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Yetenekli ve nitelikli kadrolardan oluşan firmalarımızla, teknolojinin birçok alanında hizmet 

veren deneyimli bir çalışma grubuyuz. Amacımız; deneyimleri grup firmalarımız içinde 

paylaşarak çoğaltmak ve çözüm odaklı yaklaşımımızı kurum kültürümüzle harmanlayarak, 

teknoloji alanında sektörde ilkler yaratmaktır. 

Bu amaçla yola çıktığımız 2013 yılında, faaliyetimize ilk olarak MYSIA XWARE Endüstriyel 

Tasarım olarak başladık. Sonrasında gruba dâhil ettiğimiz yakın sektörlerde faaliyet gösteren 

şirketlerimizle kurumsal yeteneklerimizi sürekli geliştirdik. 

 

“Gerçekleşmemiş hiçbir fikir değerli değildir. Fikrinize değer katalım.” 

http://www.mysia.group/
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MYSIA XWARE Endüstriyel 
Ürün Tasarımı ve İmalat 

 

www.mysiaxware.com 

 

 
 

MOBİYOL Bilgi Teknolojileri 
San. Tic. ve Pazarlama A.Ş. 

 

www.mobiyol.com 

 

 
 

MYSIA Elektrik Elektronik 
Bilgisayar Yazılım San. Tic. A.Ş. 

 

www.mysiaelectric.com 

 

 

Grup şirketlerimiz birbirine yakın sektörlerdeki farklı ihtiyaçları, aynı bünye içinde karşılayarak 

hızlı çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. Uzmanlaşmak ve etkin know-how birikimi 

yapabilmek için, farklı şirketler altında deneyimli kadrolar ile hizmet verecek şekilde organize 

edilmiştir. 

Fikir aşamasından başlayarak, üretime kadar olan tüm süreçleri bünyemizde yürütebiliyoruz. 

Ürünün dış görünümünden, içindeki elektronik donanımlara kadar tümünü birlikte 

tasarlayarak, harika uyumu yakalıyoruz. Böylece daha kolay üretilebilir, düşük maliyetli ve 

yüksek performanslı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor, bu sayede müşterilerimizi de birçok 

farklı firma arasında zaman harcamaktan kurtarıyoruz. (Bkz. Diğer Sayfalar) 

 

http://www.mysia.group/
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MYSIA XWARE | Endüstriyel Tasarım 

 
Biz Kimiz? 

Ürün tasarımı konusunda deneyimli ve birlikte çalışmaktan keyif alan uzmanlardan oluşan, yaratıcı bir firmayız. Amacımız 
harika fikirleri, gerçek ürünlere dönüştürmek. Bu işi “19.07.2013 Cuma” gününden bu yana keyifle yapıyor ve tasarım 
portföyümüzü sürekli genişletiyoruz. 

Kadromuzdaki elektronik mühendisleri, yazılım geliştiriciler ve 3 boyutlu tasarım uzmanlarının azmi ile birçok fikre hayat 
verdik. Kara kalem eskizler ile başladığımız işlerin, bir süre sonra elle tutulur ürünlere dönüşmesini sağlayan,  sıra dışı bir 
tasarım ekibimiz var. Eminiz bizimle çalışmaktan keyif alacak ve iyi ürün geliştirme konusundaki enerjimizden etkileneceksiniz. 

elektronik tasarım | gömülü sistemler | yazılım | 3D CAD | mekanik tasarım | tersine mühendislik | prototip üretim | elektronik üretim | endüstriyel tasarım 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mikroişlemci kontrollü elektronik 
devrelerin tasarımı, prototip üretim ve seri 

üretim aşamalarında, danışmanlık ya da 
üretim hizmeti sağlayabiliriz. 

 

 
İhtiyaçlarınıza özel, mobil/web/masaüstü 

yazılımların geliştirilmesi ve mevcut 
yazılımın iyileştirilmesi konusunda yenilikçi 

çözümler sunabiliriz. 
 

 
Bilgisayar destekli tasarımlar ile 

aklınızdakileri 3 boyutlu modellere 
dönüştürebilir, mock-up, prototip, kalıp ve 
seri üretim konusunda destek verebiliriz. 

 
 

 

Ne Yapıyoruz? 

İçinde elektronik, mekanik ve yazılım gibi unsurları 
barındıran ürünleri, sektör ve ölçek gözetmeksizin sıfırdan 
tasarlıyoruz. Yada mevcut ürünlerinizi düşük maliyet, 
verimlilik, işlevsellik, estetik, üretim kolaylığı konularında 
geliştiriyor ve güncel trende uygun şekilde modernize 
ediyoruz. Bununla beraber, üretim teknolojileri 
konusunda ki deneyim, donanım ve yurt içi / yurt dışı 
partner firmalarımız sayesinde, istenen hacimde üretim 
desteği de sağlıyoruz. 
 

 

 Nasıl Yapıyoruz? 

Ürün tasarlarken, teknik detayların yanı sıra her tasarımda 
uymaya çalıştığımız genel kriterlerimiz var. Bize göre iyi bir 
tasarımın şu şartları sağlaması gerekir. Farklı, estetik, 
işlevsel, sade, dayanıklı, ekonomik, akıllı, kolay üretilebilir, 
çevreci ve sürdürülebilir.  Eğer bu şartları sağlayan bir 
tasarımımız varsa, modelleme ve prototip süreçlerini 
başlatırız. Prototipler istenen sonucu vermez ise defalarca 
revizyon yapmaktan sıkılmaz ve asla pes etmeyiz. 
 
Tasarım sürecinde en önemli kural fikri iyi anlamak ve 
müşteri taleplerini eksiksiz kavramaktır. Ürün hakkında 
gereksiz sorularla müşterimizi boğmaktan kaçındığımız 
için, temel bir kaç anahtar sorudan sonra gereken 
araştırmayı kendimiz yapmayı tercih ederiz. Böylece daha 
geniş bir bakış açısına sahip olur ve dünya standartlarında 
tasarımlar yapabiliriz. Bizi diğer firmalardan ayıran temel 
fark, ürün tasarımı için gereken tüm uzmanların aynı kadro 
içinde, eş zamanlı ve uyumlu çalışabilmeleridir. 

http://www.mysia.group/
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MOBİYOL | Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

 

MOBİYOL Bilgi Teknolojileri A.Ş. internet ve mobil 
platformlarda yenilikçi projeler üretmek ve amaca 
özel yazılım geliştirme hizmetleri sağlamak hedefiyle, 
2016 yılında Bursa ’da kurulmuş bir teknoloji 
firmasıdır.  
 

Başlangıçtaki vizyonu kendine ait yenilikçi fikirleri 
gerçekleştirmek olan MOBİYOL, uygun bulduğu 
fikirleri ve fikir sahiplerini destekleme misyonu ile 
çalışma hayatına devam etmektedir. MOBİYOL 'un 
gelecek hedefi, ulusal ve uluslararası çapta popüler 
projeler gerçekleştirmektir. 

 

 Deneyimli yazılım ekibimiz ile IOS, Android ve 
Windows işletim sistemleri üzerinde yazılımlar 
geliştiriyoruz. Çoklu platformlarda çalışabilecek 
yazılımlar için, anahtar teslim çözümler sunuyoruz.  
 

Endüstri 4.0 ile birlikte önemi daha da artan, bilgi 
teknolojilerine uyum süreci çerçevesinde, özellikle 
üretim sektöründeki firmalar için, amaca özel 
yazılım çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. 
 

Fonksiyonellik, minimum kaynak kullanımı, 
performans, güvenlik, sürdürülebilirlik ve kullanıcı 
dostu arayüz, yazılım geliştirmedeki anahtar 
kelimelerimiz. 

Yazılım Ekibimiz 

Project Manager 1 

Software Team Leader 1 

Senior IOS Developer 1 

Senior Android Developer 1 

Project Research Assistant 3 

Web & Desktop Programmer 2 

DB & Back-End Developer 1 

Graphical Designer 1 

UI / UX Designer 1 

  
 
 
 
 
 

 

http://www.mysia.group/
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MYSIA ELECTRIC | Elektrik Elektronik A.Ş. 

  
 

MYSIA Elektrik Elektronik Bilgisayar Yazılım San. 
Tic. A.Ş. toptan elektrik ve elektronik malzemeleri 
satışı konusunda faaliyet göstermek amacıyla, 
sektörde deneyimli isimler tarafından, 2017 yılında 
Bursa’da kurulmuştur. 
 

Malzeme satışının yanı sıra, saha uygulama ve 
bakım hizmetlerini de sağlamaktayız. Uygulamacı 
firma olmanın önemli bir avantajı olarak, saha 
deneyimlerimizi de müşterilerimiz ile paylaşmakta, 
ihtiyaca en uygun ve ekonomik çözümleri sunmayı 
hedeflemekteyiz.  

 Özellikle yazılım entegrasyonu gerektiren teknoloji 
odaklı projelerde, firmalara komple çözüm 
sunabilme yeteneğimiz ile elektrik sektöründe fark 
yaratmaya çalışıyoruz.  
 
 

 
 

“Elektriğe fikir katıyoruz…” 
 

 

 

 

MARKALARIMIZ 

 

http://www.mysia.group/
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REFERANSLARIMIZ 

 
Özdisan Elektronik Ltd. 

Şti. 
Aktif Teknik Isıtma & 

Soğutma 

 
Kıraç Bilgi iletişim Tek. 

San. Tic. A.Ş 

 
BARMAK Barutçuoğlu 

Gıda Mak. San. Tic. A.Ş. 

 
FERKAN Kauçuk ve 

Makine San. Tic. A.Ş. 

 

Berisa Lazer Sistemleri 
Ltd. Şti. 

 

POLİKAN Polimer Müh. 
Hiz. Oto. San.Tic.Ltd. Şti.  

 

CODEIDENT Bilgi Tek. ve 
Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. 

 

EMPO Otomotiv Yedek 
Parça San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Protest Yapı Araştırma 
ve Test Merkezi A.Ş. 

 

Autoneum Ertkurt Oto. 
Yan Sanayi Tic. A.Ş. 

 

Alarm Boss Güvenlik 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. 

 

BURTER Elektronik San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Magneti Marelli Mako 
Elektrik San. Tic. A.Ş. 

 

PİMAY Proje Aydınlatma 
Ltd. Şti. 

 

Elopar Elek. ve Oto. 
Parçaları San. Tic. A.Ş. 

 

 
PESKA Kablo San. Tic. 

Ltd. Şti. 

 

Elektron Mühendislik 
Ltd. Şti. 

 
UTEST Malz. Test Cih. 

Mak. Dış Tic. A.Ş. 

 
FKT Koltuk Sistemleri 

A.Ş. 

 
 

Farklı sektörlerde birçok firmaya tasarım ve üretim desteği vermiş olmaktan mutluluk 

duyuyoruz. Bir kez bize çalışma fırsatı verip, birlikteliğini tüm projelerinde devam ettiren 

müşterilerimizin olumlu referansı bizim için önemlidir. Ar-Ge çalışmalarında ve üretim 

süreçlerinde ömür boyu birlikte olmak temel hedefimizdir.  

Gerçekleştirdiğimiz her projede kendimizi biraz daha geliştiriyor ve yeni projelerde bu 

deneyimlerden yararlanıyoruz. 

 

“Amacımız; bize mecbur değil, bizimle çalışmaktan mutlu olan, özgür müşteriler edinmek.” 

http://www.mysia.group/

