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MADDE 1- TARAFLAR 

 

İşbu protokol Medikal Kümelenme Firmaları (İşbu Protokolde “MKF” olarak anılacaktır.) ile ADANA 
HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İşbu Protokolde “AOSB” olarak 
anılacaktır.) arasında aşağıdaki hususlarda taraflarca mutabakata varılarak, tanzim ve imza edilmiştir.  

 

MKF; 

 
2 Adam Yazılım Eğt.Dan.Tic.Ltd.Şti., VKN:0010637703 

Aksu Medikal Sistemleri Tekstil Tic.San.Ltd.Şti., VKN:0380168952 

Altek Yapı Market San.Tic.Ltd.Şti., VKN:0600049641 

Ayset Tıbbi Ürünler ve Plastik Tekstil Elektronik Gıda Tem. Mad. San. A.Ş., VKN:1250046793 

Endomer Elektronik Elektrik Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., VKN:3340522638 

Expel İlaç Sanayi Makina Tic.Ltd.Şti., VKN:6320022083 

Fizyo-Tek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ekipmanları Mob. Otomotiv Ltd.Şti. 

İntegral İnşaat Tesisat ve Sanayi Ltd.Şti., VKN:4780058210 

Mafaoğulları Sağlık Tekstil İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., VKN:6100423731 

Silvertech Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., VKN:7700417722 

Can Ticaret Sinai ve Tıbbı Gazlar Haluk Er Şahinoğlu, TC: 17392174240 

Karakaya İş Güvenlik Kişisel Koruma Donanımları Ltd.Şti., VKN: 5130585297 

Cezmed Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., VKN:2090221952 

Başarı Medikal Sanayi Ticaret Muhammet Yakar, TC: 16357176466 

Gürtan Ergene- Yeni Girişimci, TC:45691362242 

Tolga Akova, TC:57979419180 

MHM Konfeksiyon Gıda Tem.Mad.Med.İnş.Malz.San.Tic. ve Ltd.Şti., VKN: 6200621911 

Teknomedikal Sağlık Güzellik Yatırım San. Tic. A.Ş., VKN: 8360829238 

Apaydın Rezistans Isı Elektrik Tar. Pey.End.İlaç.Tur.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti., VKN: 0700299507 

BioFuture Araştırma Geliştirme Sağlık Ürn. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., VKN:1760802895 

 

MADDE 2 – AMAÇ 

 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Medikal Kümelenme Firmaları (MKF) 
arasında işbirliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek, medikal ve teknolojileri ile bağlantılı 
sektörlerde yerli üretimin payını arttırmak, medikal sektörlerinde üretim yapan firmaların ulusal ve 
uluslar arası alanda rekabet güçlerini arttırmak, üniversiteler ile sanayi arasında bir ara yüz oluşturarak 
medikal teknolojileri alanlarında Ar-Ge ve Ur-Ge çalışmalarını arttırmak, yenilikçilik ve girişimcilik 
kültürünü geliştirip, bu doğrultuda bağlantılı faaliyetlerde bulunmak, ülkenin sosyal ve ekonomik 
açılardan kalkınmasına katkıda bulunmak, medikal teknolojileri sektörünün; üretim kapasitesinin 
arttırılması, verimlilik arttırma çalışmaları, tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarını içine alan tüm 
konularda ihtiyacı olan hizmetleri kümelenme faaliyetleri yürüterek sağlamak, kümelenme faaliyetleri 
konusunda olumlu referanslar oluşturmak buna benzer diğer bağlantılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 
ilişkin katkıda bulunmaktır.  



 

 

MADDE 3 – KAPSAM 

 

İş bu Protokol AOSB ile MKF iş birliği ile amaç bölümünde belirtilen hedeflere ulaşmak maksadıyla 
taraflara ilişkin yükümlülüklerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

MADDE 4 – YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

4.1. MKF ’nin Yükümlülükleri 
MKF ’nin yükümlülükleri şunlardır: 

 
4.1.1. Kümelenmeye dahil olmak isteyen firmalarda; medikal teknolojileri ve bunlara bağlı sektörlere 

yönelik yeterli seviyede ürün ve hizmet üretme veya bu konuda Ar-Ge faaliyeti yapma şartı aranır. 

 

4.1.2. Kümelenmeye dahil olan firmalar AOSB ’ye müracaatları üzerine, Yönetim Kurulu kararınca 

kabul edilen firmalardır. 

 

4.1.3.Kümelenmeye dahil olan firmalar eşit haklara sahiptir. Her firmanın, kümelenmenin faaliyetlerine 

katılma zorunluluğu vardır. Geçerli bir mazeret olmaksızın faaliyetlere üst üste 3 kez katılmayan 

firmalar kümelenmeden çıkarılacaktır. Taraflar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

 

4.1.4. Her firma yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kümelenmeden çıkma hakkına sahiptir. Firmanın 

ayrılma talep dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Firma çıkış 

tarihine kadar üstlendiği yükümlülükleri yerine getirecektir. 

 

4.1.5. Kümelenmeye dahil olan firmalar; kümelenme kurallarına aykırı davranışta bulunmamak, verilen 

görevleri gerçekleştirmek, Yönetim Kurulu’nca verilen kararlara uymak, kümelenme imajını zedeleyici 

faaliyet, hareket veya davranıştan uzak durma sorumluluğundadır. 

 

4.1.6. Kümelenmeye dahil olan firmalar işbu protokolün 4. Maddesinde yazılı hallere uymak 

zorundadır. 4. Maddede yazılı hallere uymayan taraf kümelenmeden çıkarılacak olup, taraflar bu 

durumu peşinen kabul etmiştir. 

 

4.2. AOSB ’nin Yükümlülükleri 
AOSB ’nin sorumlulukları şunlardır: 
 
4.2.1. Kümelenme firmalarının koordinasyonunun sağlanması ve aşağıda belirtilen çalışmaların sağlıklı 
yürütülmesi için ilgili kümelenme alanında çalışan bir öğretim üyesinin koordinatör olarak atanması. 
 
4.2.2. Kümelenmenin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırma yapmak. 
 
4.2.3. Medikal teknolojileri alanında üretim yapan kümelenme firmalarının ulusal ve uluslararası 

pazarlarda tanıtıcı ve rekabet gücünü arttırıcı çalışmalarda bulunmak, tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin yenilikçi, etkin, kaynak yaratıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için tanıtım çalışmaları 

yapmak, sektörün gelişmesi ve tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlar (eğitim ve 

danışmanlık faaliyetleri, seminer, panel, reklam, fuar, konferans vb.) düzenlemek için gerekli çabayı 

göstermek. 

 



 

 

4.2.4. Yurt içinde veya yurtdışında eğitim, seminer, konferans, panel, fuar vb. etkinlikleri 

gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstermek. 

 

4.2.5. Kümelenmenin Türkiye ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını sağlamak ve imajını geliştirmek, 

kümelenmenin görünürlüğünü sağlamak için Proje Destek Ofisi web sitesinden bir bölüm ayırmak, 

katalog ve broşür oluşturmak, halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini yürütmek. 

 

4.2.6. Kümelenme kapsamında yer alan firmaların yenilikçi bir yaklaşımla çeşitli ürün geliştirme, üretim 

iyileştirme ve yönetim becerilerinin kazandırılması için yenilikçi programlar yapılması için çaba 

göstermek. 

 

4.2.7.Kümelenme firmaları ile hükümet yetkilileri ve kamu kuruluşları arasında bağ oluşturmak, sektörü 

ilgilendiren kararlar ve mevzuat konusunda görüş ve öneriler geliştirmek ve bunları yetkili mercilere 

ulaştırmak. 

 

4.2.8. Kümelenmenin esas amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman 

ve yayınları, kırtasiye malzemelerini temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda 

gazete, dergi, kitap ve benzeri eserleri yayın ve yayımını için gereken çabayı sarf etmek. 

 

4.2.9. Ülkemizde ve dünyada kurulu diğer medikal teknolojileriyle diğer ilişkili alanlarda faaliyet 

gösteren kümelenme ile iş birlikleri başlatmak ve geliştirmek ortak projeler yürütmek gibi konularda 

destek vermek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında fikri katkılar sunmak. 

 

4.2.10. Medikal teknolojileri konusunda üretim yapan KOBİ ‘lerin rekabet gücünü arttırmaya yönelik 

yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenmesi ve iş alanının oluşturulması amacı ile yurtiçi ve yurtdışı geziler 

düzenlenmesini özendirmek. 

 

4.2.11. Hala mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi 

odaları, eğitim ve öğretim kurumları, borsalar, meslek teşekkürleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle 

doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapmak. 

 

4.2.12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapıp 

yardımlaşmak için gerekli çabayı harcamak. 

 

4.2.13. Kümelenmenin amacı ile ilgisi bulunan üniversiteler ve kamu kurumlarıyla, odalarla ve OSB 

Müdürlükleri ile bilgi alışverişi yapmak ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar 

oluşturulmasına destek olmak. 

 

4.2.14. Kümelenme firmalarının ortak ihtiyaçlarının daha uygun şartlarda temin etmesine yönelik 

çalışmalar yapılması ve iş birliklerinin geliştirmesini özendirmek. 

 

4.2.15. Kümelenmenin amacı ile ilgisi bulunan konularda görüş ve öneriler geliştirmek, yetkili mercilere 

bu bilgileri formel / enformel kanallarla ulaştırmak. 

 

4.2.16. Kümelenmenin amaçlarına uygun konularda proje üretmek ve uygulamak 

 



 

 

4.2.17.Kümelenmenin amaçlarına uygun olmak koşuluyla diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

oluşturulan / yürütülen projelere ortak olmak. 

 

MADDE 5- YÜRÜTME VE KOORDİNASYON 

 

Protokolün imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde protokolün yürütülmesinden sorumlu 
temsilcilerin isimleri belirlenecek ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Söz konusu birim minimum 2 
ayda bir taraflarca belirlenecek yerde toplanarak iş birliğinin sürekliliğinin sağlanması ve verimliliğinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Koordinasyon biriminin çoğunlukla alacağı kararlar 
uygulamaya konulacaktır. Koordinasyon toplantılarına 2 kez üst üste katılmayan veya bir takvim yılında 
3 kez katılmayan firma protokolden çıkartılır. 

 

 

MADDE 6- SAĞLANACAK HİZMETİN BEDELİ 

 

MKF ve AOSB yönetimi tarafından sağlanacak hizmetler için taraflar birbirinden herhangi bir ücret talep 
etmeyecektir. MKF tarafından üçüncü taraflara (akademisyenleri ve sanayiciler vb.) sağlanacak 
hizmetler için hizmet bedeli talep edilmesi durumunda bu bedelden AOSB yönetimi sorumlu 
olmayacaktır. 

 

MADDE 7- YER TAHSİSİ 

 

Koordinasyon biriminin gerekli çalışmaları yapması amacıyla işbu protokolün imza tarihinden itibaren 
30 gün içinde, AOSB tarafından kümelenmeye Proje Destek Ofisi ’nde bulunan bir ofis tahsis 
edilecektir. 

 

MADDE 8- KÜMELENMEYE DAHİL OLMA 

 

İşbu protokolün imza tarihinde, protokolü imzalayarak kümelenmeye dahil olmak isteyen firmalar 
Yönetim Kurulu kararınca en çok otuz (30) gün içinde kümelenmeye kabul veya reddi şeklinde karara 
bağlanır ve sonuç yazısıyla firma sahibine bildirilir. 

 

İşbu protokolün imza tarihinden sonra kümelenmeye dahil olmak isteyen firmalar yazılı olarak başvuru 
yapacaktır. Yapılan başvurular Yönetim Kurulu kararınca en çok otuz (30) gün içinde kümelenmeye 
kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla firma sahibine bildirilir. Kabul durumunda, 
kümelenmeye dahil olacak firma ile işbu protokolün bir sureti imza altına alınacaktır. 

 

MADDE 9- PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK VEYA İLAVE YAPILMASI 

 

Protokolün değiştirilmesi veya protokole ilavesi gereken hususlar; taraflardan birisinin teklifi, AOSB ve 
MKF ’nin ortak kararı ve onayı ile yapılacaktır. 

 

MADDE 10- PROTOKOLÜN FESHİ VE SONA ERMESİ 

 

10.1. İş bu Protokol 3 (üç) yıl süre ile geçerli olmak üzere olarak imzalanmış olup, üç yıl sonunda 
kendiliğinden fesih olacaktır. Tarafların iş birliğine devam etmek istemesi durumunda, devam etmek 
isteyen taraflarca yeniden protokol imzalanacaktır.  

 



 

 

10.2. Tarafların protokolden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde taraflar yazılı 
ihbarda bulunmak kaydıyla protokolü fesheder. 

 

MADDE 11- PROTOKOLÜN SÜRESİ VE UZATILMASI  

Protokol süresi üç yıl (3) olup imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Protokol süresi içerisinde taraflar 
her zaman gerekçe göstermeksizin bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla protokolü feshe 
yetkilidir. Fesheden taraf kümelenmeden çıkarılacak olup, diğer taraflar için işbu protokol süresi 
boyunca ayakta kalacaktır. 

 

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

MKF Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, AOSB ’ye vermiş olduğu kimlik bilgileri, adres, 
hesap numarası, iştigal konusu ve sair özel nitelikte kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm verilerinin 
iş bu sözleşme ve taraflar arasındaki  iş ilişkisi kapsamında ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için  AOSB  
tarafından işlenmesine ve hizmet alınan, işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve diğer üçüncü kişilere 
açıklamaya, vermeye, kullanmaya ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmesine muvafakat ettiğini, bu 
durumun gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmediğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder. MKF ve AOSB tarafından kişisel verisi işlenebilecek tüm temsilcilerinin (imza sirkülerindeki 
yetkililerin, Sözleşme ’yi imzalayan yetkili/yetkililerin, çalışanlarının, bu hizmetin kullanılması için yetki 
verilmiş, dışarıdan hizmet alınan 3. tarafların AOSB ’nin web sitesinde yer alan Aydınlatma Metni ’ni 
okumasını ve yukarıda yer alan unsurların kabul, beyan ve taahhüt etmesini sağlayacaktır. MKF, kişisel 
veriler ile ilgili, mevzuat kapsamında alması gereken her türlü izni, açık rızalarının alınmasını ve 
aydınlatma yükümlülüğünü bizzat yerine getireceğini, aksi takdirde kişisel verilerin işlenmesi, 
kullanılması, transfer edilmesi halinde veri sorumlusu olarak tüm yükümlülüğün kendisine ait olduğunu 
AOSB ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

İşbu Sözleşme kapsamında MKF ’ye, AOSB ve AOSB çalışanlarına ait kişisel veriler ve/veya özel 
nitelikli kişisel veriler aktarılmaktadır. AOSB, sözleşmenin imzalandığı an itibari ile MKF ile arasındaki 
sözleşme ilişki kapsamında, “veri aktaran veri sorumlusu” iken, MKF aynı ilişki kapsamında “veri alıcısı 
veri sorumlusu” sıfatına haiz olacaktır. Bu tanımlar ile taraflar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
bağlı mevzuatı uyarınca gerekli yükümlülüklerden müştereken sorumlu olacaklardır. MKF, sözleşme 
süresince, kendisine AOSB aracılığı ile ulaştığı kişilerin kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel 
verilerini sadece işbu Sözleşme kapsamında, sözleşme konusu iş kapsamında kullanmayı, kendisine 
aktarılan ve/veya AOSB aracılığı ile elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir aldığını, bu hususta kendi 
çalışanlarının davranış ve eylemlerinden de müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu beyan, 
kabul ve taahhüt eder. MKF’nin, sözleşme herhangi bir nedenle sona erdikten sonra kendisi tarafından 
işlenmiş kişisel verileri imha etmesi gerekmektedir.    

 

MKF, ilgili mevzuat ve bağlı düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmemesinden dolayı AOSB ye iletilecek 3. kişilerin ve/veya kurumların tüm taleplerinden bizzat 
sorumlu olacağını, AOSB tarafından bu nedenle idari para cezası ve sair her ne nam altında olursa 
olsun kesinleşmiş mahkeme kararı veya yaptırım ve ceza yetkisini haiz kurumlarca verilecek kararlar 
doğrultusunda ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, AOSB ‘nin kendisine rücu hakkı 
olduğunu, kesinleşmiş kararla veya ilgili kurum kararı ile birlikte ilk yazılı talepte AOSB ne derhal ve 
ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MKF ’nin bu madde kapsamındaki 
yükümlülükleri, Sözleşme sona erse de yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

 

 

 



 

 

MADDE 13- GİZLİLİK  

Taraflar, birbirleri hakkında işbu Protokolün ifası dolayısıyla öğrendikleri, yasal yollarla bilinen ya da 
bilinecekler dışındaki, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, bunu yanı 
sıra birbirleri hakkındaki her türlü bilgi, belge, gözlem, kayıt ve yapılan görüşmeleri gizli bilgi veya ticari 
sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü 
kişilere ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuoyuna duyurmamayı veya bu şekilde 
sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı, işbu protokol ve içeriği Taraflarca üçüncü kişilere hiçbir 
suretle ifşa etmemeyi, herhangi bir başka surette bilgi ve belge aktarması yapılmayacağını ve bu 
hususların kendi çalışanları, yöneticileri ve danışmanları tarafından da yapılmamasını sağlayacağını ve 
diğer tarafın uğrayabileceği herhangi bir zararı önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda 
azami çabayı göstereceğini; söz konusu bilgilerin, tarafları bir araya getiren amaç için bu bilgileri 
bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve/veya danışmanları dışında, kendi çalışanlarına ya da 
iştiraklerine, bağlantılı teşebbüslerine, iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişilere ya da herhangi bir üçüncü 
kişiye açıklamayacağını; bu bilgilerin gizliliğinin korunması ve sır olarak tutulması için gerekli tüm 
önlemlerin alınması için azami çabayı göstermeyi, amacı dışında, gerek kendi işleri için gerekse 
başkaca hiçbir amaçla kullanmamayı ya da kullandırtmamayı; ilk istem üzerine, bu gizli bilgileri ihtiva 
eden tüm dokümanı kopyalarıyla birlikte iade veya derhal yok edeceğini; Taraflar arasındaki ticari ilişki 
nedeniyle edindikleri bilgilerin, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde kendisine 
lisans veya benzeri bir hak tesis etmeyeceğini, işbu protokolün sona erme tarihinden itibaren bütünüyle 
gizlilik hükümlerinin yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

MADDE 14- GENEL HÜKÜMLER  

AOSB ve MKF bu protokol kapsamında her türlü yasal denetim, yasa, ceza/vergi/resim/harç 
giderlerinden kendileri sorumludur ve her türlü yasal sorumluluk kendilerine aittir. 

 

MADDE 15- UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ VE YETKİLİ MAHKEME  

Bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflar halinde Adana Mahkemeleri/Adana İcra 
Daireleri yetkilidir. 

 

MADDE 16- YÜRÜRLÜK TARİHİ  

İşbu protokol imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 05/11/2020 tarihinde 9(dokuz) sayfa,16 (on altı) 
madde ve 1 (bir)asıl nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, her bir nüsha taraflara verilmiştir. Asıl 
nüsha AOSB tarafından muhafaza edilecektir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Adam Yazılım Eğt.Dan.Tic.Ltd.Şti.  Aksu Medikal Sistemleri Tekstil Tic.San.Ltd.Şti.  

 

 

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 



 

 

Altek Yapı Market San.Tic.Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

Ayset Tıbbi Ürünler ve Plastik Tekstil 
Elektronik Gıda Tem. Mad. San. A.Ş. 

 

 

 

 

 

Endomer Elektronik Elektrik Tıbbi Cihazlar 
Ltd. Şti. 

 

 

 

 

 

Expel İlaç Sanayi Makina Tic.Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

 

Fizyo-Tek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ekipmanları Mob. Otomotiv Ltd.Şti. 

 

 

 

 

İntegral İnşaat Tesisat ve Sanayi Ltd.Şti. 

 

 

 

Mafaoğulları Sağlık Tekstil İnşaat Pazarlama 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

 

 

 

 

Silvertech Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.,  

 

 

 

 

 

 

Can Ticaret Sinai ve Tıbbı Gazlar Haluk Er 
Şahinoğlu,  

 

 

 

 

 

Karakaya İş Güvenlik Kişisel Koruma 
Donanımları Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

Cezmed Tıbbi Malzeme İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  

 

 

 

 

Başarı Medikal Sanayi Ticaret Muhammet 
Yakar 

 

 



 

 

 

 

Gürtan Ergene- Yeni Girişimci  

 

 

 

 

 

Tolga Akova – Yeni Girişimci 

 

 

 

 

 

 

MHM Konfeksiyon Gıda 
Tem.Mad.Med.İnş.Malz.San.Tic. ve Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknomedikal Sağlık Güzellik Yatırım San. 
Tic. A.Ş.  

 

 

 

 

Apaydın Rezistans Isı Elektrik Tar. 
Pey.End.İlaç.Tur.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. 

 

 

 

 

 

BioFuture Araştırma Geliştirme Sağlık Ürn. 
İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

 


