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RULOMATİK -  OTOMATSAN Co.Ltd.
2019'da sekizinci yılını kutlayan firmamız, teknik altyapısını ve üretim gücünü her geçen gün 
arttırarak başarılı üretici olarak imza atmaktadır. 
Ürettiği ve geliştirdiği her ürünün, müşterilerine ve hizmet verdiği sektöre sağlayacağı katkı ile 
birlikte, çevre ve insan sağlığına duyarlı olmasına da dikkat ederek projelerini "toplumsal fayda" 
bilinciyle sonuçlandırmaktadır. Otomatsan, yarattığı bu değerler ile Dünya ekonomisine büyük katkı 
sağlamanın yanında, sahip olduğu kaynakları da sektörün tedarikçisinden tüketicisine kadar bütün 
katmanlarını geliştirmek için kullanmaya devam etmektedir. 
Özellikle, üretici firma olmanın ötesine geçen bir anlayışla, insan odaklı üretimlerde yer alan 
Otomatsan, kültür-sanat faaliyetlerine, çalışanlarının moral motivasyonunu yükseltecek etkinliklere 
ve sosyal sorumluluk projelerine önem vermektedir.

Our company, which celebrated its eighth year in 2019, has been increasing its technical infrastructure 
and production power day by day as a successful producer.
Every product that it produces and develops, with the contribution it provides to its customers and the 
sector it serves, concludes its projects with the awareness of, ''social benefit'' while also paying 
attention to the environment and human health. In addition to contributing greatly to the World 
economy with these values, Otomatsan continues to use its resources to develop all its layers from 
supplier to consumer.
In particular, is involved in people-oriented productions with an understanding that goes beyond 
being a manufacturer.Otomatsan places importance on the activities that will increase the motivation 
of the employees and the social responsibility projects culture-art activities

 “Rulomatik” ticari markamızın mali kaydı ve sahibi Otomatsan Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Türkiye (Türk Ticaret Sicil No: 92598 Mersis No: 0226067374509913)  ‘dir
 The financial record and owner of our trademark ''Rulomatik'' is Otomatsan Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Türkiye (Turkish Trade Registry Number: 92598 Mersis No: 0226067374509913).
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https://www.rulomatik.com/history


ŞİRKET
PROFİLİ
• Otomatik satış makineleri, tek kullanımlık iç hazne ürünleri, temizlik ve hijyen 

ekipmanları üretimi.
• Manufacture of vending machines, disposable inner reservoir products, cleaning and

hygiene equipment.
• Kuruluş yılı 2011. Founded in 2011.

• 2000 m2 kapalı alan. 2000 m2 closed area.

• 16 Uluslararası Patent 16 International Patents

• Küresel ticaret gücü Global trading power

• 63 personel. 63 staff.

• Çalışanlarımızın kıdem ortalaması 4 yıl. The seniority of our employees is 4 years.

COMPANY 
PROFILE
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Otomatsan Yazılım, Donanım, Mekatronik, Elektronik sanayi konularında üretim yapan, Bursa  Organize Sanayi Bölgesindeki  üretim tesisi ve toplam 
2000 m² kapalı alanda üretim yapan, senede 4750 adetin üzerinde yüksek teknolojili Elektronik Cihaz imal edebilen bir kuruluştur.  

Otomatsan is a company that manufactures software, hardware, mechatronics, electronic industry, manufacturing plant in Bursa Organized Industrial Zone 
and manufacturing in a total closed area of 2000 m² and producing more than 4750 high-tech electronic devices per year.

RULOMATİK

8
 

1
*Günümüz itibariyle 18 ülkede yer alıyoruz, hizmet vereceğimiz hedef ülkeler haritada belirtilmiştir.
YAKINDA 74 ÜLKEDEYİZ.
*As of today, we are located in 18 countries and the target countries that we will serve are indicated on the map.
WE ARE IN 74 COUNTRIES SOON.
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HEDEFLERİMİZ

• Sürdürülebilir ve gelişen müşteri memnuniyeti.
Sustainable and improving customer satisfaction.

• Vending machine endüstrisinde dünya liderleri arasındaki yerimizi
güçlendirmek.
Strengthen our position among world leaders in the vending machine
industry.

• İnsan ve çevre dostu üretim yapımızın gelişimi.
Development of our human and environmentally friendly production
structure.

• Teknoloji yatırımında devamlılık.
Continuity in technology investment.

• Tasarım ve üretim süreçlerindeki iyileştirmelerle desteklenmiş maliyet
avantajlarının iş ortaklarımızla şeffaf paylaşımı.
Transparent sharing of cost advantages with our business partners,
supported by improvements in design and manufacturing processes.

• Sektöre düzenli olarak yeni ürünler kazandırılması.
Regularly introducing new products to the sector.

OUR GOALS
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Rulomatik iş ortaklığının yüksek kaliteli 
bir iş organizasyonu olarak tanınması ve 

en iyi kazanç imkanlarından birisi 
olmasının temel nedeni,  hemen hemen 
hiçbir işletmenin sağlayamadığı yüksek 

kalitede verilen Rulomatik eğitim ve 
destek programlarıdır.

The main reason why Rulomatik business 
partnership is recognized as a high-quality 

business organization and the main reason for 
being one of the best earnings opportunities. 

Rulomatik training and support programs, which 
are given in high quality which almost no 

business can provide.



ÖZGÖREV 
THE MISSION
Üretimini  yaptığımız tek kullanımlık ürünlerin otomatik 
satışını yapan otomatlarımızı kullanan  müşteri beklentilerini 
karşılamak; güçlü tasarımlar, yenilikçi ürün ve hizmetlerle 
farklılık yaratmak.

To meet customer expectations by using our vending 
machines that sell automatically the disposable 
products we produce; strong designs, 
innovative products and services to create a difference.
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ÇEVRE 
POLİTİKAMIZ
OUR 
ENVIRONMENTAL 
POLICY
• Üretimde çevre dostu hammaddeleri kullanmak.

Use environmentally friendly raw materials in production.
• İsrafı önlemek. Prevent waste.
• Geri dönüşüm sağlamak. Provide recycling.
• Geri dönüşü olmayanları düzenli olarak bertaraf etmek.

Dispose of irreversible ones regularly.
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SOSYAL SORUMLULUK 

SOCIAL RESPONSIBILITY
Otomatsan ürettiği ve geliştirdiği her ürünün kullanıcısına sağlayacağı fayda ile birlikte aldığı tüm kararlarda  
çalışanlarından müşterilerine, tedarikçilerinden çözüm ortaklarına ve bulunduğu çevreye karşı sorumluluk bilinci 
ile hareket eder ve “toplumsal fayda” prensibi ile proje örnekleri geliştirerek çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar 
doğrultusunda sürdürülebilir bir dünya için sosyal sorumluluk bilinciyle ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal 
gelişmeye destek vermeye devam etmektedir.

Otomatsan, with the advantage it provides to the user of every product it manufactures and develops, acts 
with a sense of responsibility towards its customers, suppliers, solution partners and the environment in all 
decisions taken by its employees and carries out studies by developing project examples with the principle of 
the ''social benefit''. In line with these studies, it continues to support economic, environmental, 
cultural and social development with a sense of social responsibility for a sustainable world.
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KALİTE 
SERTİFİKALARI

QUALITY 
CERTIFICATES

Otomatsan modern teknolojileri kullanarak, 
müşterilerinin beklentilerini karşılayan, kolay 
ulaşılabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri 
geliştirirken, hammadde aşamasından sipariş teslimi 
aşamasına kadar geçen sürede sektöründe ulusal ve 
uluslararası belirlenmiş kalite mevzuatlarını 
kararlılıkla uygular.

By using modern technologies Otomatsan, While 
fulfilling the expectations of its customers, 
easily accessible and usable, developing 
reliable products developing reliable products, 
from the raw material process to the delivery of 
the order until  the stage of the national and 
international determined quality regulations are 
applied with determination.
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YERİNDE 
GÜMRÜKLEME & 
NAKLİYE CUSTOMS 

CLEARANCE& 
SHIPPING

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kontrolü altında hızlandıran ve daha 
güvenli hale getiren düzenlemeleri kapsamında kazandığı 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile  yerinde gümrüklemeli ihracatı 
hizmeti alan Otomatsan, Kontrolden geçirilerek sevk edilmeye hazır 
hale gelen ürünlerimizin, Dünya’da 74 ülkeye  merkez fabrikada 
konteynerların gümrük işlemleri tamamlanarak, hiçbir gümrük 
kontrolüne tabi olmadan doğrudan deniz yolu/kara yolu sevk 
edilmektedir.

Otomatsan receives Ex-work service with the 
"Authorized Responsiblity Status" which makes the shipment 
process under the control of the Ministry of Customs 
and Trade faster and safer.Our products, which are ready for 
shipment by being inspected, are shipped directly to the sea 
factory in 74 countries in the world and the customs 
operations of the containers are completed and no direct 
customs control is carried out. 9
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İnsanlar ve ilişkiler yaptığımız işin merkezini oluşturur. 
Ortaklarımızla, dağıtımcılarımızla, küresel aktörlerle 
olan bağımız ve onlarla gerçekleştirdiğimiz ekip 
çalışması bizim için yaşamsal öneme sahiptir. 
Dayanışmaya inanırız. Hem Türkiye’yle hem de bütün 
dünyayla…

Paylaş!

We put people and relationships at the centre of what 
we do.
Team work and connecting with partners, distributors 
and world thinkers are crucial to us.
We believe in solidarity with Turkey – and with the rest 
of the world.

Share!

Dayanışma

Solidarity
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ÜRÜNLERİMİZ OUR PRODUCTS
Otomatik satış makineleri, yazılım sistemlerinden, tek kullanımlık pratik ürünlerine kadar 
farklı alanlarında geniş ürün yelpazemiz ile, iş ortaklarımız ile birlikte tüketicinin ihtiyacına 
komple çözüm sunmaktayız.
From vending machine software systems to single-use practical products, we offer a 
complete range of products to meet the needs of the consumer with our wide range of 
products and business partners.

SATIŞ OTOMATLARI
VENDING MACHINE

İÇ HAZNE ÜRÜNLERİ
INTERNAL HOPPER 
PRODUCTS

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

YAZILIM
SOFTWARE
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Liderlik
Her zaman olduğu gibi yeniliklerde başı çeken, örnek 
alınanı yaratan, öncü kurum olarak yola devam edeceğiz. 
İlerici düşünerek, cesur ve azimli olarak, yetkin davranarak, 
gerçek anlamda lider olmayı sürdüreceğiz.

Engel tanıma!

Leadership
We aim to lead. Wherever we work, we have to be 
world-class. We are and will continue to be pioneers, 
setting examples and taking initiatives. Only through 
determination, courage, progressive thinking and an 
empowering approach can we achieve true leadership.

Cut-thru!
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YILLIK ÜRETİM 
KAPASİTESİ 

ANNUAL 
PRODUCTION 

CAPACITY

 5,000
ADET 

SATIŞ OTOMATI 

250,000,000 79,500 1,000,000

*3 vardiyada yıllık üretim kapasitesidir.
* Annual production capacity in 3 shifts.

ADET 
İÇ HAZNE ÜRÜNÜ 

ADET 
AKSAM PARÇA

SET 
KONSOL

 5,000
UNIT

VENDING MACHINE

250,000,000 79,500 1,000,000
UNIT 

INTERNAL RESERVOIR 
PRODUCTS

UNIT
PARTS/ PART

SET
CONSOLE
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We take a holistic approach to value 
creation and growth, encompassing not 
only money, but people, ideas, technology 
and the environment. We take a long-term 
view on running our company.

Grow!

Değer
Yaratmak

Value
Creation
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Değer yaratmaya ve büyümeye, sadece parayı 
değil, insanları, ikirleri, teknolojiyi ve çevreyi de 
içine alan bütünsel bir yaklaşımla bakarız. 
Şirketimizi uzun vadeli bir perspekti le 
yönetiriz.

Geliş!
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ARABA 
KURULAMA 

HAVLUSU 
VEREN SATIŞ 

OTOMATI 
Arabaların yıkandığı her yerde 

kurulama bezi ürünlerinin satışı 
amacıyla kullanılmaktadır. Standart 

ölçüleri öngörülen yerin ölçüsüne, 
teşhir edilecek lokasyonların 

kapasitesine ve 
hacmine göre tasarlanıp 

üretilmektedir. 
Montaj ve demontaj uygulamaları 

oldukça kolay olan satış otomatıdır. 
Aynı zamanda  zemine sabitlenmesi 

ayarlanabilir olması artı kolaylık 
sağlarken alan yönetimini 

maksimuma çıkarır.

Wherever cars are washed, 
they are used for the sale of 
drying cloths.Standard 
dimensions are designed and 
produced according to the 
size of the projected 
place, the capacity and volume 
of the locations to be 
displayed. It is a vending 
machine that is easy to 
assembly and disassembly. It 
can also be set to be fixed to 
the floor, that's plus it provides 
convenience and maximizes 
field management.

CAR 
DRYING 
TOWEL 
VENDING 
MACHINE 

https://www.rulomatik.com/promotional-videos
https://www.rulomatik.com/promotional-videos
https://www.rulomatik.com/promotional-videos
https://www.rulomatik.com/promotional-videos


SÜREKLİ 
İSTİKRARLI 

ARABA 
KURULAMA 

HAVLUSU 
SATIŞ 

Ürün fikri, proje sürecinde 
müşterilerimizin bir istek veya 

ihtiyacı, Rulomatik Ar-Ge Merkezi 
çalışanlarının günlük çalışmaları ya 

da pazarlama departmanının yaptığı 
pazar araştırmaları gibi 

çeşitli kaynaklardan geliyor. 
Fotorealistik çizimleri hazırlanan 

kavramsal tasarımın maliyet 
hesapları yapıldıktan sonra 

Rulomatik’in pazarlama, üretim, 
kalite gibi ilgili departmanlarıyla 

paylaşılıyor.

Product idea, a request or 
need of our customers during 
the project process, daily 
works of employees of 
Rulomatik's AR & GE Center or 
marketing department's 
market research comes from 
a variety of sources, such as. 
After the cost calculations of 
conceptual design prepared 
photorealistic drawings are 
made, it is shared with 
relevant departments such as 
marketing, production and 
quality of Rulomatik.

CONTINUOUS 
STABILITY CAR 
DRYING TOWEL 
SALES
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GELİŞTİRME 
ÜRETİM 

TEKNOLOJİ 

 Ortaya çıkan prototip 
mukavemet, denge ve emniyet 

testlerinden geçiriliyor. Seri 
üretim numunesi tekrar 

testlerden geçirilerek; 
dayanıklılık, denge onaylarını 

alınınca ürün tescil başvurusu 
yapılarak, seri üretimine start 

veriliyor. Ürünlerin tasarım, 
ergonomi ve diğer teknik 

çözümlemeleri Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hukuku ile korunuyor.

The resulting prototype is 
tested for durability, stability 
and safety. Mass production 
sample, repeated testing; 
after receiving the endurance 
and balance 
approvals, mass production 
is started. Products, design, 
ergonomics and other 
technical analyzes are 
protected by Intellectual 
Property Law.

DEVELOPMENT 
PRODUCTION 
TECHNOLOGY
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İHTİYACA 
ULAŞIMI 

PRATİK HALE 
GETİRİYORUZ

Tüketici istek ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak özel ürünleri 

geliştirirken tüketiciyi dikkatle 
dinliyor, pratik çözümler 

üretimini yaparak bayilik ağı 
üzerinden tüketici ile 

buluşturuyoruz.

While developing special 
products to meet consumer 
demands and needs, we listen 
to the consumer carefully, 
produce practical solutions 
and bring together 
consumers through the 
dealership network.

WE MAKE IT 
PRACTICAL 
TO REACH 
NEEDS
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KALİTE 
GARANTİ 

TEST 

Her zaman önde olmak ve öncü 
konumunuzu sürdürmek için 

güçlü ortaklıklara ihtiyaç 
duyarız. Otomatsan, her iki 
tarafın büyümesine zemin 

hazırlayan ve her iki tarafın 
menfaatini gözeten bir işbirliği 

yaratmak üzere güven ve etik 
davranışla desteklenen uzun 
vadeli ticari ilişkiler kurmaya 

gayret ediyor. 

We always need strong 
partnerships to stay ahead 
and maintain your leading 
position. Otomatsan strives 
to establish long-term 
business relationships with 
both trust and ethical 
behavior to create a 
cooperation that paves the 
way for the growth of both 
sides.

QUALITY 
WARRANTY 
TEST

1
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Genel Merkez

www.rulomatik.com 

www.otomatsangrubu.com

Niltim Alaaddinbey mahallesi 620. Sokak No:3
+90 850 650 11 11 Pbx  +90 444 3 869 Çağrı Merkezi

Satış Sonrası Hizmetler: Alaaddin Bey Mahallesi 619. Sokak No: 8 Nilüfer/
BURSA – Telefon : 0850 650 6598 (Pbx)  –  technic@rulomatik.com   

Lojistik Merkez: Çalı Sanayi Bölgesi Dumlupınar caddesi 32. sokak No: 83 
Nilüfer/BURSA – Telefon : 0850 650 1276 (Pbx) – lojistic@rulomatik

info@rulomatik.com

YASAL UYARI

Bayilik bilgilendirme dokümanı Otomatsan  (RULOMATİK) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer  alan  ve  eksiksiz  olma vasfını  taşımayan   tüm bilgiler  ve   görüler      temin   edilmiş˛  ve  bu dokümanın amacı için bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu doküman  sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış 
olup herhangi bir amaç vb.  kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Bu dokümanda yer  alan  bilgiler     herhangi hisselerinin  satımına  ait  herhangi  bir  teklif  veya  teklifin  bir  parçasını  veya bu  tür  bir  satış  sürecine  davet teşkil  etmez  ve bu  yayımlanması ile bu tür  bir  yasal  ilişki  kurulmuş  sayılmaz.  
Hazırlanma  zamanı  itibariyle yer  alan  tüm  bilgiler  ve  ilişkili  belgelerin  doğru olduğuna  inanılmakta  olup  bilgiler  iyi  niyetli  açıklanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak Rulomatik bu bilgilere ilişkin olarak herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Buna uygun olarak Rulomatik 
‘in  hiç bir  şirketi  veya  onların  yönetim kurulu  üyeleri ,  danışmanları  ,veya   çalışanları  bu  döküman kapsamında  iletilen  herhangi  bir  bilgi  ya da  iletişimden  veya  bu  dokümanda  yer  alan  bilgilere  dayanan veya  yer  almayan bir  bilgi  neticesinde  bir kişi  nin  doğru-dan  veya  dolaylı  olarak  uğrayacağı  
kayıp  ve  zarardan  sorumlu değildir.

OTOMATSAN SNDMR
Mühür




