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MİRA ENDÜSTRİYEL 
EĞİTİM 
DANIŞMANLIK 
ORGANİZASYON 
İNŞAAT SANAYİ TİC. 
LTD. ŞİRKETİ 

Katılımcı: Selahattin Kanlıoğlu


İşletme Kuruluş Yılı: 2013


İşletme E-Posta/Web Adresi: 

www.mira-ra.com


Çalışan Sayısı: 34


Şehir: İZMİR 

Mira, iple erişimle yüksekte çalışma 
becerisini, mühendislik ve teknisyenlik 
eğitimiyle birleştirerek profesyonel 
çözümler sunan bir kuruluş olup 2013 
yılında sektördeki yerini aldı. 

Firma, sanayiden inşaat sektörüne, 
rüzgâr türbinlerinden yaşam hatlarına 
kadar, birbirinden farklı sektörlerde her 
türlü iple erişim alanında faaliyetlerini 
başarı ile sürdürerek, yüksekte çalışma, 
tahribatsız muayene, iş güvenliği ve 
uluslararası geçerlilikte iple erişim 
teknisyenliği eğitimi ve 
sertifikalandırması gibi ihtiyaçlara da 
cevap vermektedir. 

ABD, Kanada, İngiltere, Danimarka, 
Hollanda, İsveç, Polonya, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan, Çin 
gibi birçok ülkede, farklı iş kollarında 
çalışmış, ülkemizin deneyimli ip 
teknisyenlerinin, güvenlikten ödün 
vermeden profesyonel bir çalışma ortamı 
için bir araya geldikleri bir şirkete sahip 
MİRA; SPRAT (Society ofProfessional 
Rope Access Technicians), IRATA 
(Industrial Rope Access Trade 

Association) ve TUREB (Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Birliği), üyesi olup GWO (Global 
Wind Organisation) akreditasyonu, ISO 
9001 ve OHSAS 18001 sertifikasyonları 
sahibidir. 

Firma, 2014 yılında ilk yurt dışı 
deneyiminde (Azerbaycan-Bakü 
Olimpiyat Stadyumu) 3.000 adam/günün 
üzerinde çalışma yaparak ülke dış 
ticaretine katkı yapmıştır. 

Yakın bir zamanda ticari sektörde yerine 
alan şirket, yaklaşık 1000 kişiye “ 
yüksekte çalışma, sprat, irata ve gwo” 
eğitim vererek saygınlığını perçinlemiştir. 
Mira, kuruluşundan bu güne, global 
rüzgar türbin üreticilerinin ülkemizde ve 
bölgemizde onaylı servis sağlayıcısı 
olmak hedefinde önemli rol üstlenmiştir. 
Özellikle 2016 yılı itibari ile GE, NORDEX 
gibi Global Türbin üreticisi firmaların yurt 
dışı (Pakistan) işlerinde de başarı elde 
ederek ülke dış ticaretine katkı 
sağlamaya devam etmektedir. 

Genç  
girişimci  

ödülü  



Çevre dostu  
Kobi

ŞALLILAR KAĞIT 

AMB. NAK. İNŞ. 

MAD. SAN. TİC.  

LTD. ŞTİ. 

Katılımcı: Dilaver ŞALLI 

Kuruluş Tarihi: 2000


Çalışan Sayısı: 82


Kurulduğu Şehir: İSTANBUL


İletişim:          


sallilar@sallilar.com.tr    


http://www.sallilar.com.tr  

1986 yılında faaliyetine başlayan şirket 

2000 yılında Pendik ilçesinde 5 bin m2 

alana kurulmuştur. 

Firma, 2007 yılında Gebze Organize 

Sanayi Bölgesi yolu üzerinde 11 bin 

500 m2 alana kurulu ikinci tesis ve 

2014 yılında Düzce-Gümüşova 

bölgesinde 21 bin m2 alana kurulu 

üçüncü tesis ile başta Pendik, Tuzla, 

Gebze ve Doğu Marmara ve Batı 

Karadeniz bölgesinde ambalaj atıklan 

toplama ayırma ve geri dönüşümü ve 

tehlikesiz atık toplama hizmeti 

vermektedir.  

Yıllık ambalaj atığı toplama ayırma ve 

geri dönüşüm kapasitesi 117 bin ton/

yıldır. 2014 yılında yaklaşık 50 bin ton 

ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüm 

sürecine dahil edilmiştir.  

Firma 30 araçlık filosu ve 150’ye yakın 

personeli ile sanayi konut, okul, kamu 

kurumlan, üniversiteler ve işyerlerinden 

kağıt-karton, plastik, metal, cam ve 

ahşap gibi geri dönüşümü mümkün 

atıkları toplayarak tesislerinde 

cinslerine göre ayrıştırmaktadır.  

Ayrıştırılan atıklar sıkıştırılarak geri 

dönüşüm firmalarına gönderilmek 

üzere hazır edilmektedir. Plastik ve 

naylon atıklar ise firmanın Gebze 

tesisinde geri dönüştürülerek yeni ürün 

elde edilmektedir. 



B ORGANİZASYON 
TURİZM REKLAM 
PRODÜKSÜYON ve 

HALKLA İLİŞKİLER 
A.Ş. 

Katılımcılar: Emre Bozkurt 

                   Kerem Bozkurt 

Kuruluş Tarihi:  2014


Çalışan Sayısı: 3


Kurulduğu Şehir: Beşiktaş/İSTANBUL


İletişim: 

emre.bozkurt@bevent.com.tr  /  


http://www.bevent.com.tr 

Eventsetter ekibi ile saha 
organizasyonları, etkinlikleri, 
trenssetter ekibi ile fark yaratan 
konseptler, partiler, lansmanlar 
düzenleyen B Organizasyon, 2014 
yılında İstanbul’da kurulmuştur.  

Reklam ajansının kurulduktan 
sonraki ilk yılı gerçekleşen cirosu 5.5 
Milyon TL’dir. 2016 yılı ciro hedefi 8 
Milyon TL olan B Organizasyon’un 
uzun vade hedefi ise corporate 
entertainment marketing 
tanımlamasının rekabetli bir 
marketing dalına dönüşmesi ve bu 
dalda profesyonelleşen ajans 
yapılarının oluşmasıdır.  

Müşterilerinin karakter analizlerini 
çıkararak onlara özel etkinlikler 
düzenleyen, lansmanlar planlayan B 
Organizasyon, farklı tarzıyla sektörde 
ezber bozmuştur.  

Sektörel ana hedefi ‘corporate 
entertainment marketing’ olan 

ajansın stand aktiviteleri, konserler, 
mobil akteditasyon etkinlikleri de 
bulunmaktadır.

Kadın  
girişimci  
ödülü



LUCAS ELEKTRİK 

SAN. TİC. A.Ş 

Katılımcı: Erhan Önal


Kuruluş Tarihi: 1978


Çalışan Sayısı: 136


Kurulduğu Şehir:


SAKARYA


İletişim: i.civitoglu@lucaselektrik.com    

www.lucaselektrik.com


1978 yılında Me-Sa Elektro Dizel 

adıyla kurulan şirket, 1982 yılında 

Lucas Industries Plc. ile Lucas 

Elektrik San. Ve Tic. A.Ş olarak 

isimlendirilerek faaliyetine devam 

etmektedir.  

O yıllarda, büyük kısmını Lucas 

İngiltere’den ithal ettiği alt parçaların 

montajı ile Lucas Tipi Alternatörler ve 

Marş Motorları üreten şirket kısa 

süre içerisinde gerçekleştirilen yoğun 

yerlileştirme çalışmaları sonucunda 

önemli parçaların tümünü kendi 

tesislerinde üretebilir duruma 

gelmiştir.  

1996 Yılında Lucas’ın İngiliz 

ortakların hisseleri Türk ortakları 

tarafından satın alınmış ve bu 

süreçte “Lucas Elektrik” markasının 

tüm kullanım haklan da firmaya 

kazandırılmıştır. Firma 1998 yılında,7 

bin 500 m2 kapalı, 26 bin 500 

m2toplam alandan oluşan modem 

üretim tesislerine geçilmesini takiben 

Güney Koreli Mando ve Japon 

Mitsubishi firmaları ile yapılan lisans 

anlaşmaları ile ürün yelpazesini 

genişleterek, binek araçlara uygun 

ürünlerinde imalatına başlamıştır.  

Cirosunun yaklaşık % 50′ sini 

oluşturan OEM faaliyetlerinin yanı 

sıra, şirket aynı zamanda dünya 

çapında 40’tan fazla ülkeye yayılmış 

müşteri ağı ile Marş Motoru ve 

Alternatör konusunda uzman ve 

küresel bir tedarikçi haline gelmiştir.

Çevre dostu  
Kobi



OSKAR MAKİNE  
İNŞ. SAN. ve DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ. 

Katılımcı: Aydın CÖMERT 

Kuruluş Tarihi: 1974


Çalışan Sayısı: 45


Kurulduğu Şehir: 


Yenimahalle / ANKARA


İletişim: oscar@oscar.biz.tr / 

www.oscar.biz.tr


1974 kurulan Oscar Makine, hafif 
inşaat makineleri ithalatına başladığı 
1983 yılına kadar farklı sektörlerde 
faaliyet göstermiştir. İlk makinenin 
imal edildiği 1987 yılından bu yana 
20 bini aşkın makine üretilmiş ve tüm 
dünyada inşaatlarda kullanılmıştır.  

Bugün, Oskar Makine hafif inşaat 
makineleri, lazer, ısınma çözümleri, 
biyokütle ve tarım makinaları ve 
elektrikli araçlar olarak 5 farklı dalda 
hizmet vermektedir. Ürettiği hafif 
inşaat makinalarını 69 farklı ülkeye 
ihraç etmektedir. Ticari amaçlı 
ürettiği çekme ve taşıma da 
kullanılan sanayi tipli elektrikli araçlar 
benzin motorlu araçların 7/1’i kadar 
tasarruf sağlamaktadır. Isınma 
çözümleri de sunan Oskar Makine, 
verimli yanma sağlayarak doğaya 
karbon salınımını minimuma 
indirmektedir.  

İleri dönüşüm şubesinde biyokütle ve 
renkli yonga üretimine yapmaktadır. 

Çevreci ve ekonomik ürünler 
üretmektedir.  

Gerçekleştirdiği Ar-Ge projeleri 
arasında; beton perdah makinası 
geliştirme yenilikleri ve modüller 
ekonomik üretim ar-ge projesi, 
odunsu atıklardan biyokütle yakıt 
eldesi için proses geliştirilmesi ve 
üretilmesi, modüler tasarım ile ortak 
platformlu yenilikçi fonksiyonel 
elektrikli hizmet araçlarının 
geliştirilmesi projeleri bulunmaktadır. 

  

İnovatif Kobi 
ödülü 



İZEL KİMYA SAN. 
VE TİC.A.Ş. 

Katılımcı: Suat ÇELİK


İşletme Kuruluş Yılı: 1996


İşletme E-Posta/Web Adresi: 

info@izelkimya.com.tr / 

www.izelkimya.com.tr


Çalışan Sayısı: 37


İzel Kimya A.Ş boya ve vernik sanayisinde 
yaygın olarak kullanılan sentetik reçine 
ihtiyacını karşılamak için 1996 yılında 
faaliyetlerine başladı. Başlangıçta sektörün 
ihtiyacından dolayı 1250 ton/yıl 
vernik(poliüretanlı dolgu ve parlak selüloz) 
üretimi gerçekleştirdi. 1998 yılında bu rakam 
1620 ton/yıl’a ulaştı. Sürekli artış gösteren 
üretim rakamları ve müşterilerden gelen farklı 
talepler firmayı yeni araştırmalara yöneltti. 

Yoğun Ar&Ge çalışmaları ile 1998 yılında ilk 
olarak gerçekleştirilen Alkid Reçine üretimi 
aynı yıl 1750 ton/yıl üretim rakamına ulaşırken, 
kısa bir süre sonra bu rakam 4320 ton/yıl’a 
ulaştı. 

2009 yılından itibaren, şartların da 
değişmesiyle şirket kendini daima yeniledi. 
İzel Kimya bu yıla kadar Kurtköy’de ki 
binasında faaliyetlerine devam ediyordu. 
İşletme artan talepleri karşılayamamasından 
dolayı 2011 yılında Dilovası’nda ki modern 
binasına taşındı. 

Şuanda şirket toplamda 10000 metrekare 
alana kurulmuş olup 8500 metrekaresi kapalı 
alanında 40000 ton üretim 
gerçekleştirebilmektedir. Üretim imkanlarını 
kolaylaştırabilmek için işletmenin büyük bir 
depolama alanı mevcuttur. 

İzel Kimya çok sayıda vernik ve boya 
üreticisine büyük ya da küçük demeden 
hizmet vermekte ve bu alanda ileri konumda 
bulunmaktadır. Bu sebeple yüzey işlemleri için 
faaliyet gösteren firmalar şirketin eşsiz hizmeti 
ile sunduğu mamüllerini talep etmektedir.Aynı 
zamanda firmaların özel teleplerine de hususi 
çalışmalar ile cevap veren İzel Kimya artık 
bilinen bir marka olmustur.Şimdilik %15’lik 
üretimini ihraç eden şirket üç kıtada özellikle 
Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa’da 
bilinen bir marka olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. 

İzel Kimya Türkiye’de yalnızca Alkid Reçinesi 
üreten tek şirket ve üreticisi konumundadır. 
Şirketin başarısının arkadasındaki sebep, 
müşterilerine sunduğu yüksek kaliteli 
mamuller ve en iyi servis imkanıdır. Bu kaliteyi 
sunmak için üretimin her aşaması kademe 
kademe sürekli kontrol altında tutulmakta, 
alanında uzman mühendisler ve çalışanlar 
tarafından yapılan kontroller, hammaddeden 
lojistik için hazırlanmış olan izole tank ve 
varillere kadar gerçekleştirilmektedir. Bu kalite 
İzel Kimya’yı her geçen gün daha akılda kalıcı 
bir noktaya taşımaktadır. 

İşletme, KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödül 
Töreninde de Çevre Dostu KOBİ Ödülü 
Dalında finalist işletmeler arasına girmiştir.

Çevre dostu  
Kobi



POLİNER PLASTİK 
AMBALAJ GERİ 
DÖNÜŞÜM DERİ 
SAN.TİC.A.Ş. 

Katılımcı: Hüseyin Yılmaz


İşletme Kuruluş Yılı: 1998


İşletme E-Posta/Web Adresi: 

kalite@poliner.com.tr / 

www.poliner.com.tr


Çalışan Sayısı: 138


Şehir: Nilüfer / BURSA 

Poliner A.Ş. 1998 yılında, Bursa’da 200 
metrekarelik küçük bir atölyede 30 ton/ay 
polietilen ambalaj üretim kapasitesi ile 
faaliyetine başlamış olup, bugün 8.000 
metrekare kapalı alanda 1.000 ton/ay 
kapasite ve 133 personel ile faaliyetini 
sürdürmektedir. 

Poliner Plastik, hizmet verdiği 
sektörlerden gelen taleplerin yıldan yıla 
artış göstermesiyle ilave makine 
yatırımları gerçekleştirmiş ve kapasite 
artışı sağlamıştır. Kapasitenin artması, 
beraberinde üretimden çıkan ve geri 
dönüştürülebilir özellikte olan fire (üretim 
artığı) miktarında da artışa sebep 
olmuştur. Bu durum ve işletmenin çevre 
duyarlılığı atık geri dönüşümü konusunda 
faaliyetlerinin başlangıcı olmuştur. 
BEBKA’nın desteğiyle yürütülen proje ile 
geri dönüşüm makinesi yatırımı yapan 
işletme, projenin devamında da Ambalaj 
Atığı Toplama Ayırma ve Geri Kazanımı 
konusunda lisans almıştır. Yatırımı 
yapılan makinenin teknolojisi sayesinde 
bölgede toplanan polietilen atıklar ve 
üretim fireleri %100 oranda geri 
dönüştürülmeye ve orĳinal hammaddeye 

ikame ikinci kalite hammadde olarak 
üretimde kullanılmaya başlamıştır. 
İşletme 360 ton/ay polietilen ambalaj 
atığı geri kazanım kapasitesine sahiptir. 

Poliner A.Ş. nin ileriye dönük faaliyetleri 
arasındaki önceliği çevre dostu üretim 
şeklini sürdürülebilir kılarak müşterilerini 
ikinci kalite ambalaj kullanımına teşvik 
etmek ve geri dönüşüm tesisini 
genişletmektir. 

İşletme, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 2016 yılı 
Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında orta 
büyüklükteki işletme kategorisinde 
üçüncülük ödülü almıştır. 2014Yılında da 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Ekonomiye Değer Katanlar ödül 
töreninde En Başarılı KOBİ’ler 
kategorisinde ödül almıştır. 

Çevre dostu  
Kobi



MORA YAZILIM 
BİLİŞİM 
DANIŞMANLIK 
REKLAM İTHALAT  

İHRACAT  SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ. 

Katılımcılar: Kamer KEMERKAYA 

                   Kemal ŞEN 

Kuruluş Tarihi:2013


Çalışan Sayısı: 6


Kurulduğu Şehir: Çankaya/ANKARA


İletişim: 

Kamer.kemerkaya@moralabs.com  /  

http://www.moralabs.com 

2013 yılında Ankara’da kurulan Moralabs, 
çoklu ortam mobil oyun geliştiren bir 
oyun stüdyosudur. Temelde iki farklı 
profile sahip kullanıcılara hitap eden ürün 
gamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
günlük oyuncuların kolaylıkla 
anlayabileceği, gün içinde kısa zaman 
aralıklarında çok kere oynayabilecekleri 
bir yapıya sahip mobil oyunlar, diğeri de 
ilkokul ve okul öncesi çağındaki çocuklar 
için eğitsel çocuk uygulamaları ve 
oyunlarıdır. 20’nin üzerinde farklı ürün 
geliştirerek, Türkiye’nin alanında lider 
firmaları ile çalışma imkânı bulmuşlardır. 
Moralabs, Turkcell’in ‘Çocuk Kulübü’ 
servisinin beş içerik sağlayıcısından biri 
konumunda, en çok indirilen içeriklerin 
üreticisidir. Firma, Kanal D ile ortak oyun 
projeleri yürütmektedir. 2013 yılına göre 
istihdamda % 125 büyüme, ciroda da % 
4200 bir büyümeye ulaşan Moralabs’ın, 
öncelikli hedefi dünya kalitesindeki 
ürünleri Türkiye’ye sunarak lokalde bir 
başarı yakalamaktır. Daha sonrasında bu 
ürünleri dünyaya pazarlayarak hem firma 
adına kazanç sağlamayı hem de yabancı 
sermayeyi Türkiye’ye getirmeyi 
hedeflemektedir. Firma, “Beynin İşlevsel 
Fonksiyonlarını Geliştiren Oyun 

Platformu” adlı KOSGEB Ar-Ge programı 
kapsamında kapsamlı bir Ar-Ge projesi 
geliştirmiştir. Oyun platformunun 
geliştirmeleri tamamlanmış, son kullanıcı 
testleri yapılmakta olup ticarileşmeye 
hazır hale getirilmektedir. Proje, bireylerin 
günlük beyin egzersiz ihtiyaçlarına yanıt 
verecek, kendi gereksinimlerine göre 
düzenleyebilecekleri ve başarımları 
hakkında geribildirim alabilecekleri bir 
oyun platformudur. Projede dikkat, 
hafıza, problem çözme vb. bilişsel yetiler 
konusunda Hacettepe Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü’nden uzman psikolog 
ile birlikte çalışmaktadır. Bu platformda 
bilim insanlarının zihinsel süreçlerle 
ilişkili bilgileri ile oyun 
tasarımcılarının yaratıcılıklarıyla 
birleştirilerek çok daha geniş kitlelere 
hizmet sunulması hedeflenmektedir. 
Bu proje ile Moralabs, dünya 
üzerinde başarılı örnekleri bulunan 
bu tarz bir işi Türkiye de geliştirerek, 
hem insanlara faydalı olmak hem de 
teknoloji alanında Türkiye’den 
dünyaya açılan bir başarı hikâyesi 
yaratmayı hedeflemektedir.

Juri özel  
ödülü



YEKTAMAK 
MAKİNA 
MÜHENDİSLİK 
İMALAT SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

Katılımcı: İbrahim Harmankaya


İşletme Kuruluş Yılı: 2013


İşletme E-Posta/Web Adresi: 

ismail.akyuz@yektamak.com.tr  / 

www.yektamak.com.tr


Çalışan Sayısı: 16


Şehir: Sapanca / SAKARYA


2013 yılında kurulan Yektemak 
Makina ve Mühendislik, kuruluş tarihi 
bakımından yeni bir firma olmasına 
rağmen akedemik geçmişe sahip 
kurucu ortaklarıyla, 35 yıla varan 
tecrübeye sahip yetkin mühendis ve 
imalat personelinin vermiş olduğu 
güven sayesinde kuruluşundan bu 
yana onlarca projeye imza atarak, 
başta otomotiv sektörü olmak üzere 
bir çok sektörün özel ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla hizmet 
vermektedir. 

Yektamak, müşterilerinin 
ihtiyaçlarının belirlenmesinden, 
projenin teslim edilmesine kadar olan 
tasarım, dayanım hesaplamaları, 
bilgisayar destekli simülasyonlar, 
üretim, kalite kontrol ve test gibi tüm 
süreçlerde gösterdiği özenle istenen 
kalite standartlarında özel projeler 
gerçekleştirmektedir. Bu özveriyle 
Yektemak, geçmişten günümüze 
kadar, çeşitli özel makine ve sistem 
çözümleri, otomasyon sistemleri, 

konveyör ve taşıma sistemleri, çok 
amaçlı imalat fikstürleri, çeşitli 
vinçler ve kaldırma sistemleri, 
döndürme sistemleri gibi birçok özel 
proje gerçekleştirerek müşterilerinin 
hizmetine sunmuştur. 

Genç girişimci  
ödülü



SAYGIN SAVUNMA 

ve HAVACILIK 

MAKİNE  SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. 

Katılımcı: Filiz SAYGIN GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 2014


Çalışan Sayısı: 6


Kurulduğu Şehir: Yenimahalle/

ANKARA


İletişim: filizsaygin@gmail.com


Talaşlı imalat alanında savunma 

sanayine üretim yapan firma, 1000 

m2 kapalı sahasıyla 30’a yakın 

makine parkuru, hepsi vasıflı 

çalışanıyla yurt içi ve yurt dışında 

geniş müşteri kitlesine kaliteden 

ödün vermeden hizmet vermektedir.  

Saygın Savunma ve Havacılık Makine 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. faaliyetleri 

arasında talaşlı imalat, plastik 

enjeksiyon, otomotiv, sağlık 

sektöründe yedek parça imalatı 

bulunmaktadır.  

Saygın Savunma, kaliteden ödün 

vermeden müşteri memnuniyetini en 

üst seviyede tutarak savunma 

sanayinde önde gelen firmalardan 

biri haline gelmeyi kendine amaç 

edinmiştir.  

Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem 

veren firma tezgâh parkurunu 

genişletip yurt dışına açılmayı 

hedeflemektedir. 

Kadın  
girişimci  
ödülü



PİMAK  

PROFOSYONEL  

MUTFAK  LTD. ŞTİ. 

Katılımcı: Rıza ERGÜN 

Kuruluş Tarihi: 1993


Çalışan Sayısı: 75


Kurulduğu Şehir:


Beyoğlu / İSTANBUL


İletişim:


info@pimak.com / www.pimak.com  

1987′den itibaren Endüstriyel Mutfak 

Cihazları alanında piyasada çeşitli 

firmalarla birlikte üretici tecrübesi 

kazanan firma 1993 yılında aktif 

olarak Pimak Piliç Makinaları Ltd. Şti. 

adını almıştır.  

Piliç makinaları üretiminde öncülük 

yaparak bu alandaki büyük boşluğu 

doldurmuştur.  

PİMAK piliç makinaları son yıllardaki 

büyümeye paralel olarak Endüstriyel 

Mutfak Sanayi’de ürün yelpazesini 

çeşitlendirmekle kalmayıp birçok 

bölgede satış ve servis ağı 

oluşturmuştur.  

Yıllık 750 ton üretim kapasitesi ve 20 

ayrı ülkeye ihracat yapar konuma 

gelmiştir.  

Şirketin büyüme stratejileri içinde 

gelişen piyasa ihtiyaçları 

doğrultusunda üretim yapmak, farklı 

pazarlara açılmak, Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerine ağırlık 

vermek, müşteri talepleri 

doğrultusunda imalat yapmak ve 

stratejiler doğrultusunda üretim 

yapmak bulunmaktadır.  

Ayrıca firma KOSGEB KOBİ Proje 

Destek Programı’ndan 

yararlanmaktadır.

İnovatif kobi 
ödülü



Keşif Ar-Ge Yazılım 

Elektrik Elektronik 

Makine Dan. Tic. ve 

San. A.Ş. 

Katılımcı: Bülent AKYÜREK 

Kuruluş Tarihi: 2013


Çalışan Sayısı: 8


Kurulduğu Şehir: BURSA


İletişim: www.mobilimsel.com  

kesif@yandex.com


Firmanın kuruluşu ile birlikte ilk önce 

her biri kendi alanında bilgi ve 
tecrübe sahibi kaliteli mühendis 
kadrosu oluşturuldu.  

Daha sonra bu kadronun yanına 
yetiştirilmek üzere yeni mezun 
mühendisler istihdam edildi.  

Bu yeni mühendislerin bazıları 
firmamızda çalışmaya devam 
ederken bir kısmı yetişmiş 
personel olarak farklı firmalarda 
çalışmaya başladılar.  

Bu yönüyle firmamız nitelikli 
eleman yetiştirilmesi konusunda 
da vizyon sahibi olmuştur. 

Bu kısa sürede geliştirilmiş 
olunan bazı yazılım ürünlerinin de 
Almanya’ya satışı 
gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca işletme, yurt içinde de 
yazılım ve tasarım hizmetleri 
vermeye devam etmektedir. 

Genç Girişimci ödülü



ARAR MAKİNA 
SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

Katılımcı: Arif TENİKECİ 

Kuruluş Tarihi: 2013


Çalışan Sayısı: 88


Kurulduğu Şehir: ÇORUM


İletişim: muhasebe@ararmakina.com –

http://ararmakina.com 

Değirmen sektörüne çırak olarak 
başlayan firma sahibi Arif Tenikeci, 40 
yıla dayanan özel sektör bilgi ve 
tecrübesi ile 2013 yılında kendi işini 
kurmaya karar vermiş, oğulları Yaşar ve 
Mustafa Tenikeci ile birlikte Arar 
Makina’yı kurmuştur. Arar Makina 
markası ile Mısır, Cezayir, İran, Hindistan, 
İtalya, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya ve 
Burkina Faso gibi dünyanın birçok 
ülkesinde anahtar teslimi un-irmik 
fabrikaları ve yem fabrikalarının imalat ve 
montajını yapmaktadır. 

Arar Makina kalite ve disiplini kendisine 
amaç edinmiş, sektöründe ilk üç firma 
arasında yer alma hedefine hızlı adımlarla 
ilerleyen genç bir firmadır. Ar-Ge bölümü 
sayesinde kurumsal alt yapısını kısa 
sürede tamamlayarak rakiplerini geride 
bırakarak kendisini dünya çapında 
tanıtacak önemli projelere imza 
atmıştır.Firma toplam satış hasılatlarının 
%70 ini yurt dışı satışlarından 
gerçekleştirmektedir. 2013 yılında net 
satış direk ihracat rakamı 2 milyon 98 bin 
TL, dolaylı 174 bin TL iken, 2014 yılında 
direk ihracat rakamı 5 milyon 900 bin TL, 

dolaylı ihracatımız 146 bin 800 TL yi 
bulmuştur. 2015 yılında satışlarında direk 
ihracat hedefi 10 milyon TL’dir. 

Firma, her geçen gün imalatına yeni 
makinalar eklemekte, geliştirmiş olduğu 
ve teknolojiye de uyumu yakalamış 
olduğu makinaları sayesinde düşük fiyata 
kalite sunarak, rakiplerine karşı da 
ayrıcalıklar elde etmiştir. 

Son teknoloji ve genç beyinlerle çalışan 
Arar Makina, her zaman çağa uyum 
sağlamayı ve dinamik kalmayı hedefleri 
arasına almıştır. Arar Makina hedef 
noktası insandır ve insanlar ihtiyaç 
duyduğu sürece, alternatif çözümler 
sunarak, kaliteden ödün vermeden 
dünyanın her noktasında, proje bazlı 
anahtar teslimi fabrikalar kurmaya 
bunlara satış sonrası teknik destek 
sağlamaya devam edecektir.Bina ve 3 
milyon TL’yi aşan makina parkuruna 
yapmış olduğu yatırımla, bunun yanında 
son model teknoloji yatırımlarıyla, her 
geçen gün çalışan sayısını artırarak, 
%100 büyüme hedeflemektedir.

Küresel Doğan 
Girişimci ödülü



OTTONOM 

MÜHENDİSLİK 
ÇÖZÜMLERİ 
TASARIM 
OTOMASYON 

DANIŞMANLIK  
A.Ş. 

Katılımcı: Uğur Sevilmiş 

İşletme Kuruluş Yılı: 2013


İşletme E-Posta/Web Adresi: 

baris.baba@ottonom.com  / 

www.ottonom.com


Çalışan Sayısı: 47


Şehir: Nilüfer / BURSA


Ottonom Mühendislik Çözümleri ; 
otomotiv, raylı sistemler, savunma, 
havacılık ve beyaz eşya sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu ürün ve hat tasarım 
ve imalatı alanlarında hizmet vermek 
amacıyla 2013 yılının son çeyreğinde 
kurulmuştur. 

Müşterilerin ürün tasarlama ve sanal 
doğrulama ihtiyaçlarını gerek 
müşterilerin kendi evinde mühendis  
saat ücretli danışmanlık, gerekse 
kendi tasarım hedeflediği 2023 yılnda 
Türkiye’nin ilk üç mühendislik şirketi 
olma hedefine doğru emin adımlarla 
yol almaktadır. 

İnovatif girişimci 
ödülü



KROMEL MAKİNE  
SAN. TİC. A.Ş. 

Katılımcı: Şevket ÇALIŞKAN


Kuruluş Tarihi: 1980


Çalışan Sayısı: 110


Kurulduğu Şehir: Hanlı / SAKARYA


İletişim:        

muhasebe@kromel.com.tr 

www.kromel.com.tr


Kromel, 1980 yılında aile şirketi 
olarak kurulmuş, süt işleme tesisleri 
ve gıda endüstrisine hizmet vermek 
amacı ile üretim hayatına başlamıştır.  

Yurt içi pazar başta olmak üzere 
uluslararası pazarlarda özellikle tüm 
süt ve süt ürünleri üretimi yanı sıra 
sütlü tatlı, sos, marmelat, lokum, 
pekmez, helva gibi ürünlerin 
üretildiği sanayi tipi seri üretimin 
yapıldığı işleme hatlarını da 
üretmektedir.  

Üretim serüveni Sakarya’da 150 
m2’lik bir dükkânda başlayan şirket, 
faaliyetlerine bugün 12 bin m2’lik bir 
alanda devam etmektedir. Yurt içi 
pazarın yanı sıra süt soğutma ve 
nakil tankerleri üretiminin yaklaşık 
%35’ini yurt dışında 40’ın üzerinde 
ülkeye ihraç etmektedir. 35 yıla 
ulaşan Ar-Ge altyapısı ile gıda 
sektörüne yenilikçi ve kaliteli ürünler 
sunmaktadır.  

Ar-Ge çalışmalarına önem veren 
firma, üniversite – sanayi iş birliği 
çerçevesinde üniversitede görev alan 
makine ve elektrik-elektronik bölümü 
profesörleri ile ortak zamanlı projeleri 
de yürütmektedir.  

KOSGEB desteği ile projesini 
tamamlayan firma, geliştirdiği yeni 
teknolojileri yurt dışı pazarlara 
sunmak amacı ile her yıl çeşitli 
ülkelerde düzenlenen sektörel 
fuarlara katılıp ihracat bağlantıları 
kurmaktadır.

Büyük kobi ödülü


