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Müşterilerimizden



Numesys bugüne kadar sunmuş olduğu destek 
ve yardımlarla mühendislik çalışmalarımızda bize 
çok yardımcı oldu. Teşekkürler Numesys ailesi.

Numesys; teorik 

açıdan oldukça 

bilgili ve deneyimli 

eğitmenleri, kapsamlı 

eğitim dokümanları 

ile vermiş olduğu 

ANSYS MECHANICAL 

eğitimlerinde oldukça 

başarılı bir kurum.”

“Hızlı ve doğru teknik destek sunduğunuz için 
teşekkür ederiz”

“Numesys’ten aldığımız destek ve eğitimler 
sayesinde Mühendislik departmanımız ayrıcalıklı 
çalışmalar ortaya koyabilmektedir.”



H
ak

kı
m

ız
da

NUMESYS: Mühendislik Departmanınızın Doğal Bir 

Uzantısı

Ülkemiz sanayisinin gelişimine hız kazandırmak için, 

şirketler grubu olarak hizmet veren markalar olan ve 

dünyada ilk kez aynı ülkede iki şirkete birden verilen 

“ANSYS Elite Channel Partner” unvanını taşıyan ANOVA 

(%50) ve FİGES (%40)’in, ve Koray Gökalp (%10)’ın ortak 

girişimi olarak kurulduk. 

Bu inanç doğrultusunda, savunma ve havacılık projelerin-

de yoğun olarak kullanılan, başta ANSYS olmak üzere, 

dünyanın en önde gelen mühendislik analiz yazılımlarının, 

distribütörlüğünü ve teknik destek hizmetlerini üstlendik 

ve sektörün güvenilir çözüm ortağı olmak için kollarımızı 

sıvadık. 

Ülkemizde bilgisayar destekli mühendislik yaklaşımının 

yaygınlaşması gerektiği inancıyla; tasarım yapan ve ürün 

geliştiren mühendislerimizin başarısı için “Mühendislik 

alanındaki yenilikçilik heyecanını canlı tutmak” felsefesiyle 

çıktığımız bu yolda birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın 

mühendislik departmanlarının doğal bir uzantısı olarak 

çalışıyoruz.

İhtiyacınız olan ve karşılaştığınız sorunları çözecek, 

doğru mühendislik araçlarını belirliyoruz,

Bu araçlarla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri  

veriyoruz,

Bu araçların kullanımı süresince mühendislik ve 

teknik destek hizmetlerimiz ile her aşamada yanınızda 

oluyoruz, 

Karşılaşacağınız sorunları daha hızlı çözebilmek ve 

yeni çıkan çözümleri size daha hızlı sunabilmek için 

ihtisaslaşmaya büyük önem veriyoruz,

Teknolojiyi ve yenilikleri çok yakından takip ediyor; 

mevcut araçların yeni sürümleri ya da ilgili işi daha iyi 

yapabilecek bir alternatif ortaya çıktığında, bunların 

kullanıma alınmasını destekliyoruz.

Tüm bunları, derin tecrübemiz, teknik destek ve 

mühendislik desteği kabiliyetlerimiz ve güçlü kurumsal 

yapımız ile başarıyoruz.

Kurucu ortaklarımız 
FİGES ve ANOVA’dan gelen 
25 yıllık tecrübemiz ile:



• Müşteri odaklı yaklaşım 

Hizmet verdiğimiz sektöre sağladığımız katma değeri, 

birden çok alanda hissettiriyoruz. Gerek satış, gerekse 

satış sonrası süreçlerde sağladığımız müşteri başarısı 

odaklı destek ile maliyetlerinizi asgari seviyeye 

indirmenize yardımcı oluyoruz. 

• Ortalama 8+ yıl mühendislik tecrübesine sahip 
35+ çalışan 

Doğru ve güvenilir mühendislik araçlarının kullanımında, 

öğretilmesinde ve yenilikçi çözümlerin uygulanmasında 

ileri mühendislik kabiliyetlerimiz ile gerek online ortamda 

gerekse de yerinde destek veriyoruz.

• Güçlü iş ağı ve hacmi 

FİGES ve ANOVA’nın da varlığı ile sahip olduğumuz ve gün 

geçtikçe artan referanslarımız ile müşterilerimize uzun 

yıllara yayılan iş birlikleri için güven veriyoruz

NEDEN 
NUMESYS?

• 25 Yıllık tecrübe ile güvenilir iş ortağı

Başta savunma ve havacılık olmak üzere birçok sektöre, 

25 yıldan fazla mühendislik tecrübesine sahip ana 

firmalarımız ile koordineli bir şekilde mühendislik desteği 

sağlıyoruz.

• İhtisaslaşma

İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunabilmek için alanında 

ihtisaslaşmış çalışanlarımız ile özel ve etkin çözümler 

sunuyoruz. Meslek odaları ve üniversitelerle kapsamlı 

çalışmalar yürütüyor; geleceğin mühendislerinin 

yetişmesine katkıda bulunuyoruz. 

• Türkiye’de 200+, dünyada 700+ tecrübeli mühendis 
ile Ar-Ge, yerlileşme ve millileşme süreçlerine 
teknik destek

Başta savunma, havacılık olmak üzere birçok sektöre 

ait firmaların AR-GE çalışmalarına; tasarım, analiz, 

doğrulama ve optimizasyon hizmetlerini bütünleşik olarak 

sunabiliyor; sahip olduğumuz mühendislik tecrübesi ile 

kritik/stratejik ürün ve alt sistem yerlileştirme süreçlerine 

destek oluyoruz. 
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ANOVA, 2003 yılında kurulmuş; bugün başta savunma 

sanayisi olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili tüm 

sektörlere hizmet veren, özgün ürünler ile dışa bağımlılığı 

azaltan, alt sistemleri yerlileştiren bir şirketler grubudur.

ODTÜ Teknokent merkezli bir firma olan ANOVA, 

tasarladığı ürünlerin üretimini ise Sincan OSB’deki 

fabrikasında gerçekleştirmektedir.

%100 yerli sermayeli bir firma olan ANOVA, 100’den fazla 

mühendisi ile mekanik/elektronik tasarım, simülasyon 

ve üretim hizmetlerini bütünleşik olarak sunabilmekte; 

test ve kalifikasyon tecrübesi ile kritik/stratejik ürün ve 

alt sistemleri yerlileştirmektedir.

Türkiye’nin öncü mühendislik firması FİGES A.Ş., 1990 

yılında, simülasyona dayalı ileri mühendislik tekniklerini 

Türkiye’de tanıtmak, öğretmek ve kullanılmasını 

sağlamak amacıyla Dr. Tarık Öğüt tarafından kurulmuştur. 

Kuruluşundan beri Türkiye temsilcisi olduğu ANSYS 

ve MATLAB gibi yazılımların satış, eğitim ve teknik 

desteğinin yanı sıra bu yazılımları kullanarak ulusal ve 

uluslararası pazarda, danışmanlık ve proje hizmetleri 

sağlamaktadır.

İleri mühendislik çözümleri sunan FİGES, Türkiye’nin 

büyümesinde anahtar role sahip savunma, havacılık 

ve denizcilik sektörleri başta olmak üzere; otomotiv, 

medikal, enerji, beyaz eşya, raylı ulaşım gibi birçok 

sektörde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına; mekanik 

tasarım, analiz ve test konusunda uzmanlaşmış 

mühendis kadrosu ile hizmet vermektedir.

FİGES, gelişen ve genişleyen organizasyon yapısıyla 

birlikte; MILMAST, NUMESYS ve SANTOR’dan oluşan 

şirketler grubuna liderlik etmektedir.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina 

Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun olduktan

sonra aynı yıl ODTÜ’de MBA ve ardından Belçika’daki 

Von Karman Enstitü’sünde, akışkanlar dinamiği alanında 

yüksek lisans öğrenimi tamamlamış olan Koray Gökalp, 

iş hayatında çeşitli başarılara imza atarak 25 yıldan fazla 

mühendislik tecrübesi ile Savunma ve Havacılık başta 

olmak üzere pek çok farklı sektörde üst düzey yöneticilik 

ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

2014 yılından itibaren FİGES’de CEO olarak görev 

yapmakta olan Koray Gökalp firma iştirakleri olan Buildup 

Academy, MILMAST ve NUMESYS İleri Mühendislik 

şirketlerinin kurucu ortağı olarak ticari faaliyetlerine 

geçmelerini sağlamış olup bu firmaların aynı zamanda 

yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
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i Çok genç bir firma olsak da kurucu ortaklarımız FİGES 

ve ANOVA’dan devraldığımız, 25 yıllık bir birikime sahibiz. 

Çekirdek ekibimiz yıllar içerisinde tamamladıkları 

projelerle 8+ yılın üzerinde birikim ve tecrübeye sahip 

mühendislerden oluşmaktadır.

Teknik yapılanmamız ne kadar derin ve kuvvetliyse 

müşteri memnuniyetinin de o kadar üst düzeyde olacağını 

çok iyi biliyoruz. Derin mühendislik bilgimizin yanı 

sıra ana şirketlerimizin 200 kişilik uzman mühendislik 

havuzundan da yararlanabilmekteyiz.

Değerlerimiz
Nelerden Vazgeçemeyiz?
1. Doğru kişilerle çalışmaktan ve sıkı bir ekip olmaktan,

2. Müşteri odaklı olmaktan,

3. İşimize tutkuyla yaklaşmaktan,

4. Öğrenmenin asla bitmediğini bilmekten,

5. Bilgiyi sakınmadan aktarmaktan,

6. Ulaşılabilir olmaktan.



Ofisler
Ankara merkez ofisimizin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa 

ve Konya’da ofislerimiz ile size hizmet veriyoruz.

ANKARA

ODTÜ MET Yerleşkesi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 280 B-Blok Ofis No: 11-12-13 Çankaya/

ANKARA

Tel: 0312 486 00 16

Fax: 0312 486 00 17

İSTANBUL

Atatürk Mah. Meriç Cad. Turkuaz Plaza No: 5/37 Kat 3

Ataşehir/İSTANBUL

İZMİR

Adalet Mah. Anadolu Cad. No: 40 Tepekule İş Merkezi

Kat 2 Ofis No: 206 Bayraklı/İZMİR

Tel: 0 232 435 34 53

Fax: 0 232 435 34 80

BURSA

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi

Ofis No: 25 Görükle Kampüsü/Nilüfer/BURSA

KONYA

Selçuklu Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, INNOPARK

Büyük Kayacık Mah. 101.Cad. No:2 Kat 2 Ofis No:109 

Selçuklu/KONYA
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tasarımlarda:

• Dayanım, sıcaklık dağılımı, akış karakteristiği 
uygulamaları

• Elektromanyetik uygulamalar (RCS, EMI/EMC, 
Güç Elektroniği vb)

• Optik simülasyonlar ortamında sensor 
analizleri gibi her türlü optik uygulamalar

• DO-178 standartlarına uygun gömülü yazılım 
geliştirme platformuna uygun çözümler sunan 
yazılımdır.

Transmisyon, aktarma grupları, dişli ve dişli 
kutusu tasarımı ve analizi çözümleri sunan 

yazılımdır.

Çok sayıda ve farklı boyuttaki parçacığın 
karmaşık şekillerde hareketlerine, birbirleriyle 
olan temaslarına ve yer çekimi gibi dış kuvvetlerin 
etkilerine bağlı olarak hızlı ve doğru bir şekilde 
çözen simülasyon uygulaması sunan yazılımdır.

1 boyutlu sistem tasarımı ve analizi çözümü 
sunan yazılımdır.

Sac şekillendirme prosesleri için sonlu elemanlar 
yazılımıdır.

Sıcak ve soğuk metal şekillendirme işlemlerinin 
simülasyonu için geliştirilmiş sonlu elemanlar 
yazılımıdır.

Çoklu cisim dinamiği analizleri sunan yazılımdır.

Askeri standartlarda fan, motor ve blower 
çözümleri sunmaktadır.

Ağırlıklı olarak inşaat sektörüne hitap eden 
boru, üretim tesisi ve ayrıca deniz araçları (gemi, 
yat vs.) tasarımı ve analizi için özelleştirilmiş 

çözümler sunan yazılımdır.  
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Teknik Destek
25’den fazla mühendisimiz ile 8 yıldan 
fazla mühendislik tecrübesine sahibiz.

NUMESYS içerisinde uzman mühendislerimiz ile bir 

teknik destek platformu oluşturduk. 

• Teknik destek telefon hatlarımız ,

• Teknik destek e-mail adreslerimiz,

• Teknik destek kayıt sistemimiz,

ile müşteri teknik destek ilişkilerimizi yakından 

takip ediyoruz. 
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Mobil telefon, tablet ve bilgisayarlarınız ile dilediğiniz 

zaman erişebileceğiniz

“Bilgisayar Destekli Mühendislik Alanında En Kapsamlı 

TÜRKÇE Çevrimiçi Eğitim Platformu”

• Canlı dersler

• Kayıtlı eğitim videoları

• Canlı ve Kayıtlı WEBİNAR’lar

• Belirli aralıklar ile düzenlenen soru cevap seansları,  

• Eğitim notları ve teknik dokümanlar

• Kendi takviminize uygun planlama seçeneği

• Eğitim takip ve ilerleme raporları 

ONLINE EĞİTİM



Tüm ofislerimizde; 

başlangıç seviyesi, 

orta seviye ve ileri 

seviye olmak üzere 

ANSYS eğitimleri 

düzenliyoruz.

Eğitimlerimizin başlıkları:

Introduction to ANSYS SpaceClaim

Introduction to ANSYS Mechanical

Introduction to Basic Structural Nonlinearities

Mechanical Linear and Nonlinear Dynamics

ANSYS LS-DYNA Workbench

Mechanical Rigid Body Dynamics

Introduction to nCode DesignLife

ANSYS Composite Prepost Introduction

ANSYS Mechanical Heat Transfer

Introduction to DEFORM

Mechanical Nonlinear Materials

Mechanical Advanced Connections

ANSYS Mechanical Rotordynamics

Introduction to ANSYS SpaceClaim

ANSYS DesignXplorer

Introduction to ANSYS Meshing

ANSYS Fluent Meshing

Introduction to ANSYS Fluent

Introduction to ANSYS CFX

Introduction to ANSYS Polyflow

ANSYS Fluent Heat Transfer

ANSYS Fluent Multiphase

ANSYS Rotating Machinery

ANSYS Fluent Combustion

Fluent Dynamic Mesh

ANSYS Fluent Turbulence

ANSYS Fluent UDF

ANSYS CFX Turbosystem

ANSYS Fluent Adjoint Solver

ANSYS Ensight

ICEM CFD

Introduction to ANSYS HFSS

Introduction to ANSYS Maxwell

ANSYS HFSS for Antenna Design

Antenna Placement and RF Cosite Analysis

RCS Simulations of Electrically Large Platform

Transformer Design and Analysis Using ANSYS Maxwell

Electrical Mahine Design and Analysis Using ANSYS Maxwell

Introduction to SCADE Architect

Introduction to SCADE Display

Introduction to SCADE Suite

Introduction to SCADE Solutions for ARINC 661:User Application

Introduction to ANSYS SCADE Test for ANSYS SCADE Display

Introduction to ANSYS SCADE Test for ANSYS SCADE Suite

Introduction to ANSYS SCADE Test Rapid Prototyper

ANSYS SCADE Suite Simulink Importer

EĞİTİM
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ı Başta savunma, havacılık olmak üzere 

sektörün öncü firmalarının birçoğunun 

Ar-Ge çalışmalarına; tasarım, doğrulama 

ve optimizasyon, simülasyon, analiz 

hizmetlerini bütünleşik olarak sunabiliyor; 

sahip olduğumuz mühendislik tecrübesi 

ile kritik/stratejik ürün ve alt sistem 

yerlileştirme süreçlerine destek oluyoruz. 
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OTOMOTİV
Savunma
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