
 
 
 
 
MCS Grup şirketlerinin Kurucu ortağı ve G. Müdürlüğünü yapıyorum. 
  
MCS Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. ve MCS Factory Digitalization Bil. Tek. Ltd. Şti.  
 
MCS Otomasyon 2005 yılında İstanbul’da kuruldu. Siemens’in dört farklı modülünün ‘Çözüm Ortağı’ 
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
 
1- Basic Factory Automation  ( Mikro Otomasyon Uygulamaları)   
2- Factory Automation (Fabrika Otomasyon uygulamaları)   
3- Drives & Motion  (Motor sürücü ve Hareket kontrol sistemleri)  
4- Machine Tools (CNC Takım Tezgahları )  
 
Bu dört farklı modülün çözüm ortağı olarak, ürün satışı, proje ve mühendislik, elektrik pano montaj ve 
işçiliği, devreye alma çalışmaları yapıyoruz. Yerimiz Ümraniye – İstanbul’ da . 
 
Web adresimiz : www.mcs.com.tr 
 
Otomasyon projelerini yaparken karşılaştığımız ve müşterilerimizden gelen ERP sistemleri ile 
entegrasyon talepleri bizi IT çalışmalarına yönlendirdi. 
 
Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon uygulamalarını yapmak için MCS Factory Digitalization Bil. Tek. Ltd. 
Şti.’ni 2016 Şubat ayında kurduk. Siemens’in iki farklı modülünün ‘Çözüm Ortağı’ olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
 
 
1- Tanımlama Sistemleri  (RFID ve Barkod okuma sistemleri)   
2- MindSphere Endüstriyel Bulut Platformu (Iot ve Endüstriyel bulut uygulamaları)   
  
 
Bu iki farklı modülün çözüm ortağı olarak hem ürün satışı hem de yazılım ve devreye alma çalışmaları 
yapıyoruz.  
 
Web adresimiz: www.mfd.com.tr 
 
 
 
MCS Factory Digitalization olarak tamamen Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon uygulamalarına 
odaklandık.  Şirketimizi kurduğumuzda çok güzel tepkiler aldık. Yoğun bir şekilde endüstri 4.0 
uygulamalarına ve projelerine başladık. Şu anda kadar Türkiye’de ve Dünya’da birçok projemizi 
devreye aldık. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcs.com.tr/
http://www.mfd.com.tr/


Adem KAYAR: 
 

Adem KAYAR, İstanbul’da endüstriyel otomasyon ve yazılım teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 
MCS Grup şirketlerinin kurucu ortağı ve genel müdürüdür. 1972 yılında Üsküdar-İstanbul’da dünyaya 
geldi.  

İlk ve orta öğreniminden sonra liseyi Haydarpaşa Otomatik Kumanda bölümünde okudu, Marmara 
Üniversitesinden ‘Marketing’ bölümünden mezun olduktan sonra İşletme Fakültesini bitirdi. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Endüstri mühendisliği Yüksek Lisansını ‘İmalat İşletmelerinin Endüstri 
4.0 Olgunluk Seviyesinin belirlemesi’ tezini sunarak tamamladı.  

Şu anda yine aynı Üniversitede ‘Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi’ Doktora programına devam 
etmektedir. 
 

Siemens İstanbul’da teknik servis mühendisi, proje mühendisi ve bölge satış yöneticisi olarak iş 
hayatına atılmıştır. Endüstriyel otomasyon ve dijitalizasyon konularında birçok ulusal ve uluslararası 
projede yer almıştır.  

Kurucu ortağı ve genel müdürlüğünü yaptığı MCS Grup şirketleri olan MCS Otomasyon ve MCS 
Factory Digitalization, Siemens’in endüstriyel otomasyon ve dijitalizasyon konularında ‘Çözüm 
Ortağı’ olarak faaliyet göstermektedir. 

Akıllı fabrikalar, Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon konularında ulusal ve uluslararası birçok projenin 
uygulamalarını ekibi ile birlikte geliştirmiştir. 

Aynı zamanda, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, yeni dijital dünyanın endüstriyel uygulamaları 
konusunda yeni projelerine devam etmektedir. 

 
 
Cep tel : 0533 710 88 81 
 
 
 


