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Kemerli Metal

Kemerli Metal Haziran 2008 yılında, 23.000 m² alan üzerine Kayseri’de kurulmuş, Türkiye’deki mobilya ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hiz-
mete başlamıştır. Zaman içerisinde hem ürün çeşitliliğini hem de pazar hacmini artıran firmamız, Kemerli markası altında yatak ve mobilya sektörüne endüstriyel 
zımba teli, inşaat sektörüne ise KEMERİX marka çelik beton lifleri üretimi yapmaktadır.

Müşteri talepleri ve beklentilerini en üst seviyede karşılama politikamız kapsamında son dönemde markalarımız arasına SANTEL, TELSAN ve ABAKAN’ı eklemiş ve 
ürün çeşitliliğinde artış sağlanmıştır. 2017 yılına gelindiğinde, artan talepler ve büyüyen iş hacmine paralel olarak Dilovası (Kocaeli) mevkiinde ikinci üretim tesisi 
kurulmuştur.

Firmamız Kuruluşundan bu yana elde ettiği tecrübeler ve modern yönetim kadrosuyla sürekli gelişim, istatistiki süreç kontrolü, müşteri memnuniyeti, sürdürülebi-
lirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışına dayalı bir politikalar ile yönetilmektedir. Türkiye’de mobilya ve inşaat sektöründe öncü firma olan kuruluşumuzun vizyonu 
2030 yılı itibarıyla sektöründe dünyada önde gelen firmalar arasında yerini almaktır. Kemerli Metalin uzun vadeli hedefi bir dünya markası olmaktır.

Çalışma, iş geliştirme ve eğitimlerimiz bu doğrultuda devam etmektedir.

ERKUT İnşaat Yapı Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

47 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamız, ülkemizin 21 illinde tutkumuz olan mimari tasarım, sanat ve doğa ile harmanlanmış farklı segmentlerdeki 
taahhüt, konut, villa, projeleri üretmektedir. Bugüne kadar 31.174 konut ve 7.183.883 m2 yeşil alanı teslim etmiş olmanın gurunu taşıyoruz.
Projelerimizde; ergonomi, estetik, sanatsal temalar, yenilikçi mimari uygulamalar, konfor, verimlilik ilkelerimizle oluşturulmuş, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm 
gereksinimleri karşılayan yapılar sunuyoruz.  Tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişen, dinamik ve yenilikte öncü bir inşaat firması olmayı hedefliyoruz. 
Erkut İnşaat’ı geleceğe taşıyacak olan temel motivasyon kaynağımızı ve itici gücümüzü “ilkelerimizden” alıyoruz. Temel ilkelerimiz arasındaki; “insan ve doğaya 
saygı” ile “sürdürülebilirlik” iki önemli başlığı oluşturuyor. İnşaat faaliyetlerimiz neticesindeki çevresel etkileri; “sürdürebilirlik ilkemiz” kapsamında yönetiyor ve 
oluşacak etkileri en aza indirmek için “sürekli iyileştirme yaklaşımı” ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Çevresel farkındalığı artırmak, orman varlığının genişlemesine katkı sağlamak, atmosfere salınan sera gazlarının dikilecek fidanlarla nötralize edilmesine katkıda 
bulunmak üzere; mevcut projelerimizin dışında farklı alanlarda 50.000 ağaç dikimi gerçekleştirdik. 
 
Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz, ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimiz ile sürdürülebilir süreçlere sahip olmayı amaçlıyoruz. Sistem geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz kapsamında iyi 
uygulama örneklerimizi aynı değer zincirinde bulunduğumuz kişi ve kurumlarla paylaşmak üzere aktif iş birliği çalışmaları yürütüyoruz.

Ödül Solar Enerji

Ödül Ailesi “Dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak adına öncü olarak bilim ve teknolojiye bağlı kalarak, birinci sınıf üretim ve yüksek kaliteli hizmeti” rehber 
olarak alır. 

Bu motto ile Ödül Solar, Ödül Grup Şirketleri çatısı altında 2013 yılında, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur. Ödül Solar Enerji ve Sun 
Reliance şirketleri teknolojik alt yapı ve tecrübeleri ile yenilenebilir enerji alanında başta ABD, Avrupa ve Türkiye’de pek çok projeye imza atmıştır.
Ödül Solar araştırma, geliştirme, proje, üretim, satış, kurulum, modüller ve fotovoltaik üretim sistemleri alanlarında faaliyet gösteren profesyonel bir yüksek 
teknoloji şirketidir.

Sosyal sorumluluğu yüksek ve yenilenebilir enerji alanında lider konuma sahip Ödül Solar, toplum için temiz enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamaya, temiz bir 
yaşam ortamı ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıdır.



KİM Teknoloji A.Ş.

KİM Teknoloji A.Ş. 2019 yılında Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası’nın öncülüğünde Kayseri’den çok sayıda yatırımcının katılımıyla ileri malzemelerin 
uygulama alanlarına yönelik üretim yapan ve yüksek katma değerli ürünler sunan uluslararası bir firma olmak amacıyla kurulmuştur. 

Firmamız bölgeye ilham vermek ve yoğun araştırma faaliyetlerine dayalı sürdürülebilir bir işletme kurmak için yeni bir vizyonu, teknolojiye dayalı büyüme modelini 
ve geleneksel yaklaşımı bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Şirketin birincil temek teknolojisi, savunma, enerji, ulaşım, sağlık, madencilik gibi çeşitli sektörler için çözümler sağlayan gelişmiş seramik teknolojisi ve nano 
teknolojiye dayanmaktadır.

Misyonumuz; personel ve araç koruma, havacılık, madencilik, çevre, sağlık ve enerji sektörlerinde yüksek teknoloji gerektiren malzemeleri yasal mevzuata, ulusal 
ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyun olarak tasarlamak ve üretmektir. 

Vizyonumuz; 21. Yüzyılın önemli sorunlarına özgün malzemelerimizle çözümler sunmaktır.

RHG Enertürk Enerji

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan sayılı gruplardan biri olan RHG Enertürk Enerji, 2021 yılında 175 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak enerjiyi üretme başarısı göstermiştir. Doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunarak, daha iyi bir gelecek hedefiyle faaliyet göstermektedir. Tüketicileri 
temiz enerjinin konforuyla tanıştıran ve mevcut 13 adet lisanslı üretim tesisi ile İstanbul, İzmir, Van, Antalya olmak üzere 4 şehirde yatırımlarına devam etmektedir. 
2021  YEKA GES ihalelerinde Antalya, Van ve Muş illerinde olmak üzere 105 MW ile yeni Güneş Enerjisi Santrali yatırımı planlayan RHG Enertürk Enerji, işinin ehli 
uzman kadrosuyla sektörde söz sahibi olmayı başarmıştır. 
  
2010 yılında temelleri atılan şirketimiz, T.C. Başkanlık Özelleştirme İdaresi’nden 49 yıllığına işletme ihalesini kazandığı grup, 14 hidroelektrik santralleriyle çıktığı 
enerji üretimi yolculuğunda, yenilenebilir enerji kaynaklarında ürün yelpazesini çeşitlendirmiştir.
Şirket satın almaları ve birleşmeleri ile yatırımlarını sürdüren RHG Enertürk Enerji’nin devrede olan toplam 499,19 MW’lık portföyünün 200,79 MW’ı hidroelektrik 
santrallerinden, 230 MW’ı rüzgâr enerji santrallerinden, 68,40 MW’ı güneş enerjisi santrallerinden oluşmaktadır. YEKA GES ihalelerinde kazanılan 105 MW GES 
Projesi kapasitenin eklenmesi ile toplam kapasitemiz 604,19 MW olacaktır.
Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz ve kömür gibi karbon bazlı enerji kaynaklarının giderek  tükendiği gerçeğinden hareketle, yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik üretmeye odaklanan enerji şirketlerimiz, mevcut üretim şekli sayesinde enerji sektöründe faaliyet gösteren rakiplerine göre daha az risk ile karşı 
karşıyadır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarında çeşitliliğe giderek (HES, RES, GES, JES, TES vs.) risklerini minimize eden grubumuz sektöründeki güçlü duruşunu da pekiştir-
miştir.
Satışlarının tamamını elektrik piyasasına yapmakta, devrede ve olan portföyün 406 MW’lık kısmı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekaniz-
ması)’den yararlanmaktadır. 
Yatırımın her aşamasından işletme sürecine kadar tamamı çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza atan şirketimiz, ülkemizin toplam karbon emisyonunu 
azaltmaya da yardımcı olmaktadır. Enerji grubumuz; petrol türevlerine, fosil yakıtlara ve nükleer santrallere bağımlılığı minimuma indirmeye yönelik faaliyetleriyle 
milyonlarca ağacın yarattığı etkiye eşdeğer çevresel katkı sağlamaktadır.
Grubumuzun 2022 yılındaki hedefi, 1.311.000 MWh’lık üretime ulaşmaktır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirerek ürün yelpazesini genişletme stra-
tejisi çerçevesinde, YEKA GES ihalelerinde 105 MW GES projesi için hak kazandı. İştiraklerimiz de dâhil olmak üzere T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 
alınmış 13 adet elektrik üretim lisansımız ve 6 adet YEKA Projesi hak kazanımı ile Türkiye’nin kalkınmasını destek vermeye devam etmekteyiz.
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ABC Lojistik

1993 yılında faaliyetlerine başlayan ABC, kurulduğu günden itibaren sektöründe kalite, istikrar ve güvenin simgesi olmuştur. Sektöründe öncü kuruluşlarından 
olan ABC, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
ABC, merkez üssü stratejik konuma sahip Kayseri’de, 5.000 m² kapalı, 30.000 m² açık alan üzerine kurulu olup, operasyonlarının bir bölümünü buradan yönetmekte 
ve “Dünya’nın Her Noktasına” erişim sağlamaktadır. Dünyanın ve Türkiye’nin önemli ve saygın markalarına dünya standartlarında hizmetler sunan ABC, entegre 
lojistik ve depolama hizmetini ileri teknoloji ile bütünleşik olarak yürütmektedir. 
ABC iş ortaklarına, tedarikçilerinden başlayıp müşterilerine kadar devam eden lojistik süreci tek elden yönetmektedir. Başta Asya ve Avrupa olmak üzere TÜM 
DÜNYA’ya transfer gerçekleştiren ABC, İş Ortaklarına; Kara, Hava, Deniz ve Demiryollarını kullanarak kısa zamanda üstün kalite hizmet sunarken, aynı zamanda 
“Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ilkesinden ödün vermeden, çıkış noktasından varış noktasına kadar her türlü çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir. 
Zaman içerisinde hizmet noktalarını büyük bir ölçüde genişleten ABC, en son teknolojiler ile donatılmış çevreci, verimli ve yasal süreç çerçevesinde durmadan yol 
alabilen araçları ile kombine bir şekilde lojistik hizmeti sunmaktadır. 
“Dünyadan Dünyaya” sloganı ile hizmet veren lojistiğin ABC’si ABC Lojistik, değişen dünyanın tüm lojistik ihtiyaçları için, “Teknolojik, Çevreci, Yenilikçi, Girişimci, 
Çözüm ve Sonuç Odaklı” tanımlarına uygun tecrübeye sahiptir.

Betaş Yapı

BETAŞ YAPI, 1997 yılında Betonarme Prefabrike Yapı Elemanları Üretimi, Proje Mühendislik, Müşavirlik ve Taahhüt hizmetleri vermek amacı ile Kayseri 1.OSB 
de kurulmuştur. Bünyesinde hâlihazırda 200’den fazla çalışana istihdam sağlayan BETAŞ YAPI prekast beton yapıların imalatı dışında birçok alanda da hizmet 
vermektedir. Ayrıca İncesu OSB’de kurduğu yeni, modern tesisi ile günlük 3.000 m² olan Prefabrik üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedeflemektedir. Beton 
yapı imalatı dışında diğer faaliyet alanlarımız; Prefabrik Yapı, Anahtar Teslim Endüstriyel Tesisler, Temiz Su ve Atık Su Arıtma Tesisleri, AVM, Restorasyonu ve Alt 
ve Üst Geçit imalatı şeklindedir.

Ayrıca Avrupa Birliği Hibe Destekli kapsamında Anahtar Teslim Taahhüt İşleri de faaliyet alanlarımızdandır. 

Enocta

Enocta’nın Hikayesi, Türkiye’de E-Öğrenmenin Hikayesidir.

Lidya Ventures grup şirketlerinden Enocta, 1999 yılında henüz Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken, bilgiye 
herkesin erişebileceği, öğrenmenin günlük hayatın parçası olacağı bir dünya için yola çıktı.
 
Dijital eğitimin hikayesini Türkiye’de yazmaya başladığımız yıllardan bugüne “daha iyi” için çalışıp, teknoloji ve içerik ürünlerimizde büyüyerek, her geçen gün 
sayısı artan iş ortaklarımızla birlikte, kurumsal gelişim dünyasına değer katmaya devam ediyoruz.

“Bilgiyi ve eğitimi gelişen internet teknolojisiyle, iş dünyasının ve bireylerin istediği hızda insanların hizmetine sunmak mümkün mü? Sorusuna yanıt aramaya 
başladığımızda hikayemiz de başladı. 

Hikayemiz aşağıdaki yolculuğumuzla devam ediyor;

• 1999 yılında ODTÜ Teknokent’te Kurulduk
• 2000 yılında İlk Yerli Öğrenim Yönetim Sistemi
• 2002 yılında Enocta Adını Aldık
• 2004 yılında İlk Yurtdışı ve AB Projeleri
• 2005 yılında İlk Online Eğitim Kataloğu
• 2007 yılında 100. Müşteri
• 2008 yılında Dünya Dijital Öğrenme Devi Skillsoft ile İş Birliği
• 2010 yılında Mobil Öğrenme Uygulaması
• 2011 yılında Sosyal Öğrenme Modülü
• 2014 yılında Endeavour Girişimcisi
• 2016 yılında EEP Yabancı Dil Arayüzü
• 2017 yılında Tek Noktadan Eğitim Yönetimi
• 2019 yılında Gelişim Yolculukları
• 2020 yılında Çevrimiçi Katalog
• 2021 yılında Yeni Öğrenme Deneyimi Platformu: Enocta Platform
• 2021 yılında Yeni Mobil Uygulama: Enocta Mobil Plus

enocta
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Kilim Mobilya A.Ş.

Şirketimiz 1976’da Kayseri-Türkiye’de mobilya üretimine KİLİM markasıyla başlamış ve bu marka ile ülkemizde yakaladığı tecrübe ve modeli yurt dışındaki hedef 
pazarlarda planlı bir şekilde uygulama çabasına girmiştir. 
 
“Bir KİLİM Yeter” mottosuyla evde geçen her an için özel bir KİLİM var inancını; 
 
 SOFT GRUP (Oturma Odası Takımı, Koltuk Takımı, Salon Takımı, Köşe Takımı, Kanepe, Berjer), 
 UYKU GRUP (Yatak, Baza, Başlık, Ev Tekstili), 
 PANEL GRUP (Yatak Odası, Yemek Odası, Genç Odası, Sehpa, Tamamlayıcı Ürünler) gibi ürün gruplarında yansıtmaktadır.
Geniş dağıtım kanallarına sahip olması, alandaki teknolojik gelişmeleri günü gününe takip ederek bünyesine dâhil etmesi, hızlı ve kaliteli satış sonrası hizmetleri-
ne sahip olması firmamızı sektördeki diğer firmalardan farklı kılan unsurlardır. 
Şirketimizin Vizyonu; Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde, her yaşam alanına sevgiyle “Bir KİLİM” üretmek. 
 
Misyonu ise; Müşteri beklentileri doğrultusunda; her yaşam alanına güven, kalite, değer katan, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliklerini Ar-Ge, özgün model 
ve tasarımlarıyla kilim gibi dokuyan, farklı, belirleyici, çevreye duyarlı, topluma saygılı, ülke ekonomisine katkı sağlayan, çalışanıyla, tüketicisiyle mutlu “Kilim 
Ailesi” oluşturmak. 
 
KİLİM, 40 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin en köklü mobilya üreticilerinden ve Türkiye’nin markasıdır.

Milenyum Metal

Milenyum Metal Dış Tic. ve San. AŞ.
2003 yılında Kayseri Serbest Bölgede Kantarcı ve Tetiker aileleri tarafından aile şirketi olarak 2 bin metre karelik bir alanda metal ev gereçleri öncelikli olarak 
ütü masası üretmeye başladı. 2015 yılına kadar geleneksel üretim sistemi ile imalat yaparken müşterilerin yönlendirmesinin de etkisi ile Yalın Üretim Sistemi ile 
çalışma fırsatı buldu. Her yıl kendine yenilik katan firmanın tarihi gelişimi şu şekildedir;

• 2003 yılında Kayseri Serbest Bölgesinde kuruldu
• 2006 yılı ile beraber yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlarda yer almaya başlandı
• 2011 yılında toplam kapalı alan 3600 m2 7200 m2 çıkarıldı
• 2014 yılında üretim hattımıza ranza ve metal karyola eklendi
• 2015 yılında inşaat kapalı alanımız 13500 m2 çıkarıldı
• 2016 yılında GS sertifikası alındı
• 2016 yılında Yalın üretim sistemine göre üretim yapılmaya başlandı
• 2017 yılında TSE standartlarına uygunluk belgesi alındı
• 2019 yılında ISO 9001:2015 Uluslararası kalite sitem standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kuruldu
• 2021 yılında Marka Tescil Belgesi alındı
• 2021 yılında Tasarım Tescil Belgesi alındı
• 2022 yılında güneş enerji sistemine geçiş yapıldı
• 2022 yılı EFQM yönetim çalışmaları başlatıldı
• 2022 yılında kapalı alan 19300 m2 çıkarıldı
• 2022 yılında ihracatımızı 45 ülkeye çıkarıldı

ORTA ANADOLU

1953 yılında Kayseri’de kurulan Orta Anadolu, o günün koşullarıyla bile en gelişmiş teknolojisiyle iplik, dokuma ve terbiye üniteleriyle hayatına başlamıştır. Bir 
dünya şirketi olan Orta Anadolu, bugün % 100 Türk Sermayeli bir Karamancı Holding kuruluşudur. Fabrika, Kayseri’de üç farklı lokasyonda toplam 327.000 m2 açık, 
173.000 m2 kapalı alanda, 1500’e yakın çalışanıyla üretim faaliyetini yürütmektedir.

2021 yılında 150 milyon dolar ciroya sahip olan Orta Anadolu şirketi, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında yıllardır yerini korumakta, Kayseri 
Kurumsal Vergi Rekortmenleri arasında ise yıllardır ilk sıralarda bulunmaktadır.

Firmanın yönetim merkezi İstanbul’da olup ayrıca Belçika, İtalya, Amerika, Kolombiya, Japonya, Kuzey Afrika, Bangladeş ve diğer ülkelerdeki temsilcilikleriyle 
dünyanın her yerindeki müşterilerine hizmet vermektedir. Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de birçok ilke imza atan Orta Anadolu, Levis, Replay, G-Star, Guess, H&M, 
Diesel, GAP, Hugo Boss, J.Brand gibi dünya denim piyasasındaki en önemli konfeksiyon markalarına hizmet vermektedir.
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Pınarsan Elektirik A.Ş.

1979 yılında elektrik taahhüttü ile başlayan Pınarsan Elektrik 2000’li yılların başında küçük bir atölye ile elektrik borusu üretimine başlayarak PINARSAN 
ELEKTRİK A.Ş.’nin sağlam temellerini oluşturmuştur.

Günümüzde Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 5.000 m2 kapalı alanda uluslararası ve yerli standartlara göre üretilen ürünlerin yanı sıra, sahip olduğu modern 
tesis ve teknolojiyi yakından takip eden makine parkı ile özel müşteri şartnameleri ve isteklerine göre üretim yapabilmektedir.

Ulusal gözetim firmalarının periyodik olarak yapmış olduğu denetimler sonucu verilen ISO yönetim sistemleri, TSE ve CE gibi ürün belgeleri ile yurt içi ve 
uluslararası pazardaki payını her geçen gün genişlettiği ürün yelpazesi ile büyütmektedir. Bu amaçla gerekli belgelendirme ve tanıtım faaliyetlerini de aralıksız 
sürdürmektedir.

Bünyesinde barındırdığı, proje yönetimi ve inşaat teknikleri konularında bilgi birikimine sahip proje departmanı, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip satış 
departmanı, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren kalite departmanı, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün 
ve hizmeti zamanında teslim eden lojistik departmanı ile, ekonomik ve çevreye saygılı hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz ve en hızlı şekilde cevap 
vermektir.

İlkelerimiz; geçmişinden güç alarak 35 yıllık tecrübesini ürün geliştirme konusunda kullanan Pınarsan Plastik günümüzde de müşteri memnuniyeti anlayışı 
dürüstlük ve güvene dayanan, müşteri ile aynı derecede sorumluluk hissetmektedir. Tutarlı, doğru, istikrarlı ve sürekli geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini 
maksimum seviyede tutan bir anlayışta iş yapmak önceliğimiz olup kaliteden ödün vermeyen uygun fiyat politikası ile sizlere hizmeti ilke edinmiştir.

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm projelerinde kalitesi ile adından bahsettiren Pınarsan Plastik, faaliyet göstermekten ENERJİNİZİ AYDINLIK GELECEĞE GÜVENLE 
TAŞIMAKTAN kıvanç duyar.

SİMFER 

Kuruluşundan bu yana bir aile şirketi olan Simfer, 1977’de Türkiye’nin ilk entegre katı yakıt sobası üretimi ile faaliyete başlamıştır. 1997 yılında pişirici grubu 
ürünlerinin üretimine geçerek faaliyet alanını genişletmiştir. Öncelikli odak noktası, bu alandaki yenilikçi bilgi birikimi ve geniş tecrübesiyle kapsamlı bir ürün 
yelpazesi sunabileceği ev aletleri ürünleridir. Simfer, tesis ve AR-GE alanında yaptığı önemli yatırımlar ile patentli ürünlerini geliştirmeye devam etmektedir.
 
Teknoloji odaklı bir felsefeye sahip olan ve yeni iş fırsatlarını sürekli değerlendirmenin önemli olduğuna inanan Simfer, 2015 yılında soğutucu fabrikasını açarak 
3 farklı üretim tesisi ile toplam 215.000 m2 üretim alanına sahip olup, çalışan sayısını 2000’den fazlaya çıkarmıştır. Simfer, 150’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Türkiye’nin önde gelen ev aletleri üreticilerinden biridir ve Türkiye’de 6 milyon adet yıllık üretim kapasitesi ile ilk 500 sanayi kuruluşuna yer almaktadır. 

Simfer, dünyanın farklı yemek kültürlerine göre tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Vizyonu, inovatif modellerle segmentinde en çok tercih edilen 
10 marka arasında olmaktır. Tasarıma verdiği önemle yola çıkarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen 5.Patent Ödüllerinde “En İyi Çıkış Yapan 1. Firma” 
ödülüyle onurlandırılmıştır. Küresel pazarda marka bilinirliği ve yatırımını arttırmak için Simfer markası, 2016 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından Turquality Marka 
destek programına dahil edilmiştir 
Geleceğe önem veren ve doğaya saygı duyan Simfer, çevre korumasını yol gösterici ilkelerden biri ve sağlıklı iş performansının kilit bir bileşeni olarak kabul 
etmektedir. Simfer ayrıca aile odaklı pratik çözümlerle güvenliği de ciddiye almaktadır. Fonksiyonel ve kullanışlı tasarım ürünleri sunan Simfer, mutfağın her evin 
kalbi olduğuna inanmakta ve evlerin kalbine dokunmaya devam etmektedir. 

ARKOPA AHŞAP PANEL SANAYİ A.Ş.

 1990’dan bu yana ahşap sektöründe aktif rol alan KILIÇER ailesinin girişimi ile 2002 yılında mobilya dekorasyon ve inşaat sektörlerine hizmet vermek amacı ile 
Kayseri Merkez OSB’de kurulmuştur. Nitelikli ürün ve kaliteli hizmet anlayışı ile kısa sürede ulusal ve uluslararası pazarda sektörün öncü tedarikçileri arasında 
yerini almıştır.

ARKOPA; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarında yarı mamul üretimi  ile mobilya üreticilerine yan sanayi hizmeti vermektedir. ARKOPA; İnsan ve çevre 
dostu ürünlerini, teknolojik makine parkurları, uzman ekibi ile kalite ve ekonomik fiyat anlayışından ödün vermeden seri olarak üretim yapmaktadır. 2011’de 
SAP ERP sistemlerini kullanmaya başlayarak izlenebilirliği en üst seviyeye çıkarmıştır. ARKOPA; Ar-Ge çalışmaları ile farklı mobilya tasarımlarına uygun çözüm 
oluşturduğu standart modelleri ve müşteriye özel tasarımlarını MDF, Yonga Levha, Kontraplak, Masif ahşap ile işlemekte; Akrilik, PVC, PET, PP, Laminant, Doğal 
kaplama, Finish folyo ve Emprenyeli Kağıt gibi dekoratif malzemelerle kaplamaktadır. Bunun yanı sıra müşterilerin montaja hazır bileşen ihtiyaçlarına ve özel 
taleplerine cevap vermektedir. 

Yurt içi hizmetinin yanı sıra, global pazarda 5 kıtada 70’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunarak pazarda önemli bir rol 
üstlenmektedir
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Epika Adworks

Mitolojide “bütün sorunların çözüldüğü an” anlamına gelen Epika, aklınıza takılan her soruya yaratıcı ve özgün cevaplar bulabileceğiniz bir reklam ajansı olarak 
sihirli dünyasının kapılarını sizler için açık bırakıyor. 

Güven Reklam

Güven Reklam 1976 yılında Güven Cebecioğlu tarafından kurulmuştur. 
Güven Reklam küçük bir atölyede fırça tabelacılığı ile başlayan serüvenini, sektörde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek ve çok çalışarak, 1.000 m2 kapalı 
alanda faaliyet gösteren özellikle dijital baskı alanında bölgesinde öncü firmalardan biri olarak sürdürmektedir. 
5 metre baskıdan iç mekân baskılara kadar geniş bir ölçekte hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlar ile hizmet veren Güven Reklam, dikiş kapsül ve birleştirme gibi 
hizmetleri de kendi bünyesinde verebilmektedir. 
Güven Reklam günlük minimum 3.600 m2 baskı potansiyeli ve her geçen gün gelişen makine parkuru ile güvenilir bir çözüm ortağı olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.

KAR Ajans

Kentte reklam ajansı mantığına yeni bir boyut kazandıran ve müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutan Kar Reklam Ajansı 1 Mart 2010 tarihinde ’Güven Her 
Şey’ sloganıyla yola çıktı ve şu anda sektörde hatırı sayılır bir yer edindi. 
 
Medya reklam planlama ve satın almanın yanı sıra, sektörde sağlamış oldukları güvenle birçok televizyon, gazete, dergi ve internet sitesinin Kayseri yetkili 
ajanslığını da yapmaktadır. 
 
Ajans Başkanlığını Sabahattin Sürmen’in yürüttüğü Kar Ajans, sahip olduğu çeyrek asırlık sektörel bilgi birikimiyle müşterileri için daima en iyisini yapmaya 
çalışmaktadır. Kar Ajans ile çalışan firmalar işinde en iyi olan Kayseri’nin ve bölgenin önde gelen markalarıdır. Onların geliştirdiği projeleri, yaptıkları yenilikçi 
çalışmaları kamuoyuna duyurmalarına yardımcı olan Kar Ajans müşterilerine verdiğ hizmetle çalıştığı firmaların gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
  
Bütün bunların yanı sıra firma son 3 senedir yapmakta olduğu promosyon işinde de iddiasını sürdürmektedir. 
 
Ayrıca Ajans kar360.com haber sitesi olarak yerel, bölgesel ve ulusal haberlerin yayımlandığı, kayseriilkhaber.com haber sitesi olarak Kayseri’nin yerel haberlerini 
anlık, hızlı ve doğru bir şekilde okuyucularına ulaştırdıkları iki haber sitesiyle de Kayseri’nin ve bölgenin nabzını yakından tutuyor. Halihazırda uzun yıllardır 
Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilciliğini de yapmaya devam etmektedir.

Kayseri Ulaşım A.Ş. 
  
Kayseri Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak, 2008 yılında kurmuştur. 2009 yılında raylı sistem işletmeciliğine başlayan Kayseri Ulaşım A.Ş., 
2011 yılında Türkiye’nin ilk akıllı bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS’i devreye almıştır. Kayseri Ulaşım A.Ş’nin faaliyet alanları, 2016 yılında şehir içi otobüs 
işletmeciliği ve 2017 yılında otopark işletmeciliği hizmetleri ile genişlemiştir. 

Kayseri Ulaşım A.Ş., güvenli, konforlu ve çevreci hizmetlerini teknolojik altyapısı ile Kayseri halkının hizmetine sunmaktadır. Toplu ulaşım sektöründe birçok 
başarılı çalışmaya ve yeniliğe imza atan Kayseri Ulaşım A.Ş. ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazanmıştır. 

Kuzey Ajans

1996 da kurulan Kuzey Ajans aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Tanıtım filmi  
Etkinlik organizasyonu  
Ajans hizmetleri  

Faaliyet alanlarında çalıştığı kurumlara kurumsal çözümler sunmaya devam etmektedir.
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NMS Consulting
2018 yılında kurulan NMS Consulting, özel ve kamu kuruluşları, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve onları yöneten kişilerden oluşan, küresel bir müşteri 
tabanına hizmet sunma konusunda uzmanlaşmış, temel iş birimleri genelinde müşteri çözümleri sunmaya odaklanan global bir yönetim danışmanlığı ve stratejik 
danışmanlık firmasıdır.

NMS Consulting Inc., müşterilerine yönetim danışmanlığı, kurumsal danışmanlık, vergi danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, dijital dönüşüm ve stratejik 
iletişim konularında hizmet vermektedir. Diğer lider yönetim danışmanlığı şirketlerinden farklı olarak, müşterilerine daha yüksek prim ödemeden “büyük bir 
firma danışmanlığı” ile çalışma deneyimini sunmaktadır. Önde gelen küresel danışmanlık firmalarının birçoğunda eğitim almış profesyonellerden oluşan ekibimiz, 
müşteri projelerinde, “büyük firma” deneyimi ve yetenekleri sunarken, yetki boyutları ve fiyatlandırma konusunda esneklik sağlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da bulunan, 250’den fazla deneyimli profesyonelden ve 16 ofisten oluşan NMS Consulting, özel ve halka 
açık şirketlere, hükümetlere, hayır kurumlarına ve onları yöneten kişilere stratejik danışmanlık hizmeti sağlar. Küresel bir ayak izi ve stratejik bağlantılarımızla 
birleşen müşterilerimiz, farklı becerilerimizin, uzmanlığımızın ve dünya çapında deneyimli profesyonellerden oluşan küresel bir organizasyonun birleşiminden 
yararlanarak, benzersiz, çok disiplinli, 360⁰ çözüm platformuyla buluşurlar. 

NMS Consulting olarak misyonumuz basittir; kendimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini diğerlerinin üzerinde tutmaktan taviz vermeyen bir ilkeye 
adadık. Çözüm odaklı bir kuruluşuz ve yerleşik düşünceye meydan okumak, yeniliğe ilham vermek ve sonuçları yönlendirmek için sürekli arayışımızda amansızız. 
Bir danışmanlık firmasından daha fazlası olan NMS Consulting, müşterilerimizin işlerinin birçok düzeyde büyümesi ve başarısı için özel bir katalizördür.

NMS Consulting MENA olarak, amacımız, rafine edilmiş tüm yönetsel olanakları, ekonomik, güncel ve süreğen şartlar altında KOBİ segmentine sunmak, müşterisi 
adına olanla, olması gereken arasında bağ kurmak, yönetsel kaldıraçlara sahip olma maliyetinin ölçü ve içeriğini, KOBİ ölçeğinde, kurumsallaşma, iş modeli 
belirleme, dijital dönüşüm, analiz ve raporlama süreçleri için ulaşılabilir boyutlar üretmektir.

SUNBERA İletişim ve Danışmanlık 

Sunbera İletişim ve Danışmanlık olarak, iletişim ve medya sektöründe deneyimli ekibi ile iş ortaklarına başarı için “doğru mesaj, doğru hedef kitle, doğru zaman, 
doğru iletişim” anlayışıyla hizmet sunarak, kurumsal ve pazarlama iletişimi çalışmaları konusunda hizmet sunuyoruz. 

Müşterilerimizin pazarlama ve büyüme hedefleri doğrultusunda iletişim faaliyetleri sürdürerek, birlikte büyümenin katkısına inanıyor, ürün ve hizmette ayrışmanın 
giderek daha da önemli olduğu günümüzde, rekabetçi ortam stratejileri yürütmenin gerekliliği ile çalışıyoruz. 

Tirbaş Gıda-Çemen’s 

LEZZET HİKAYEMİZ 10 YIL ÖNCE BAŞLADI... 
 
Çemen’s olarak ilk adımda “Çemen’s gurme” markası altında kendi mağazalarımızda yöresel ürün satışı yapıyorken, bugün Çemen’s üretim merkezinde titizlikle 
yapılan bu ürünlerin, “Çemen’s Mutfak” sofralarında siz değerli misafirlerimize sunmaktayız.

Üretim merkezlerimizde Kayseri’ ye özgü geleneksel lezzetleri, örf ve ananelerimize en uygun şekilde, hiçbir katkı maddesi kullanmadan özenle hazırlıyoruz. Atöl-
yeden çıkan bu enfes tatları, Çemen’s Mutfakta geleneğine uygun olarak usta ellerin marifetiyle sizlere sunuyoruz. 

10 yıldır bir Kayseri markası Çemen’s olarak, lezzet yolculuğumuzda bizi biz yapan geleneksel lezzetlerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz… 
 
Ustasının elinden hazırlanan bu lezzetleri gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz… 

ZİRVE SPONSORLARI ANA SPONSORLARI OTURUM SPONSORLARIDESTEKLEYEN KURUMLAR HİZMET SPONSORLARIDESTEK SPONSORLARI
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Kültepe, Kaniş, Karum ören yeri Kayseri’nin 21 km kadar kuzey doğusunda yer almaktadır. 
Yaklaşık 40.000 kişilik nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Kültepe, yaklaşık olarak 3 km çapında, 
4.000 yıl önce Ön Asya’nın belki en büyük ilk on şehrinden biri ve ticaretin merkezi olarak kabul 
edilmesi sebebi ile de ekonomik refahın yüksek olduğu bir şehir olarak değerlendirilmektedir.
Kayseri’de bulunan Kültepe esas itibariyle Anadolu tarihini başlatan bir yer olarak bilinmektedir. 
Günümüzden 4.000 yıl önce Asurlu tüccarlar Anadolu’ya ticaret yapmak için gelmişler ve Külte-
pe’yi üs olarak seçmişler. Burada şimdiye kadar ele geçirilen yaklaşık 23.500 adet çivi yazılı belge 
Ön Asya’nın ve Yakın Doğu’nun en büyük özel arşivlerinden birini oluşturmaktadır olan ve 2015 
yılında UNESCO tarafından dünya belleği listesine alınmıştır. Bu çivi yazılı tabletler sayesinde 
biz Anadolu tarihinin başlangıcını ve günümüzden 4.000 yıl önceki sürecini görüyoruz. O dönemin 
ticari merkezi olarak kabul edilen Kültepe ticari sisteminin ve muhasebesinden alım satım 
şartlarına kadar, evlilik sözleşmesi, boşanma, nafaka, miras gibi medeni hayatı ilgilendiren bütün 
faaliyetlerin kayıt altına alındığı çivi yazılı tabletler Anadolu tarihin bilinen en eski başlangıcı 
olarak kabul edilmektedir. 
1948 yılında Türk Tarih Kurumu adına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında başlayan bilimsel kazılar, daha sonra, Prof. Dr. Fikri 
Kulakoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülmüştür. 70 yılı aşkın süredir yapılan ve 
günümüzde sadece %1’nin ortaya çıkarıldığı tahmin edilen bu kazılarda bulunan ve Prof. Dr. 
Fikri Kulakoğlu liderliğinde oldukça kalabalık bir ekibin dünyanın en eski diplomatik dili olan 
Akadca’nın bir versiyonu olan Asurca’dan tercüme ettiği çivi yazılı kil tabletlerin birer kopyasını 
sizlere takdim etmek isteriz. Ticari zekası ile ünlü Kayseri’de bulunan ve 4.000 yıl önceki kültürü 
günümüze taşıyan bu çivi yazılı tabletlerde 
• Kadın Tüccar Madawada’nın Alacakları
• Agua’nın Vasiyeti
• Bir Şirketin Sermayesinin Oluşturulması ve Ortakların anlaşması yer almaktadır.


