


VİZYON & MİSYON

Nezitech Elektronik A.Ş. olarak Türkiye’de elektronik sanayi, bilgi teknolojileri, otomasyon 
sistemleri ve bunlarla ilişkili diğer sektörlerde üretim ve Ar&Ge çalışmaları yapan tüm  
kuruluşlara tedarik hizmeti vermekteyiz. Nezitech Elektronik A.Ş. elektronik imalat  
sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü arttıracak kalitede, katma değerli 
çözüm ve hizmetleri sunmayı misyon edinmiştir.

ABD, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin global lider firmalarından düzenli olarak haftalık 
yüklemelerimiz yapılmaktadır. Kuruluşumuzun temel hedefi hızlı, ucuz, kaliteli malzeme 
temini ve müşteri memnuniyeti ile kalıcı iş ortaklıkları tesis etmektir.

Ürün gruplarımıza yenilerini ekleyerek güncelliğini korumaktayız. Üretimi durmuş,  zor  
bulunan ürünleri müşterilerimizin istekleri doğrultusunda en kısa sürede araştırıp, tedariği 
mümkün ise tedarik etmekte, piyasada bulunamıyorsa üretimi konusunda destek vermekteyiz. 
İyi fiyat, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak en önemli hedefimizdir. 

Dünya’nın farklı bölgelerindeki global distribütörlerden yaptığımız ithalat; başta  
Yarı-İletken olmak üzere Konnektör, Elektromekanik, Pasif Komponent, Trafo ve Bobin, 
Kablo, PCB, LED/LCD/TFT Display’ler gibi elektronik malzemeleri kapsamaktadır.



UZAK DOĞU 

Uzak Doğu pazarından haftalık düzenli yüklemelerimiz sayesinde rekabetçi fiyatlar ile ürün 
temin edebiliyoruz. Tedarikçilerimiz dışında üretici firmalar ile de elektronik malzeme  
ihtiyaçlarınıza çözümler bulabilmekteyiz. Uzak Doğu siparişlerimiz her haftanın sonunda 
yüklenmekte ve size en kısa sürede ulaştırılmaktadır.

AMERİKA ve AVRUPA

Amerika ve Avrupa’da stokları bulunan Digikey, Mouser, Rochester, Avnet Express, Future,  
TTI, Arrow, Rutronik, Farnell ve Verical gibi önde gelen global distribütörlerden  
ürünlerimizi tedarik  etmekteyiz. Global firmalardan stoklu olan ürünleri her hafta diğer  
firmalardan ise 2 haftada bir çıkan Express yüklemelerimizle, ihtiyaç duyulan ürünlerin  
tedariğini çok kısa sürede gerçekleştirmekteyiz.

YÜKLEMELERİMİZ

THE BROKER FORUM
Nezitech Elektronik A.Ş. The Broker Forum üyesidir.



ÜRÜNLERİMİZ
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ELEKTROMEKANİKLER

Amplifier
Converter
Power Management
Memory
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YARI İLETKENLER

Board to Board                                                 
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USB
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Pin Header
Terminal Block
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Capacitor
Resistor
Inductor   
Transformer
EMI Filter
Ferrite Bead
Crystal
Oscilator
RTC
Varistor
Antenna
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Wire/Cable
PCB
LED
Test
Measurement
Closure
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DİĞER

7 Segment
LED Display
Character LCD
Graphic LCD                                                             
OLED
TFT
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www.ati-led.com

Asiatech Incorporation Limited (ATİ) 1998 yılından beri aydınlatmaları üzerine yoğunlaşmış üreticilerdendir. ISO 9001 
CE ROHS sertifikalarına sahip olan ve yıllık ortalama 3 milyon adet LED üretimi yapan kaliteye önem veren lider LED 
üreticisidir.

www.comus-intl.com

Comus International 1978 yılında civalı tilt switches üreticisi olarak başlamış daha sonra sensör üretim ve dağıtım 
için Avrupa’da Assemtech firmasını kurarak kısa sürede kendini geliştirip başarıya ulaşmış bir firmadır. Hindistan’ın  
Chennai şehrindeki SİG Gunther Germany firmasını bünyesine katarak Reed Switch ve Reed Sensör üretiminde adını dünya  
çapında kalıcı hale getiren, global bir üretici firma haline gelmiştir.

Greatecs, güçlü ve yenilikçi bir üne sahip kaliteli elektronik bileşenlerinin önde gelen üreticisidir. Anahtarlar, 
potansiyometre, röle, optoelektronik tasarımını geliştirmesi ve üretimi konusunda uzman bir kuruluştur.  
6 000 000 dan fazla farklı anahtar ve potansiyometre seçenekleri ile geniş kapsamlı ürün yelpazesi sayesinde 
gelişmiş tasarımların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak üretici bir firmadır. www.greatecs.com

Qualtek 1980 yılında kurulmuş ve kısa sürede makaron ürün gruplarında dünya lideri olmuştur. Güç elektroniği 
komponentleri EMI Filtreler fan ve fan aksesuarları gruplarında global çapta isim yapmış bir firmadır.

www.qualtekusa.com

www.szhongju.com

Hongju 1998 yılında kurulmuş elektronik anahtar üretiminde uzmanlaşmıştır. Her türlü elektronik switch, IEC 
soket ve sigorta yuvası üreten bir firmadır.

2001 yılında kurulmuş kablosuz M2M loT ve yüksek performanslı antenler üretiminde dünya piyasasında lider  
firmalardandır. Kablosuz bağlantı uygulamalarına uyumlu RF anten çözümleri sunmvaktadır.

www.antenova-m2m.com

www.3lcoil.com

3L Electronic Corporation 1000 den fazla çalışana sahip güçlü bir kişisel mülkiyet kuruluşudur. Dünyanın en 
güçlü indüktör üreticilerinden birisidir. İndüktör filtreler komponentler üretmektedir.

Kinsun Industries elektronik bileşenler, modüler krikolar, RF Antenleri ve Stamping malzemeleri üzerinde 
uzmanlaşmış üretici bir firmadır ve Taiwan’da 1986 yılında kurulmuştur. Yeni ürün tasarımları, özel ürün 
geliştirmesiyle Telekomünikasyon, Medikal gibi birçok sektörde ürünleri kullanılmaktadır.

www.kinsun.com

www.leyconn.com

Leyconn Electronic Co.Ltd son derece hassas konnektörler üreten uzmanlaşmış dünya çapında gelişmiş işleme 
ve test ekipmanlarına sahiptir. Dünyanın en büyük firmalarıyla iş birliği içerisindedir. Ürünleri askeri projelerde 
kullanılmaktadır ve bu sayede piyasada lider bir firma olmuştur.

Micro Crystal AG günümüzde dünyanın önde gelen mobil cihaz üreticileri için Quartz Crystal, Real Time Clark,  
Osilatör gibi cihazlar üretmektedir. Bu sektörde çalıştığı firmalarla dünyada adını duyurmuş bir üretici firmadır.

www.microcrystal.com

www.torven.cn

Torven 2006 yılında kurulmuştur. Konektör üretimi yaparak sektöre hizmet vermektedir. Kablo aksesuarları, 
hassas komponentleri üreterek bunların endüstriyel kontro vel test-ölçüm cihazlarında kullanılmasını  
sağlamaktadır.

Yeni enerji ekipmanları, UPS, invertör ev aletleri, aliminyum elektrolitik kapasitörler (vidalı ve takılabilir) gibi 
ürün gruplarında uzmanlaşmış Ar&Ge tecrübesi olan teknoloji üretim firmasıdır. Dünya piyasasında ürettiği 
ürün gruplarıyla önemli bir rol oynamaktadır.

www.zeasset.com
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