pelzer GmbH 51% and 49% Pimsa Polyurethane Manufacturing Industry 
and Trade. Inc. partnership (Pimsa Polyurethane, Pelzer Pimsa judge is a member of the Board is responsible for the daily 
administration).
Gebze factory which was established on  TOSB Organized Industrial Zone on an area of 6023 m2 in May 2000, now serves for 

the automotive industry in 14 500 m2 closed area.
Our Gölcük fabricate which has been established on 2800 m2 closed area in 2001 June and located in Ford Otosan Supplier 
Park, produced for Ford Transit and Transit Connect and It has been closed at the end of the 2013 regarding to finishing the 
active projects.

Firmamız HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş., 2000 yılında HP Chemie Pelzer GmbH ile Pimsa Otomotiv A.Ş. (Eski adı Pimsa 
Poliüretan İmalat Sanayii ve Tic. A.Ş) tarafından kurulmuş olup 2014 yılından itibaren Adler Pelzer Holding GmbH (Eski adı 
HP Chemie Pelzer GmbH) ve Pimsa Otomotiv A.Ş. ortaklığı ile faaliyet göstermektedir. 
Şirketimiz TOSB TAYSAD Org. San. Bölgesi’nde bir fabrika ve bir sevkiyat deposu ile  toplam 26.400 metrekarelik kapalı 
alanda otomotiv ana ve yan sanayiinde hizmet vermektedir. Şirketimizin ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için yalıtım 
ve iç giydirme parçalarının imalatıdır.
Ana ürünlerimiz araç taban halıları, ön göğüs izolatörleri, motor bölgesi ses ve ısı izolatörleri, bagaj halıları, paspaslar, 
çamurluk içi ve araç altı izolatörleridir. 
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Pimsa Adler Automotive A.Ş. was established as a joint venture of Italian origin Adler Plastic S.P.A and Pimsa 
Automotive A.Ş. (formerly Pimsa Polyurethane) with equal shares in 2001.
Pimsa Adler is an acoustic system supplier and interior trim parts Producer Company which serves OEMs and 
automotive sub-suppliers with two factories with 11 sq. closed area in TOSB TAYSAD Industrial Zone.

Firmamız Pimsa Adler Otomotiv A.Ş., 2001 yılında Pimsa Adler Plastik A.Ş. adı altında Adler Plastic SPA ile 
Pimsa Otomotiv A.Ş.(Eski adı Pimsa Poliüretan) tarafından kurulmuş olup 2014 yılından itibaren Adler Pelzer 
Holding GmbH(Eski adı HP Pelzer Holding GmbH) ve Pimsa Otomotiv A.Ş. ortaklığı ile faaliyet göstermektedir. 
Şirketimiz TOSB TAYSAD Org. San. Bölgesi’nde iki fabrikayla toplam 14.237 metrekarelik kapalı alanda otomo-
tiv ana ve yan sanayiinde hizmet vermektedir. Şirketimizin ana faaliyet konusu otomotiv sanayi için yalıtım ve 
iç giydirme parçalarının imalatıdır.
Ana ürünlerimiz araç ön göğüs izolatörleri, keçe izolatör parçaları, bagaj ve taban halıları, paspaslar, kapı su 
naylonları, tavan kaplamaları, ses ve sızdırma-titreşim önleyici poliüretan parçalar, motor koruma kapakları 
ve değişik amaçlarla kullanılan conta parçalardır. 
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TEKNOLOJİ

PIXSelect Teknoloji A.Ş. 2017 yılından bugüne İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nin İTÜ Ayazağa yerleşkesinde AR-GE faaliyetlerine devam et-
mektedir. PIXSelect, elektronik güvenlik yazılımlarında ve vido analiz 
yazılımlarında sahip olduğu yılların tecrübesi ile farklı ve yüksek tek-
noloji yazılım ürününü geliştirmiş, ve bu geliştirmelerine hız kesme-
den devam etmektedir. 
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PIXSelect looks at the world differently. We’re in the future business. 
We bring a unique set of lenses to growth strategy. We help business 
leaders develop deep insights into the needs of tomorrow’s custom-
ers, align around a shared vision of the future, and then create the or-
ganizational momentum to get there. Our approach is collaborative, 
and our clients tell us we change the way they think about and see the 
world, enabling them to do things they could never do before.
VIDEO ANALYSIS
We improve surveillance by giving detailed license plate information 
for parking lots, drive-up windows and entry gates to allow security 
people to search quickly and find evidence on a person or suspicious 
activity.
ADVANCED DOUBLE CHECK
We provide useful and detailed information with video analytics. Cus-
tomers can double check their operation; bribe and illegal operations 
etc. Also they can check their income, their fleet by video analysis.
3RD PARTY INTEGRATION
In Todays World all systems need to work in a syncronized manner. Our 
solutions and software modules are easily integrated to different plat-
forms. We also provide SDK to integrate our modules.

PIXSelect 2244 Tübitak Sanayi-İşbirliği programı çerçevesinde İTÜ ile 
birlikte ‘Araç İçi Sürücü Yüz Tanıma’ projesine devam etmektedir. Aynı 
zamanda PIXSelect SVMS(Smart Video Management System) yazılım 
ürünü saha satışı 2018 yılının başlangıcından bugüne devam etmek-
tedir. PIXSelect SVMS ürünü Hikvision, Haikon, Dahua vb gibi birçok 
kayıt cihazının içindeki diagnostic verileri rafine bilgi haline getirip 
‘Health Check’ raporları olarak sunmakta, aynı zamanda bir VMS(vi-
deo management system) yazılım şeklinde(video wall izleme, kayıt 
izleme, kayıt indirme opsiyonları ile) çalışmaktadır. Banka Atm’lerin-
deki CCTV kameralarının yönetiminde, araç  içi kameraların yöneti-
minde ve giyilebilir kameraların yönetiminde kullanılan SVMS yakın bir 
zamanda zincir mağazaların ihtiyaçları için de satılmaya başlanmıştır. 
Sistemde araç kameraları, body-worn kameralar ve CCTV kamerala-
rı aynı ekran üzerinden entegre çalışabilmektedir. Aynı zamanda bu 
ürünle entegre çalışan yapay zeka tabanlı kişi sayma sistemimizin 
testleri tamamlanmış olup 01 Aralık 2019 dan itibaren müşterilerimi-
zin kullanımına sunulacaktır.
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Qualist Technology has been leading the transition of many factories to Industry 4.0 with its solutions for Data Analytics, IIoT and AR 
technologies since its foundation in 2009 both in Turkey and abroad. We provide services for digital transformation in industry with the 
technologies based on world standards that are developed by our team of Turkish engineers. 
Qualist BRIDGE; Combines machine and business data for businesses making intelligent decisions.
Qualist MES; Digitalizes production management end-to-end, starting with work orders for discrete lines.
Qualist GreenChimney; It collects, archives and reports the emission values generated during the activities of industrial facilities in 
accordance with the SEOS Communiqué.
Qualist EPSIS; It minimizes the imbalance and planning costs in the planned and actual energy consumption in the production industry.
Square IIoT; It is a cloud based IIoT platform. It collects data from devices, divides it into groups and allows routing according to needs.

2009’da kurulduğu günden bugüne uzmanlık alanı “Veri Analitiği, IIoT ve AR teknolojileri yönelik çözümleriyle pek çok fabrikanın 
Endüstri 4.0’a geçişine, hem yurt içinde hem yurt dışında öncülük etmektedir. Türk mühendislerden oluşan ekibimizin, dünya stan-
dartlarını baz alarak geliştirdiği teknolojilerle, sanayide dijital dönüşüm için hizmet veriyoruz.
Qualist BRIDGE; Akıllı kararlar veren işletmeler için makine ve iş verisini birleştirir.
Qualist MES; Kesikli hatlar için iş emirlerinden başlayarak, üretim yönetimini uçtan uca dijitalleştirir.
Qualist GreenChimney; SEÖS Tebliği uyarınca, sanayi tesislerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan emisyon değerlerini toplar, arşiv-
ler ve raporlar.
Qualist EPSİS; Üretim sanayiinde planlanan ve gerçekleşen enerji tüketimindeki, dengesizlik ve planlama maliyetini en aza indirir.
Square IIoT; Bulut tabanlı IIoT platformudur.Cihazlardan veri toplar, gruplara ayırır ve ihtiyaçlara göre yönlendirmelere izin verir.
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 Sargetek Co. Ltd. is a R & D company that has been founded in Istanbul Technical University Arı Teknokent Technology De-
velopment Zone to provide systems in defence, security and health industries. Sargetek aims to be one of the leading com-
panies producing competitive solutions both nationally and internationally by playing a key role in their areas of interest.
For these reasons,
• We aim to convert latest scientific studies to solutions that serve to the benefit of public,
• To contribute information technology area by R&D activities,
• To develop reliable, timely and efficient software projects in defense and security technologies,
• It provides R & D solutions with advanced technology as original information technology products by using national re-

sources effectively.

Sargetek Bilişim ve Yazılım Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti., özellikle yapay zeka, büyük veri, bilgisayarlı görü, görüntü 
işleme/analizi ve akıllı sistemler alanlarında sistem geliştirme amacıyla tamamı yerli sermaye ile akademisyenler tara-
fından 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde kurulmuş bir bilişim Ar-Ge 
firmasıdır. 
Firma bünyesinde devam eden ar-ge projeleri bulunmakta olup, Sürücüler için Aktif Koruma Sistemi: Görüntü Tabanlı 
Uykulu/Dikkatsiz Sürücü Tespiti ve Uzaktan Sürücü Alkol Oranı Ölçümü için Entegre bir Sistem isimli projemiz TÜBİTAK 
Teydeb 1507 Kobi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.
Sargetek, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesidir.
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SİSTEM 
TEKNİK

SİSTEM TEKNİK Sanayi Fırınları A.Ş., başta otomotiv,havacılık,uzay 

sanayii,savunma sanayii vb. sektörlerdeki firmaların ısıl işlem ve üre-

tim amaçlı endüstriyel fırın ihtiyaçlarına yönelik 40 yılı aşkın tecrübesi 

ile anahtar teslim fırınlar ve ısıl işlem tesisleri üretmektedir.

Ayrıca tesis ve ekipmanlarına ait otomasyon kontrol sistemlerini, ya-

zılımları ve SCADA sistemlerini kendi bünyesinde tasarlamakta ve uy-

gulamaya almaktadır.

Vakum fırınları, kamara tipi fırınlar, araba tabanlı fırınlar,rulo konve-

yörlü fırınlar ve ısıl işlem hatları,tel bant konveyörlü fırınlar,çan tipi 
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In addition, it designs and implements automation control systems, 
software and SCADA systems of its facilities and equipment.
Vacuum furnaces, chamber type ovens, car-based ovens, roller con-
veyor ovens and heat treatment lines, wire belt conveyor ovens, bell 
type and well type ovens, wire belt conveyor ovens, leaf spring ovens, 
fire test ovens, special process and production furnaces for the auto-
motive industry, are the main product groups.
From its foundation to this day a lot of companies in many countries 
such as Turkey, Italy, Germany, Spain, Tunisia, the Czech Republic, 

Russia, that are producing OEM for the automotive industry, are man-
ufacturing and doing heat treatment with the furnaces manufactured 
by Sistem Teknik. With its management model, working environment, 
qualified staff and export rate of over 85%, it has a leading position in 
its sector in Turkey. Our company wants to work on battery and fuel 
cell and smart junction systems concerning the related vehicles.

SİSTEM TEKNİK Industrial Furnaces Inc., with more than 40 years of 
experience, produces turnkey furnaces and heat treatment plants for 
the heat treatment and production furnace needs of companies in the 
automotive, aerospace, defense industry, etc. sectors.

ve kuyu tipi fırınlar,tel bant konveyörlü fırınlar, yaprak yay üretimine 
yönelik fırınlar, yangın test fırınları, otomotiv sektörüne yönelik özel 
proses ve üretim fırınları başlıca ürün gruplarındandır.
Kurulduğu günden bu güne Türkiye, İtalya, Almanya, İspanva, Tunus, 
Çekya, Rusya gibi bir çok ülkede otomotiv sektörüne OEM üretimi ya-
pan bir çok firma Sistem Teknik üretimi fırınlar ile üretim ve ısıl işlem 
yapmaktadır. Uyguladığı yönetim modeli, sahip olduğu çalışma orta-
mı, nitelikli çalışan kadrosu ve yüzde 85’in üzerinde ihracat oranı ile 
Türkiye’de sektöründe lider ve öncü konumdadır. Firmamız bağlantılı 

araçlarla ilgili batarya ve fuel cell, akıllı kavşak sistemleri konularında 
çalışmak istemektedir.
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SK Robotik ( www.skrobotik.com.tr/en ), aiming fast growth global-
ly and leading a “national manufacturing & leadership in technology” 
strategy, started its activities in 2006.  We carry out autonomous con-
version of any brand/model human driven material handling vehicles 
such as pallet stackers, reach trucks & forklifts. Since 2010, SK Robotik 
team together with our group company SK Teknoloji ( www.skteknoloji.
com.tr/en ), makes research in robotics technology field. In future, we 
aim to implement our standard autonomization kit onto various plat-
forms. Among our products there are; autonomous material handling 
vehicles’ ERP integration, aftersales services, project management 
services, optical character recognition (OCR) software, sensor & se-

curity camera manufacturing, RFID / card automation systems.

SK Robotik ( www.skrobotik.com.tr ), yerli üretim ve “teknolojide li-
derlik” stratejisi ile küresel ölçekte hızla büyümeyi hedefleyerek 
2006’da faaliyetlerine başlamıştır. Klasik, sürücülü istifleme taşıtla-
rının (forklift, transpalet, reach truck, vb) marka / model gözetmek-
sizin sürücüsüz araçlara dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz . Ekibimiz, 
grup firmamız SK Teknoloji ( www.skteknoloji.com.tr ) ile beraber 
2010’dan bu yana robotik teknolojileri alanında araştırmalar yapmak-
tadır. Otonomlaştırma teknolojimizi ilerleyen dönemlerde farklı plat-
formlara da uygulamayı hedeflemekteyiz. Tamamlayıcı ürünlerimiz 
arasında; otonom istifleme taşıtlarının ERP entegrasyonu, satış son-
rası hizmetler, proje yönetim yazılımları, optik karakter tanıma (OCR) 

yazılımları, sensör & güvenlik kamerası üretimi, RFID/kartlı geçiş oto-
masyon sistemleri vardır.
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Takosan, a Nursanlar Holding subsidiary, specializes in development 
& production of electronic modules & display units for automotive in-
dustry since 1977. Takosan provides innovative, optimized and flexible 
solutions to its customers. 
With its experienced R&D and manufacturing teams, Takosan designs 
and produces electronic equipments for Automotive Industry in com-
pliance with highest technological standards. Products and services 
are provided with meticulous and result-oriented efforts of special-
ized engineering staff, in accordance with ASPICE requirements and 
customer’s specific needs. Our main objective is to ensure customer’s 
complete satisfaction by offering them innovative and the most relia-
ble products, with optimum development and unit costs. 
Takosan places great emphasis on the rational use of all available 
resources & technology, thus prioritizing digitalization in all its activ-
ities, whilst keeping a focus on economic and environment friendly ap-
proaches along each stage of its vertically integrated manufacturing 
process.    
Takosan manufactures annually, over one million instrument clusters 
and six million plastic parts in a total of 13.500m² closed area at two 
manufacturing locations: TOSB, Kocaeli and Arges, Romania. For more 
information, please visit www.takosan.com.tr

Bir Nursanlar Holding iştiraki olan Takosan, 1977 yılından beri, otomo-
tiv sanayi için göstergeler, yakıt şamandıraları, dijital saat, takograf 
gibi ürünlerin yanı sıra, plastik parçalar da üretmektedir.
Kocaeli, Çayırova, TOSB’daki merkez ve Romanya, Arges’deki göster-
ge montaj tesislerinde, toplam 13.500m² kapalı alanda, 1 milyon adet 
mertebesinde gösterge tablosu ve 6 milyon adet civarında da plastik 
parça üretmektedir.
ISO 9001, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olan Takosan, Renault, Dacia, 
Ford, Toyota, Otokar, Karsan, UAZ, CNH, Türk Traktör, Tümosan, Er-
kunt ve Başak Traktör firmalarına yüksek kalitede, rekabetçi ürünler 
tedarik etmektedir.
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TOFAŞ

Tofaş Ar-Ge Merkezi teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek-

te ve teknolojilerin gelişimine doğru dan katkı sağlamaktadır. Tofaş, 

yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler geliştirmek amacıyla bilgi 

ve teknolojiye sürekli yatırım yapmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 

1994 yılında Tofaş AR-GE Merkezi kurulmuş, 2008 yılı itibarıyla Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. 

Tofaş AR-GE Merkezi’nde 2018 yılına kadar araç konsepti, stil, gövde, 

iç tasarım, süs pansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanla-

rında tamamlanan tasarım ve test altyapı yatırımları, 48 milyon Euro-

nun üzerine çıkmıştır. 2018 yılında 150 kişi kapasiteli ofis alanı, elekt-

rik-elektronik, motor transmisyon ve kontrol sistemler laboratuvarını 

içeren yeni Ar-Ge binası inşa edilmiştir. Ayrıca kıyaslama ve tersine 
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an R&D Center by the Ministry of Industry and Trade. Tofaş R&D Center 

completed design and test infrastructure investments in the fields of 

vehicle concept, style, body, interior design, suspension, engine, emis-

sion, vibration and acoustics, exceeding EUR 48 million by 2018. In 2018, 

a new R&D building was built including an office area with a capacity of 

150 people, an electrical-electronics, motor transmission and control 

systems laboratory. In addition, the construction of the laboratory and 

analysis area for benchmarking and reverse engineering studies has 

been completed. 

Electrification, vehicle mitigation and vehicle energy consumption 

reduction are at the core of environmental sustainability-focused ef-

forts. The company considers the development of competencies as a 

top priority and to be a center for advanced engineering studies for 

Fiat Chrysler Automobiles on a global scale. Tofaş places special em-

phasis on joint design development, the organization of local engi-

neering firms and collaborations with universities. 

Tofaş R&D Center aims to increase the number of patent applications 

every year with new projects and innovative ideas that provide added 

value. As a result of innovative studies, 38 new domestic patent appli-

cations and 10 international patent applications were made.

mühendislik çalışmaları için laboratuvar ve analiz alanının yapımı da 
tamamlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların teme-
linde elektrifikasyon, araç hafifletme ve araç enerji tüketimi azaltma 
konuları yer almaktadır. Şirket bu alanlarda Fiat Chrysler Automobi-
les’ın küresel çapta ileri mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bir 
merkez olmak üzere yet kinliklerin geliştirilmesini, en önemli önceliği 
olarak nitelemektedir. Tofaş; ortak tasarım ge liştirme, yerel mühen-
dislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle işbirlikleri konuları-
na özel önem vermektedir. Tofaş Ar-Ge Merkezi, katma değer sağla-
yan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl 
artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 38 adet 
yeni yurt içi patent başvurusu ve 10 adet uluslararası patent başvuru-
su gerçekleştirilmiştir.

Tofaş R&D Center closely monitors technological developments and 

directly contributes to the development of technologies. Tofaş con-

tinuously invests in information and technology to develop innova-

tive products and value-added projects. For this purpose, Tofaş R&D 

Center was established in 1994, and as of 2008, it was registered as 
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5 Turkish industry giants and the largest non-governmental organ-
ization in Turkey, namely Anadolu Grubu , BMC, Kök Grubu, Turkcell, 
Zorlu Holding and The Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey (TOBB) combined their forces on June 25, 2018 to establish 
Turkey’s Automobile Joint Venture Group Inc. (TOGG), in the pursuit of 
creating a brand that we will have national intellectual property rights 
and compete in the global arena.
As TOGG, we develop electric, autonomous capable and connected ve-
hicles with a mobility ecosystem that encompasses these technolo-
gies. Thanks to this ecosystem, we aim to contribute to a clean future 
and facilitate the lives of large masses by not producing any harmful 
emissions.
We are starting this journey with native electric, connected and auton-
omous capable series production C-segment SUVs (sport utility vehi-
cles) in 2022. New services, user experiences and business models will 
be developed within the peripheral of our smart and connected vehicle 
ecosystem. We will facilitate the creation of novel ideas and technolo-
gies with our business partners and start-ups.

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye’nin sahip olduğu, küresel ölçekte re-
kabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, 
BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi (TOGG) kurdu.
TOGG olarak elektrikli ve bağlantılı  yeni nesil otomobiller geliştiriyor 
ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyoruz. 
Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı 
emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedef-
liyoruz.
2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom sevi-
yesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir “sportif çok amaçlı 
otomobil (SUV)” ile yola çıkacağız. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin 
etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni 
kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğiz. İş ortakları-
mızla ve çevremizde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve tekno-
lojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağız.
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Firmamız 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sermaye 
desteğiyle kurulmuş olup,lityum bataryaların paketlenmesi, batar-
ya yönetim, kontrol sistemleri ve lityum bataryaların her türlü çevre 
ekipmanları konusunda uzmanlaşmıştır.
Lityum batarya paketlerinin tüm tasarım sürecindeki alt elektronik ve 
elektromekanik elemanlar konusundaki yüksek bilgi birikimizle müş-
terilerimize, uygulamalarına özel çözümler geliştirmekteyiz. Batarya 
paketlerinin imalatı, batarya yönetim sistemlerinin tasarımı, çevre 
sistemlerle entegrasyonu ve uygulama özelindeki her türlü isteğe 

cevap verebilmek amacıyla çözüm odaklı iş birlikleri kurmayı hedef 
edinmiş bulunmaktayız.
Elde ettiğimiz bu bilgi birikimiyle anahtar teslim batarya paketleri 
imalatı yapmaktayız ve kullanıcı isteklerine bağlı olarak alt elektronik 
sistemlerin tasarımlarını da müşterilimiz için özelliştirmekteyiz. Özel-
likle daha katma değerli alanlar olarak gördüğümüz, yüksek gerilim 
akım ve enerji kapasiteli ürünleri imal etmek üzere otomotiv, akıllı şe-
hirler, e-mobilite, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarında 
faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaktayız. 

Our company was established in 2015 with the support of Ministry of 
Industry and Technology and specializes in the manufacturing of lith-
ium batteries, battery management, control systems and all kinds of 
peripheral equipments of lithium batteries.
We develop customized solutions for our customers with our high 
knowledge of sub-electronic and electromechanical elements 
throughout the entire design process of lithium battery packs. Our 
goal to establish solution oriented collaborations in order to manufac-
ture battery packs, design of battery management systems, integra-

tion with environmental systems and respond to all kinds of applica-
tion specific requirements.
With this knowledge we have been manufacturing turnkey battery 
packs and customizing the designs of sub-electronic systems for our 
customers depending on user requests. We concentrate our activities 
in the fields of automotive, smart cities, e-mobility, renewable energy 
and energy storage to produce high voltage, current and energy ca-
pacity products that we see as more value added areas.
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Turkcell is a converged telecommunication and technology services provider, founded and headquartered in Turkey. 
It serves its customers with voice, data, TV and value-added consumer and enterprise services on mobile and fixed 
networks. Mobile communication in Turkey began when Turkcell commenced operations in February 1994. Turkcell 
then signed a 25-year GSM license contract with the Ministry of Transportation on April 27, 1998. Since then, it has 
continuously increased the variety of its services based on mobile voice and data communication, as well as on its 
quality levels, and as a result, its number of subscribers. Turkcell’s shares have been traded on the Borsa Istanbul 
(BIST) and New York Stock Exchanges (NYSE) since July 11, 2000, and it is the only Turkish company to be listed on the 
latter exchange. Turkcell is also quoted on the Borsa Istanbul Sustainability Index.

Turkcell, mobil ve sabit şebekeleri üzerinden müşterilerine benzersiz dijital servisler, ses, mesajlaşma, data ve IPTV 
hizmetleri sunan Türkiye’de yerleşik bir dijital operatördür. Turkcell Grup şirketleri Türkiye, Ukrayna, Belarus, Kuzey 
Kıbrıs ve Almanya, olmak üzere toplam 5 ülkede faaliyet göstermektedir. 1 Nisan 2016’da LTE servislerinin lans-
manını yapan Turkcell, LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de 81 ilde hizmet 
vermektedir. Turkcell, evlere kadar saniyede 10 Gbps’e varan hızlarda fiber data erişimi sağlamaktadır. 30 Eylül 2019 
itibarıyla, Turkcell’in 3Ç19 geliri 6,6 milyar TL ve aktif büyüklüğü 45,5 milyar TL’dir. Temmuz 2000 yılından bu yana 
hem NYSE, hem de BIST’te kote olan Turkcell, NYSE’de kote olan tek Türk şirketidir.
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VESTEL Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. otomotiv alanında 2013 yılından beri otomotiv alanında araştırma/pro-
jelendirme bazında çalışmalar sürdürülmektedir . Bu kapsamda ilk ürün olarak elektrikli araçlar için AC şarj 
ünitesi tasarlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu ürün 5 uluslararası ve bir ulusal 6 tasarım ödülü almıştır. Ek 
olarak elektrikli araçlar için DC şarj ünitesini 2019 sonunda satışa sunmuştur. Ayrıca 2016 yılında Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği’ne (TAYSAD) üye olmuştur. Tüm bunların yanında kendi bünyesinde 2018 yılı 
başında otomotiv üzerine yazılım, donanım, UX ve araştırma grubu kurulmuş olup, otomotiv sektörü için ürün 
tasarımına reel olarak girmiştir. Bu grup ilk olarak cluster ve multimedia tasarımı üzerine çalışmalar başlat-
mış, seri üretim ile beraber bu hususta inovatif çözümler getirmeyi hedef koymuştur.

VESTEL Electronic San. Ve Tic. Inc. In the field of automotive industry, studies have been carried out in the field 
of automotive research/project planning, since 2013,. In this context, AC charging unit for electric vehicles was 
designed and offered for sale as the first product. This product has received 5 international and one national 
design awards. In addition, it launched the DC charger for electric vehicles at the end of 2019. In 2016, it be-
came a member of TAYSAD (Automotive Suppliers Association of Turkey). At the beginning of 2018, software, 
hardware, UX and research group were established within the company and entered the product design for the 
automotive sector in real terms. This group first started to work on cluster and multimedia design and aimed to 
bring innovative solutions in this field together with mass production.
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As Yonga Technology Microelectronics R&D, we provide a wide range of Integrated Circuit (IC) 
and FPGA design and verification services, Computer Vision, Video and Image processing solu-
tions within the industry with our experienced and highly qualified R&D team.

Yonga Teknoloji Mikroelektronik Ar-Ge olarak, deneyimli ve yüksek nitelikli Ar-Ge ekibimizle 
sektörde geniş bir yelpazede Entegre Devre (IC) ve FPGA tasarım ve doğrulama hizmetleri, 
Bilgisayarla Görme, Video ve Görüntü işleme çözümleri sunuyoruz.

www.yongatek.com
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