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2G Havacılık Elektronik 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tasarım, Mühendislik ve Teknisyenlik Hizmetleri

Bakım & Onarım Hizmetleri

Elektro-mekanik Montaj

Üretim: Mikrotelefonlar, Başlık Takımları, Antenler, Mastlar…

RFID Projeleri

Kablaj Tasarım ve Uygulamaları



2N Cam Teknolojileri ve Yapı Sistemleri’nin bünyesindeki balistik camlar; 

Standart kurşun geçirmez camlara oranla bir çok avantajlara sahip 
olmasından dolayı iç piyasanın ihtiyacını karşıladığı gibi yurtdışına da 

ihracat yapmaktadır. 

Standart kurşun geçirmez camlara oranla çok daha ince kalınlıklarda, 
dolayısıyla çok daha az ağırlıkta yüksek koruma sağlamaktadır. Ayrıca 

standart kurşun geçirmez camlar çok kalın olduğundan yeşil renkli 
görünümlüdür. 2N CAM Balistik Camları ise ince olmasıyla renk değişikliği 

olmadığından camda koruma olduğu anlaşılmadığı gibi mevcut 
doğramalara da monte edilebilme imkanı verir. 

Dışarıdan gelecek silahlı saldırılarda, 2N CAM Balistik Camlarından kurşun 
geçememesine rağmen, içeriden dışarıya geçebilmektedir. Böylece 

savunmaya yönelik içeriden, dışarıdaki silahlı saldırgana silahla karşılık 
verilebilmesine imkan tanır. 

Hiç bir kurşun geçirmez cam bu özelliklere sahip değildir.

Standart kurşun geçirmez cam uygulanmış bir mekanda çıkacak bir 
yangında, insanlar camı kırıp dışarı çıkamazlar.2N CAM Balistik 
Camlarından ise içeriden çok rahat çıkılabilmesine imkan tanır. 

Hiç bir kurşun geçirmez cam bu özelliklere sahip değildir.



3EN ALÜMİNYUM PAZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

2013 yılı ortalarında kurulan firmamız alüminyum sektöründe 27 yıllık deneyim ve bilgi birikimine 
sahip olan kadrosu ile alaşımlı alüminyum levha, plaka, çubuk, boru, profil, çetalı levha, rulo temininde 
müşterilerimize farklı hizmet anlayışı sunmak amacı ile 3 mühendis tarafından kurulmuştur. 

Satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyeti doğrultusunda nihai ürüne kadar müşteriye bilgi 
desteği sunmayı ana hedefi olarak kabul eden firmamız, hatalı ve yanlış üretime son sloganını benimsemiştir.



3EN Savunma ve Havacılık Sistemleri A.Ş., 2015 yılında savunma ve 
havacılık sanayinde tecrübeli mühendis ve teknisyenler tarafından 

kurulmuştur. Ana faaliyet alanımız savunma ve havacılık sektörünün 
ihtiyacı olan kablo takımlarının tasarımı ve üretimidir.  

3EN; elektromekanik montaj ve RF Kablo üretimi konusundaki yetişmiş 
personeli ve altyapısı ile sektöründe tercih edilen bir firma olmuştur.  
Ayrıca çeşitli havaaraçları üzerinde sistem kurulumu, madifikasyon ve 

test yapma kabiliyetlerine sahip olan 3EN, yurt içi ve yurtdışında 
müşterilerimize destek olmaktadır. 

AS EN 9100 Kalite Yönetim Sistemine dayanan Kalite Güvence 
altyapımızla müşteri istek ve beklentilerini zamanında ve uygun olarak 
karşılamaktayız. Üretimlerimiz IPC/EIAJ-STD-001C (Requirements for

Soldered Electrical and Electronic Assemblies), ANSI/ESD S20.20-1999 
(ESD Program for Protection of Electronic Parts, Assemblies and

Equipment), IPC/WHMA-A-620, (Requirements and Acceptance for
Cable and Wire Harness Assemblies) ve IPC-A-610 (Acceptability of 
Electronic Assemblies) standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.  



Aca Metal olarak Alüminyum alaşımlı çubuk, levha, rulo, titanyum çubuk levha, Paslanmaz
çelik rulo, levha, çubuk, boru malzemelerin ebatlama ve yüzey işlemlerini yürütmekteyiz.

2007 yılında faaliyete giren 4000 m2 kapalı Alana sahip ACA METAL SERVİS MERKEZİ,
bünyemize Boy Kesme, Dilme, Doğrultma, Yüzey Taşlama, Fırçalama ve Naylonlama ünitelerini
eklememiz partnerlerimizin ihtiyaçlarına en optimal şekilde cevap verebilmemizi sağlamıştır.

Aca Metal olarak globalleşen dünyaya ayak uydurmak, yenilikleri yakalamak ve müşterilerimize
fiyat/performans olarak en uygun ürün ve hizmetleri sunabilmek için durmadan kendini
yenileyen profesyonel kadromuzla tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmekteyiz.

Şirketimiz alanında uzman kadrosuyla son yıllarda üreticilerin mottosu haline gelen
“Zamanında alım, Zamanında üretim, Sıfır stok’’ ilkesine uygun olarak geniş ürün yelpazesi ve
yüksek stok seviyesi ile hizmet sunmaktadır.



BİZ KİMİZ?

ADER SAVUNMA A.Ş. ülkemiz sanayisine ve 

ileri teknoloji üretimine hizmet vermek 

adına, alanında uzman bir ekibin güç 

birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Sektörün içinden gelen kurucu kadronun 

uzun ve detaylı çalışmaları ile sektörün 

ihtiyacına yönelik yapılan analizler 

neticesinde ana faaliyet konusunu 

endüstriyel kaplama, yaş ve toz boya 

hizmetleri olarak belirlemiştir.

FAALİYETLERİMİZ
ADER SAVUNMA A.Ş. başta 

savunma, havacılık, uzay ve 

otomotiv sanayii olmak üzere tüm 

sektörlere yönelik olarak aşağıdaki 

konularda faaliyet göstermektedir;

Alkali Çinko Kaplama

Siyanürlü Çinko Kaplama

Paslanmaz Pasivasyon

Kromat Film (Alodin) Kaplama

Sülfürik-Asit Eloksal Kaplama

Kromik-Asit Eloksal Kaplama

Sert Eloksal Kaplama

Akımsız Nikel Kaplama

Kimyasal Karartma

Kadmiyum Kaplama 

Mangan Fosfat Kaplama 

Çinko Fosfat Kaplama

Akımlı Gümüş Kaplama 

Yaş Boyama

Toz Boyama

Katı Film Kaplama

BELGELERİMİZ
ADER SAVUNMA A.Ş. Tüm faaliyetlerini AS9100C 

ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri 

doğrultusunda gerçekleştirirken, çalışanlarına ve 

doğaya duyduğu saygıyı da sahip olduğu 

OHSAS18001:2007 ve ISO14001:2004 belgeleriyle 

de ispatlamıştır.



Her süreçte kalite ve sürekli iyileştirme bilinci ile yaklaşan, takım olarak 
çalışmaktan gurur ve mutluluk duyan nitelikli parça tedarikçisi olmak.

Hizmetlerimiz:

• Talaşlı imalat 

• Proje Yönetimi

• Cnc İşleme



AFS HASSAS DÖKÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014 yılında kurulmuş olan firmamız yeni yatırım ve kapasite artışıyla İ.D.O.S.B. Tuzla’da 4.000m2

açık alan 2.000m2’lik kapalı bir alanda yeni modern tesisinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Savunma Sanayi, Havacılık, Otomotiv, Makine, Tarım, Endüstriyel Mutfak, Vana, Medikal ve diğer 
sektörlere hizmet veren firmamız tecrübeli teknik kadrosu ile donanımlı laboratuvarımızda Avrupa 

standartlarına bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Çelik, Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Bakır, Bronz, Süper alaşımlar ve Özel isteğe bağlı alaşımlar 
kullanarak, indüksiyon ergitme ve rezistanslı ocaklarımızda dökümü kontrollü olarak yapılmaktadır.

1 gramdan 50 kg’a kadar ağırlıkta ve muhtelif ebatlarda döküm parça üretimi ile aylık 60.000 kg 
döküm yapabilme kapasitesine sahiptir.



FAALİYETLERİMİZ

MAKİNE VE EKİPMANLARIMIZ



AKKAR SİLAH SANAYİ
Akkar Silah Sanayi, yivsiz av tüfeği imalatı ve 

ihracatında Türkiye’nin önde gelen 
firmalarındandır. Yıllık üretim kapasitesi 100,000 
adet olup, üretimin %90’ını başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere 50’yi aşkın ülkeye ihraç etmektedir. 

Sivil ve resmi pazarlara yönelik geniş ürün 
portföyünde  aşağıdaki modeller bulunmaktadır:

• Üçlü kırma 
tüfekler

• Süperpoze
tüfekler

• Çifte tüfekler
• Yarı otomatik 

tüfekler
• Pompalı tüfekler

Karatay Pompalı Tüfek
Tabanca kabzeli dipçik 

Altay Y.Otomatik Tüfek
Kamuflaj kaplama

Karatay Pompalı Tüfek
Nikel kaplama

Mammut Üçlü Kırma 
Tüfek

Churchill Süperpoze
Tüfek

Karatay Pompalı Tüfek
Katlanır dipçik

Karatay Pompalı Tüfek
Tabanca kabze



İshak KUZU ve Naşit KUZU tarafından İstanbul Kartal’da 2005 yılında 
kurulmuştur. 2005 yılından 2012 yılına kadar DC fırçalı motor üretimi 

yapılmıştır. 2013 yılında İshak KUZU ve Mustafa ŞAHİN tarafından Ankara 
Ostim’de kurulmuştur. Tek fazlı gölge kutuplu motor üretimi yapılmıştır. Bu 

süre zarfında BLDC Motor (fırçasız) üzerine ar-ge çalışmaları yapılmıştır.
2014 Yılının Ocak ayında BLDC Motor (fırçasız) üretimine başlanmıştır. 
Sirkülasyon pompası üretimi yapılmaktadır. Çekirdeksiz Fırçalı Motor 

Çekirdeksiz Fırçasız Motor Elektrikli Araç Motoru Fırçalı DC Motor (PMDC) 
Fırçasız DC Motor (BLDC) Motorlar 5 watt’tan 100 kilowatt’a kadar 

üretilebilmektedir. Ayrıca voltajları 3 Vdc’den 310 Vdc’ye kadar 
değişmektedir.
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Kontrolü kaybedilen araç muhtemel felaketlere yol açar. Bu

tehlikenin önlenmesi için lastik patladığında aracın kontrolünün

kaybedilmemesi ve belli bir mesafe gidebilmesi çok önemlidir.

NEDEN RUN – FLAT ?

➢ Kontrolü kaybetmeyen araç savrulmaz, yolcular ve çevresi

için bir tehlike haline dönüşmez.

➢ Sistem sayesinde araç kaza yapmaz ve trafiği engellemez.

Araç gitmeye devam edebildiği için görevin tamamlanmasını

sağlar.

➢ Lastik patlamasına rağmen araç gitmeye devam ettiği için

çekici vs. için zaman kaybedilmez. Araç servis alanına kadar

kendisi gider.

Run Flat; belirtilen avantajları sağlayan, jant ile lastik arasına 

kurulan özel bir tür alt sistemdir. 

KULLANIM ALANLARI

•Askeri zırhlı araçlar,

•Emniyet  araçları,

•Kamu araçları(İtfaiye, otobüs, vs.),

•Şahsi araçlar,

•Diğer



ALCHEMY SMART Profesyonel Cloud Sistem Yönetimi sayesinde,
bir uygulama kiralama platformu olan BFW Cloud Store’u da üzerinde
barındırır.
İçinde farklı sektörlere yönelik özel çözümler bulunan sistemimiz içinde,
sağlık sektörüne yönelik; Hasta Başı Monitörü, Otomatize İlaç Dağıtım Aracı
ve Kameralı Ameliyat Lambası Kontrol Ünitesi gibi çözümlere yönelik Ar-Ge
çalışmalarımız ve bir çok uygulama alanında hazırlığımız ve elit çözümlerimiz
bulunmaktadır.

• Sistemimizde, tamamı birbiriyle %100 entegre edilebilen sayısız tümleşik 
uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar kurulum ve özel sunucu satın 
alınmasını gerektirmeksizin tarayıcınızdan online olarak çalışmaktadır.

• Tamamı SSD disklerden oluşan data-center'ımızda Sanal Sunucu (VPS) ve 
Bulut Sunucu (Cloud Server) hizmeti yanında dilediğiniz bir işletim sistemi 
ile de kurulum mümkündür.

• Dilediğiniz özelliklerde bir sunucu sistemiyle konfigüre edilecek olan 
dedike sunucularınız 24 saat içinde hazır hale getirilecektir.Sunucularda
dilediğiniz işletim sistemi kurulumu yapılabilmektedir.

• Beş yıldan daha uzun süredir cloud (bulut) sistemler üzerine aktif olarak 
çalışan ve profesyonel çözümler sunan firmamız kurumsal web sitesi ve 
hosting hizmetleri anlamında geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir.



Alfa-Beta Makine Ltd. Şti.’ nin temel faliyet konusu başta savunma sanayi 
olmak üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik çeşitli makine ve 

ekipmanlara ait çelik ve alüminyum esaslı mekanik parçaların üretilmesidir.
ISO 9001:2008 kalite sertifikasına sahip firmamızda ürün siparişinden 

malzeme teslimine kadarki her aşamada sürekli kontroller ve iyileştirmeler 
yapılarak sonuç ürünün istenilen özelliklerde imal edilmesi sağlanmaktadır.
Üretim öncesi Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yapılabilmekte ve önceden 

üretim prosesleri çıkarılabilmektedir. Montajlı parçalarda bilgisayar 
ortamında montaj yapılıp olası sorunlar imalata geçmeden 

görülebilmektedir. Üretim, Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) metodu 
kullanılarak yapılabilmekte böylelikle CNC tezgahlarının tüm kapasitesi 

kullanılabilmektedir.



Alkan Makina Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketin 1985 yılında 

kurulmuştur. Talaşlı imalat alanında 
faaliyet göstermekte olan firmamız 

Savunma Sanayi,  Petro-Kimya 
sektörlerinde Türkiye’nin lider 

firmalarına yan sanayi olarak hizmet 
vermekte, bu kuruluşlara yedek parça 

imalatı, Ar-Ge çalışmaları ve sistem 
tasarımı yapmaktadır. 

Firmamız müşteri memnuniyetinden 
ödün vermeden, kaliteli üretim 

yapmayı prensip edinmiş olup bu 
prensibinden hiçbir zaman taviz 

vermemiştir. Alkan Makina, deneyimli 
çalışanları ile hassas ve kaliteli 

üretimler yapmaktadır.

Alkan Makina, Savunma Sanayinde 
talaşlı imalat ve soğuk şekillendirme 

yöntemi ile çeşitli parçalar 
üretmektedir.



Alkan Teknoloji, kurulduğu 2015 yılından bu yana savunma sanayinde kamu ve özel 
sektöre hizmet vermekte olup, ihtiyaç duyulduğunda hem yerel hem de uluslararası 

kaynaklardan kritik malzeme tedariki ve diğer mühendislik çözümlerinde faaliyet                     
göstermektedir.

Savunma ve güvenlik kurumları için diğer tedarikçiler tarafından temin edilemeyen 
kritik malzemelerin temini ve tedarikinde uzmanlaşmış bulunmaktayız. Ayrıca bu 
kurumların ihtiyaçlarına yönelik yerli üretim ve AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz.

Temel hedefimiz, Savunma Sanayii, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri için elde edilmesi 
zor olan kritik ürünleri üretmek ve yerlileştirmektir.

Bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri için, yabancı kaynaklara bağımlı kalınan pek çok 
ürünün tedariki sağlanarak ya da tasarlanarak/geliştirilerek teslimi gerçekleştirilmiştir. 

Son üç yılda bu kapsamda binden fazla ürünü temin ve tedarik etmenin gururunu 
yaşıyoruz.

Hâlihazırda, mevcut AR-GE projelerimiz Kara Kuvvetlerinin özel ihtiyaçlarına yönelik 
elektro-optik ve elektro-mekanik ürünler geliştirmek üzere yürütülmektedir.

İvedik OSB, Elektrokent-2'de bulunan Merkezimizde (Genel Müdürlük) üretim 
faaliyetlerimizi sürdürmekte ve OSTİM Teknopark ofisimizde AR-GE çalışmaları 

yürütmekteyiz.

Söz konusu AR-GE ve üretim faaliyetlerine ek olarak, Alkan Teknoloji, uluslararası 
pazarda öncü üreticilerden olan Unicomp Technology tarafından X-Ray cihazlarının 

satışı ve servisi için yetkilendirilmiştir.



1957 yılında Türkiye'de ki ilk danışmanlık, alan uzmanlığı
ve teknik destek firmalarından biri olarak kurulmuştur. 
Altay Kollektif Şirketi bünyesinde 1998 yılında kurulmuş
olan Altay Yazılım; 20 yılı aşkın süredir uluslararası
standartlarda, askeri ve sivil, müşteriye özgü, bilgi
teknolojileri çözümleri sunmaktadır. ALTAY, 2650 m2’lik 
kendine ait tesislerinde 100’ü aşkın Arge personeli ile
hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde, CMMI-3 
seviyesinde yazılım tasarım ve geliştirme, test ve muayene
ile Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuvarların yanı
sıra, bir bilgi işlem merkezi de bulunmaktadır. Altay 
tesisleri “Milli Gizli” ve “NATO Gizli”  gizlilik dereceli Tesis
Güvenlik Belgeleri’ne sahiptir. 

Türkiye’nin ilk savunma yazılımı ihracatını gerçekleştirmiş
olan Altay Yazılım geçtiğimiz 10 yıl içinde dünyanın değişik
16 ülkesinde kullanılan 20 savunma yazılım projesini
başarı ile tamamlayarak yurt dışına ihraç etmiştir. Altay 
Yazılım Savunma Endüstriyel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ; 15 
Haziran 2017 trihinden itibaren Bilim Sanayii ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. 

50 yılı aşkın iş deneyimi ile Kurumsal bilgi birikimi ve uzun
yıllara dayalı sektörel deneyim esaslı şirket kültürüne
sahip olan ALTAY proje ve uygulamaya özel tasarım
yaparak çözüm geliştirmektedir. 

ALTAY Yazılım’ın başlıca uzmanlık alanları;

• Komuta Kontrol Sistemleri
• Simülasyon ve Eğitim Sistemleri
• Sistem ve Yazılım Test Çözümleri
• Taktik Sistem Çözümleri
• Taktik Data Link Çözümleri
• Otonom Sistem Çözümleri
• Sensör Entegrasyonu ve Veri Füzyonu
• E-Devlet ve Kurumsal Çözümleri
• Endüstri 4.0 Çözümleri
• Entegre Lojistik Destek Çözümleri
• Savunma Ürün ve Hizmetleri
• Bakım İdame İşletme
• Endüstriyel Ürünler
• Mayın Temizleme Hizmetleri
• UXO Temizleme Hizmetleri
• Patlamamış Mühimmat Temizleme

Hizmetleri

şeklinde sıralanabilmektedir.



1987 yılında kurulan ALTEK METAL Türkiye’nin özel alaşımlı 
alüminyum sektöründe lider firması konumundadır.
Çerkezköy ve Ankara’da olmak üzere iki Servis Merkezi olan 
ALTEK METAL Aludur ve Aludur Plus markası altında 5083 
alaşımlı döküm plakası ve hassas fikstür plakalarını 
üretmektedir.

Ayrıca stok programında alüminyum alaşımlı 1xxx, 2xxx, 
5xxx, 6xxx ve 7xxx serisinden Levha, Saç, Plaka, İçi Dolu 
Çubuk ve Lama gibi malzemeleri sürekli tutmaktadır.

Başlıca hizmetleri arasında:
Ebatlama
Su Jeti ile Kesim
Çubuk ve Lama Kesme
Dairesel Kesim
Rulodan Boy Kesim
PVC Kaplama
Kapıya Teslimat

2010 yılından itibaren AS9120 kalite sertifikasına sahip 
olan ALTEK METAL, Havacılık ve Savanma Sanayisine 
doğrudan malzeme tedarik edebilir duruma gelmiştir.

http://www.altekmetal.com/




1984 yılında kurulan Anismak, paletli is ve insaat makinelerinin 
servisi ve bakımında uzmanlasmıstır. Firma zamanla gucunu

kanıtlamıs ve geliserek buyumustur.

Firmanın uretici konumuna geldigi 1990 yılından beri, is 
hacminde daha fazla buyume ve talebin yaratmıs oldugu bir artıs

soz konusudur. Anismak’ın toplam kalite anlayısı cercevesinde, 
uretim surecinin her asamasına uzanan kalite kontrol sistemi, 
daha urunun uretimine baslamadan devreye girmesi, kaliteli 

urun anlayısına verdigimiz onemin gostergesidir.

Anismak is makinaları 2005 yılında ITM INTERTRACTOR firması 
Turkiye distributorlugu gorevini ustlenerek ihracat ve ithalat 

hattını guclendirmis ve dunyanın tum bolgelerine yayılmıs genis
servis agı ile sundugu hizmetin devamlılıgını saglamaktadır.

2007 yılında JEMCO-JSB firması ile isbirligine baslayan ANISMAK 
sektorunde profesyonel bakısa sahip kadrosu, surekli gelisen

teknolojik donanımı, kalite anlayısı, kurumsal kimligi ve 5000’i 
asan urun cesidi ile makinelerinizi yurutmeye devam etmekteyiz.



Alüminyum ürün 
grupları

• Alüminyum levha
• Alüminyum rulo
• Alaşımlı 

Alüminyum

Paslanmaz ürün 
grupları

• Paslanmaz levha
• Paslanmaz rulo
• Paslanmaz boru
• Paslanmaz çubuk

Diğer ürünler

• Pirinç
• Bakır
• Bronz
• Endüstriyel 

Plastikler



Hammadde girişinden mamul çıkışına kadar olan süreç içinde her malzeme döküm
öncesi verilen analize göre takip edilmektedir.

Yılların oluşturduğu tecrübemizle en büyük varlığımızın acil ihtiyaçlarınıza hızlı cevap
vermek kabiliyetimiz olduğuna inanmaktayız. Bu hizmetimizi özel durumlarınızda
siparişinizi takiben saatler içinde yerine getirebilmekteyiz.

Hızla değişen Metal Teknolojisindeki yenilikleri müşterileriyle paylaşma
sorumluluğunun farkında olan ANKARA BRONZ ALAŞIMLARI MAK. İNŞ. GIDA TUR.
MÜH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sizlere bu alanda her gün yükselen kaliteyi sunmayı
ilke edinmiştir.

Ostim Sanayi merkez binamızda sanayide kullanılan her türlü metaller , (Bronz
,Aluminyum , Bakır , Pirinç ,İthal Sfero ve Pik,Paslanmaz çelik,Civa çeligi,Yağ çeligi
vb..) Mühendislik Plastikleri (Kestamid,Polyamid ,Akrilik,Politef, Pom c, PVC , Fiber
) ve benzeri mamullerin toptan ve perakende satışları yapılmaktadır.

ANKARA BRONZ ALAŞIMLARI MAK. İNŞ. GIDA TUR. MÜH. NAK. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. bilgi birikimi sayesinde; Sürekli Döküm Yönteminin
bronz malzemelerin homojen tane yapısı , işlenebilirlik ve mekanik
özellikleri üzerinde Kum ve Savurma Döküm yöntemlerine göre daha
olumlu etkisi söz konusudur. Bu yöntem ile Dolu ve Delikli Yuvarlak,
Altı köşe, Lama, Kare ve özel kesitlerde döküm yapılabilmektedir.
Özellikle Yüksek Kurşunlu Kalay Bronzlarında, Kurşun çökelme sorunu
nedeniyle tercih edilmesi gereken tek yöntemdir.



İlk günden bugüne;
50 büyük markanın bayiliğini yürüten,
Ülkemizin her noktasına hizmet taşıyan ve
Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolarlık katma değer sağlayan

Firmamız yoğun Ar-Ge çalışmalarının ışığında, ileri teknolojiyle standartlarını sürekli yükseltmektedir.

Uzman yetkili servisleri ve güçlü satış ağı ile Türkiye çapında bakım onarım ve servis hizmeti sunan firmamız; sektörel
trendleri yakından takip ederek yüksek teknolojili, dayanıklı, güvenilir ve çevre dostu ürünler temin etmeye devam
etmektedir.

Ürün portföyümüzde bulunan bazı ekipmanlar:
Abkant pres-giyotin makas,
Cnc Dik işleme merkezleri,
Hidrolik Ekzantrik presler,
Profil ve boru makinaları,
Borveg tezgahları, Dik freze tezgahları, Kalıpçı freze tezgahları, Radyal ve Şanzumanlı matkap tezgahları,
Satıh ve taşlama tezgahları, Universal freze tezgahları, Universal torna tezgahları, Vargel tezgahları, Teknik
hırdavat el aletleri,
gibi ürün çeşitleri ve pek çok farklı konfigürasyondaki Ticari ve Savunma Sanayi argümanlarını tedarik
edebilecek esneklikte çalışmaktadır.



Ankara Profesyonel Makina yenilikçi, istihdam ve gelir arttırıcı 

projeleri ile kuruluşların rekabet güçlerini arttırmak ve en önemlisi 

ülke ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunmak amacı ile, AR-GE 

çalışmaları sırasında oluşan tasarımlarını hayata geçirmek üzere 2012 

yılında İvedik Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur.

2016 yılında Aselsan Onaylı Yan Sanayi Tedarikçisi olarak savunma 

sanayisi için üretime başlamıştır.2017 yılında Kahramankazan

Saraykent Sanayi sitesinde bulunan 850 m² alana sahip fabrikasına 

taşınarak üretimine burada devam etmektedir.2018 yılında AS9100

Rev : D Kalite Yönetim Sistem Sertifikasını alarak havacılık sanayisi 

içinde parçalar üretmeye hazır hale gelmiştir.2019 yılında Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş firmasının Onaylı Yan Sanayi 

Tedarikçisi olmuştur.2020 yılında Ostim Savunma ve Havacılık 

Kümelenmesine katıldık. 

Ankara Profesyonel Makinanın temel faaliyet konusu Savunma, 

Havacılık ve Uzay Sanayi olmak üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlara 

yönelik çeşitli alüminyum, paslanmaz, titanyum, plastik ve çelik türü 

hassas mekanik parçaların üretilmesidir.



İşlem çeşitlerimiz ;

➢ Polisaj ve parlatma

➢ Satine , zımpara , bant zımpara

➢ Cam kürecik kumlama

➢ Kuru kum ile kumlama

➢ Gerilim giderme ve hidrojen kırılganlığı giderme

➢ Alüminyum ve alaşımları Kromat (Alodin) kaplaması

➢ Alüminyum ve alaşımları Eloksal kaplaması

➢ Paslanmaz çelik pasivasyonu

➢ Paslanmaz çelik karartma

➢ Çinko fosfat kaplama

➢ Mangan fosfat kaplama

➢ Bakır kaplama

➢ Kalay kaplama

➢ Nikel kaplama

➢ Krom kaplama

➢ Çinko kaplama

➢ Kadmiyum kaplama

➢ Plastik- Plastisol

➢ Vibrasyonla çapak alma ve parlatma

Telefon: (0312) 395 41 74-76      

Web: www.ankormetalkoruma.com   Mail: info@ankormetalkoruma.com



ANOVA Grup Şirketleri 4 firmadan müteşekkil olup; 

• AR-GE amaçlı tasarım ve simulasyon yazılımları ile yüksek başarımlı hesaplama donanımları ürün ve 
hizmet sağlayıcısı Anova Mühendislik ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti. (2003), 

• Tasarım, Simulasyon ve AR-GE şirketi olan ODTÜ Teknokent merkezli Anova Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. 
Şti. (2008), 

• Savunma Sanayiine tasarladığı ürünlerin üretimini gerçekleştirdiği İmalat şirketi Anova Savunma ve 
Otomotiv A.Ş. (2013) ve 

• Figes A.Ş ile ortak kurduğu ANSYS temsilcisi Elite Channel Partner statüsündeki Numesys Yazılım Sistemleri 
A.Ş. (2018) 

tüzel kişilikleri ile Yarın için Bugünden ArGe anlayışı çerçevesinde faaliyetilerini sürdürmektedir.

Özgün ürün tasarımları,  yerlileştirme ve teknolojik kazanım yükümlülüğü projeleri ile savunma sanayisine 
destek olurken; Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Konya ofislerinden otomotiv, beyaz eşya, enerji, çevre, inşaat 
ve makine imalatı gibi çeşitli sanayi kollarına da mühendislik ve tasarım alanında hizmet veren ANOVA, Ankara 
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde de imalat faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Amacımız, yerlileştirme ve teknolojik kazanım yükümlülüğü projeleri ile dışa bağımlılığımızı azaltacak teknolojik 
ürün ortaya çıkarmak ve firmalarımızın ürün geliştirme sürecinde; Bilgisayar Destekli Mühendislik Hizmeti 
vererek; özgün tasarım yapmalarını sağlamak, tasarım süreçlerini kısaltmak, tasarım maliyetlerini düşürmek ve 
ürünlerin verimlerini arttırarak firmalarımızın dünya pazarında söz sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır.

Anova, mekanik tasarım, elektronik tasarım, yazılım geliştirme ve simulasyon teknolojilerinde elde ettiği 
tecrübeyi ülkemizin, özellikle de savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu 

- Silah Sistemleri ve Askeri Platform Entegrasyon Projeleri

- Çevresel İklimlendirme Sistemleri

- Turbomakineler

- Kabin – Konsol Sistemleri

alanlarında derinleşmeye gitmek için entegre bir şekilde kullanmaktadır. 

ASELSAN’ ın sayılı stratejik iş ortaklarından birisi olan ANOVA; geçmişte yurtdışından tedarik edilen birçok 
ürünü yerli olarak tasarlamış, üretmiş, kalifiye etmiş ve ortaya koyduğu özgün ürünler ile dışa olan 
bağımlılığımızın azalmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 



BELGELERİMİZ
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Türkak)
• ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Türkak)
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• Milli Gizli / NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı Ar-ge Merkezi

• AnteGrup,2012yılında %100yerli sermayeli olarak
kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren,
telekomünikasyon şirketleri, devlet kurumları,
üretim, inşaat, eğitim, savunma, ithalat ve
ihracat gibi konularda faaliyet gösteren şirketler
için birçok yazılım projesinde yer almış ve
yükümlülüklerini yüksek kalitede, başarı ile
yerinegetirmiştir.

• Vizyonumuz: “Başta savunma sektörü
olmak üzere bilişim alanında millileştirme
vizyonunu kendisine görev edinerek, yaratıcı
ve nokta atışı çözümleri ile küresel pazarın
aranan oyuncularından biri olmak.”

• Misyonumuz: “Yetkin ekipleri ve
sürekli iyileştirmeye dayanan iş
modeli ile paydaşlarına güven
veren, şeffaf, çevreye ve insana
duyarlı bir teknoloji şirketi olmak.”

Savunma Sanayii Referanslarımız



APEKS Havacılık Tasarım Savunma Müh. Dan. Ltd. Şti savunma sanayi sektörünün gereksinimlerini karşılamak
üzere uzman kadrosu,sektörün gerektirdiği ileri teknoloji makine, ekipman ve teçhizatıyla 2011 yılında yola
çıkmıştır.

APEKS büyümeye devam etmektedir. Bugün APEKS’in makine parkında 8 adet CNC (5 adet 5 eksen, 2 adet 4
eksen, 1 adet 3 eksen) ve 1 adet CMM bulunmaktadır.

APEKS bugün itibariyle 4’ü mühendis 23 personeliyle Saraykent Sanayi Bölgesindeki 850 m² kapalı 150 m² açık
olmak üzere toplam 1000 m² alana sahip işyerinde kalite anlayışını sürekli geliştirerek hizmetine devam
etmektedir.

APEKS geniş deneyim, gelişmiş bilgi birikimi sayesinde kendi sektöründe her türlü ihtiyacı karşılayacak imkana
sahip olup AS9100C Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları Kalite Belgesi çalışmalarını başarı ile
tamamlayarak ürün kalitesini belgelendirmiş durumdadır. Ayrıca Tai Tedarikçi Kalite Sistem Onay Sertifikası,
Aselsan Yan Sanayi Onay Belgesi mevcuttur.

APEKS üretmiş olduğu her üründe müşteri memnuniyetini esas almış ve kalite yönetim sistemini müşteri
memnuniyetini esas alarak oluşturmuştur. APEKS kurmuş olduğu kalite yönetim sistemi ile müşteri taleplerini
yürürlükteki yasal ve mevzuat şartlarına uygun olarak karşılamayı, sistemin sürekli iyileştirilmesi güvencesini
sağlamaktadır.

APEKS Havacılık’ta şu ana kadar yaptığımız işlerde kalite, müşteri memnuniyeti ve taahhütlerimize sadık
kalmaktan gurur duyar ve gelecekte de bunların devamlılığını şimdiden taahhüt ederiz.



2009 yılında kurulan Aral Havacılık Sanayi ve 
Ticaret Ltd.Şti,

Uzay ve Havacılık Sanayi ile Savunma ve Genel 
Mühendislik alanlarında Yüzey İşlem Prosesi 
Yetkinliği konusunda saygın bir konumdadır. 

Yarı mamul olarak üretilen nitelikli yedek 
parçaların bitmiş ürüne tamamlanması 
konusunda, Tahribatsız Muayene,Metal 

Kaplama, Boyama ve Isıl İşlem gibi Yüzey İşlem 
Operasyonları içeren ve uluslararası proses 

onaylarına sahip olan ARAL, Türkiye’nin KOBİ 
statüsünde kendi alanında

hemen hemen tüm ilklere imzasını atmış, 
toplam 1000 m2 lik kapalı alanda kurulu 

tesisinde 20 donanımlı personel ile hizmet 
vermektedir. 

Akreditasyonlarımız arasında tüm proseslerde 
NADCAP, ISO9001: 2008 olup, Boeing, 

Sikorsky,Goodrich, Hamilton, Lockheed Martin 
gibi major üretici firmalardan onaylarımız 

bulunmaktadır.



Bir aile şirketi olan AREL, 1987 yılında Aydın Arcağ
tarafından kurulmuştur. 1961 yılından bu yana imalat 

sektörünün içinde olan firma kurucusu Aydın Arcağ; dizel 
kaynak makinesi, jeneratör ve konvertörlü tip beton 

vibratörleri gibi ürünlerin Türkiye'deki ilk tasarımını ve yerli 
imalatını gerçekleştirmiştir.

Bir dünya markası olmayı hedefleyen AREL'in 1987'de 
başlayan yolculuğu başarılarla dolu uzun bir süreci geride 

bırakmıştır. Bu zaman içerisinde AREL; her zaman daha 
iyisinin ve daha kalitelisinin yapılabileceğini kendine ilke 
edinerek, gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla 
altyapı çalışmalarına önem vermiş ve ürün tasarımında 

sürekli yeni gelişmelere imza atmıştır. 

Gelişimini sadece üretim teknolojisi ile sınırlamayan AREL, 
yeniden yapılanma çalışmalarına her aşamada önem vermiş 

ve kalite konusundaki hassasiyetini ISO 9001:2000 Kalite 
Sistem Belgesi alarak kanıtlamıştır. Her zaman daha ileriye 

gitmeyi amaçlayan AREL, gücünü aldığı müşterilerine 
verdiği hizmet kalitesini arttırabilmek için sürekli çalışmak 

zorunda olduğunun bilincindedir.



Arı Savunma ve Havacılık İnsansız Hava Araçları konusunda Çözüm Ortağınız...

ARI Savunma ve Havacılık 2016 yılında savunma ve sivil havacılık alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknopark Ankara
yerleşkesi içerisinde Ar-Ge'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştirmekte olan ARI Savunma ve Havacılık, kısa zamanda uzun
yol kat etme politikası ile hızla büyümeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz konusunda uzman mühendisler ve teknik personelden oluşan genç ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. Amacımız sivil ve askeri
amaçlı insansız hava araçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesidir. Ancak bu zorlu ve uzun bir süreç olacağından öncelikle sivil
kullanıma yönelik İnsansız hava araçlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesini gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra
müşterilerimizin talepleri doğrultusunda da piyasada mevcut bir çok ticari insansız hava aracının da teknik destek ve danışmanlık
hizmetini sunmaktayız.

Kısa Vade Hedeflerimiz : Öncelikle sivil kullanıma yönelik (Haritalama – İnşaat , Arama Kurtarma, tarım vb.) insansız hava
araçlarının araştırma ve geliştirilmesinin yapılması ve bu araçların güncel hayatımızda zaman ve iş gücü yönünden faydalı
endüstriyel ürünler haline getirilmesi. Kısa vadede bu Ar-Ge Faaliyetlerini gerçekleştirirken, sektördeki diğer ürün ve ticari
faaliyetleri de takip ederek, hem ticari olarak faaliyet göstermek hem de tüm ürünler hakkındaki bilgi birikimimizi geliştirmek.

Uzun Vade Hedeflerimiz: Mümkün olduğunca yerlilik oranı yüksek, ülkemizde ve dünyada kullanılan ürünler ve bu ürünler
ile ilgili uygulama alanları geliştirerek kullanıma sunmak.



Arıtes Metal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 1986 yılında PASLANMAZ ÇELİK 
malzeme satışı ve ekipman üretimi yapmak üzere kurulmuştur. 

Kuruluşunun ilk yıllarında sadece ticaretle uğraşmış, Ostim Organize 
Sanayi Bölgesine taşınması ile birlikte paslanmaz çelikten imalat ve 

satış sonrası hizmetleriyle kendi sektöründe dikkat çeken 
kuruluşlardan birisi olmuştur.

Amacımız; insan fikirlerine önem vererek, her zaman çıtayı 
yükseltecek girişimlerde bulunmak ve mücadeleci projeler yaratarak 

öncü başarılar yakalamaktır.



2011 yılında kurulan şirketimiz Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi-Ankara’da 1480 m2 alan üzerine kurulu fabrikasında 

tasarım ve üretim faaliyetlerine Kasım 2011 
tarihinden itibaren başlamıştır. 

Kuruluş amacı tüm sabit (uçak) , döner (helikopter) kanatlı 
platformları (hava araçları) ve uydu sistemleri için detay 

parçaları üretmek, bunları birleştirerek alt montajlar haline 
getirmek, bu araçların ve sistemlerin üretimi ve montajı için 

gerekli tüm takımların tasarımını, üretimini ve ölçü 
kontrollerini yapmaktır. 

Firmamızın ilk hedefi, uçak detay parçalarının ve takımların 
tasarım ve üretimlerini yapmaktır. 

Uzun vadedeki hedefimiz ise dünya ve Türk havacılık 
firmalarına uçak parçası tasarlayan, üreten ve montajını 

yapan bir firma olmaktır.



ARTI Endüstriyel Elektronik 1995 yılında kurulmuş ve o zamandan beri 
endüstriyel elektronik alanında çeşitli bilgi ve tecrübeleriyle müşteri 

odaklı hizmetler sunmaktadır. 

ARTI, sektörde başarıyla tamamladığı birçok projesi ve üretimi ile 
elektronik tasarım ve imalat süreçleri konusunda geniş bilgi ve tecrübeye 

sahiptir. Savunma Sanayi, Demiryolları (elektrikli lokomotifler), 
Madencilik (ekskavatör ve dreglayn modernizasyon), Sinyalizasyon 

Sistemleri ve bir çok sektöre yönelik Elektronik Güç ve Kontrol 
Sistemlerinin tasarımı ve imalatını içeren birçok projeyi başarıyla 

tamamlarken; aynı zamanda askeri kara, hava ve deniz uygulamaları için 
müşterilerine eksiksiz bir tasarım dokümantasyonu sağlamakta; ihtiyaç 

duyulan gerekli ekipmanı üretmekte ve temel ve uygulamalı 
araştırmalardan, teknoloji ve ürün geliştirmeye kadar tüm Ar-Ge ve 

mühendislik faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. 

20 yıldır, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler için “doğru zamanda 
doğru beceriler” in disiplinli proje ekiplerince sağlandığı inancıyla; birden 
fazla projede çalışan, teknik rekabet yaratan ve teknoloji tabanlı ürün ve 

hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunan bireylerin taahhüt, 
motivasyon ve liderliklerini temel alarak, deneyimli, eğitimli ve kalifiye 

bir kadro oluşturmuştur. Alanında uzman kadrosuyla ARTI; Türkiye 
çapında geniş bir müşteri yelpazesine sahip; elektronik sistemlere yönelik 

kaliteli teknik, onarım ve bakım çözümleri sunan sektöründe lider bir 
firmadır.



Aryasis Makina 2012 yılında Ankara Ostim Sanayi
Bölgesi'nde Ramazan YILMAZ tarafından

kurulmuştur. Firmamız 800 m2 kapalı alana sahip
üretim tesisi, teknolojik makina parkı ve güçlü

kadrosuyla savunma sanayisine hizmet vermektedir

Bugün Aselsan A.Ş, Fnss A.Ş Roketsan A.Ş ve Mikes 
A.Ş gibi sektörün önde gelen firmalarıyla

çalışmaktadır. Kurucuların geçmişten gelen
tecrübesiyle kalitede sürekliliği sağlamayı

hedefleyen Aryasis Makina, makina ve çalışan
personel yatırımlarıyla bu yönde çalışmaya devam

edicektir



ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK
Ürün ve Hizmetler

• RF ve Mikrodalga Bileşen / Modül tasarımı (Filtre,
Diplekser, Mikser, RF Switchler, Up/Down Converter, Sinyal
Jeneratörü, Lokal Osilatör vb.)

• RF ve Mikrodalga Sistem Entegrasyon, Test ve Doğrulama
Hizmetleri

Çalışma Alanları

Yüksek Frekans RF ve Mikrodalga, Haberleşme Elektroniği, Analog ve
Sayısal Elektronik Tasarım, Prototip Üretim, Test, Deniz ve Hava
Platformları Sistem Mühendisliği, Sistem Entegrasyonu, Entegre Lojistik
Desteği (ELD-Test ve Doğrulama, Dokümantasyon, Konfigürasyon,
Servis ve Bakım)

Sertifikalarımız

Antenden-Sayısala ve Sayısaldan-Antene kadar bileşen 
veya entegre bileşenler tasarlanıp üretilmektedir.

• MSB NATO GİZLİ ve MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (FSCC) ve Kişi
Güvenlik Belgesi

• SSB EYDEP ES 201-C Seviye Sertifikası



ASPİLSAN Enerji 300’ün üzerinde dört farklı katagoride ürün
çeşidine sahiptir; 

• Telsiz, haberleşme ve elektronik cihazlar için bataryalar
(alkalin, lithium-iyon, nickel-metal hidrit – Ni-MH) 

• Silah sistemi bataryaları (lithium iyon, nickel-metal hidrit– Ni-
MH) 

• Uçak, helicopter ve insansız hava araçları için bataryalar
(nickel kadmiyum - Ni-Cd)

• Enerji depolama sistemleri (3 kWh ile 1 MWh arasında
kapasitede)

ASPİLSAN Enerji uygulamar için farklı çeşitteki pil blokları üretimi
yapabilmektedir. Ayrıca özel uygulamalar için batarya üretimi de 
yapılmaktadır.
ASPİLSAN Enerji Ni-Cd uçak aküleri ilgili standard ve askeri teknik
şartnamelerde öngörülen kalite isteklerini fazlası ile
karşılamaktadır. ASPİLSAN Enerji herzaman yüksek müşteri
memnuniyeti sunmaktadır. Bunlara ialve olarak uçak aküleri, 
Alman BWB ve Fransız SOPEMEA laboratuvarları tarafından
sertifikalandırılmıştır.



HAYATINIZA ENERJİ KATIYORUZ

Türkiye’nin güç elektroniği sektöründe lider şirketlerinden biri olan ASPOWER, ülkemizde ihtiyaç duyulan
Güç Sistemlerini tasarlamak, üretmek, satış ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek amacıyla
İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan itibaren önceliğini teknolojiyi üretmeye adayan
ASPOWER, tasarımlarını kendi ARGE Merkezinde en güncel teknolojiyle ve kendi mühendisleriyle
gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar 100’ün üzerinde teknolojik ürün geliştiren ASPOWER, patentlerini
korumaya önem vererek UPS, Redresör ve İnvertör teknolojileri için dünya çapında geçerli olan
patentlerini almıştır.
ASPOWER üretilen her cihazı 800 kVA gücündeki test merkezinden en zor şartlara göre test ettikten sonra
müşterilerine sevk etmektedir. Stoklarında daima hazır ürün bulundurarak, müşterilerin hızlı teslim
talepleri karşılanmaktadır.
Ürün yelpazemiz içinde; kesintisiz güç kaynakları, şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız İnvertörler, DC
Güç Kaynakları ve Akü Şarj Doğrultucuları, Statik Frekans Konvertörleri, Servo ve Statik gerilim
regülatörleri, Kuru tip aküler ve müşteri isteğine göre geliştirilen özel tip güç sistemleri ve askeri tip mobil
kesintisiz güç sistemleri bulunmaktadır.

ASPOWER, yurt içi ve yurt dışında kaliteli ve kesintisiz enerji isteyen her sektördeki müşterilerine enerji çözüm ortağı olarak hizmet
etmektedir. Türkiye’de yapılan satışlarda 5000’in üzerinde müşteriye ulaşmış, ihracat pazarlarında ise dünya genelinde 40’ın üzerinde
ülkeye satış yapılmaktadır.
ASPOWER, müşterilerinin teknik servis ihtiyaçlarını, tam donanımlı ve tecrübeli servis teknisyenleriyle yerinde çözmektedir. İstanbul
merkezli Teknik Servis Bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesindeki çözüm ortakları ve yurt dışındaki distribütörler, ASPOWER’ın güçlü servis
ağını oluşturmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki teknik servis veren distribütörlerimize, düzenli olarak kurum içi teknik eğitim verilerek
servis bilgileri geliştirilmektedir.
ISO 9001Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin standartlarına uygunluğu TUV tarafından belgelendirilen firmamız çevre dostu
ürünleri ile gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir
İnsan odaklı bir misyona sahip olan ASPOWER, güç kaynakları sektöründe sağladığı hizmet ve ürünlerle, Türkiye’nin ve Dünya’nın ihtiyaç
duyduğu her türlü elektronik güç kaynaklarını müşterilerine sunmayı, sürekli geliştirdiği cihazlarıyla da Dünya’da takip edilen teknolojileri
yaratarak, satıştan sonra ki hizmetleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinmiştir.



Elektronik kart üretimde sahip olduğumuz kapasite ve
teknoloji ile sektörün sayılı firmaları arasındayız.

IPC 610 Sınıf 3 seviyesinde üretim yapan
tesisimiz; Azot ortamında lehimleme, Otomatik Optik Kontrol
(3D AOI), Krem Lehim Kontrol (3D SPI), X-ray cihazı, Konformal
Kaplama, Otomatik Bölgesel Lehimleme , PCBA Yıkama,
Çevresel Test Kabinleri, BGA Tamir İstasyonu ve Nem Kabini gibi
teknolojilere de sahiptir.

Sunduğu hizmeti, sahip olduğu yüksek teknoloji,
üstün nitelikli işgücü, yetkin insan kaynağı ve ARGE
faaliyetlerinden elde ettiği inovasyon ile destekleyerek en üst
seviyede kalite gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretir.Küresel
pazarda, sahip olduğu üretim yetenekleri, hız ve esneklik ile en
üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayarak ülkemizin yüksek
teknoloji ürünleri ihracatına katkı sağlar.Faaliyetlerini
gerçekleştirirken çalışanlarının sahip olduğu yetkinliklerini, eğitim
ve takım çalışmaları ile destekler, üretim ve yönetim sistemlerini
sürekli geliştirerek geleceğine yön verir.Sorumluluklarını, iş
ortaklarına, çalışanlarına, kanunlara, topluma saygılı olarak, etik
değerlerine bağlı kalarak ve çevreye de duyarlı davranarak yerine
getiren öncü bir şirkettir.

Malzeme tedariğinden başlayan süreci Elektronik kart
üretimi, test süreçleri ve ürün bütünleme ile tamamlayan, Arge
çalışmaları ile yeni ve tamamlayıcı ürün konularında yaratıcı, yurt
içi ve küresel ölçekte kalite ve rekabetçiliği ile öne çıkan bir
teknoloji üssü olmak.



Firmamız 1976 yılında kalıp imalatı ile sektöre adımını atan ATAKOÇ, 
geçen 30 yıl içersinde kendini geliştirmeyi bilmiş, tecrübeli idari ve 

teknik kadrosuyla çağın üretim gereklerini uygulayarak sektördeki yerini 
sağlamlaştırmıştır.

ATAKOÇ, mükemmel kalite anlayışıyla sürekli müşteri memnuniyetini 
öncelik edinmiş, reklam stratejisini de müşteri memnuniyetinden doğan 

referans ağı üzerine bina etmiştir. Sektöründe-okul firma- ünvanıyla 
ünlenen ATAKOÇ yaptığı yatırımlarla geleceğe umutla bakmaktadır.



ATEL Ar-Ge Merkezi: Elektronik Harp Sistemleri, RF Karıştırma / Köreltme
Sistemleri, Konum Tabanlı Takip Sistemleri, Telemetri ve Kontrol Sistemleri
alanlarında savunma sanayi şirketleri için sistem ve alt sistem geliştirilmesi.

Savunma Sanayi: Savunma Sanayi alanında, gelişmiş teknolojilerin ışığında, iyi
eğitilmiş kadrosuyla, dünya çapında rekabete açık, teknolojik üstünlüğü olan
ürünleri tasarlayarak üreten, ülkemizin savunmasına katkı sağlayan %100 yerli,
milli bir teknoloji şirketidir. Konularında uzman ekiplerinin, uzun yıllara
dayanan bilgi birikiminin ve sahip olduğu yoğun iş deneyiminin sentezini, başta
Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel
şirketlere ürün ve hizmet olarak sunmaktadır.

Elektronik Güvenlik ve Haberleşme Sistemleri : Telsiz Haberleşme ve Erken
Uyarı – Acil Durum Çözümleri:Erken uyarı alarm, siren ve acil durum bildirim
sistemlerinin (sabit ve mobil) tasarımı ve uygulaması. Limanlarda, Hava
alanlarında, fabrikalarda, enerji santrallerinde, barajlarda, sınırlarda,
kampüslerde ve benzeri büyük ve küçük ölçekli tesislerde kullanılmaktadır.

Elektronik Komponent Tedarik ve Dağıtımı; Savunma sanayine yönelik kritik
komponentlerin tedarik ve dağıtım hizmeti, elektronik kart üretimi.

Mobil Takip Sistemleri; RFID ve GPS tabanlı kişi, araç, emtia takip uygulamaları
ve IoT çözümleri.

1997’de, Ankara’da kurulan ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş, halen 
Savunma Sanayi Elektronik Harp ve Karşı Tedbir Sistemleri, Elektronik Güvenlik 
ve Haberleşme Sistemleri, Elektronik Komponent Tedarik ve Dağıtımı, ve Mobil 
Takip Sistemleri alanlarında tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri 
yapmaktadır.



Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider konumda yer alan  Ömer Atiker Holding A.Ş.’nin teknolojiye 
verdiği önemin bir yansıması olarak, 2004 yılında kurulan Ayosis Yazılım Ltd.Şti.’nin 10 yıllık 
sektörel deneyimi ve 1970 yılında kurulan Atiker Grubu’nun 44 yılı aşkın ticari birikiminin 

sonucunda 2014 yılında güçlü ortaklık temelleri atılmıştır. Ayosis Yazılım ve Ömer Atiker Holding 
birlikte Atiker Yazılım’ı kurmuşlardır. Atiker Yazılım bugün yurt içinde ve dışında 400+ kurumsal 

müşterisine ve 3.000’den fazla kullanıcıya yazılım hizmetleri sunmaktadır. 

Kurulduğu günden itibaren iş ortaklarıyla büyüme ve birlikte çalışarak müşterilerine değer 
yaratma hedefini benimseyen Atiker Yazılım, bayilerini kazanç merkezi değil iş ortağı olarak görüp 
desteklemektedir. Türkiye ve yurt dışındaki 100’ü aşkın iş ortağıyla yazılım sektörüne yeni bir soluk 

getirmenin gururunu yaşıyoruz. 

KÜNYE 

Kuruluş yılı: 2004 Şirket Web Sitesi: www.atikeryazilim.com.tr Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama, 
yazılıma aynı anda farklı bilgisayarlardan mobile ya da web ortamından giriş yapacak kullanıcı 

sayısı ve ana paketlere ilave edilecek modüllerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Gelecek yıllar için 
bakım ve ürün güncellemeleri lisans bedelleri baz alınarak hesaplanmaktadır. İhracat Yapılan 

Ülkeler: Bulgaristan, Azerbaycan, KKTC, Özbekistan 



Atılım Teknik Makine, 1999 yılında kurulmuş  olup “Türkiye’ de yapılamayacak 
imalat yoktur.” prensibi ile 20.000m 2 kapalı alanda  70 personelle döküm ve geri 

dönüşüm (kazanım) makineleri ve tesisleri; savunma sanayi gibi alanlarda 
konusunda ihtisaslaşmıştır.  Siparişe odaklı yapılan üretimlerde AR-GE 

departmanında her müşteri için özel tasarım ve yerleşim yapılmakta olup ortaya 
çıkan nihai ürünlerin anahtar teslimi kurulum ve devreye alma hizmetleri de firma 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Üstün kalite anlayışını 2006 yılında aldığı ISO 9001 
belgesiyle tescillemiş ve aldığı CE sertifikaları ve patentleriyle çıtayı bir basamak 

daha yükseltmiştir. Birçok ülkeye de ihracatlar gerçekleştirmiştir.

www.atilimteknik.com.tr
info@atilimteknik.com.tr

http://www.atilimteknik.com.tr/


Atom Teknik 1982 yılında Ostim de kurulmuş olup kurulduğu yıldan beri 
savunma sanayi , çimento test cihazları ve talaşlı üretim konularında 

hizmet vermektedir. Savunma sanayi için 1982 yılında MKE ile başlayan 
imalatlarımız şuan Roketsan ve Aselsan’ın tedarikçi firması olarak devam 

etmektedir.
İmalatlarımız sadece parça bazında olmayıp komple tasarım imalat ve 

montaj işlerini de barındırmaktadır. Firmamız bünyesinde bulunan CNC ve 
Üniversal tezgah parkı sayesinde deneyimli kadrosuyla savunma 
sektörüne her konuda yardımcı olmayı kendine ilke edinmiştir.



Ana faaliyet konusu Otomotiv, 
Taş Kırma-Eleme Makinaları, İş 

makinaları, Medikal, Enerji 
Sektörü ve Savunma Sanayi için 

Yedek Parça, Özel Makina 
Tasarım, İmalat ve Montajı 

Faaliyetleri olan ATP MAKİNE, 
2001’den beri bu hizmetlerin 
yerine getirilmesi ve kontrolü 
gibi işleri ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi (KYS)’ne  uygun 
olarak sözleşme süreleri ve 
şartları içerisinde bitirmeyi 

başarmıştır. 

Firmamız 14 yıl boyunca 
endirekt olarak Savunma Sanayi 

firmalarına mekanik parça 
üretimi yapmış olup özellikle 6 

yıldır ROKETSAN A.Ş.’ ye çok 
çeşitli proje ve imalat 

gerçekleştirmiş ve 
gerçekleştirmeye halen devam 
etmektedir. Ayrıca 2012 yılında 

ROKETSAN A.Ş.’ ye onaylı 
tedarikçi olmuştur. 

ATP MAKİNE 

SAN VE TİC LTD ŞTİ

www.atpmakine.com.tr
atp@atpmakine.com.tr

Tel: 0312 395 66 56

http://www.atpmakine.com.tr/
mailto:atp@atpmakine.com.tr


MİSYONUMUZ

Alaşımlı Alüminyum , Paslanmaz Çelik’ler başta olmak üzere Renkli

Metaller ve Mühendislik Plastikleri ürünlerinde tercih edilen firma

olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak… Savunma, Makine

Kalıp Sanayi sektörü ve tüm sektörlerde en geniş ürün yelpazesine

sahip olan firma olmakla birlikte kaliteli , yenilikçi hizmetimiz ile

müşteri memnuniyetinizi kazanmak.

VİZYONUMUZ

AVAS METAL SAN TİC. A.Ş olarak , Alüminyum ve Paslanmaz Çelik

ihtiyacını sürdürülebilir şekilde Uluslararası Standart ve Kalitede

Müşteri Memnuniyetini esas alarak hizmet vermektir.



• ÇELİK MALZEMELER

• TAKIM ÇELİKLERİ

• DEMİR DIŞI RENKLİ METALLER

• TEKNİK PLASTİKLER

• PTFE KUMAŞLAR

• PASLANMAZ ÇELİKLER



Barko Elektronik;

Öncelikli olarak Türk Savunma ve Medikal Sanayii’ne hizmet

vermek üzere 2011 yılında kurulmuş; kurulduğu günden beri

sektör için ihtiyaca yönelik tasarımlarını, sektörün gerektirdiği

standartlar ve kalite düzeyinde geliştirmeye ve üretmeye gayret

göstermektedir.

• Tesis Güvenlik 

Belgesi

• ISO 9001 : 2015

• ISO 140001 : 2015

• ISO 45001 : 2018

Sahip olunan başlıca uluslararası standartlara uygunluk sertifikaları ve kalite 

belgeleri

• IPC A-610

• IPC 7711/7721

• IPC WHMA-A-620

• IPC IJ-STD-001

Barko Elektronik; Savunma Sanayinde izmet veren sektör lideri bir çok firmaya (Aselsan, Roketsan, 

Havelsan, BMC, Nurol, FNSS, MKE vb) onaylı altyüklenici olarak hizmet vermektedir.

Barko Elektronik, uzun yılların sağladığı tecrübeye sahip uzman kadrosu ve ürün çeşitliliği ile

yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik birçok öncü firmanın ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta,

bu kapsamda; yazılım tasarımı, elektronik kart tasarımı ve imalatı, mekanik tasarım ve imalatı,

kablaj tasarımları ve üretimleri gibi bir çok alanda işbirliği içerisinde olduğu birçok yerli ve

yabancı kuruluş ile çalışarak yenilikçi ve rekabetçi çözümler sunmaktadır.



Ankara Ostim’de bulunan firmamız , ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarına özel tasarım fırça , sanayi fırçaları ve yapmış 
olduğumuz yatırımlarla beraber temizlik fırçaları imal etmektedir. Türkiye geneli sanayi alanında her türlü fırça ihtiyacına cevap verebilen firmamız , 

5 beyaz yaka , 24 mavi yaka personeli genç , yenilikçi , dinamik ruhu yılların vermiş olduğu tecrübeyle ülkemizin önde gelen fırça üreticisi olarak 
hedeflediği şekilde yatırımlarına devam etmektedir.

1978’de kurulan firmamız ; bugünkü hizmet alanı olan fırça üretimine 1982 yılında başlamıştır. Son yıllarda büyük bir kurumsallaşma 
içine girmiş olup fabrikamızı 1500 m² kapalı alana, üretim kapasitesini de 4 katına çıkarmıştır. Yurtdışından getirmiş olduğumuz yenilikçi ve tam 

otomatik makinalarımızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmekteyiz.
Ülkemizin önde gelen ve bilinen sanayi firmalarıyla ,  küçük ölçekli firmalarına kadar uzanan geniş bir müşteri portföyü ve bu 

müşterilerinin çoğu ihtiyacına cevap veren bir ürün kataloğu bulunmaktadır. Sanayi alanında her türlü fırça ihtiyacı talebine cevap veren firmamız , 
belli başlı sektörler için de istenilen ölçü ve özelliklerde üretmiş olduğumuz özel kalıplarımızla sektörel üretim de de en kaliteli şekilde hizmet 

vermekteyiz. Yenilikçi ve son teknoloji makinalarımızla beraber ürünlerimizin ihracatına hız vermekteyiz. Kuzey Afrika , Avrupa ülkelerine ihracatımız 
bulunmaktadır. 

Savunma Sanayi, Cam ve Mermer Sanayii, Kağıt ve Ambalaj Sanayii, Çevre ve Temizlik Firmaları, Dayanıklı Tüketim Malzemeleri, 
Çimento ve Toprak Sanayii, Gıda Sanayii, Metal Sanayii, İlaç Sanayii, vb… gibi ülkemizin temel taşlarını oluşturan tüm sektörlere ve bu sektörlerdeki; 
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş., ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş., NUROL 
HOLDİNG A.Ş., FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş., VESTEL SAVUNMA SANAYİ A.Ş.,  AYESAŞ A.Ş., MKE, TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş., 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., BOZANKAYA A.Ş., DURMAZLAR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,  ECZACIBAŞI, 
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş., , BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.,  ARÇELİK A.Ş., 

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,  PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI A.Ş., EREĞLİ
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T. A.Ş. vb. kendi sektöründe lokomotif firmalara çözüm üretmekteyiz. 

Fırça doğası gereği aşınan bir ekipman olup, kullanım yeri ve modeline göre hayati önem arz edebilir. Bu bakımdan müşteri 
taleplerine ivedi cevap verip tedarik sürelerini minimuma indirerek yaşanabilecek zamansal dezavantajı ortadan kaldırdık.

Ürün yelpazesi genelde spesifik ve müşteri isteğine göre üretilen ürünlerden oluşan BAYSAN FIRÇA, seri üretim fırçalarda da oldukça 
iddialıdır. Müşterilerimizin ister yedek parça olarak ister kendi üretimi olan makine ve ekipmanlarında kullanma gereksinimi duydukları fırçaları 

ihtiyaçlarını tam veya en yakın iş görecek şekilde ürettirmek için bizimle çalışmayı seçerek bizi çözüm ortağı firma olarak görmeleri bizi onurlandırdığı 
gibi kendimize olan güvenimizi de gün geçtikçe arttırmaktadır. Kaliteli ve güvenilir firma imajını korumak zorunda olduğumuzu aklımızdan 

çıkarmayarak aynı zamanda fiyat olarak da müşterilerimizi korumak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 
Fırçalarımızı müşterilerimizin kullanım veya ihtiyaç senaryolarına göre şekillendirmekle beraber; Harbi Fırça, Tomar Fırçası, Şerit 

Fırça, Silindir Fırça, Silindir Sarma Fırça, Çelik Tel Fırça, Disk Fırça, Kapı Altı Fırçası, Beton Parke Fırçası, Yol Süpürme Fırçaları gibi ana başlıklarda da 
fırça üretimimiz mevcuttur.

Üretimimiz spesifik olduğu için her geçen gün artan tecrübemiz ve sürekli koruduğumuz dinamizmimiz birleşince ortaya çıkan çözüm 
gücünün bize verdiği en güzel hediyesi ihtiyacımızı giderdiğimiz müşterimizin memnuniyetidir.



Uzmanlık alanları;

Yapısal tasarım, kompozit parçaların analizi

Yapısal test ve doğrulama

Ürün geliştirme

Malzeme ve süreç geliştirme

Sertifikasyon

-Seri üretim hattı tasarımı, otomasyonu ve

gerçekleştirilmesi

-Donanım, ekipman ve makine kalifikasyonu

- Süreç kalifikasyonu

- Ürün kalifikasyonu

Özel kompozit üretim uygulamaları için makine, ekipman ve aletlerin tasarımı ve üretimi

Eğitim ve danışmanlık.



Ülkemizin önde gelen madeni yağ ve gres üreticilerinden Belgin Madeni Yağlar, sektördeki 
faaliyetlerine 1953 yılında İstanbul Göztepe’de başlamıştır.

BELGİN, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği ve gelişimiyle büyümektedir. 2014 
yılında, KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalayan 

BELGİN, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli kapsamında 
“Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız” seviyesine ulaşan ve bu belgeyi almaya hak kazanan 

Türkiye’nin ilk madeni yağ firmasıdır.

Günümüzde, 25.500 m2 alan üzerinde 40.000 ton/yıl kapasiteli Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi'nde yer alan, en güncel teknoloji ile donatılmış, AB standartlarında, modern tesislerinde 

üretimini gerçekleştiren BELGİN, kalitesi ve performansı uluslararası otoritelerce de tescilli 
ürünlerini uluslararası pazarda 50’nin üzerinde ülkeye ihraç etmektedir. BELGİN, İKMİB (İstanbul 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) üyesi firmalar arasında 2015 yılı mineral 
yağlar ve yakıtlar kategorisinde gerçekleştirdiği ihracat performansı ile 6. sırada yer almıştır.

BELGİN, yurtiçinde ve yurtdışındaki çeşitli sektörlere sunduğu; Metal İşleme Yağları, Endüstriyel 
Yağlar, Gresler, Otomotiv Yağları ve Deniz Yağlarından oluşan 5 ana ürün grubu altında, 34 ürün 

grubunda 1000 çeşit değişik mineral, yarı sentetik, sentetik ürünleri, sanayi ve tüketiciler 
tarafından kullanılmaktadır.

BELGİN, 1999 yılında üretimine başladığı, 50’nin üzerinde OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri) 
onayına sahip LUBEX markalı otomotiv yağları ve GRESON markalı gresler de ürünleri arasına 

katılmıştır. Ürettiği GRESON marka gresleriyle Avrupa Gres Enstitüsü (ELGI) üyesi ilk Türk firması 
olan BELGİN, aynı zamanda, PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) ve UEIL (Bağımsız Avrupa 

Madeni Yağ Üreticileri Birliği) üyesidir.
65 yılı aşan engin deneyimi ve bilgi birikimini, modern AR-GE Merkezindeki sayısız çalışmaları ile 

birleştirerek farklı ihtiyaçlara ve özel durumlara yönelik ürün geliştiren, iş ortaklarına ve 
müşterilerine değer katan BELGİN, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde 2014 yılı itibariyle aldığı yerini güçlenerek geliştirmeye devam 

etmektedir.

Müşterilerine uyguladığı özel eğitim programları ve satış sonrası teknik destek hizmetleri ile 
doğru ürünün, doğru yerde ve en ekonomik şekilde ihtiyaca yönelik kullanılması konusunda 

kullanıcılar ile sinerji yaratarak katma değer sağlayan ve hizmet verdiği sektörlerde müşterilerine 
rasyonel çözümler sunmaktadır.



Berdan Cıvata 1979 yılında yurt içi ve yurtdışında 
firmaların standart ve özel cıvata, somun, saplama 

ve ankraj gibi her çeşit ve kalitedeki bağlantı 
elemanları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

Tarsus’ta Yunus ve Hasan Şemsi kardeşler 
tarafından kurulmuştur. 

Kuruculardan Makine Y. Mühendisi Hasan Şemsi 6 
yılı İstanbul Denet Civata'da, 6 yılı Adana'da STFA 

Civata'da olmak üzere 40 yılı aşkın yurtiçi ve 
yurtdışı deneyimi ile Türkiye’de en eski cıvata 

üreticisidir.

ISO, EN, ANSI, DIN, ASTM, AFNOR, JIS normları ve 
müşteri taleplerine göre üretim yapan Berdan 

Cıvata titiz üretim ve kalite anlayışı EN 17025 e göre 
Türkak tan Akredite Test Laboratuvarı, ısıl işlem 
tesisi , elektro, sıcak daldırma galvaniz ile çinko 

lamel kaplama tesisleri , otomatik somun üretim 
tesisleri, sıcak ve soğuk cıvata tesisleri ile tam 

entegre bir cıvata fabrikası olarak ulusal ve uluslar 
arası pazarda önemli bir yere sahiptir.



BERSÖY ELEKTRİK 
ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE 36 YILLIK TECRÜBE…

Elektrik ve Enerji sektöründe üretim ve pazarlama alanlarında hizmet vermekte olan BERSÖY ELEKTRIK; 1983 yılından günümüze 
kadar ticari alanda önemli başarılara imza atmış olup, toplumsal işlevlerini yerine getirmede gereken yapılanmayı sağlayarak, kendi 

alanında önem arz eden bir kuruluş olarak yerini almıştır. Elektrik ve Enerji sektöründe üstün kalite ve doğru hizmet anlayışıyla 
A.G-O.G, aydınlatma, otomasyon, altyapı, telekomünikasyon, inşaat sektörü, elektrik taahhüt, altyapı taahhüt ve benzeri alanlarda 

kendini kanıtlamış olan grubumuz; ülke çapında ve uluslararası platformlarda hizmet ve üretim konusunda söz sahibi firmalar 
arasında yer almış ve bu haklı gururu taşımayı kendisine ilke edinmiştir. Ülke çapında kamu ve özel sektör alanlarında sayısız 

projelerde tedarikçi ve imalatçı, taahhüt ya da çözüm ortağı olarak yer almıştır. Üstlenmiş olduğu misyonu devam ettirmek, bayrağı 
daha yukarılara taşımak, daha fazla üretim, daha fazla kişiye iş, imalat ve ihracatta daha ileriye giderek ülke ekonomisine katkıda 

bulunmayı amaç ve ilke edinmiştir.

BERKAN BORU olarak altyapı ve yapısal binalarda kullanılan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde, İSO 9001, TSE, GOST-R 
sertifikalı, TEDAŞ,TÜRK TELEKOM, TOKİ tarafından onay belgeli; halojen free, kangal boru, PVC ve koruge boru üretimini ve satışını 

gerçekleştirmektedir.

BERKAN KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ adı altında sıcak daldırma galvaniz, Pregalvaniz tava ve kablo merdivenleri üretim ve satışını 
gerçekleştirmektedir.

Grubumuz ülkemizin ekonomik kalkınması yanında; günün koşulları ve dünyanın globalleşmesi aşamasında, rekabet ortamına ayak 
uydurma, ihtiyaçları doğru belirleyip üretimini bu çerçevede geliştirme, ülke insanı için istihdam sağlanması ve elektrik sektöründe 
daha iyiyi ve kaliteyi uluslararası standartlarda istenen düzede tutmayı amaç edinmiştir. Ülke genelinde adından söz ettiren önemli 
gruplar arasında yer almakta ve bu durumunu, daha ileriye taşımak amacıyla gerek araştırma-geliştirme konusundaki çalışmaları, 

gerekse ihtiyaç belirleyerek yatırım yapma doğrultusundaki çalışmalarına ara vermeksizin tüm gayreti ve çabalarıyla devam 
etmektedir.



HAKKIMIZDA

Yenilikçi ve çevre dostu ambalaj 

çözümlerinde sektöründe öncü 

firmalardan olan Bgcpak Ambalaj, 

müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 

kaliteli ve çevreye duyarlı paketleme 

çözümleri sunmaktadır. 

Sektörün tüm yeniliklerini yakından takip 

ederek yeni nesil çözümler sunan Bgcpak

Ambalaj, müşteri memnuniyetini en 

önemli hedef olarak görmektedir.

BGCPAK AMBALAJ NELER YAPAR?

Bir ürünün paketlemesinde kullanılması gereken tüm ambalaj malzemeleri hakkında hem danışmanlık hem de 
ürün tedariği sağlamaktadır.

• Her ölçüde ve kalitede koli üreterek, müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.

• İhracatta kullanılan ısıl işlem sertifikalarına sahip ahşap sandık ve kontrplak sandık üretimi yapmaktadır.

• Ülke içi ve dışı sevkiyatlarda kullanılan Karton Petek Panel Sandığın öncü üreticilerindendir. Kraft malzemeden 
yapılan levhalardan oluşan karton petek panel sandıklar hem hafif hem de yüksek koruması sayesinde sektörde 
talep gören bir üründür.

• Savunma sanayi tecrübesi ile bilinen firmamız, ESD’li ürünler konusunda üretimin yanı sıra müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda stok tutmaktadır.

• Dünyada 195 ülkede hizmet veren Ranpak firmasının yetkili distrübitörlüğü bulunan Bgcpak Ambalaj, geri 
dönüşümlü çözümleri ile müşterilerine sıfır hasarlı kargo hedefi sunmaktadır

• Bgcpak Ambalaj, müşterilerin tehlikeli madde gönderileri için ihtiyaç duyulacak UN onaylı ambalaj 
malzemelerinin üretimini yapmaktadır.

• Bgcpak Ambalaj, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en az sipariş miktarı talep etmeden, 1.000 m2 kapalı alanı ile 
müşterisine özel stok tutmaktadır.

• ISO 9001 Sertifikasına sahiptir.



BİAS Mühendislik; 1997 yılından beri başta Savunma, Havacılık-Uzay ve 

Otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörden endüstriyel kuruluşa ileri 

mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Gelişkin mekanik tasarım, analiz-simülasyon yetenekleri ve Türkiye’nin en 

büyük özel test merkezi ve ölçüm alt yapısı, üretim fabrikası ve uzman 

insan kaynağı ile hizmet vermektedir. ISO 9001:2015 sertifikasına sahip 

olan BİAS Mühendislikğin test merkezi olan BİAS TOSB Otomotiv Test 

Merkezi, MIL STD 810G procedure I ve II ile muhtelif sivil sektör 

standartları çerçevesindeki titreşim, şok ve iklimlendirme testleri 

açısından akredite olmuştur. Ankara-Kahramankazan’daki fabrikası ve 

ODTÜ Teknokent, İstanbul Arge Merkezi, İYTE Teknopark ofisleriyle, ARGE 

temelli ürün ve hizmetler ortaya koymaktadır.

BİAS Mühendislik; Kara, Deniz, Hava, Uzay Sistemleri İçin Özel

Makine, Ekipman, Test Sistemleri Üretimi ile Üretim Makinaları

İmalatını yapmakta ve Mühendislik Hizmetleri vermektedir.

Silah sistemlerinin elektro-mekanik platformları, mekanizmaları, alt

sistemleri, parçaları ile test platformlarının tasarımı, analizi test-

ölçüm-doğrulaması ve imalatı, pres makinaları imalatı

yeteneklerine sahiptir. Sektör lideri kuruluşların alt yüklenicisi olarak

birçok proje imza atmıştır.

BİAS Mühendislik’in tasarım ve/veya üretimini gerçekleştirdiği

ürünlerden bazıları; uydu paneli taşıma konteyneri, mühimmat

yükleme mekanizmaları, zırhlı araç palet tasarımı, test platformları

(atışlı test sistemi, pyro-shock test sistemi, yapısal test düzeneği)

gibi muhtelif mekanik, elektro-mekanik komponent, alt sistem ve

sistem ürünleri, akustik ölçüm sistemleri, kuvvet sensörleri ve pres

makinalarıdır.



Birsel, kurucu ortaklarının Savunma sektöründe geçirdikleri 30 senelik tecrübelerin 
ışığında Savunma Sanayi sektöründe kaliteyi sürekli olarak üst seviyede tutan bir üretim 

ve hizmet anlayışı ile 2013 yılında kurulmuştur.

Savunma sanayine talaşlı imalat, montaj, tasarım ve analiz konularında hizmet veren 
firmamız, özellikle zamanında ve kaliteli ürün teslimatını kendisine ilke edinmiştir.

Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima en ön planda tutan firmamız, ISO 9001-2008 
Kalite Güvence Belgesi’ne sahiptir

Birsel, Savunma Sanayinin kuruluşlarından olup, tasarım, talaşlı imalat üretimi ve 
mekanik montaj üretimine hizmet sunabilmeyi hedeflemektedir.



Bosan, metal kaplama, endüstriyel yaş boyama, elektrostatik
toz boyama ve kumlama alanlarında hizmet vermek amacıyla
1996 yılında İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu.
2020 yılında büyük bir yatırım yaparak ASO 2 OSB’de toplam
13.500 m2 alana sahip tesisinde, %40’ı kadın personelden
oluşan ve sürekli artan nitelikli iş gücü ile havacılık, uzay ve
savunma sanayi sektörüne hizmet vermeye devam
etmektedir.

Bosan, kuruluşundan bu yana ileri teknoloji sistemleri
kullanarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün portföyünü
genişletmiş olup bugün tam otomatik metal kaplama sistemi,
son teknoloji boyama kabinleri ve kurutma fırınları ile
müşterilerinin talepleri doğrultusunda havacılık, uzay ve
savunma sanayi için hizmetlerini sürdürmektedir.

Kaliteli ve hassas ölçülerde çalışmayı prensip edinen Bosan,
müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuş ve uzun
yıllar edindiği bilgi birikimi ve kalite anlayışıyla sektöründe en
iyi alt yapıya sahip lider firma konumuna gelmiştir.

Verdiği hizmetleri sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi
kendisine ilke edinen, kaliteden ve çalışma ilkelerinden ödün
vermeden, müşteri memnuniyetini sürekli gözeten Bosan, AS
9100 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ulusal ve uluslararası
havacılık, uzay ve savunma sanayisinin değerli firmalarına
hizmet vermeye devam etmektedir.



Bozok Savunma Medikal ve Mühendislik olarak savunma-havacılık ve medikal sektörlerinde 
faaliyet yürütmektedir. Havacılık ve Uzay Sanayisi’ne hizmet vermenin gururunu yaşayan 
Bozok Savunma, Ar-Ge anlayışı çerçevesinde Tasarım, Simülasyon, Analiz, Ön Seri Üretim 
ve Seri Üretim konularında kendini geliştirmeye devam etmektedir. Tübitak Sage, Tübitak

Uzay, Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi savunma sektöründe öncü firmalarla 
çalışmaktayız.

Amacımız, ürünleri vaktinde planlanan zaman ve maliyet çerçevesinde savunma sanayiine 
teslim ederek, yerli ve milli üretimde ülkemize özellikle Savunma ve Havacılık Sektöründe 

katkı sağlamaktır.

Bünyemizde OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 sertifika süreçleri işletilmekte olup, AS 
9100D sertifikasyon çalışmaları da devam etmektedir. Bu çerçevede üretim kabiliyetimizi 

artırmaya devam etmekteyiz.

Bozok Savunma Medikal ve Mühendislik olarak;
-Hava aracı soğutma sistemleri,
-Hava aracı hidrolik sistemleri,
-Savunma sistemleri mekanik entegrasyon projeleri,
-Endüstriyel robot kol sistemleri,
- MIL-DTL-83513 ve MIL-DTL-38999 askeri standartlara uygun konnektörler,
-Demir-Çelik Sektöründe kullanılan istifleme sistemleri,
-Elektro-mekanik cihaz tasarımı,
-Esnek imalat hattı tasarımı,
-Genel makine tasarımı ve üretimi,
-Isı ve akış analizi,
-PCB tasarımı,
-Yazılım geliştirme,
gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.



BRENSAN Enerji Savunma San. ve Tic. A.Ş., yenilikçi ve güvenilir askeri batarya ve
güç elektroniği çözümlerini milli imkanlarla tasarlamak, geliştirmek ve üretmek amacıyla 2017
yılında Teknopark Ankara’da kurulmuş bir mühendislik ve teknoloji firmasıdır.

BRENSAN, yurt içinde geliştirilen ürünlerini aynı zamanda başta Avrupa ve ABD
olmak üzere dünya pazarlarına ihraç etmektedir.

Örnek ürünlerinden bazıları; askeri bataryalar ve şarj cihazları, uygulamaya özel
askeri tip kesintisiz güç kaynakları, DC-DC / AC-DC / DC-AC dönüştürücüler, araç güç
elektroniği sistemleri, hibrit ve elektrikli askeri araç bataryaları, li-ion batarya sistem
entegrasyon bileşenleri, yüksek voltaj batarya sistemleri/bileşenleri, enerji depolama
sistemleri ve uygulamaya özel cihaz ve elektronik kart tasarım hizmetleridir.

Sertifikaları arasında; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018
bulunmaktadır.

BRENSAN, konsept tasarımından başlayarak, geliştirme, prototip üretim,
kalifikasyon ve üretim süreçlerinin tamamını bünyesinde ve iş ortakları ile birlikte yürüterek,
müşterilerine tek adreste tüm tedarik sürecini yönetme imkanı sunmaktadır. Askeri birliklerin
sahada taktik ve operasyonel seviye güç ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitli hazır çözümleri ile
birlikte; esnek tasarım ve üretim alt yapısı sayesinde BRENSAN, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına
yönelik özel çözüm üretebilme kabiliyeti ile öne çıkmaktadır.



HAKKIMIZDA

Kurumsallaşma yolunda yıllardır sürdürdüğümüz titiz çabalarımız sayesinde 2010 yılında almaya hak kazandığımız
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile hizmet kalitemiz taçlanmış bulunmaktadır.

Uluslararası alanda kabul gören bir standarda sahip olmanın sağladığı ivme ile değerli müşterilerimizin kaliteye yönelik

taleplerini daima ön planda tutarak yerine getirmek ve daha yüksek kalitede hizmet üretmek, bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonra da işletme kültürümüzün özünü oluşturacaktır.

Can Teknoloji, otomotiv başta olmak üzere ısıtma soğutma, beyaz eşya ve enerji sektörlerine sac metal kalıpları tasarımı ve imalatı
konularında 20 yılı aşkın tecrübesiyle çözüm ortağı konumundadır.

Can Teknoloji talaşlı imalat konusunda uzman kadrosuyla yenilenen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmektedir. Gelişmiş
tezgah parkuru ile müşterilerine birçok alanda hizmet vermektedir.

MONTAJ HATTI
MONTAJ

Montaj aşamasında firmamızın kullandığı 3 model vardır. Bunlar;
- Perçinli Montaj
- Kaynaklı Montaj
- Kenetli Montaj



Firmamız 1 Mart 2017 tarihinde 10 kişilik kadrosu ile 400m2 alanda 
kurulmuştur.Tecrübeli yönetici ve çekirdek kadrosu ile şu anki noktaya 

yükselmiştir.Mevcut çalışma alanı 2600m2 ve 120 personel istihdamı ile 
Savunma sanayisine hizmet etmektedir.

Firmamız fason kablaj imalatı,elektromekanik montaj ve kablaj tasarımı 
ile sektörde kendine yer edinmiştir.

Firmamız ASELSAN,TAI,FNSS,AYESAŞ,MAKEL ve SAVRONİK gibi sektörün 
öncüleri ile iş ortaklığı içerisindedir.

Çalışmalarımızı; IPC/WHMA-A-620 Requirements and Acceptance for
Cable and Wire Harness Assemblies, J-STD-001 Requirement For

Soldered Electrical and Electronic Assemblies, ESD Control for Electronics
Assemblie uluslararası standartlarında sürdürmekteyiz.



CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş., savunma, 
havacılık ve endüstri uygulamalarına yönelik kompozit parça

tasarımı ve üretimi üzerine çalışmalarına 1996’dan beri devam
etmektedir. İleri teknoloji kompozit tasarımı ve  üretimi için
gerekli altyapı, yetenek ve kapasiteye sahip olan firmamız, 

belirlediği vizyon ile kompozit sektöründe yerini her geçen gün
sağlamlaştırmaktadır.

Savunma sanayii tecrübesine sahip, konusunda uzman personeli
ile CES, hizmet verdiği sektörlerde gelişmeleri yakından

izlemekte ve gerekli yatırımları yaparak, ihtiyaçlar
doğrultusunda büyümeyi planlamaktadır. Havacılık sektöründe

edindiği kompozit konusundaki uzmanlığını, kara ve deniz
platformlarına da taşımayı hedefleyen CES, yeni sermaye gücü
ile 2012’de başlattığı teknik ve personel altyapı yenilenmesiyle, 

yüksek katma değerli projeler üretebilmek için arge
faaliyetlerini sürdürmektedir.

CES, Airbus Helikopter Almanya’nın 2015 sonundan itibaren
onaylı tedarikçisidir.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 12000m2 kapalı
5000m2 açık alana sahip fabrikasında üretime devam

etmektedir



Firmamız 2002 yılında kurulmuştur. Firmamız ulusal 
ve uluslararası alanda etkin bir şirket olmayı 

hedeflemiş ve 2004 yılında CETEK MAKİNA İML. İTH. 
İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ unvanını almıştır.

Cetek Makina bünyesinde üretilen ürünlerin yüksek 
standartları karşılaması amacı ile alanında uzman, 

eğitim seviyesi yüksek, deneyimli personel 
gözetiminde son teknoloji CMM cihazı ve ölçüm 

aletleri ile ölçülmesi, raporlandırılması ve testlerinin 
yapılması üretim ağının içerisinde başarıyla 

uygulanmaktadır.

Firmamız kaliteli ürün ve hizmeti, çevreye saygıyı, iş 
sağlığı ve güvenliğini, güvenilirliği, gelişen ve değişen 

teknolojiye uyum ve müşteri memnuniyetini 
değişmez öğeler olarak tüm çalışanları ile sağlamaya 
çalışmaktadır. ISO 9001:2008 ve EN 9100:2009 Kalite 

Yönetim Sistemleri ile belgelendirilmiştir. ISO 
9001:2015 ve EN 9100:2016 adaptasyon ve 

belgelendirme çalışmaları da yürütülmektedir. Bu 
belgeler altında savunma ve havacılık kalite yönetim 

isteklerini başarıyla uygulamaktadır.



1983-1987: 2,75 inçlik roket kanadı ve üfleyici 
pommel üretimi

ELROKSAN A.Ş.'nin alt yüklenicisidir

1993-2017: Mekanik üretim hizmeti, b alt 
yüklenici olarak gerçekleştirildi.

Aselsan A.Ş.

1995-2005: Alman ABB şirketi ile işbirliğine 
dayalı bir çalışma başlatıldı ve

Türk santrallerinin buhar türbinlerinin 
yenilenmesi başlamıştır.

1998-2017: Nurol Holding FNSS'e mekanik 
taşeronluk hizmeti verildi.

Gölbaşı zırhlı araç fabrikası.

2003-2017: BLUMAQ'ın yedek parçaları Askeri 
sivil kara platformları üretildi.



CNK Havacılık çok eksenli metal işleme için post-processor yazılımı 
geliştirmek amacıyla 2004 yılında kuruldu. 2007 yılında CNK, havacılık 

endüstrisi için AB139 /Boeing 737 ve A320 kompleks parçalarının 
üretimine başlayarak, üretim alanını genişletti ve imalat sanayiine giriş 

yaptı. CNK Havacılık insan kaynakları ve envanterlerine yaptığı 
yatırımlarla, büyüyen pazar ihtiyaçları ve stratejik planlarına paralel 

olarak büyümektedir. CNK Havacılık, Türk ve ABD hükümeti tarafından 
onaylanan bir JSF sanayi şirketidir.



CNS CANSU PLASTİK 2006 yılında Ankara'da

kurulmuş olup iç-dış plastik trim bileşenleri

üretmektedir.

Bugüne dek sürekli ve kararlı bir büyüme ve

gelişme göstererek toplam kaliteden ödün

vermeden, ürün yelpazesini sürekli genişleterek

bu günkü potansiyeline ulaşmıştır.

Hedefimiz; sektördeki yenilikleri ve teknolojiyi

sürekli takip ederek en sağlıklı ve en kaliteli

üretimi gerçekleştirip müşterilerimize zamanında

ulaştırmaktır.

Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım ile

aralarında dünyaca ünlü büyük markaların da

bulunduğu birçok firmayla sürekli olarak

çalışmaktayız.



ÇERİ Savunma Sanayi Teknolojileri Limited Şirketi; Türk Silahlı

kuvvetlerinin ihtiyacı olan Harp Silah ve araçlarının üretimi, geliştirilmesi

Bakım ve İdamelerinin sağlanması konularında faaliyet göstermek üzere

2019 tarihinde Ankara da kurulmuştur.

Askeri ikmal ve bakım sisteminde yıllarca hizmet etmiş personelimiz, Silah

Sistemleri, Askeri patlayıcılar ve Mayın temizliği konularında uzman olup,17

yıldan fazla bir süre Savunma Sanayinin değişik alanlarında faaliyet

gösterdikten sonra ÇERİ Savunma çatısı altında birleşerek faaliyetlerine

devam etmektedir.

Mayın temizlenme konusunda gerekli organizasyona sahip firmamız

Ülkemizde döşeli mevcut mayınlı sahaların temizlenmesi konusundaki

gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için ihtiyaç duyulan yerli ve milli Mekanik

Mayın Temizleme Teçhizatı OSTİM kümelenme üyesi bir firmayla

gerçekleştirilmiş ve teçhizatın muadillerine göre üstün performans

göstermesi nedeniyle MSB tarafından yurt dışı ihracatına başlanmıştır.

ÇERİ Savunma Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı üretim projesiyle Sistem

dizaynı, Ar-Ge tasarım, CWA 15044 mekanik mayın temizleme makinalarının

uluslararası standartlara uygun test sahasının inşa edilmesi, CWA 15044

standartlarına göre performans, beka ve kabul testlerinin yapılması ,Entegre

lojistik sistem esaslarına göre dokümantasyon, Kullanıcı ve bakım

personeli eğitimleri konusunda önemli tecrübeler edinmiştir.

MİSYONUMUZ;
Patlayıcıların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için kullanılan robotik EOD teçhizatı

ve İnsansız Kara araçları konusundaki gelişmelerin takip edilerek; TSK ihtiyacı

olan sistemleri İş ortaklıklarıyla yerli ve milli olarak üretip Silahlı kuvvetlerimizin

envanterine dahil etmek, talep edildiğinde bu konularla ilgili danışmanlık ve

müşavirlik hizmetlerinde bulunmak ve ileri teknolojilerle mayın temizleme

konusunda faaliyet göstermektir.



D.A.D.E 1997 yılında faaliyete başlamıştır. DADE konusunda 
uzman ile Türkiye’de en modern ve son teknoloji sistemlere 
göre tasarım gücü oluşturmak üzere;
1- Uçak tasarımı (havacılık)
2- Tahrik ünitesi sistemi

2.1- Jet Motorları (Turbo Fan), (Turbo Jet)
2.2- Dizel, Benzinli Yanmalı Motorlar (Gemi, Tanklar)
2.3- Otomatik Şanzıman, Manüel Şanzıman, Gemi, 

Denizaltı
2.4- Gemi ve Denizaltı Tahrik Şaftı
2.5- Gemi ve Denizaltı Pervaneleri

tasarımında lider bir kuruluştur.

İŞ KOLLARI
• ÖN TASARIM, ANALİZ VE DOĞRULAMA 
ANALİZİ,
• TÜM TASARIM MÜHENDİSLİK SÜREÇ YÖNETİMİ 
VE MÜHENDİSLİĞİ,
• KAYNAK KODLARI DOĞRULAMA VE ANALİZİ,
• MALZEME ÇÖZÜMÜ,
• ÜRETİM YÖNTEMİ ÇÖZÜMÜ,
• ÜRETİM SAFHASI KALİTE KONTROL,
• TEST SİSTEMLERİNİN TASARIMI,
• TÜM 2 VE 3 BOYUTLU TEKNİK RESİMLER,
• ONAYLI TEDARİKÇİLER SEÇİMİ,
• TASARIM MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİ
ile birlikte en iyi şekilde sağlayacak ekibimiz için 
yaptıklarımız teminatımızdır.





DEMAK HAVACILIK VE SAVUNMA MAKINA LTD.ŞTİ. OLARAK İŞ HAYATIMIZDAKİ 
SORUMLULUKLARIMIZI VE SİZLERE DUYDUĞUMUZ SAYGIYI ÖN PLANDA 

TUTARAK KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİP YENİLEYEREK VE EN DÜŞÜK ÜRETİM 
MALİYETLERİ İLE ÇALIŞARAK, VERİMLİLİK GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMAYI KALİTEDEN 

ASLA ÖDÜN VERMEMEYİ, MÜŞTERILERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ NEZDİNDE 
BUNU BİR İŞ PRENSİBİ OLARAK ALGILAMAYI, EN ÖNEMLİSİ “TERCİHİNİZ” OLARAK 

KALMAYI KENDİMİZE GÖREV BİLİYORUZ.

1997 YILINDA KURULAN ŞİRKETİMİZ ELEKTRO-MEKANİK SANAYİ VE ASKERİ 
KURULUŞLARIN PLASTİK –KAUÇUK MALZEME VE TALAŞLI İMALAT İHTİYAÇLARINI 
YAN SANAYİ OLARAK KARŞILAMAKTADIR. ÜRETİMİMİZ ASTM,AMS,MIL-STD,DIN 

NORMLARINDA SİPARİŞ BAZINDA MÜŞTERİLERİMİZİN TASARIMI YA DA 
NUMUNELERİ BAZ ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



DENKA METAL ‘Metalin Sanatsal Görünüşü’

sloganıyla sanayici ve yatırımcı geleneğinin son
halkası olarak 2015 yılında Kayseri Mimar Sinan

Organize Sanayi Bölgesi’nde 9.000 m2 kapalı toplam

12.000 m2 alan üzerinde faaliyete başlamıştır.

DENKA METAL, ana faaliyet alanı olan depolama, taşıma ve işletme

ekipmanları imalatının yanı sıra savunma sanayiye ürün ve proje desteği vermekte

olup, Savunma ve havacılık sanayine yönelik tüm metal malzeme çeşitlerinde üretim

yapmaktadır.

DENKA Metal sektöründe yenilikçi anlayışı ve kendi markasıyla ürettiği özgün

ürünlerle kısa zamanda adını ülke çapında duyurmuş ve sahip olduğu son teknoloji

makine parkı ve profesyonel ekibiyle müşterilerine optimum çözümler sunmaktadır.

DENKA Metal, müşterilerinin istek ve beklentilerini zamanında teslim edilen

uygun ürünler ve ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi

altyapısı ile sağlamaktadır.

Leopard Tankları 

Kule Bakım 

Platformu

MPT (Milli Piyade 

Tüfeği) Taşıma 

Arabası



Sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile savunma, enerji ve otomotiv sektörlerine 
hizmet veren; danışmanlık, tasarım, üretim, analiz & simülasyon konularında yüksek 

kalite ve hassasiyet ile tercih edilen bir mükemmeliyet merkezi ve stratejik çözüm 
ortağı olmaktır.

DETS, özellikle araç dinamiği, süspansiyon ve aktarma sistemleri konusundaki bilgi ve 
tecrübesini en kısa sürede nitelikli ürünlere çevirerek, müşterilerinin bir numaralı 

tasarım ve tedarik evi olmayı hedeflemektedir.

Sivil / askeri araçlar ve ilgili diğer alanlarda, fark yaratacak, yüksek katma değer ile 
müşterilerinin rekabet gücünü arttıracak ürün, çözüm ve teknolojiler sağlamaktır.





Dirinler Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1952 yılında İzmir’de 
kurulmuştur. Şu anda 12.000 m2’si kapalı, toplam 24.000 m2 alan 

üzerinde, 15 ton ile 50 ton kapasiteler arasında C tipi Eksantrik Presler, 
30 ton ile 1000 ton kapasiteler arasında H tipi Eksantrik Presler, 60 ton 
ile 160 ton kapasiteler arasında C tipi Hidrolik Presler, 250 ton ile 1000 
ton kapasiteler arasında H tipi Hidrolik Presler üretilmektedir. Ayrıca 

Türkiye’de bir ilk olan, Modified Knuckle Joint Pres üretimi de 
tesislerimizde gerçekleştirilmektedir.

Üretimini yaptığımız presler de başlıca, dövme, kesme, bükme, yüzeysel ve derin çekme, formlama ve delme vs. 
işlemleri yapılmaktadır. Tüm ürünlerimiz iki yıl süre ile garanti kapsamımızda olup müşterilerimize uzun süreli servis ve 

yedek parça garantisi verilmektedir. 



2004 Yılında kurulmuş olan firmamız, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17020 standardına göre 
akredite edilmiş – bağımsızlık, tarafsızlık ve yetkinliği onaylanmış ve uluslar arası alanda kabul gören –
A Tipi Muayene Kuruluşudur. 

Merkez (İstanbul) ofisimizin yanı sıra, Ankara , İzmir ofisimiz ve Malatya merkez şantiye ofisimizdeki 
eğitimli uzman ekiplerimiz ile, çok sayıda ulusal ve uluslararası  kuruluş / organizasyonlara ait 
projeleri başarı ile tamamlamış olan firmamız faaliyetlerini sürdürmektedir.



1987 yılında Ostim Sanayi Sitesinde talaşlı imalat sektöründeki 
hizmetlerine başlayan firmamız, 1990 yılından bu yana savunma 
sanayine alt yüklenici olarak çalışmaktadır. Firmamızda Savunma 
Sanayi, Elektrik Sanayi, Otomotiv Sanayi, Gıda Sanayi, Isıtma ve 
Havalandırma Sanayi ile Sağlık Sektörüne çeşitli parça üretimleri 

yapılmaktadır.

1999 yılında TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’den ISO 
9001:2000 Kalite Belgesi alan firmamızda, standart koşullarına uygun 
olarak üretim yapılmaktadır. Nisan 2004’ten bu yana 1700m2 kapalı 
alan içindeki fabrika binamızda, 36 yıllık mühendislik hizmetlerinin 

ışığı altında ve bilgi birikimi ile sektördeki hizmetlerimizi daha 
modern bir tesiste sürekli yenilenen makina parkımızla 

sürdürmekteyiz.



DOĞAN Kalite Savunma Danışmanlık İnşaat Yatırım Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd Şti

• 2013 yılında faaliyete geçen DOĞAN Kalite firması, uzun yıllar sektöre hizmet vermiş teknik personelleriyle 
kaynağında denetim, lojistik ve proses analizi alanlarında özverili bir şekilde savunma sanayisine hizmet 
sunmaktadır.

• Firmanın faaliyet alanları:

• İhtiyaca göre mekanik denetim (ölçü + tesviye) ,

• Kart ve dizgi denetimi (IPC-A-610 Elektronik Kart Takımlarında Kabul Edilebilirlik kritelerine göre ),

• Kablaj denetimi (IPC/WHMA-A-620 Kablo ve Kablo Takımları için kabul Gerekliliklerine göre) 

• Elektro-mekanik montaj

• Yüzey kaplama ve boya denetimleri

• Belirli süreli Çalışmalar için Her Branştan Personel Temini



1986 yılında kurulup hizmete başlayan Doğanlar Çelik Dövme Sanayi Ticaret 
A.Ş Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 56.000m2 arazi üzerine kurulup dövmehane, 

kesimhane, kontrol birimleri, ısıl işlem talaşlı imalat, montaj tesisleri mevcut çelik 
dövme ve işleme fabrikasıdır.

Arka aks milleri, krank milleri, fren kam milleri, traktör ekipmanları, pulluk ve tarım 
ekipmanları gibi otomotiv ve traktör sanayi ürünlerinin payı yaklaşık olarak 

%70dir.Savunma madencilik sanayii gibi pek çok alanda pazarda kendini 
göstermektedir.

DOĞANLAR Dövme tek tesirli ve karşı vuruşlu çekiçler, maxi preslerle çeşitli boy ve 
şekillerde dövme parçaları imalatı yapan iddaalı bir şirkettir. 1-200 KG aralığında 

parçalar dövülmektedir.

Yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanılarak üstü nitelikli ürünleri yurt içi 
ve yurt dışı pazarlarında sunmaktadır. Tarım traktörlerinin, iş makinalarının ve 

savunma sanayiinin çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarını karşılamada öncü bir 
şirkettir.

Yapılan üretimin İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya, Amerika, Brezilya 
gibi pek çok ülkeye ihracat yapılmaktadır.

Sektöründe 40 yıldan fazla tecrübeye sahip DOĞANLAR ÇELİK DÖVME Otomotiv, 
Tarım, Savunma, Enerji gibi sektörlere hizmet vermektedir. ISO TS 16949 ve ISO 9001 

kalite belgelerine sahip olan firma her geçen gün kendini geliştirmeye devam 
etmektedir.



Dora Makina İmalat Sanayi , kurucu ortaklarının talaşlı imalat 
konusundaki bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek daha verimli bir 

şekilde sanayinin hizmetine sunmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.
Firmamızın çok genç olmasına rağmen, ortaklarının yaklaşık 20-25 yıllık 

sanayi tecrübesi, üretim bilgisi ve çeşitli kalite güvence sistemleriyle 
çalışmış olmaları firmanın kısa sürede önemli işler başaracağının güçlü 

göstergesidir.

Hedefimiz, nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatla rekabetin en üst düzeyde yaşandığı, kalitenin 
vegüvenilirliğin vazgeçilmez kılındığı, ulusal ve uluslar arası pazarlarda kendimize iyi bir yer edinmektir. Bunu başaracak 
güce, bilgi ve beceriye sahip olduğumuz inancındayız.



DÖKSAN ISIL İŞLEM A.Ş. ;

1989 YILINDA OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İNDÜKSİYON ALANINDA HİZMET VERMEYE
BAŞLAMIŞTIR.

2014 YILI İTİBARİYLE 3600 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP FABRİKASI İLE ISIL İŞLEM ALANINDA
HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

7 ADET 600 kg KAPASİTELİ KAMARALI TİP ISIL İŞLEM FIRININA, 11 ADET MENEVİŞLEME FIRININA,
3 ADET 10.000 kg KAPASİTELİ KUYU TİPİ FIRINA, 1 ADET VAKUM FIRININA, 1 ADET VAKUM
SEMENTE FIRININA, 1 ADET KRİYOJENİK ISIL İŞLEM FIRININA, 1 ADET SÜREKLİ TİP ISIL İŞLEM
FIRININA, 2 ADET PLAZMA NİTRASYON ÜNİTESİNE, 2 ADET KUYU TİPİ GAZ NİTRASYON FIRININA,
5 ADET İNDÜKSİYON TEZGAHINA, 2 ADET TAŞLAMA ÜNİTESİNE VE 3 ADET KUMLAMA ÜNİTESİNE
SAHİP OLAN DÖKSAN A.Ş. , YILLIK 100.000 .000 TON ISIL İŞLEM KAPASİTESİNE SAHİPTİR.

15 İ BEYAZ YAKA, 45 İ MAVİ YAKA OLMAK ÜZERE 60 KİŞİLİK PERSONEL KADROSUNA SAHİPTİR.

2017 MAYIS AYI İTİBARİYLE FAALİYETLERİNE AR-GE MERKEZİ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR.

2017 MAYIS AYI İTİBARİYLE AS9100 REV C KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME
ÇALIŞMASINI BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞTIR.



ISO9001 ISO27001
ISO10007:2016 ISO1006:2018
ISO31000:2018

Temel anlayışı “Global Düşün, Yerel Davran” olan DT

Savunma ve Havacılık AŞ halihazırda sektöre yönelik

yazılım, mekanik ve elektronik malzeme, danışmanlık ve

hizmet ile proje desteği ve lojistik hizmetleri başta olmak

üzere pek çok alanda hem AR-GE çalışması yapmakta hem

de katma değere haiz bir dağıtım ağı kurmaktadır.

Firma kabiliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

▪ Modüler Elektro-mekanik Sistem Çözümleri

▪ Güç Aktarım Sistemleri

▪ Malzeme ve Hizmet Tedariği

▪ Sistem Tamir ve Modernizasyonu

▪ Son Kullanıcıya Özel Yazılımlar (Web Tabanlı ve

Gömülü)

Aynı zamanda firma, savunma sanayiine yönelik

global bazı üretici firmaların distribütörlüğü ve satış

sonrası çözüm ortaklığını yapmaktadır. DT Savunma

ve Havacılık AŞ’nin çözüm sunduğu kurumlar Milli

Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet

Genel Müdürlüğü olarak sıralanmaktadır. Ayrıca

TUSAŞ ve ASELSAN firmaları da en önemli

referansları arasındadır.

Kalite Sertifikaları



E-BERK
MAKİNA METALURJİ A.Ş.

www.e-berk.com e-berk@e-berk.com

Malıköy Anadolu OSB 29 Ekim Cad. No:3 Sincan – ANKARA / TÜRKİYE

Tel : + 90 312 267 48 48   Faks : + 90 312 267 35 59

2006 yılında Boru ve Profil Makinaları ile Tünel Açma Makinaları başta olmak üzere yedek parça üretmek amacıyla 
Ostim’de faaliyetine başlamış, zamanla geliştirdiği makina-ekipman parkuruyla ve teknik personeliyle Savunma 

Sanayi’ni de üretim portföyüne eklemiştir. 

Şu an 6.000 m2 ve 36.000 m2 alana sahip Anadolu OSB’deki iki fabrikasında sanayinin her sektörüne ve Savunma 
Sanayi’ne talaşlı imalat hizmeti vermekte, Tünel Açma Makinaları revizyonu ve yedek parça üretimi yapmakta olup 

dünya liderleriyle yarışır duruma gelmiştir. 

http://www.e-berk.com/
mailto:e-berk@e-berk.com


Hakkımızda
Ekinoks-AG, savunma sanayii projelerinde ihtiyaç duyulan ileri mühendislik hizmetlerini vermek üzere sektörde 20 yılı
aşkın tecrübeye sahip mühendisler tarafından 16 Nisan 2012 tarihinde Gazi Teknopark’ta kurulmuştur. Güçlü
akademik altyapıya sahip nitelikli personel ile askeri sistemler için tasarım, üretim ve test hizmetleri sunulmaktadır.

Tasarım
Roket, Füze, Güdüm Kiti Alt Sistemleri
Hava Platformu Gövdeleri
Optomekatronik Sistemler
Kontrol Tahrik Sistemleri
Stabilize Kardan Sistemleri
İleri Kompozit Yapılar
Fırlatma Sistemleri
Askeri Taşıma Kutuları
Test Düzenekleri

Özel Testler
Harici Yük Sertifikasyon Testleri
MIL-HDBK-1763 kapsamında 110, 120, 131, 151, 155, 200, 210, 221, 222, 223, 252 ve 253 numaralı testler.
Mekanik Yükleme ve Dayanım Testleri
Test Fikstürleri

Üretim
Kompozit Parça Üretimi
Talaşlı Üretim



2008 yılından itibaren tamamen 
“SOLENOİD” üretimine başlamış "ELECMAG 
ELEKTROMANYETİK SOLENOİD İMALAT SAN 
VE TİC. LTD ŞTİ" kurarak çalışmalarına 
devam etmekte; 2018 Yılında EMS 
SELENOİD ELEKTROMANYETİK TİC. VE SAN. 
AŞ Kurarak dünya pazarına marka ve 
ürünlerinin taşımaktadır.



ELMED, üroloji pazarı için gelişmiş litotriptörler imal ederek, servis hizmeti 
vererek, ar-ge çalışmaları yaparak ürünlerini yurt içi ve yurt dışında kullanıma 
sunmaktadır. Firmanın en önemli ürünleri arasında üriner sistemdeki taşları 
tedavi eden ekstrakorporeal ve intrakorporeal litoriptörler bulunmaktadır. 

ELMED’in Ankara/TÜRKİYE’deki fabrikasında yeni ürünler araştıran, geliştiren ve 
elindeki ürün yelpazesine yenilerini ekleyen bir ünitesi bulunmaktadır. ELMED 
herhangi bir litoriptöre de uygulanabilen ilk ultrasonik lokalizasyon sistemini 

üretmiştir. ELMED litoriptör Sistemleri çok etkilidir ve fiyatları uygundur.

Ürünlerimiz; Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC)’e gore CE Markası, ISO 
EN 9001 ve EN ISO 13485, GOST-R ve FDA belgelerine sahiptir.



Firmamız; 1995 yılı başında, danışmanlık ve temsilcilik yapmak amacıyla bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Başlangıçta, 

ağırlıklı olarak askeri malzemeler olmak üzere, kamu kuruluşlarının yurtdışından alımını yapmak durumunda oldukları yedek parçaların 
teminine aracılık etmiş, gerektiğinde yedek parçalar ithal ederek ilgili kuruluşlara teslim etmiştir. 

Bunun yanında firmamız, mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, temsil yetkisi alınmış yabancı firmaların 
ürünlerini tanıtma ve pazarlama konularında çalışmaktadır. Savunma sanayimizin gelişmesine paralel olarak; temsil edilen ve danışmanlık 

hizmeti verilen firmalara yeri ve zamanı geldikçe ,Türkiye’ye hazır ürün satmaya çalışmak yerine, işbirliği ve teknoloji transferi yönünde 
çalışmalarının daha verimli olacağı fikri aşılanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, Denizaltı Periskop bakım onarımlarında/yenilenmelerinde ve 

ALTAY Milli Tank Projesi’nde temsil ettiğimiz firmalar ile birlikte yer almak mümkün olmuştur. 

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimizin yerli Ataletsel Navigasyon Sistemi(INS) geliştirme çalışmalarında,alt ünite tedarikçiliği görevini üstlenmiş 
bulunmakta olup, bu konuda faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yabancı üretici firmalar ile temsilcilik, danışmanlık ve distrübitörlük ilişkileri, 

ayrıca alınan eğitimler, zaman içinde firma personelimizin teknik altyapısının gelişmesini sağlamıştır. 

Öz kaynak kullanabilme imkanlarımızın gelişmesine paralel olarak, tamamen yerli imkanları ve gelişmiş olan teknik altyapımızı
değerlendirerek; optik ve optronik alanda bakım onarım hizmetleri vermeyi hedefleyen bir merkezi, tesis etmemiz mümkün olmuştur ve 

tesisimiz 2013 yılı başından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Halen merkezimizde, Hedef Koordinat Belirleme Sistemleri 
çözümlemeleri,Lazer Mesafe Ölçme Cihazları( AZ30-AZ40/LH30-LP40) bakım onarımı aktif olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, yurt 

dışından da kullanıcılar tarafından arızalanan cihazlar merkeze gönderilmektedir. Bu cihazlar onarılarak geri gönderilmekte ve ülkemize döviz 
kazandırıcı ‘Hizmet İhracı’ yapılmaktadır. 



Elektronik Sistemler Sanayi A.Ş.

ELSİS A.Ş. olarak Savunma Sanayi 

sektöründe, özellikle Güç Elektroniği 

konusunda AR-GE, Tasarım ve Üretim 

faaliyetleri gösteren 1971 yılı 

kuruluşlu, yaklaşık 50 çalışana sahip 

bir firmayız. Çözüm ortağı olduğumuz 

firmaların başında Türkiye’den 

ASELSAN, FNSS, OTOKAR, SELEX, yurt 

dışından ise BAE Systems Bofors, 

AIRBUS, THALES gibi firmalar 

gelmektedir. Bu firmalarla Kara, Deniz 

ve Hava platformlarına ait Güç 

Elektroniği üzerine, AR-GE, Tasarım 

ve seri üretim konularında 

çalışmaktayız.

28 VDC / 40 A 
GÜÇ KAYNAĞI

28 VDC / 20 A 
AKÜ ŞARJ 

CİHAZI

28 VDC / 120 A 
AKÜ ŞARJ CİHAZI

24 VDC / 220 VAC 
İNVERTÖR

115 VAC – 3FAZ 
GÜÇ KAYNAĞI VE 

BATARYA ŞARJ 
CİHAZI

6 KVA AC/DC 
GÜÇ KAYNAĞI

BC2014
ULTRA KOMPAKT 
AKILLI BATARYA 

ŞARJ CİHAZI

A400M GÜÇ 
KAYNAĞI 
(AIRBUS)



• Adresli Yangın Algılama Sistemleri

• Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

• Hava Örneklemeli Yangın Algılama Sistemleri

• Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

• Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri

• FM-200 Yangın Söndürme Sistemleri

• CO2 Yangın Söndürme Sistemleri

• Otomatik Araç Söndürme Sistemleri





EMİROĞLU MAKİNA
EMİROĞLU MAKİNA Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1967 yılında torna tesviye işleri yapmak üzere Ankara Ata Sanayi

Sitesi’nde ufak bir atölye olarak kurulmuştur. Zamanla artan iş taleplerine daha iyi yanıt verebilmek adına, üretim tesisini
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyan EMİROĞLU MAKİNA, 1999 yılında makina parkurunu büyütmek, modernize
etmek, kurumsallaşmak ve üstün kalite anlayışı ile çalışmalarına devam etmek üzere aldığı yatırım kararları ile Sincan 1.
Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretim tesislerini kurmuştur.

EMİROĞLU MAKİNA; 10.000m² arazi üzerinde 5.000m² fabrika ve 2.000ton/yıl mekanik – 3.000ton/yıl teknolojik
ve 5.000ton/yıl çelik imalat kapasitesi ile demir çelik, maden, çimento, kâğıt, inşaat ve enerji sektörlerinde uzun yıllar
çalışmanın kazandırdığı tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde makina, ekipman, silindir, çelik konstrüksiyon üretimi ve montajı
alanlarında öncü bir şirket olmuştur.

2007 yılında Alman BAUER Maschinen GmbH ile işbirliğine giden EMİROĞLU MAKİNA, 2008 yılında, bu şirket ile
BAUER CASİNGS Makina Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.’yi kurmuştur. EMİROĞLU MAKİNA’nın yüzde 40 ortaklığıyla kurulan
BAUER CASİNGS, 1. OSB Sincan/ANKARA’da faaliyet göstermektedir.

Ayrıca 2017 yılında, 1,5 milyon Avro yatırım ile Almanya’dan tedarik edilen SHW Uniforce7 Altı-Eksenli İşleme
Merkezi makina ekipmanı şirket bünyesine dahil edilmiştir. Bahse konu ekipman ile 51 yıllık üretim tecrübesini Türk Silahlı
Kuvvetleri ve müttefik silahlı kuvvetlerinin zırhlı araçlar, obüsler, füze rampaları vb. ağır ve hacimli ürünlerinin işlemesini
yapmak üzere, Savunma Sanayii sektöründe de hizmet vermekte ve yerli ve milli teknolojiyi yaygınlaştırma misyonunu
sürdürmektedir.

Kalite Sertifikaları
• ISO 3834-2
• ISO 9001:2015
• ISO 10002:2014
• ISO 14001:2015
• OHSAS-18001
• EN ISO 12100:2010 (TUV AUSTRIA TURK)
• EN ISO 60204-1:2006/AC:2010
• EN 1090-1:2009+A1:2011 (TUV AUSTRIA TURK)  



EMS Mekatronik, endüstrinin hemen her sahasında bir zorunluluk haline 
gelen test cihazları gereksinimini önemli ölçüde karşılayarak Türkiye'de 
büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Ülkemizde test cihazları konusunda 

lider pozisyonda bulunan firmamız başta Avrupa olmak üzere tüm dünya 
ülkelerine ulaşmayı kendine hedef belirlemiş, Almanya başta olmak üzere 

birçok ülkeye ulaşmıştır.
EMS Mekatronik, test cihazlarının tasarımı, üretimi ve müşteri 

laboratuarına kurulup teslimine kadar gerekli tüm süreçleri bizzat 
üstlenmektedir.



EMT ELEKTRONİK, 1987 yılından bu yana, deneyimli teknik kadrosu ve sunduğu ileri 
teknoloji ürünler ile müşterilerine toplam çözüm sağlayan bir kuruluştur. Adli bilişim ve 
bilişim güvenliği konularında Türkiye’nin ilk ve en geniş ürün portföyüne sahip firması 

olan EMT Elektronik, e-discovery ve kriminal laboratuvar çözümleri alanlarında da 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin en başarılı elektronik şirketleri arasında yerini 
alan EMT Elektronik, Kamu ve özel sektör kuruluşları, kolluk kuvvetleri, üniversiteler ve 

birçok farklı kuruma çözüm ortağı anlayışı ile hizmet vermektedir. Üretim, ithalat, 
ihracat ve eğitim faaliyetlerini uluslararası standartların üstünde sürdüren EMT 

Elektronik, Türkiye’de elde ettiği başarıyı dünyada da elde etme hedefiyle 
ilerlemektedir.



EMTİS Endüstri Makine Tesis Tasarım İmalat ve İnşaat 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti 1999 yılında Şirnevayi Ballı 

tarafından kurulmuştur. Firmamız 14 yıllık bir süre 
içerisinde askeri standartlara uygun özel mekanik ve 

otomasyon sistemlerin tasarımı imalatı ve entegrasyonu 
işlerinde uzmanlaşmıştır.



EPSİLON-NDT;

Amerika, Avrupa, ve Asya’da yerleşik Savunma Sanayi ve Havacılık konularında, alanında uzman üretici firmalarla

çalışmalarını sürdürmekte ve bu üreticilerin ürünlerini başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki müşteri portföyüne

tanıtım ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir.

Çeşitli Savunma Sanayi ürünleri, toplumsal olaylara müdahale araç ve gereçleri, üretim tesisleri, silah ve mühimmatlar,

uçak ve helikopter parçaları, karadan kullanılan platformlar, bu ürünlerin bakım ve idamesi, eskime yöntemi,

modernizasyon ve modifikasyon önerilerini etkili bir arayüz şirketi olarak en uygun ticari işbirliği içinde hizmetinize sunmayı

arzulamaktadır.

NSN: 1377270163214

Silah, Mühimmat, Hava Aracı (Uçak/Helikopter) ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları sistem ve yedek parçaları ticareti

ile bu sistemlere ilişkin Entegre bir Lojistik Sistem anlayışı içerisinde;

•Envantere Alma ve Tedarik ile Üretim-DETOMAX -RF

•Eğitim Yardımcıları-İNERT PRODUCTS

•Bakım-İdame

•Ömür Yönetimi

•Modernizasyon

•Elden Çıkarma

•Mayın Temizleme konularında hizmet vermekteyiz.

Savunma Sanayi alanlarında ihtiyaç sahibi ile tedarikçi arasında güvenilir bir arayüz olarak faaliyet göstermektedir.

Firmamız, ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 TS EN 15085-2:2007, TÜRKAK EN 15085-2:2007,

TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU LİSANSI, TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ'ne sahiptir.

EPSİLON-NDT Endüstriyel kontrol Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş ;

Silah, Mühimmat, Patlayıcılar (INERT PRODUCTS) Havacılık ile KBRN

alanlarında eğitim kurumlarına Savunma Sanayi Ürünlerini tedarik

etmektedir.

Aynı zamanda sivil / savunma ihtiyaç makamlarına Endüstri sistemleri,

Entegre Lojistik Destek hizmeti, yetkilendirilmiş alanlarda Üretim, Bakım,

Etkisiz Hale Getirme, Elden Çıkarma ve Eğitim dahil şirketin geniş

yelpazedeki yetkinlik alanlarında faaliyet göstermektedir.



ER MAKİNA 1975 yılında Ankara’nın eski sanayi merkezlerinden biri olan Ata Sanayi’de Ekrem Erdoğan tarafından 
kurulmuştur. Bugün 2600 m² kapalı alana sahip üretim tesisiyle, teknolojik makina parkı ve güçlü mühendis ve teknisyen 

kadrosuyla İş Makinaları Yedek Parçaları sektöründe Türkiye’de önde gelen firmalardan biri olmayı başarmıştır.
Kurulduğu yıllarda Türkiye’de makina yedek parça imalatının çok yaygın olmaması nedeniyle pek çok sektöre yedek parça 

çözümleri üretmiş ve hala günümüzde İş Makinaları’na ait standart yedek parça ürün yelpazesi ve sektöre özel imalat 
çözümleri ile kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeye devam etmektedir.

Makina denilince şüphesiz akla ilk gelen komponentlerden biri de dişlidir. ER MAKİNA 1970’li yıllarda takım 
tezgahlarının kolay temin ve ithal edilememesi nedeni ile dişli imalatı konusunda doğan boşluğu tespit etmiş ve 
müşteri talepleri doğrultusunda 1977 yılında dişli imalatına başlamıştır. Bugün ise dişli imalatında Türkiye’de söz 

sahibi üreticilerden biri olarak yerini almıştır.

1990 yılında ilk CNC tezgah yatırımını gerçekleştiren ER MAKİNA, giderek artan ve gelişen tezgah parkıyla daha hassas 
üretim yapmayı hedef belirlemiş ve bu nedenle kalite kontrol birimi ve güçlü mühendis ekibiyle ürettiğini ölçen bir 

üretim anlayışı kazanmıştır. 2007 yılında kalite kontrol laboratuarını kendi bünyesinde kurmuş ve CMM, Sertlik 
Ölçme, Ultrasonik Muayene gibi cihazları da tezgah parkına eklemiştir.

2008 yılında kurumsal bir kimliğe ihtiyaç duyan firma kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamış ve tüm birimlerine 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Yönetim Sistemlerini adapte etmiştir. Bugün güçlü organizasyon yapısı ile ürettiği parçaları hem Türkiye 
pazarına sunmakta hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihraç etmektedir.



Şirketimizin Vizyonu, kaliteli işçilik, müşteri memnuniyeti ve maliyet etkin çözümler sunan, 
hızlı ve güvenilir hizmet veren, kurumsal savunma sanayii firması olmaktır.

Faaliyet Alanımız
Yüksek teknoloji ürünü sistemlerin bakım/onarım ve idamesi hizmetini vermeyi hedefleyen 
şirketimizde ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde yürütülmektedir.
Aselsan ve Aselsan NET Ürünlerinin Satış ve Servisi
Birim, sistem üretimi ve saha entegrasyonu
Sistemlerin testleri, işletmeye alınması, ve müşteri kabul testleri
Sistemlerin bakım/onarım, kullanım ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi
Yedek malzeme sağlanması
Sistem altyapılarının hazırlanması
Sistem müşteri dokümanlarının hazırlanması

Sahip Olduğumuz Belge ve Sertifikalar
ASELSAN NET Yetkili Bayii ve Servis Belgesi
Nato ve Milli Tesis Güvenlik Belgesi
ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 : Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqwpmQ6YfeAhUDZVAKHZ4ZAXEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/389551&psig=AOvVaw0zYPicB2cn7x1bRS75joij&ust=1539671401598783


Ata Sanayi'de 1975 yılında, 25 m²'lik bir alanda Hasan ve Nihat 
ERDOĞAN kardeşler tarafından kurulan Ermaksan Makine Sanayi Dişli 
Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. 1987'de yılında OSTİM Organize Sanayi 

Bölgesinde 1000 m²'lik, daha sonra da 3000 m² alanda hizmet 
vermeye devam etti.

Kaliteden taviz vermeden üretim kapasitesini artırarak Haziran 
2008'den itibaren Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 8500 m² alana 

kurulu fabrikada vasıflı 130 çalışanı ile yurt içinde ve yurt dışında 
bulunan geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.



ERMET ENDÜSTRİYEL YÜZEY İŞLEM SAVUNMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
çalışanları olarak kaliteyi olmazsa olmaz anlayışını kalite politikamız 

olarak belirledik.

Bu politika çerçevesinde;
- Gelişen ve değişen şartlara paralel olarak kalite yönetim 

sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak,
- Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde çevreyi koruma ve toplum-

ülke menfaatlerini koruma ilkesini benimsemek,
- Müşteri beklentileri istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri 

en uygun maliyetle, kaliteyle ve pazara ürünün giriş süresini 
düşürmek suretiyle koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

- Personel gelişimini, performansını ve verimliliğini arttırmak için 
eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek,

temel ilkemizdir.



Firma, ERSAN olarak 1998 yılında kurulmuş olup, 
kurucularının sektördeki tecrübesi çok daha eskiye 

dayanmaktadır. ERSAN, deneyimlerin ve yıllarca 
sektörün birçok noktasında yol almış birikimlerin 

ürünüdür. Erkan Astarcı, Hasan Doğru ve Ali Güzey 
tarafından kurulan firma başladığı noktadan 

günümüze kadar hep olumlu bir ivmeye sahip 
olmuştur.

Hem yurt içi hem de yurt dışında kalitesini ve 
sadakatini kanıtlamış bir partner olmanın haklı 

gururunu taşıyan firma, adım adım daha da ileri 
gitmenin vizyonu ile hedeflerine uygun gelişimi her 
daim sürdürmeye özen göstermektedir. Bu sürekli 

gelişim ve değişim hedefi ile sadece Türkiye’de değil 
dünyanın birçok noktasında da başarılı olarak anılan 

firmalar arasına girmiştir.



ERVE SAVUNMA üst yönetimi, meslek yaşantısının tamamını Aselsan’da 
proje yönetimi ve platform entegrasyon bölümlerinde; TÜBİTAK sage’de 
mekanik/yapısal tasarım ve mekanik üretim bölümlerinde geçirmiş olan 

mühendislerden oluşan firmamız; türk savunma sanayisinin ana 
aktörlerine hassas, kaliteli, izlenebilir ve gelişime açık bir üretim 

anlayışıyla hizmet vermektedir.

Sürekli iyileştirme anlayışı ile oluşturulan kalite yönetim sistemi,
- etkin proje yönetim yaklaşımı,

- askeri spesifikasyonları yorumlara, dokümantasyon ve metodik 
çalışma becerisi yüksek teknik personel,

- gelişmekte olan makina parkı ile zamanında, maliyet etkin ve kaliteli 
bir üretim olanağı sağlamaktadır.



www.esensi.com.tr
+90 (312) 220 14 88

HAVACILIK UZAY VE ALGILAMA 

SİSTEMLERİ
YAZILIM SİSTEMLERİ

Hava aracı Modifikasyonu 

ve Sertifikasyonu, Güvenlik 

Kritik Yazılım ve Donanım 

Geliştirme, Sistem 

Entegrasyonu

Geniş Alan Gözetleme, 

Görüntü İşleme, Uzaktan 

Algılama Teknolojileri, 

Uzay Sistemleri, Küçük 

Uydular

Veri Füzyonu

Yazılımları, Veri

Füzyon Merkezi

Tasarımı, Büyük Veri

Analizi ve Raporlaması

Yer, Hava ve Deniz 

Platformları ELINT/ESM, 

COMINT, IMINT Görev 

Sistemleri, İstihbarat 

Füzyonu, İstihbarat Görev 

Planlama

SIGINT SİSTEMLERİ



ESMAKSAN Makine Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. 1977 yılında kurulmuştur.

Genel inşaat, madencilik, karayolu yapımı ve altyapı gibi sektörlerde

kullanılan Caterpillar, Komatsu, Kawasaki, Volvo, Clark, Hitachi, Sumitomo,

Allison, Furukawa ve ZF gibi güçlü markalara uygun yedek parça üretim,

satış, pazarlama ve gerektiğinde servis konularını kapsayan müşteri destek

hizmetlerini, Ankara’da kurduğumuz tesisimizde ve deneyimli kadromuzla

gerçekleştirmekteyiz.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşteri memnuniyetine odaklanarak

en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan firmamız, ürün portföyümüzdeki 2500

adet yedek parçayı en son teknolojik makina ve ekipmanlarla siz değerli

müşterilerimize sunmaktadır.



EST Endüstri Teknik Ankara’da İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ağaç İşleri 
Sanayi Sitesi’nde 1500 m2 lik bir alanda metal yüzeylerinin, yüzey işlemleri, 

kaplanması ve boyanması konusunda faaliyet göstermektedir. 

Müşteri ihtiyaçlarını araştıran, bilgi paylaşımı yaparak detaylı danışmanlık 
hizmeti sunan, zamanında kaliteli hizmet sağlamayı amaç edinmiş bir ekip 
ile çalışmalarını yürüten ve profesyonel bir yönetimle desteklenen özel bir 

teşebbüs firmasıdır.
2007 yılından itibaren Kaplama konusunda “Anti Friction Coating” Sürtünme 
karşıtı kaplama veya Katı Film Yağlayıcı olarak bilinen ürünlerin “Technocoat 

® markası” olarak Türkiye’de ilk fason Kuru Film kaplama uygulayıcısı 
olmuştur. 

2013 yılından itibaren Savunma ve Havacılık sektörünün kalite ve proses 
ihtiyaçlarını karşılayan NADCAP sertifikasyonuna sahiptir. Bu sertifika ile 

dünyanın tüm savunma ve havacılık firmalarının Kimyasal Proses gerektiren 
parçalarına iş yapabilme yeteneği olduğunu kanıtlamıştır. 

Ayrıca Makine İmalat, Otomotiv, Medikal, Elektrik Sanayi ve Haberleşme 
sektörlerine de metal kaplama ve boyama konularında hizmet vermektedir.

2016 yılında ana firma olan Endüstri Teknik’ten ayrılarak EST Endüstri Teknik 
Yüzey İşlemler olarak bağımsız bir hizmet firması olmuştur.



Faymer Makina İmalat İhracat Limited Şirketi, 2006 yılında savunma sanayi 
ve otomotiv sektörü için gelişmiş ürünler ve alt sistemler üretiminde 

rekabetçi bir firma olma hedefiyle kurulmuş olup, özellikle hassas işleme 
konusunda uzmanlaşmıştır. 

Savunma sanayi ürünlerinin gerektirdiği çok değişik disiplinlerdeki 
mühendislik çalışmalarını karşılayabilecek kadrosuyla, istenilen teknik 

özellikler doğrultusunda parça üretimi yapabilme kapasitesinin yanı sıra; 
sözleşme gereksinimlerini tamamlayacak şekilde gerekli muayene 

prosedürlerini ve paketleme taleplerini uygulayarak, alanında en iyi 
firmalardan biri olma vizyonunu taşır. 

Üretim aşamasında modern imalat teknolojilerinden yararlanmakta olup; 
güncel teknolojiyi takip eden kalite kontrol ekipmanları kullanarak, 

müşterilerine zamanında ve kaliteli ürün teslim etmeyi prensip edinmiştir.



1989 :Kuruluş. İstanbul, İmes Sanayi Sitesi, 100 metrekare, S-190 tipinde 2 - 3 HP DC 
Motor imalatı.

1993 :132 kare gövde de 27 - 34 - 42 HP serisinin ve S-240 silindirik gövde de 4 - 5.5 -
8 HP serisinin tamamlanması.

1997 :Kare kesitli 200 gövde ile 200 HP çıkış gücünde Türkiye'nin en büyük güçlü DC 
motor imalatının gerçekleştirilmesi.

2001 :Döner Gerilim Yükseltici imalatına başlanması. 12 - 24 V. girişli 220 - 380 V. AC 
çıkışlı 3 KW DGY imalatı ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirme.

2006 :Tamamen yerli kaynaklar ile Türkiye'nin ilk Fırçasız, Senkron Servo Motorunun 
tasarımının tamamlanması ve imalatına başlanması. F190 gövde büyüklüğü ile 11 -
70 Nm. arasında yerli sero motor üretme kabiliyetini kazanma.

2008 :Türk savunma sanayisinin taleplerini karşılamak için önde gelen savunma 
sanayi firmaları ile görüşmelere başlanması ve prototip üretiminin tamamlanması.

2009 :Savunma sanayisi için imal edilen düşük voltajlı fırçasız, senkron servo
motorların laboratuvar ve saha testlerini başarı ile geçmesi. Seri imalatına 
başlanması.

2011 :Her tür mobil uygulamada sıklıkla kullanılan düşük voltajlı fırçasız servo
motorların endüstriyel tiplerinin piyasaya sürülmesi ve sürücülerinin tedariki ile 
birlikte teknik desteğinin de sağlanması.



2000 yılında kurulan firmamız 20 yılı aşkın koltuk tecrübesi ile oto araç koltuğu, 

askeri helikopter koltuğu, tank koltuğu ile üretime başlamıştır.2016 yılında dokuma 

kumaş, laminasyon ve örgü makineleri ile üretim portföyünü genişleterek 

müşterilerimizin ihtiyacı olan bir çok ürünün firmamızdan temin edilmesi sağlanmıştır. 

Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde standartlara uygun olarak, 

kaliteli üretim yapılmaktadır.

Firmamız uçak, helikopter ve hava araçları için AR-GE ve tasarımı yapılmamış 

ürünlere odaklanarak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarına hızlı bir 

şekilde cevap vererek , özverili çalışmalarla savunma ve havacılık projelerinde etkin 

olmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin/sistemlerin standartlar kapsamında doğru olarak 

üretilmesi, doğru yer ve zamanında bulundurulması adına aranan bir firma olmak ana 

hedefimizdir.





İşyerimiz 06.04.2002 yılında kurulmuş olup, metal kaplama ve yüzey 
işlemlerinde tecrübeli kadrosuyla faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlerimiz 

ISO 9001:2000 belgesi ile tüm hızıyla savunma sanayine yönelik devam 
etmektedir.

Amacımız; kaliteden taviz vermeden ve her şeyden önemlisi müşteri 
memnuniyetini en önde tutarak verimli bir hizmet verebilmektir.



Dizel, Benzin, LPG, CNG veya benzeri yakıtla çalışan İçten Yanmalı 
Motor, Elektrik Motoru, Turboprop, Turboşaft, Türbin 

Motor, Araç, Şanzıman, Transaks vb tüm Dönen Makinaların Laboratuvar 
Ortamında, %100 Tam Yük Altında ve Uzun Süreli, Kontrollü Testlerini Yapan 

Tesislerin ve bu tesislerde kullanılan Dinamometre, Sensör, Şartlandırıcı, 
Aktuatör, Kontrolör, Mekanik Sistem, Sarfiyat Ölçüm Ünitelerinin ve Robot 

Kolların Tasarım, İmalat, Entegrasyon, Kurulum, Kullanım, Satış Sonrası 
Destek, Bakım, Tamir, Modernizasyon vb konularda hizmet veren konusunda 

uzman TÜRKİYE’nin Tek Yerli Hidrolik Dinamometre ve Test Sistemleri 
İmalatçı firmasıyız.

.- Türkiye’nin tek yerli bremze, dinamometre ve test sistemleri 
imalatçısıyız.
.- %80 ve üzeri yerli katkı payı ile imalat yapıyoruz.
.- 1986 yılından günümüze kadar konumuzda aralıksız faaliyet gösteren 
mühendislik tabanlı, imalatçıyız.
.- Test tesisinde kullanılan tüm cihazları imal etmekte, anahtar teslimi 
test ve validasyon tesisleri kurmakta ve yurt dışında bir çok ülkeye 
ihraç etmekteyiz.
.- Konusunda uzman, yurt dışı firmalardan edindiği bilgi ve tecrübeyi 
arttırarak ve hassas mühendislikle birleştirerek imalata çevirmiş tek 
yerli firmayız.
.- Kurumsal yapıya sahip, kullandığımız CRM sistemi ile sürdürülebilir 
ve takip edilebilir işletme modeliyiz.
.- Kendi yazılımımızı kendimiz yazmaktayız.
.- Gelirimizi ARGE çalışmalarına ve büyümeye yatırmakta, orta vadede 
dünya markaları ile uluslararası pazarda rekabet etmeyi 
hedeflemekteyiz.



BİZ KİMİZ?

Garanti Kompozit, 2005 yılında Teknik Tekstil konusunda ileri teknolojileri resmi
ve sivil kullanıcılara sunmak üzere %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Garanti

Kompozit, yüksek teknoloji ürünü malzemelerden, askeri, profesyonel ve sivil
kullanım için çeşitli koruyucu balistik kompozit ürünler, performans artırıcı giyim

eşyaları ve teçhizat üretmektedir. Bugün dünyada balistik ve tekstilde ulaşılan
noktada, işlevselliğin estetikle birlikte iç içe işlenmesi, Garanti Kompozit’in bu
konulara yoğunlaşarak özgün tasarım ve uygulama kabiliyeti ile ileri teknoloji

ürünler tasarlamasına yol açmıştır.

ÜRÜN KAPASİTESİ

Garanti Kompozit, kurulu üretim kapasitesi, ürün cinsine göre yüksektir. 
Üretimimizde bulunan ürünlerimiz arasında; Balistik Migferler, Balistik Yelekler, 

Balistik Kalkanlar, Su Geçirmez ve Nefes Alabilen Kıyafetler, KBRN Kişisel Koruyucu
Kıyafet Sistemleri, Yanması Geciktirilmiş Kıyafetler, Uyku Tulumu ve Çadırlar, 
Taşıyıcı Yelekler ve Sırt Çantaları, Hava Yastıklı (Airbag) Yelek ve Ceketler yer

almaktadır. Savunma Sanayiine yönelik ürünlerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Emniyet Genel Müdürlüğüne hizmet vermektedir.



Genmot Genel Motor

Otomotiv endüstrisi öncelikli olarak, savunma sanayi, raylı ulaşım sistemleri, enerji sektörleri için,

1985 yılından günümüze benzinli ve dizel motorlar için krank üretimi yapılmaktadır.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinden 40.000 m2 alanda kurulu bulunan fabrikamızla Elde ettiğimiz bilgiler ve

deneyimlerden faydalanarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında Kalite, Fiyat ile Rekabetçi Müşteri Hizmetleri ile Lider olmak

amacıyla çalışıyoruz.

GENMOT olarak 700’ ü aşkın ürün çeşidi ile tüm dünyaya hizmet vermektedir. Kulanmış olduğumuz malzemelerimiz

Dövme Çelik , ADI, EN-GJS-900-2, EN-GJS-800-2, EN-GJS-700-2 standartlarını kullanmaktayız.

Şirketimiz 2012 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemlerine sahiptir. ISO : 9001:2015 – ISO /TS 16949 :2016 – ISO

14001:2015 – OHSAS 18001:2007 (ISO TS IEC 17025 Başvuru sürecinde devam eden) Bölgenin en kapsamlı Deney ve

Laboratuvarına sahip olan şirketimizde; CMM Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı, FARO Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı, Kum elek analizi

deneyi, Kum nem tayin ve sıkıştırıla bilirlik deneyi, Spektrometre kimyasal analiz deneyi, Metalografik numune hazırlama

deneyi ,Mikro yapı deneyi ,Çekme deneyi, Çentik-darbe deneyi, Fatigue yorulma deneyi gb. Test ve deneylerle ürün

kalitesini güçlendirmekte ve bölgedeki diğer işletmelere destek vermektedir.



GES Mühendislik 2010 yılında Ankara –
OSTİM Organize Sanayi’de kurulmuştur. 

Havacılık ve Savunma Sanayi alanında 
hassas mekanik imalat ve montaj 

kompleleri alanında faaliyet 
göstermektedir. 

Firmamız, güçlü mühendislik bilgisi ve 
tecrübeli teknik kadrosu ile 

müşterilerimizin tasarım, prototip üretim 
ve seri üretim alanlarındaki 

gereksinimlerini karşılayabilmek adına 
maliyet etkin bir şekilde hizmet 

vermektedir.



2010 yılında İstanbul İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan GNC CNC Makina Teknolojileri; İstanbul 
Anadolu ve Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da bulunan şubeleri ile sektörüne fayda, çözüm 

ortaklarına katma değer oluşturmak amacı ile yola çıkmıştır.

Kurulduğu ilk günden itibaren tüm kaynaklarını, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, saha avantajı ile doğru 
tespit ederek en hızlı ve en güvenilir şekilde cevaplamak için kullanan GNC; VISION WIDE, VICTOR 

Taichung, AVEREX, ROMI VE LICO gibi yüksek hız, nitelik ve kaliteye sahip takım tezgâhları ile şirketlerin 
üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkarmıştır.

2014 yılından bu yana VICTOR Taichung’un tüm dünya distribütörleri arasında her yıl en yüksek satış yapan 
ülke distribütörü ünvanını devam ettirerek Türkiye üretim sanayisinin gücüne güç katmıştır.

Bugün CNC makina, ikinci el makina ve yedek parça satışı kulvarında hayatın en değerli alanlarında 
sektörüne sorunsuz hizmet veren GNC; genç, dinamik, vizyoner bakış açısıyla makinanın arkasındaki güç 

olmakla birlikte, Türkiye geneline yaydığı hızlı ve profesyonel servis ağıyla sürdürülebilir bir marka değerine 
ulaşmıştır.



http://www.goramakina.
com/

ÜRETİM

Talaşlı İmalat Montaj Lazer Kaynak

HAKKIMIZDA

Gora Makina, Savunma sanayine üretim yapmak amacıyla 2006 yılında 
kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Amerika Savunma Bakanlığı’na T7779 Ncage
koduyla üretim yapmaktadır. ASELSAN, ROKETSAN, TAI-TUSAŞ, TÜBİTAK-SAGE, 
METEKSAN SAVUNMA gibi yerel savunma sanayinin lider firmalarının onaylı 
tedarikçisi olarak hizmet vermektedir.

AS9100  Kalite Yönetim Sistemine ve yüksek teknolojiye sahip firmamız  ( CNC 
Tornalar, CNC Dik İşleme Merkezleri, Lazer Kaynak, Tel Erozyon, 3D Koordinat 
Ölçüm Cihazları(CMM) ) ham malzeme temininden mühendislik çalışmalarına, 
özel takım / fikstür dizaynından montaja kadar anahtar teslimi üretim 
yapmaktadır.

Tel Erozyon



1968 yılında ilk temelleri atılan Gökçek Makina A.Ş. 2019 yılında taşındığı 24000m2 kapalı
alana sahip yüksek teknolojili üretim sahasında kalıp tasarım ve üretimleri de dahil olmak
üzere yüksek basınçlı alüminyum döküm ve tesviye, plastik enjeksiyon, kauçuk ve sıcak
pres, soğuk şekillendirme ürünlerinin yanı sıra hassas talaşlı imalat ve montaj
kabiliyetlerine sahip olarak; iş makineleri yedek parça ve sızdırmazlık elemanları,
vibrasyon takozları, tıbbi cihaz yedek parçaları ve savunma sanayi ekipmanları üretimi
gerçekleştirmektedir.

Saray Mahallesi, FSM Bulvarı, No:400 Saray/Kahramankazan-ANKARA

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve AS 9100 Rev.D sertifikalarına sahip olan kuruluşumuz tüm süreçlerinde kalite
güvence altyapısına uygun şekilde hareket etmektedir. Tüm süreçlerimiz Canias ERP programı üzerinden takip edilmektedir.

2019 yılı içerisinde Gökçek Makina gelişen teknolojilere katkı sağlamak ve millileştirme
alanında ülkemizi temsil etmek adına Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiştir.

12 adet CNC-Torna Tezgahı, 6 adet 5eksen/11 adet 3 eksen CNC Dik İşleme Merkezi, 5 adet
Plastik Enjeksiyon Tezgahı, 5 adet Alüminyum Enjeksiyon Makinesi ve 28 adet Sıcak/Soğuk
Pres ile üretimine devam eden şirketimiz 3 adet CMM tezgahı ile de kalite kontrol
faaliyetlerini aksatmadan yerine getirmektedir.

GÖKÇEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2016 yılından itibaren sektörde uzmanlığını Savunma sanayi tedarikçisi olarak pekiştirmiş ve 
Aselsan ile başlayan süreç günümüzde Roketsan, FNSS, Nurol Makina, Tusaş gibi sektörün 
öncü savunma sanayi firmaları ile devam etmektedir.



Güçlü Madeni Çelik Eşya, 1989'lu yıllarda sac işleri imalatı yapan 
firma sayısının az olması ve ihtiyaçlara yeterince karşılık 

verememesi nedeniyle o yılların teknoloji çözümleri eşliğinde 
Örnek Sanayisinde 70m2lik bir alanda kurulmuştur.

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve ihtiyaçların; artıp,değişkenlik
göstermesi sebebiyle 1999 yılında İvedik Organize Sanayi; 

Bölgesinde 400m2lik bir alan satın alınıp,imalata burada devam 
edilmiştir.Geçen süre içerisinde aynı adreste çevresel olarak 

büyümesini sürdüren firmamız, 2010 yılı itibariyle 2500m2lik 
&nbsp;kapalı alan ve45 çalışanı ile yüksek teknolojiye sahip 
makineler ve teçhizatlarla donatılmış olarak müşterilerine 

hizmet vermektedir. 



1978'de kurulan GÜLHAN, 5000 m2 lik kapalı alana sahip 
tesislerinde iş ve inşaat makineleri sektörüne kauçuk 

ağırlıklı yedek parçalar üreten lokomotif firmalardan biridir. 
Ayrıca firmamızda plastik ve poliüretan keçeler ile sipariş 

üzerine yedek parça dizaynı ve imalatı yapılmaktadır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi , TSE belgelerine 
sahip olan firmamızda; kalitenin korunması ve sürekli 

iyileştirilmesi , müşteri memnuniyetinin geliştirilmesinin 
devamını sağlamak ve hatasız üretim değişmeyen 

politikamızdır.



Gülsan Grup talaşlı imalat, sac metal şekillendirme, 

kaynak ve montaj alanlarında başta savunma 

sanayi olmak üzere medikal ve enerji sektörlerinde 

hizmet vermekteyiz. Savunma sanayisine proje 

bazlı olarak mekanik parça üretimi yapmakta, 

müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 

hazırlanan teknik resimlere göre üretim 

yapmaktayız. 

1. TALAŞLI İMALAT

2. SAC METAL ŞEKİLLENDİRME

▪ LAZER KESİM

▪ ABKANT BÜKÜM

▪ KALIPTA KESİM BÜKÜM

3. KAYNAK

▪ TIG

▪ MIG/MAG

4. MONTAJ



KURULUŞ YILI: 1996

ÜRETİM ALANI:

• Endüstriyel Elektrostatik Toz Boyama Tesislerinin 
komple dizaynı/projelendirilmesi, imalatı ve montajı, 
(sürekli veya step - step boyama hatları)
• Endüstriyel Yaş Boyama Tesislerinin komple 
dizaynı/projelendirilmesi, imalatı ve montajı, (sürekli 
veya step - step boyama hatları)
• Manuel veya Tam Otomatik Boyama Tesislerinin 
komple dizaynı/projelendirilmesi, imalatı ve montajı,
• Yüzey İşlem Temizlik Hatlarının dizaynı, imalatı ve 
montajı,
• Yüzey İşlem Daldırma Temizlik hatlarının dizayn, 
imalat ve montajı,
• Yüzey İşlem Sprey Temizlik hatlarının dizayn, imalat ve 
montajı,
• Yerden veya Yukarıdan Konveyor Hatlarının dizaynı, 
imalatı ve montajı (webb tip, kardan zincirli tip, halatlı 
tip, rulo veya lastik bantlı konveyör tipleri)
• Yaş Boyama Tesisleri Ünitelerinin dizaynı, üretimi ve 
montajı (yaş boyama kabinleri/ pişirme fırınları, su 
perdeli yaş boyama kabinleri, kuru tip filtreli veya 
kombine yaş boyama kabinleri..)



Gür Metal, teknik olanakları, üretim kapasitesi ve 
25 yıllık tecrübesiyle Türkiye’de hassas döküm 
konusunda lider posizyonunda bulunmaktadır. 

Gür Metal, 2000 yılından beri ISO 9001, 2010 
yılından beri AS/EN 9100 ve 2012 yılından beri 

NADCAP belgelerine sahip olup, bu kalite 
standartları çerçevesinde çelik, paslanmaz çelik, 

alüminyum, titanyum ve süper alaşım hassas 
döküm parçaları üretmektedir. 

Havacılık, savunma ve enerji sektörleri başta olmak 
üzere otomotiv ve sağlık konusundaki ürünleri ile 
hem Türk Sanayisi ’ne hizmet vermekte hem de 
uluslararası şirketlerle işbirliği içinde Avrupa’ya, 

özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Macaristan’a 
ihracat yapmaktadır. 

Gür Metal,  AS/EN 9100 sertifikası yanı sıra FPI, Isıl 
İşlem, Kimyasal Aşındırma ve X-ray konularında 

NADCAP sertifikasına sahip Boeing onaylı 
Türkiye’deki tek Hassas Döküm üreticisi olma 
gururunu yaşamakta olup bu özel prosesler ve 

yüksek kalite standartları ile havacılık sektörünün 
önde gelen üreticileri arasında yer almaktadır.



GÜRAY ALÜMİNYUM olarak Özel Alaşımlı Alüminyum Plaka, Levha ve Ekstrüzyon Grubu 

ürünlerin ithâlatını ve tedariğini yapmaktayız.

Firmamız 2011 Yılında İstanbul’da kurulmuş olup kısa süre içerisinde yüksek stok 

kapasitesi ve işlem hacmi ile Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi haline gelmiştir.

Firmamızın bünyesinde Havacılık ve Savunma Sanayi başta olmak üzere Otomotiv ve 

Marine Sanayine özel ürünlerin stokları tutulmaktadır. Stok programımızda 1xxx, 2xxx, 

5xxx, 6xxx ve 7xxx serisinde Levha, Saç, Plaka, Çubuk ve Lama gibi malzemeler sürekli 

bulunmaktadır.

Firmamız kaliteli ürün ve hizmeti, çevreye saygıyı, iş sağlığı ve güvenliğini, güvenilirliği, 

gelişen ve değişen teknolojiye uyum ve müşteri memnuniyetini değişmez öğeler olarak 

tüm çalışanları ile sağlamaya çalışmaktadır. 

ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 Yönetim Sistemleri altında savunma ve havacılık 

kalite yönetim ve istekleri başarıyla uygulanmaktadır.

Savunma ve Havacılık 
Sanayi

Gemicilik ve Marine 
Sanayi

Otomotiv 
Sanayi

Kalıp ve Makina 
Sanayi

İnşaat ve Yapı

Hassas Otomatik 
Kesim 



Askeri ve Polis Birimleri için Anti Riot Koruyucu 
Ürünlerin İmalatı – Satışı ve İhracatı

İMALATINI YAPTIGIMIZ ÜRÜNLER

- Koruyucu Kask
- Alıcı Özellikli Kask
- Zırhlı Araç Kaskı
- Koruyucu Kalkan
- Cop
- Tonfa Cop
- Vücut Koruyucu Robocop Elbise
- Diz ve Dirsek Koruyucular
- Silah Çantaları
- ESD Özellikli  Özel  Çantalar ve Kutular



Haritaevi, 2006 yılında, mekansal bilgi sistemlerinin farklı uygulama alanlarına 
odaklanmak üzere kurulmuştur. Yazılım projelerimizin temelleri, 2012’de 
Bilkent Üniversitesi Cyberpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde atılmıştır.

Haritaevi, Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce “Havacılık 
Çalışmaları’nda Uzman Kuruluş” olarak yetkilendirilmiş ilk şirkettir. Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü yanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı ve pek çok sivil havalimanı otoritesi için mühendislik ve yazılım 
projeleri gerçekleştirmiş durumdayız.

Avrupa'da ACI ve IATA verilerine göre en hızlı büyüme gösteren ve uçak-yolcu 
trafiği karşılayan İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı, Sabiha Gökçen 

Havalimanı ve Atatürk Havalimanı içerisinde ve mania planı kapsama alanında 
pek çok ileri mühendislik analizini başarıyla tamamladık.

Bünyesinde farklı branşlardan personel barındıran Haritaevi, disiplinlerarası
işbirliği ile Ar-Ge projeleri geliştirmekte ve sonuç ürünlerinin canlı örneklerini 

vermektedir. Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kurumları için yazılım uygulamaları ve 
eğitimler yapabilmiş olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Uluslararası ticaret anlamında, ICAO standartlarında farklı ülkelerden 
deneyimli partnerler ile çalışıyoruz ve pek çok firmanın Türkiye temsilciliğini 

icra ediyoruz. Ayrıca Haritaevi, Uluslararası Havalimanları Birliği Dünya İş 
Ortakları Ağı (ACI WBP) üyeliği bulunan Türkiye’den ilk kuruluştur.

Haritaevi, OSSA yanında Savunma ve Havacılık İhracatçıları Birliği üyesidir ve 
Türkiye’de nitelikli mühendislik çözümleri üreterek; dünya geneline ihracat 

hedefiyle çalışmaktadır.



1998’te kurulan ve faaliyetlerine 
başlamış olan firmamız, çalışma 

alanında ana sektör olarak kuruluş 
tarihi itibari ile Savunma Sanayi ve 
Otomotiv Sanayini belirlemiş olup, 

verilen görevlerde en iyi şekilde 
hizmet vermiş ve 2500 den fazla farklı 
üründe kalifiye olarak binlerce imalat 

gerçekleştirmiştir. 

Firmamız kuruluşundan sonra 
herhangi bir hizmet değişikliğine 

gitmemiş olup gelişmekte olan üretim 
tezgahları ve kalite kontrol 

yöntemlerini kullanarak üretimlerine 
devam etmektedir.



Hesa Savunma Sistemleri A.Ş. Savunma ve Havacılık
Sektöründe ihtiyaç duyulan elektrik, elektronik ve
elektromekanik üretimi gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında
tecrübeli mühendis ve teknisyen kadrosuyla ANKARA’ da
kurulmuştur.Sektöründe uzun yıllar tecrübeye sahip olan teknik
personellerimiz ile Güç, Haberleşme ve Data Kablajlarının yanı
sıra RF Kablo Takımları ve Elektromekanik Montaj faaliyetleri
üzerine çalışmaktayız. Kara, hava ve deniz platformları üzerinde
çalışmakta olup bu platformlara yönelik sistemlerin elektriksel
birim içi, birimler arası kablo takımları ve elektromekanik
parçaların montajları ve bu platformların elektriksel, yapısal
montajı ve entegrasyonun yapılmasını sağlayarak, savunma
sanayi yan ürün üretiminden müteşekkil olarak deneyimli
personel kadromuz ile faaliyet göstermekteyiz.

Üretimlerimiz "IPC/EIA J-STD-001C Requirements for Soldered
Electrical and Electronic Assemblies " ve “IPC/WHHA-A-620
Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness
Assemblies " standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Sertifikalarımız :
ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , OHSAS 18001:2007

HESASAVUNMA.COM.TR



‘‘KALİTE ÜRETKENLİĞİ ARTTIRIR’’

Hexagon; endüstriyel üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde alan ve geleceğin çığır açacak ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olur. 
Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak, algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin toplanması, analizi ve aktif kullanımı 
konusundaki tecrübemiz, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Sabit koordinat ölçüm cihazları, optik ve çok sensörlü cihazlar, taşınabilir ölçüm kolları, lazer takip sistemleri, beyaz ışık sistemleri, otomatik denetleme 
kabiliyetlerinin yansıra önde gelen metroloji yazılımlarını da kapsayan teknolojik portföyüyle Hexagon, komple çözümler üretir. Yazılım, donanım ve 
hizmetlerimiz arasındaki sinerji, paydaşlarımıza en doğru paketi sunmamızı sağlar. Standart ürünler satmak yerine, her bir uygulama üzerinde en zorlu 
metroloji problemlerinin üstesinden gelecek, çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Küresel hizmet ağımızın bir parçası olarak Hexagon Türkiye, ürün bilgisinden satış sonrası gereksinimlerine kadar yanınızdadır. Bursa’da idari merkez, 
Ankara’da operasyon merkezimiz, İstanbul ofisimiz ve İzmir'de yerleşik ekibimiz ve bütün yetkin mühendislerimizle ile seçkin sanayimizin servis ve eğitim 
gereksinimlerinizi karşılamak üzere her zaman hizmetinizdedir. 

• Sistem Danışmanlığı: Spesifik üretim ve ölçüm ihtiyaçlarınıza en uygun çözümlerin seçilmesinde mühendislerimiz  hizmetinizdedir.

• Eğitim: Ölçüm üretkenliğini optimize etmek için Giriş ve İleri seviyede Metroloji derslerine giriş

• İlk Parça Programlaması: Yeni parça devreye alınırken ölçüm programları uzmanlarımız tarafından geliştirilir.

• Ölçüm Hizmeti ve Programlama: Aşırı ölçüm yükü veya farklı ölçüm uygulamaları için profesyonel ölçüm ve programlama desteği.

• Yazılım Bakım Anlaşmaları: Pazarın lideri yazılım paketlerimizin teknik desteği ve versiyon güncellemeleri.

• Sertifikasyon ve Kalibrasyon: Sistem hassasiyetini ve tekrarlanabilirliliğini en yüksek seviyede tutabilmek için TÜRKAK akrediteli sertifikasyon ve kalibrasyon.

• Sistem Geliştirme ve Yenileme: Gelişmiş donanım ve yazılımlar mevcut ekipmanlar ile kombine edilerek eski sistemler canlandırılır.

• Servis ve Onarım: Orijinal Hexagon yedek parça ve sertifikalı uzmanlarımız, sistemlerin sorunsuz ve en iyi şartlarda çalışmasını garanti eder.



HEZARFEN SAVUNMA & HAVACILIK,

Uçak ve helikopter gövdeleri için
➢ Alt Montaj
➢ Montaj

➢ Komponent Montajı
yapma kabiliyetine sahiptir.



HIZAL Ltd. 1974 yılında kurulmuş olup bu tarihten günümüze kadar 
geliştirdiği ve ürettiği çeşitli model ve güçlerde 2500‘i aşkın makina , Test 
ve Ölçüm Sistemini yurtiçi ve yurtdışında, sanayi ve eğitim kurumlarının 

hizmetine vermiş bulunmaktadIr. HIZAL Ltd. Yüksek Gerilim Test ve Ölçüm 
Cihaz ve Sistemleri konusunda uzman ve deneyimli bir kuruluştur. 



HİDROLİFT 1978 Yılında Ankara’da, İş
Makinası Yedek Parçaları üretmek 

amacıyla kurulmuştur.

Bu gün, bünyesinde; Sincan Organize 

Sanayi Bölgesindeki fabrikası da dâhil 

olmak üzere 3 ayrı yerde üretim tesisi ve 

Hidrolift Mühendislik adı altında bir 

mühendislik firması bulundurmaktadır.
Ağır Sanayide kullanılan Hidrolik Silidir 

üretimi konusunda uzmanlaşmış olan 

HİDROLİFT, toplam 23 ülkeye ihracat 

yapmakta olup, özellikle Avrupa pazarına 

hitap etmektedir.

Toplam 150 personel, tecrübe ve geniş
makine parkının verdiği güçle Türkiye’deki 

Savunma Sanayi Projelerinde yer 

almaktadır.



Endüstriyel Hidrolik
Hidrolik güç üniteleri, kontrol blokları, silindirler, pompalar, motorlar, kaplin ve kampanalar, 
kontrol valfler, filtreler, vb. aksesuarlar.

Mobil Hidrolik
Kapalı ve açık çevrim pompalar, motorlar, mobil hidrolik kontrol blokları, joystickler, elektronik 
kontrol sistemleri, filtreler, sensörler, aküler, fren sistemleri, kurtarma vinçleri.

Pnömatik
Valfler, valf adaları, silindirler, vakum elemanları, hava hazırlama ekipmanları, 
döner bağlantı elemanları.

Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri
Bilyalı arabalar ve raylı kızaklar, bilyalı somunlar ve vidalı miller, lineer rulmanlar ve taşlanmış 
miller, bilyalı masaüstü taşıyıcılar, lineer modüller, transfer ve konveyör sistemleri, 
Alüminyum profil ve bağlantı elemanları, Planet Dişli Redüktörler, Kremayer ve Pinyonlar

Elektrikli Tahrik ve Kontrol
Servo motorlar, sürücüler, frekans konvertörleri, sensörler, CNC kontrol sistemleri, RFID

Servis ve Otomasyon
Bosch Rexroth hidrolik pompa, motor, oransal valfler ve servo motor ve sürücülerin tamir ve 
yedek parçaları.
Anahtar teslimi makina revziyonu.

Hidropar Ankara Hidrolik Pnömatik San. Tic. A.Ş. Endüstriyel otomasyon 
alanında ve özellikle hareket kontrol teknolojilerinde, Bosch Rexroth’un Ana 

Bayisi olarak 30 yıldır faaliyet göstermektedir. Hidropar Ankara aşağıda 
belirtilen teknolojileri tek bir kaynaktan sağlar.



Hiperteknoloji 26.05.2014 yılında hassas mekanik 
işleme konusunda imalat yapmak üzere Ankara Seramik 

A.Ş. bünyesinde Sincan 1.OSB’de kurulmuştur. 

Hiperteknoloji olarak ürün, hizmet, bilgi, müşteri 
memnuniyeti ve çalışanına verdiğimiz önemi 

ISO:9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 13485 
Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemlerini benimseyen entegre 

yönetim sistemimizle sağlamaktayız. 

Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi olan AS9100 
standardı ile ilgili belgelendirme çalışmalarımız 
başlamış olup, konusunda uzman danışmanlar 

tarafından süreç ilerletilmektedir



HİDROTİM SAVUNMA A.Ş. 2011 yılında kurulmuş olup, imalat, Ar-Ge makine

tasarımı ve üretimi de dahil olmak üzere, geniş bakış açısıyla, önemli başarılara

imza atmıştır.

Müşterilerimizin taleplerini daha iyi karşılayabilmek ve ihtiyaçlarına hızlı cevap

verebilmek adına hem tasarım hem de üretim ekibimizi güçlendirmekteyiz.

Üretimlerimiz ve tasarımlarımız kalite yönetim sistemine uygun olarak

gerçekleştirilmektedir.

Firmamızda savunma sanayiye ürettiği makineler ve teçhizatlar müşterilerimiz

tarafından sistemli olarak kullanılmaktadır. Projelerimiz müşterilerimizin

isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmakta ve üretime alınmaktadır.

Müşterilerimizin memnuniyeti temel ilkelerimizden biridir.

D E F E N C E

R

GERİLİM GİDERME FIRINI

5,56 mm / 7,62 mm /12,7 mm



2005 Yılında Demirciler Sanayi sitesinde 200 m2’ lik bir alanda 
Savunma sanayine, Otomotiv sanayi ,Demir Yolları ve Özel makine 

imal etmek üzere Kurulmuştur. 2006 yılında Organize sanayi 
bölgesinde 1800 m2 alana geçerek üretimini devam etmektedir. 

Buraya geçtikten sonra ISO 9001:2008 belgesini alarak ürün 
yelpazesini geliştirerek savunma sanayinde ve diğer üretim 

alanlarında hızlı yol kat etmiştir. Kalitesinden taviz vermeyen ve 
teknolojiyi yakından takip eden firmamız. TÜBİTAK, MKE, 
ATK(ABD), ZDTHİGHTECH (ABD) firmalarının alt yüklenici 

konumundadır.



HMS Makina, Bombardier'in doğrudan tedarikçilerinden biri olmakla beraber GKN 
Aerospace, PFW, Diehl Aviation ve TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) gibi Tier-1 

şirketlerin ana tedarikçisi ve stratejik ortaklarından biridir. HMS Makina, uçuş için kritik 
olan gövde (fuselage), kanatçık (aileron), dümen (rudder), yükseliş dümeni (elevator) ve 
kanat ucu (winglet) parçalarının yanı sıra kabin içi parçalar da dahil olmak üzere 1000'in 

üzerinde farklı parçanın ve montajın aşağıdaki programlar için üretimini 
gerçekleştirmektedir.

Boeing Ticari Uçak Programları: B737, B747, B767, B777, B787
Airbus Ticari Uçak Programları: A320, A350, A380

Bombardier Ticari Uçak Programları: C100, C300, D8-Q400
Bombardier Özel Jet Programları: G7000, G8000

TAI Uçak ve Helikopter Programları: Hürkuş ve ATAK
Sikorsky Helikopter Programları: UH-60, MH-60

Airbus Helicopter - Eurocopter Helikopter Programları: H135
Agusta Westland - Leonardo Helikopter Programları: AW139



Otomotiv yan sanayi sektöründe 1975 yılından itibaren kendi kullandığı kalıp 
ve aparatların tasarım ve üretim yeteneğine sahip olan Hüner Group, 

teknolojik gelişmelere daha hızlı reaksiyon sağlayabilmek amacı ile Hünel
Kalıp’ı kurdu.

Hasanağa Sanayi Bölgesinde 15.000 m2’ lik alanda kurulan Hünel Kalıp, 
Group şirketleri yanısıra otomotiv ve havacılık sektöründeki müşterileri için 

de kalıp, aparat, makine ve fikstür üretmektedir.

Hünel Kalıp, müşteri talepleri ve ürün prosesleri doğrultusunda CAD-CAM 
ve simülasyon yazılımları ile kalıp, fikstür ve aparat tasarımları

gerçekleştirmektedir. Uzman kadrosu ile tasarımdan , devreye almaya 
kadar tüm süreçleri yönetebilecek kabiliyete sahiptir.

Son teknolojik tezgah ve makine parkuru ile donatılmış üretim 
alanında bulunan 5 eksen ve 3 eksen portal cnc tezgahları ve 2000 

T hidrolik deneme presi ile 5 metreye kadar kalıp ve aparat 
projelerini gerçekleştirebilmektedir.



Öykümüz, 1991 yılında, siemens türkiye bünyesinde bir yazılım geliştirme 
ekibinin kurulması ile başladı. O dönemde siemens'in önde gelen 

ürünlerinden olan sayısal santrallerin yerel ihtiyaçlara yönelik uyarlama 
çalışmalarını gerçekleştirdik.

Yazılım geliştirme, proje yönetimi ve birleşik iletişim çözümleri 
konularında yıllar içinde gelişimimizi sürdürdük ve uzmanlığımızı arttırdık. 

Bu dönem içinde çeşitli siemens ürün ve çözümlerini geliştirme ve 
destekleme konusunda önemli başarılara imza attık.                           

Ekibimiz, 2006 yılında Siemens Enterprise Communications bünyesine geçti ve uzmanlığını bu yeni yapıya taşıdı. Kısa 
sürede Siemens Enterprise Communications'ın, dünya genelindeki ilk 5 ar-ge merkezinden biri haline geldik. Bu dönemde, 
Türkiye'den yurtdışına yazılım ihracatı yapan firmalar arasında 6.sıraya yükseldik. Yirmi iki yıllık tecrübemiz ile, yurtiçi ve 

yurtdışında yüksek kalite standartlarıyla çözüm üreten bir ekip olmaktan gurur duyuyoruz.



INTECRO, Endüstriyel robotik sektöründe yıllarca çalışmış, yurt içi ve 
yurtdışı birçok projeye imza atmış, uluslararası anlamda pekçok kurum 

ve bilimsel oterite tarafından saygınlık kazanmış yönetici ve 
mühendislerin biraraya gelerek kurduğu endüstriyel teknoloji 

firmasıdır. Gerektiğinde multidisiplinli bir yapıda organize olan 
firmamız bilimsel projelerde robotik ve mekatronik temelli katılım 

sağlayarak Ar-Ge çözümleri üretmektedir.



Uluslararası Zırhlı Grup, zırhlı ticari ve taktik araçların tasarımı, mühendisliği, prototip üretimi ve üretimi 
alanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahip, kalite bilincine sahip bir zırhlı araç üreticisidir Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Bulgaristan, İngiltere, Irak ve Pakistan'daki yerlerle 
birlikte.; zırhlı bileşenler; balistik cam ve çerçeveleme sistemleri. Yıllar içinde önemli ölçüde büyüdük ve 

dünyadaki en teknolojik gelişmiş zırhlı araç üreticilerinden biri haline geldik.

IAG'nin mühendislik departmanı, zırhlı araçların tasarımı ve üretiminde 60 yılı aşkın bir deneyime 
sahiptir. Son teknoloji ürünü üretim tesislerimiz, yüksek vasıflı mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekiplerin, 

herhangi bir araç platformunu tamamen yeniden tasarlanmış bir koruyucu araca dönüştürmelerine olanak 
tanır. Bunlar arasında VIP Koruma, Lüks ve Operasyonel SUV'lar ve arabalar, Polis ve Kanun Yürütme, 

Kamyonet & Kamyonlar, Ambulanslar, Taktik ve Zırhlı Personel Taşıyıcıları, Anti-Riot araçları ve Transitli
Transit araçları sayılabilir.

Binlerce araç şu anda IAG logosunu taşıyor ve dünyanın en düşmanca ortamlarında faaliyet gösteriyor. Her 
araç, IAG'nin müşterilerinin yıllar boyunca beklediği sınıf lideri kalitesinin bir kanıtıdır. Geçmiş ve şimdiki 

müşterilerimiz ABD Askeri, NATO ve çeşitli hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını içerir.

Tüm ürün portföyümüzde yer alan özel Smartarmor ™ teknolojimiz, çok çeşitli balistik ve patlama saldırılarını 
yenmede kanıtlanmış bir sicile sahiptir. Sattığımız her araç bizim garantimiz ile desteklenmektedir çünkü 

ürünlerimizin en yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip olduğundan eminiz.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Pakistan, Irak ve 
Bulgaristan'da dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine günde 24 saat, haftada 7 gün hizmet veren 

ofislerimiz bulunmaktadır.



1946 ana faaliyet alanı dökme demir ve bronz parçalar üreticisi 
olarak kurulmuştur. Geçen yıllarda ülkemiz en bilinen lider 

marangoz takım tezgahları üreticisi olmuştur.

1970’lerden itibaren firma ikinci neslinin güçlü katılımı ile 
dökümcülük alanında artan yatırımlar ile marangoz makinaları 

üretimi bırakılmış ve firma günümüze dek döküm sektöründe öncü 
olmayı hedeflemiştir.

İğrek Makina’nın ana hedefi %100 müşteri memnuniyetidir. Firma 
ürün çeşitliliği, kapasitesi ve teknolojisi ile sektörde lider olmayı 

amaçlamaktadır.

Her geçen yıl üretim tesisine yatırım ve iyileştirmeler yapan firma, 
2015 yılında bu çalışmaları hızlandırmıştır. Üretim alanını hem 
hacmen arttırmış hem de iş akışını iyileştirmiştir. Üretim alanı 
48.000 m² ‘ye ulaşmıştır. Üretim ve Kalite Departmanında 11 

mühendis ve 20 kalifiye teknisyen, Yönetim ve Planlama 
departmanında 10 uzman ile toplam 195 kişiden oluşan kalifiye ve 

tecrübeli ekibi modern üretim alanını tümlemektedir. 

.

Takım tezgahları parçaları üretiminde kazandıkları tecrübe ile yerli 
üretim takım tezgahları üretmek, havacılık, savunma ve enerji 

sektörlerinde teknolojik altyapısı yüksek parça ve sistemler 
geliştirmeye devam etmek çimento ve madencilik gibi ağır sanayi 
sektörlerinin de çözüm ortaklığında lider olmayı hedeflemektedir

İğrek Makina 73 senelik döküm tecrübesi ile Pik, Sfero ve Çelik 
Döküm üretimini sürdürerek proje bazlı çalışmaları ile her zaman 
teknolojisinde, kapasitesinde ve ürün çeşitliliğinde öncü olmayı 

hedeflemektedir.

Özellikle Otomotiv Sac Kalıpçılığı ve Makine Üretim 
sektörüne yönelik üretimine ülkemiz ve dünyada yükselen 
değerler olan havacılık, savunma ve enerji sektörlerini de 
ekleyerek, akademik seviyede destekler alarak ve AR-GE 
çalışmaları yaparak teknoloji üreten çok yönlü sağlayıcı 
olmaya devam edecektir.

İğrek Makina, “Güvenilir Döküm Ortağınız”, önemli ağır sanayi 
sektörlerine partner anlayışı ile hizmet vermeye hazır ve 

açıktır.





İletişim Yazılım; 1994 yılında Bursa’da kurulduğu günden bu güne 
Türkiye’nin her yerine, ‘işletmelerin rekabet güçlerini 

arttırabilmek için, ileri teknolojilere dayalı bilgi sistem çözümleri’ 
geliştirmektedir. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak 

üzere Türkiye'nin her yerinde, 25 yılı geride bırakan kanıtlanmış 
tecrübesi ve %100 yerli sermayesi ile “Akıllı İşletme Çözümleri” 

sunmaktadır.

İletişim Yazılım’ın MES(Üretim Yönetim ve Denetim Sistemi) ve BPM (Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi) alanlarında 
iki ayrı ana uzmanlık konusu bulunmaktadır. 

MES ürünü CoralReef ve BPM ürünü ManageMind’dır. 

İletişim Yazılım;
* KOSGEB bünyesinde destek kapsamında ‘Bilişim Danışmanlığı’ havuzunda yer almaktadır.

* TURQUALITY kapsamında danışmanlık veren firmalar arasında ‘Bilişim Danışmanlığı’ alanında akreditedir.
* Havelsan İş Ortakları Listesi’nde Yeterli İş Ortağı olarak yer almaktadır.

* Microsoft Gold Partner olarak Microsoft'un çözüm ortağıdır.

• Akıllı Fabrika Marka Tescil Belgesi,
• Akıllı İşletme Marka Tescil Belgesi,
• Akıllı Hastane Marka Tescil Belgesi,
• Yerli Malı Belgesi, 
• Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
• Sanayi Sicil Belgesi, 
• TSE - Hizmet Yeterlilik Belgesi 
• ISO 9001:2015 Kalite Belgesi
• ISO 10002:2014 Kalite Belgesi sahibidir.

Merkezi ve Ar-Ge Ofisi Bursa’da bulunan İletişim Yazılım’ın İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Tekirdağ, 
Kayseri gibi farklı şehirlerde ve Mısır’da olmak üzere 23 bayisi bulunmaktadır.



Müşteri memnuniyetini daima en üst düzeyde tutmayı temel politika olarak belirleyen IMESTEK Savunma Havacılık, tasarım 
aşamasından başlayarak üretim ve üretim sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite 

Yönetim Sistemini benimsemekte, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır.
Bu bağlamda sektörün önde gelen savunma sanayi firmalarına daha kaliteli hizmet verebilmek adına kalite anlayışını bir üst seviyeye 

taşımış ve "Otomatik Test Ekipmanları Yazılım (TPS) Geliştirme ve Havacılık, Savunma Sanayi için Kablo Takımları Üretimi" 
konularında AS9100D sertifikasına sahip olmuştur.

Hali hazırda ISO 9001:2015, ISO 27001, OHSAS 18001 ISO 14001 kalite belgelerine sahip olan firmamız, kalite yönetim anlayışını 
sürekli geliştirme politikasının meyvelerini almaya devam etmekte, yenilikçi yaklaşımını stratejik hedeflerini belirleme aşamasında da 

ön planda tutarak hem piyasadaki rekabet gücünü artırmakta hem de sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır.

Firmamızın 2 katı ESD zemin ile kaplı olup hassas üretim ve onarımlar için hazırıdır. Aynı zamanda bu yerimiz; malzeme yükleme ve 
teslimat alanları, toplantı odası, turnikeli giriş/çıkış sistemi ve dinlenme terası da içerdiğinden savunma sanayii projeleri

gereksinimleri için daha kullanışlı bir alan haline gelmiştir.

Faaliyet alanlarımız;

Askeri Kablaj Üretimi
Üretim, Test, Doğrulama Amaçlı Cihaz, Fikstür Tasarım ve Üretim
Elektronik Kart ve Elektronik/Elektromekanik Sistem Onarımı
Prototip PCB/Gömülü Yazılım Tasarımı ve Seri Üretimi
Montaj, Entegrasyon ve Saha Kurulum Hizmetleri
Elektromekanik Montaj ve Seri Üretim

IMESTEK Savunma Havacılık Mühendislik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, savunma 
sanayi ve özel sektörün ihtiyacı olan elektronik kart onarım, elektromekanik montaj, 

otomatik test sistemleri (ATE) tasarımı ve üretimi, test ekipmanları yazılımları (TPS)geliştirme 
ve havacılık/savunma sanayi için kablo takımları üretimi amacıyla 2017 Aralık ayında 

kurulmuştur.

IMESTEK Savunma Havacılık olarak, 5 katlı ve 600m2 kapalı alana sahip yerimizde 14 
personel (5 mühendis ve 8 teknisyen ve 1 büro personeli) ile, kalite hedeflerimizden 

sapmadan ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak büyümeyi hedefliyor ve 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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İMSAN MAKİNA MÜHENDİSLİK

İMSAN, 1996 yılında ANKARA ’da kurularak günümüze kadar özellikle savunma ve 
havacılık sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlere alüminyum ve çelik hassas detay 

parçalar üreten bir imalat ve teknoloji firmasıdır.

Yaklaşık 20 yıllık tecrübesi ve tecrübeli personeli ile teknolojik gelişmelere ayak 
uyduran firmamız, tersine mühendislik konusunda da faaliyet göstermektedir. 5 eksen 

CNC tezgahlar kullanılarak müşteri gereksinimlerini tam anlamıyla yerine getiren 
firmamız, son teknoloji CMM tezgahı kullanarak üretilen ürünlerin hatasız sevk 

edilmesini sağlamaktadır.

Günümüze kadar savunma ve havacılık sanayiye hizmet veren firmamız, ülkemizin ve 
uluslar arası firmaların onaylı firma havuzunda yer almaktadır.

2015 yılı içersinde AS9100: Rev. C kalite yönetim sistemi belgesi alan firmamız, bu 
yolda ilerlemeye devam etmeyi taahhüt eder.



İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sanayinde
kazandığı tecrübe ile yüksek kalite ve ileri teknolojiye sahip
araçlar kullanarak anahtar teslim tasarım, imalat, montaj ve
kurulum/entegrasyon çözümleri sunan bir mühendislik
şirketidir. Sahip olduğu girişimcilik kabiliyeti ve bünyesinde
gerçekleştirdiği multidisipliner mühendislik çalışmaları ile
ekonomik hayatın her alanında kaliteli, sürdürülebilir,
rekabetçi ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve ihraç etmeyi
hedeflemektedir. Bu hedefle ODTÜ Teknokent’teki
yerleşkesinde farklı nitelikteki proje ihtiyaçlarını karşılayacak
altyapıyı oluşturan İNDES Mühendislik, teçhizat ve ekipman
altyapısını sürekli genişletirken, kabiliyetlerini ve tecrübesini
de her geçen gün arttırmaktadır.

Faaliyet Alanları
• İleri mühendislik anlayışı ve sahip olduğu altyapı ile müşteri

gereksinimleri doğrultusunda kaliteli, verimli,
sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi ürünler tasarlama,
üretme ve montaj/entegrasyon kabiliyetine sahip olan
İNDES Mühendislik, savunma ve havacılık sektörünün önde
gelen şirketleri için özel çözümler geliştirmektedir.

• Askeri Birim, Sistem ve Alt Sistemler
• Özel Amaçlı Elektromekanik Test Sistemleri ve Makineler
• Isıtma - Soğutma Üniteleri ve İklimlendirme Sistemleri
• Uçuş Hattı Taşıma/Yükleme ve Yer Destek Ekipmanları
• Hibrit Enerji Depolama Sistemleri
• Üretim, Test, Doğrulama Amaçlı Cihaz, Fikstür ve ABA
• Prototip ve Seri İmalat
• Montaj, Entegrasyon ve Saha Kurulum Hizmetleri



- İNOKSEN 2008 yılında Makine İmalat ve Tasarım amaçlı olarak kurulmuştur.
- Fabrikamız İstanbul Yolu TAI Kavşağında 2000 m² kapalı Toplam 3500 

m²dir.

Vizyonumuz
- Özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet gücüne ulaşmış "dünya markası bir şirket" olmak.

Misyonumuz
- Müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve yenilikçi hizmet sunmak;

Başarının, ancak müşteri beklentilerini karşılamak ile mümkün olduğunu benimseyen bir 
çalışma yapısı oluşturmak.

Değerlerimiz
- Dürüstlük ve Güvenilirlik,

- Yaratıcılık
- Verimlilik

- Paydaş Memnuniyeti

Etik İlkelerimiz
- İnoksen, bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı 
ana etik ilkesi olarak belirler. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap 

verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder.
- Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarların üzerinde tutar; tüm paydaşlara 

karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.



Dijital dönüşüm konusunda 17 yıldır yaptığımız çalışmalardan sonra oluşan bilgi ve tecrübe 
birikimi ışığında Ortak Girişim (Joint Venture) olarak hayata geçmiştir. Sektörel olarak sağladığımız 
birikim imalat sektörüne yönelik geniş yelpaze de çözümler sunmaktadır. Firmalarda yapacağımız 

analizler neticesinde firmalara danışmanlık seçenekli raporlar oluşturmaktayız.

Hizmet Verdiğimiz Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetleri;
– Yönetim ve Yönetim Bilişim Sistem Danışmanlığı
– Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı
– Üretim Danışmanlığı
– İnsan Kaynakları Danışmanlığı
– Pazarlama Danışmanlığı
– Satın Alma Danışmanlığı
– Ar-Ge, İnovasyon ve Fikir Yönetim Süreci Danışmanlığı
– İdari Yönetim Danışmanlığı
– Proje Yönetimi Danışmanlığı
– Marka ve Patent Danışmanlığı
– Kalite Yönetim Danışmanlığı
– İş Geliştirme, Yurtdışı Pazar Açılım Danışmanlığı



Yurtdışında çalışan işçilerin ortaklığı ile 1977’de Balıkesir’de 500.000TL sermaye ile 
kurulan ve adını İşçi Birliği’nden esinlenerek kalan İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. 1981 
1984 yılları arasında Hitzinger lisansıyla özgün alternatör üretimine başlamış ve 

1984 yılından bugüne İŞBİR markası ile üretimine devam etmektedir.

➢ Türkiye’nin ilk jeneratör ve alternatör fabrikası olan İŞBİR,Türkiye’de jeneratör 
üretiminde bir okul ve ekol olmuştur.

➢ Yerlilik oranı en yüksek jeneratörü üreten ve yerli malı belgesine sahip olan 
İŞBİR,21’i mühendis olmak üzere, toplamda 127 kişi ile 

ISO9001:2008,ISO14001:2004veOHSAS18001:2007 yönetim sistemi anlayışıyla 
üretim gerçekleştirmektedir.

İŞBİR ElektrikSanayiA.Ş. ,Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın
bağlı bir ortaklığıdır ve 552hissedarı bulunmaktadır. Bugün itibariyle sermayesinin 

%99,85’i TSKGV’na aittir.



KABSAN Elektronik Savunma Sanayi Sektöründe daima 
yeniliklerin öncüsü olarak,

-Teknolojiyi takip etmek,

-Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızı güvenli bir iş 
ortamında çalışmalarını sağlamak,

-Tüm çalışanlarımızın işle ilgili konularda ve kaliteli 
yönetim sistemi ile ilgili sürekli   eğitmek ve 
bilinçlendirmek,

-Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini her zaman , tam 
zamanında karşılamak ve standartlara , mevzuatlara uygun 
eksiksiz yerine getirmek ve müşteri memnuniyetini 
sağlamak , 

Bu amaç doğrultusunda mükemmel iş sonuçlarının elde 
edilmesi için tüm faaliyetler , ISO 9001:2008 standartlarına 
göre sürekli olarak iyileşmeyi sağlamak kuruluşumuzun bir 
politikasıdır.

KABSAN 
ELEKTRONİK



İshak Dönmez tarafından 1974 yılında kurulan Kale Torna, 2004 
yılından itibaren Özgür Dönmez‘in yönetici olarak atanması ile Kale 

Savunma olarak üretim faaliyetlerine İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde devam etmektedir.

Kale Savunma, 5 eksen Dik İşleme Merkezi, CNC Torna, Revolver-
Universal Torna, CNC Kayar Otomat, CMM, Lazer Markalama ve 

kaynak makineleri ile onaylı kaynak uygulaması ve montaj dahil bitmiş 
ürün teslimi yapmaktadır.

Kale Savunma, ana faaliyet alanı olan savunma ve havacılık sanayine 
yönelik talaşlı imalat yöntemi ile tüm malzeme çeşitlerinde üretim 

yapmaktadır.

Kale Savunma sektördeki 45 yıllık tecrübesi, deneyimli teknik 
personelleri ve kalite politikası ile müşterilerine çözüm ortağı 

olmaktadır.
Kale Savunma, müşterilerinin istek ve beklentilerini zamanında teslim 
edilen uygun ürünler ve AS9100:2016 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi 

altyapısı ile sağlamaktadır.



Firmamız 1980 yılında Kadir Kapusuzoğlu tarafından zirai şaft üretimi yapmak 
üzere kurulmuştur. 

1992 yılında dünyanın en büyük şaft imalatçısı GKN Walterscheid GmbH lisansı 
ile Walterscheid ürünlerinin imalatçısı ve Türkiye tek distribütörü konumuna 

gelmiştir.

2001 yılında Türk Traktör firmasının yan sanayisi olan firmamız, halen traktör 
sanayine parça üretmeye devam etmektedir.

Firmamız 2014-2015 yıllarında tesis, tezgah-ekipman, kalite kontrol cihazları 
ve mühendislik olarak kabiliyet ve kapasitesini arttırarak; 03.04.2015 

tarihinde limited şirketine dönüşmüştür.

2015 yılında Emge Elk-Mek. Ger. End. Koll. Şti.’ne parça üretmeye başlayarak 
savunma ve havacılık sanayine üretim yapmaya başlamıştır.



Genel faaliyet konularımız sac metal 
kalıpçılığı, eksantrik pres baskı işleri, 

tel erozyon işleri, satıh taşlama ve 
talaşlı imalattır. Bu imalat konuları ile 

genel imalat ve makine sektörüne, 
savunma sanayi, inşaat, mobilya 

sektörü ve otomotiv gibi sektörlere 
hizmet vermektedir.

KALIPSAN savunma gelişen 
tekneloji'ye hızla adapte olarak bir çok 
yeni ekipmanlar ve makineler almıştır.

Firmamız bu gün 45 personeli ile 
Sincan Organize sanayi bölgesindeki 
1000m2 kapalı alana ait iş yerinde 
kalite anlayışını sürekli geliştirerek 

hizmetine devam etmektedir..



KARAKOÇ HİDROLİK
İlk olarak 1983 yılnıda ÖZMEKA adı altında kuruldu ve hidrolik 

Kapı otomatiği imalatı ile başlamıştır. 1986 yılında isim 
değiştirerek KARAKOÇ HİDROLİK olarak faaliyetini devam 

etmiştir.

Firmamız yurt içinde çeşitli kuruluşların işlerini yerine 
getirmektedir. Aynı zamanda ise dolaylı olarak çeşitli ülkelere 

mal üretmiştir. Bu ülkelerin bazıları ABD, Almanya, İsveçre, 
Danimarka, Birleşik Arap Emirlikler, Dubai olarak sıralayabiliriz.





1nci

HAKKIMIZDA
Faaliyet Alanları

Savunma Çözümleri Faaliyet Alanları

Türkiye’nin
Bilişim Üreticisi

Yıllık Satış

150M$

Üretim Kapasitesi
10 Milyon kart / yıl
1 Milyon parça / yıl

Personel 300

Ar-Ge 250

Anahtarlama 
Sistemleri

Askeri Araç 
Sistemleri

Havalimanı 
Sistemleri

Deniz 
Sistemleri

Özel Tasarım
Çözümler

Savunma 
Çözümleri

Telekom
Çözümleri

Elektronik
Üretim

Anahtar 
Teslim





KALİTE YÖNETİM SERTİFİKALARIMIZ

AS EN 9100 REV-C

ISO 9001:2008

MAKİNALARIMIZ

5 AXIS CNC MACHINE

3 AXIS CNC MACHINE

2 AXIS CNC MACHINE

CMM

HAVACILIK VE SAVUNMA PROJELERİMİZ

• BOEING
• A400M
• BOMBARDIER
• KAI-KUH
• AGUSTA
• MELTEM

• HÜRKUŞ
• ÖZGÜR
• CIRIT
• DSH
• SOM
• UMTAS-OMTAS



• KLC Savunma Sanayi A.Ş.,  ülkemizin   savunma 
sanayi  ana   yüklenicilerine  çözüm ortağı  

olmak amacıyla 2017 yılında kurulmuş olup hali 
hazırda Ankara  Başkent  Organize  Sanayi 
Bölgesi’nde 3000 metrekarelik alanda sac  

metal işleme,  kaynaklı imalat, talaşlı  imalat  ve  
kompozit aksam  üretimi konularında faaliyet 

göstermektedir.

• Roketsan A.Ş., Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. ve 
Figes A.Ş. gibi önemli savunma sanayi 

firmalarının onaylı tedarikçisi olan  firmamız, 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine 

sahiptir.

• Ana üretimlerimiz

• Zırh alt sistemleri 

• Kompozit fırlatma tüpleri

• Yapısal parçalar



KMT SAVUNMA olarak hedefimiz; Savunma ve havacılık sanayi amaçlı; metal, alaşım, ahşap 
veya plastik malzemelerden müşteri tarafından talep edilen tüm projelerin imalatı ve 

faaliyetlerini, uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun 
olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz 

ardı etmeden gerçekleştirmektir.



KOLT;

Askeri, Havacılık, Ulaştırma ve Telekom/Datacom pazarlarına güç kaynağı ve güç dönüştürücü çözümleri 
sunan lider bir firmadır.

KOLT’un yenilikçi ürünleri, günümüzün güç elektroniği mühendislerinin ve üstün altyapı donanımı 
geliştiren sistem mühendislerinin zorlu performans, kalite ve güvenilirlik gereksinimlerini aşacak şekilde 

tasarlanmıştır.

Bir güç sistemi inşa etmek için gereken tüm güç dönüşüm ve güç kaynağı modüllerini sunan KOLT, ayrıca 
eksiksiz ve üstün güç sistemleri üretmektedir. Yeteneklerimiz arasında hem standart hem de özel çözümler 

bulunmakla beraber, endüstri lideri servis, destek ve üretim ekiplerimiz, çalıştığımız askeri standartların 
daha ötesine gitmeye odaklıdır.

KOLT’un kalite, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme konusundaki taahhüdü iş süreç ve politikamızı 
yönlendiren asıl sebeptir.

Hali hazırda Ostim Bölgesi'ndeki merkez binasında bulunan KOLT, ayrıca artan seri üretim taleplerini 
karşılamak için tesislerini 2019 yılının sonunda Ostim TEKNOPARK'daki 3000m2’lik yeni kampüsüne 

taşıyarak çeşitlendirmeyi ve büyümeyi hedeflemektedir.

Kalite Sertifikaları: ISO9001, ISO14001, ISO45001



Köprüören Makine, 2005 yılında kurulmuş olup, talaşlı imalat 
konusunda en son teknolojiye sahip üretim ve kalite ekipmanları 
desteğindeki uzman personelimiz ile Türk Savunma ve Havacılık 

Sanayii’ne yönelik çalışmaktayız. 2005 yılında, ostimde 180m2 lik 
üretim alanına sahip atölyemizde başlayan üretim hayatımız, 
Saraykent Sanayi bölgesinde 2400m2’lik alana sahip üretim 

tesisimizde devam etmektedir.

Firmamız 2015 yılında almış olduğu AS9100 kalite belgesi ile 
uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi ile 

hizmet vermektedir. 

Başlıca hizmetlerimiz arasında, Hassas Mekanik talaşlı imalat, 
prototip üretim ve tasarımı, montaj bulunmakta olup, özel 

prosesler müşteri onaylı firmalarda yaptırılarak nihai ürün olarak 
müşterilerimize sevk edilebilmektedir. 

Ana sanayi firmaları olan Aselsan, TAI-TUSAŞ, TEI’nin onaylı yan 
sanayisi olmakla birlikte, TUBİTAK-SAGE projelerinde de yer 

almaktayız. Diğer ana savunma sanayi firmaları ile iş yapmak 
hedefindeyiz.

Bir yandan da her firmanın olmazsa olmazı olan ERP sistemi 
yazılımı çalışmamız bulunmaktadır. Yaklaşık 5 senedir 

geliştirilmekte olan ERP yazılımımızın kullanımına 2017 yılı 
başında başlanmıştır. ERP sistemimizi ihtiyaçlar doğrultusunda 

geliştirmekteyiz





▪ KPA, Uçak Gövdesi detay parça üretimi ve alt montajı 
yapmaktadır

▪ 1975’te Kuruldu – Havacılık Bölümü 2005’te kuruldu

▪ KPA müşterileri için vazgeçilmez bir çalışma ortağıdır

▪ Türkiye’deki en ileri seviye havacılık üretim alt 
yapılarından biridir

▪ 40 adet CNC İşleme Merkezi – 25 adet 5-Eksen –

15 adedi 2 metreden büyük 5-Eksen

▪ Toplam çalışan sayısı 180 – Mühendis sayısı 35 

▪ 40 kişilk Uçak Alt Montaj atölyesi

▪ Yıllık Teslimat:  300.000 adet Detay Parça

▪ + 150.000 Adet Alt Montaj



Yıllardır METROLOJİ dalında hizmetler vermiş, uzman ve 
deneyim sahibi kişilerin güçlerini birleştirerek kurdukları LAB-

TEST, su/gaz sayacı ayar ve test ekipmanları üretmektedir.
LAB-TEST, uzun yıllardır yurtdışından, özellikle Avrupa'dan 

ithal edilmekte olan hassas test ekipmanlarını; dünya kalite 
standartlarında ve daha ekonomik yapmaktadır.



LAPİS HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş

- Her türlü hava aracı tasarımı
- Aerodinamik tasarım ve analiz
- Modelleme ve simülasyon
- Uçuş kontrol ve seyrüsefer algoritmaları tasarımı
- Katı modelleme ve yapısal analiz
- Talaşlı imalat ve kompozit teknolojileri
- Gömülü donanım tasarım ve yazılım
- Görüntü işleme algoritma ve tasarım
- Windows / Linux tabanlı ara yüz tasarım
- Sabit kanatlı, döner kanatlı, çok rotorlu hava araçları
mekanik tasarım, üretim, montaj
- Uçuş testleri ve eğitimleri konularında

hizmet vermektedir.



Lapis Teknoloji Mühendislik ve Makine Adnan ŞAHSÜVAR ve Bahadır BİLİYUL tarafından ülkemiz sanayisine ve ileri teknoloji üretimine 
hizmet vermek amacıyla, 2017 yılında alanında uzman bir kadroyla kurulmuştur. Sektörün içinden gelen kurucularımız, ihtiyaca yönelik 

yapılan analizlerle uzun ve detaylı çalışmaları neticesinde ana faaliyet konusunu talaşlı imalat hizmetleri olarak belirlemişlerdir. 

Firmamız, hafif ve orta ağır sınıf taktik araçlarıyla zırhlı araçların, deniz ve hava araçlarının parçalarını ve transmisyon sistemlerinde 
kullanılan dişlilerle transmisyon sisteminin üretimini yapmaktadır. Aynı zamanda madencilik sektöründe kullanılan araçlar için yedek 

parça üretmekte olan Lapis Teknoloji Mühendislik ve Makine, bünyesinde talaşlı imalatı gerçekleştirmek için torna ve çeşitli freze 
tezgâhları barındırmakta olup bu tezgahlarda üretilecek parçaların üretim ve tasarım süreçlerini yürütebilecek nitelikte dinamik bir 

mühendis kadrosuna sahiptir.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ne sevk ettiğimiz yurt dışı savunma 
sanayii ürünlerimiz için sadece talaşlı imalatla sınırlı kalmayıp sac metal, 
döküm ve dövme alanlarında da uzmanlık göstermekteyiz. Firma olarak 

tedarik zincirimizi, kendi kalite sistemimiz ve kültürümüzü benimseyebilen 
firmalardan oluşturmaktayız. Üstlendiğimiz her projeye bir AR-GE projesi 

olarak bakmakta ve elimize ulaşan ya da hazırladığımız tasarımları ayrıntılı 
inceleyerek imalat sürecinde oluşabilecek hataları minimize etmek için 

çalışmaktayız. 

İmalat sürecinde ise ANSI ve Askeri standart MIL-STD-1916 standartlarını 
kalite sistemimize uyarlayarak hataları sıfıra indiriyor, müşterilerimize hatasız 

ürünler teslim ediyoruz. Bu süreç içerisinde imalat, kaplama, boya vb. 
prosesler için tedarik sağladığımız firmaları ağımıza katmış olup; ASELSAN, 

HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kurumsal şirketler için üretim yapan firmalar ile 
bağlarımızı güçlendiriyoruz. 

Ürettiğimiz ürünlerin ağırlıklı olarak Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 
sevk edilmesi sebebiyle yurtdışı tedarik ağımızı genişleterek Türkiye’de 

karşılığını bulamadığımız hammadde, kaplama, boya vb. özel prosesler için 
yurtdışı tedarikçilerimizle de iş birliğinde bulunmaktayız. 



Gökçek Grup altında 2017 yılında kurulmuş olan firmamız 2000m2 kapalı alan (1000m2 ESD zemin
kaplamalı) içerisinde , KABLAJ ve EMM (Elektromekanik montaj) alanlarında Savunma Sanayinin
öncü firmaları Aselsan, Roketsan, FNSS ve SDT firmaları ile çalışmalarına devam etmektedir. Her türlü
RF kablosunu sonlandırma ve ölçme; Aksesuar kablosunun (CX türü) üretimi ve sonlandırılması ve
Cirris Test cihazında testi (Open&short testi); Semi rigid (yarı esnek) kabloların kesimi, uç açımı ve
konektör sonlandırılması, Cirris Test cihazında testi; Birim içi Harnessların / kablajların örülmesi ,
konektör sonlandırılması, montaj yapılması; Birim içi Flex Kablo takımlarına konektör sonlandırılması
ve Cirris Test cihazında testi; Cihazların elektromekanik montajlarının (modül, cihaz sonlandırma
işlemlerinin yapılması, sızdırmazlık testi) ve Cirris Test cihazında cihaz testinin gerçekleştirilmesini
sağlıyoruz.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001
sertifikalarına sahip olan kuruluşumuz ve AS 9100 Rev.D
çalışmalarını da sürdürmekte olup tüm süreçlerinde kalite
güvence altyapısına uygun şekilde hareket etmektedir.



• Magnetron, 2019 yılında yerli üretim ve tasarıma katkı sağlamak
amacıyla yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur.

• Magnetron kurulduğu günden bugüne her daim öncelikle müşteri
ve verimlilik odaklı üretimi benimsemiştir. Bu sayede savunma
sanayinde iş ortaklarına en iyi ve en kaliteli ürün ve hizmeti
sunabilmek için çalışmaktadır.

• Magnetron, Ostim’de bulunan yerleşkesinde
• Yüksek Hassasiyetli ve Tork değerlerine sahip Pan-Tilt Motorlar
• Otomatik Anten Takip Sistemleri
• RF Veri Bağları
• Uzak Mesafe Telemetre Sistemleri
• Katı Hal RF Güç Yükselteçleri (1 kiloWatt’a kadar)
• RF Aktif ve Pasif Bileşenler,
• İHA/İKA ve Dronlar için Pusula modülleri
• GNSS/GPS L1/L2/L5 Aktif Antenleri ve Alıcıları
• Farklı Uygulamalara Yönelik Antenler tasarlayıp, üretmektedir.



MAK Savunma Sanayi 2001 yılında savunma sektörüne 
ilk adımlarını MAK Ticaret unvanıyla atmış olup, daha 

sonra Mak Savunma olarak sektörde adını 
sürdürmektedir. MAK Savunma ABD Savunma Bakanlığı 

tedarikçiliği ve LEMO Türkiye - Orta Doğu 
distribütörlüğünü bünyesine alarak yoluna devam etti. 
NATO,Namsa Kaynak arşivinde de yer almaya başladı.

MAK Savunma, 15 yıllık deneyimli teknik personeli ve 
bilgi birikimi ile ABD Savunma Bakanlığının, NATO’nun , 
Türk Ordusunun tedarikciliğini ve tüm dünya genelinde 

birçok Savunma Sanayi Kurumsal Firmaları’nın alt 
yükleniciliğini yapmaktadır.

MAK Savunma; Askeri ve sivil amaçlı; Havacılık uzay ve 
savunma sektörüne yönelik yedek parça imalatı ve her 

türlü haberleşme cihazı - askeri araçların kablo 
donanımları- fiber kablo gruplarının imalatını 

yapmaktadır.

MAK Savunma’nın Havacılık, uzay ve savunma sanayi 
sektörüne yönelik yedek parça imalatı ve ürün tedariği

yapması nedeni ile Kalite faaliyetlerinin, Üretim ve 
montaj süreçleri üzerinde büyük etkisi yer 

almaktadır.Bu nedenle MAK Savunma  AS 9100:2009 
(Rev.C) Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları 

için Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Aynı 
zamanda NATO Güvenlik sertifikası ve Tesis Güvenlik 

Belgesine sahiptir.



-%80 i beyaz yaka olan yaklaşık 40 kişi ile hizmet verir 

-Yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla global olarak tanınan danışmanlar 
ve partnerlerle çalışır.

-Yüksek Ar-Ge yoğunluğu:  Cironun % 13,5 lük bölümü Ar-Ge’ye ayrılır.  
Bu dünya ortalamasının yaklaşık 3 katıdır. 

-Maliyet avantajını ve aile ortamını korumak adına ortay boy bir şirket 
olarak kalmayı hedefler.

-Askeri amaçlı KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoloji Nükleer) 
Koruma Sistemleri, Tespit sistemleri ve bunların jeneratör ve 

klimalara entegre edilmesiyle ortaya çıkan Yaşam Destek 
Sistemlerini kendi bünyesinde geliştirir ve üretir.



Sayaç
Test 

Cihazları

Patlamaya
Dayanım

Test 
Cihazları

Yangına
Dayanım

Test 
Cihazları

Isıl
Performans

Test 
Cihazları

Diğer
Birçok Çeşit

Test 
Cihazları

MATEŞ ELEKTRONİK test cihazları üretimi konusunda Türkiye'nin 
tartışmasız olarak önde gelen ismidir.

MATEŞ ELEKTRONİK tüm ürünlerinin AR-GE çalışmasını 
bünyesinde gerçekleştirir.

MATEŞ ELEKTRONİK, Elektronik Sayaç Test Cihazlarının Türkiye'deki 
ilk ve tek üreticisidir.

MATEŞ ELEKTRONİK ürünlerinin büyük çoğunluğu Türkiye'de üretimi 
ilk kez gerçekleşmiş ürünlerdir.







MEGART Teknoloji  kurucularının ve yöneticilerinin otuz seneye yakın savunma sanayinin 
en büyük firmalarında tasarımdan, mühendislik üst düzey yöneticiliğine, yine savunma 

sanayinde ilk şirket kuruluşundan uluslararası şirket olma aşamasına kadar her 
aşamadaki tecrübe birikimleri, ilk günkü başarma heyecanı, alanında en iyi olma vizyonu ile 
2007 yılında kurulmuştur. Güç elektroniği, güç kaynakları hareket kontrol ve test sistemleri 
konularında çözüm ve ürünler üretmektedir. Özellikle sistem mühendisliği bakış açısıyla, 

gülümseyen ve gülümseten bir ekiple  rekabetçi çözümler oluşturmak için heyecanla 
çalışmaktadır.

Halihazırda ISO9001 belgesi ile Hacettepe Teknokent’te faaliyet gösteren firmamız, 2020 
Yılı'nda Ankara Uzay ve Havacılık Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (HAB) yeni 

yerleşkesinde faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

Askeri Standarlara uygun 
440VAC Giriş  28V/56V 
Çıkış 7kW Güç Kaynağı

Askeri Standarlara
uygun akıllı Güç 
Dağıtım Birimi

Hareketli Sistem 
Çözümleri için Pan & 

Tilt

Slip 
Ring





Savunma sanayinde alt yüklenici olarak hizmet 
etmenin bilinç ve sorumluluğunda;

üretim kapasitesi, deneyimli çalışanları ve ürün 
kalitesi ile güvenilir bir tedarikçi olarak

hizmet vermekteyiz.

Faaliyetlerimizi İvedik OSB'de 500 m2'lik bir alanda 
sürdürmekteyiz



1977 yılında kurulan Merih A.Ş., 30.000 m2’lik üretim sahası ve 230 kişilik nitelikli insan kaynağıyla

Türkiye’nin imalat sanayiindeki lider firmalarından birisidir. Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 2

Fabrikadaki yerleşik üretim tesislerinde soğuk sac şekillendirme, kaynaklı imalat, talaşlı imalat, plastik

enjeksiyon, elektrostatik toz boya ve yaş boya gibi birden çok imal usulünü tek çatı altında toplayan

yapısıyla entegre bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteren firma, asansör sektörünün ihtiyaçlarına yönelik

ürünler üretmekte, %100 yerli ve milli olan bu ürünleri de 65 farklı ülkeye ihraç etmektedir.

Bünyesinde gerçekleşen üretim proseslerinin tamamında CNC makineler kullanan firmamız, imalat

teknolojisindeki son yeniliklerin iyi birer örneği olan CNC Punch tezgâhları, CNC Lazer kesim makinaları, 6

eksenli kaynak robotları, Kartezyen robotlu otonom Sac işleme (kesim+büküm) hatları, CNC Torna ve CNC

Freze tezgâhları başta olmak üzere yüksek teknolojiye sahip 40’ı aşkın makineyi envanterinde

bulundurmaktadır. Üretimle birlikte firmada yürütülen tüm süreçler, bir kurumsal kaynak planlama (ERP)

yazılımı olan SAP ile uçtan uca izlenmekte ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine göre

yürütülmektedir.

AR-GE merkezinde yürüttüğü tasarım ve projeleriyle özgün ürünler tasarlama kapasitesine sahip

olan Merih A.Ş., yüksek teknolojili üretim konusunda edindiği yetenek ve tecrübeyi Savunma Sanayiinde

de kullanmak istemektedir.

Türk Savuma Sanayiinin bir paydaşı olarak 2020 yılından itibaren Savunma sanayii sektörüne

MERİH ŞİRKETLER GRUBU ve bünyesinde MERİH SAVUNMA SANAYİİ VE TİCARET AŞ olarak girmiştir. Şirket

savunma sanayiine üretici firma olarak dahil olmuş; Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Havelsan,

Roketsan, Aselsan ve Aspilsan ile birlikte projeler yürütmektedir.

Merih savunma sanayii faaliyetleri 03 Şubat

2020 tarihinde MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET AŞ.

bünyesinde başlamış ve 07 Eylül 2020 tarihinde MERİH

ŞİRKETLER GRUBU bünyesinde MERİH SAVUNMA

SANAYİ VE TİCARET AŞ’nin kurulması ile yapısal

değişikliğe gidilmiştir. Şirketin merkez ofisi İvedik OSB’de

kurulmuştur.

KALİTE BELGELERİ VE SERTİFİKALAR

➢ ISO 9001:2015

➢ ISO 14001:2004

➢ EN 81-58

➢ EN 81-20 / EN 81-50

➢ TSEK KAT VE KABİN KAPISI

➢ TSEK KABİN

➢ TURQUM ÜRÜN UYGUNLUK BELGESİ

➢ MARKA TESCİL BELGELERİ

➢ C-01 | B-01 KİLİT SERTİFİKASI

➢ C-01 | B-01 E30 YANGINA DAYANIKLILIK

➢ C-01 | B-01 EI60 YANGINA DAYANIKLILIK

➢ YERLİ MALI BELGELERİ



• Faaliyet Alanlarımız
Savunma Sanayi
Otomotiv Yan Sanayi
Medikal Sanayi
Elektrik- Elektronik Sanayi
Telekomünikasyon-Sinyalizasyon Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri (GES-HES-RES)

• Hakkımızda

“MESSAC” kurucu ortakların 25 yıllık tecrübelerini birleştirme kararıyla 
2014 yılında faaliyete geçmiştir. 25 yıllık birikimin kazandırdığı; bilgi, 
deneyim ve enerji ile savunma sanayi, otomotiv yan sanayi, medikal 
sanayi, elektrik-elektronik sanayi, telekomünikasyon-sinyalizasyon 
sistemleri, yenilenebilir enerji (GES-HES-RES) sistemleri alanında ulusal 
ve uluslararası piyasalarda yarı mamul yassı çeliklerin, boru ve profillerin 
kalite proseslerine uygun şekilde temin edilmesi, tasarımlarının 
yapılması, son teknoloji makineler ile işlenmesi, anlaşmalı dış tedarikçiler 
ile talaşlı imalat, yüzey işlemlerinin yapılması ve montajı konusunda 
faaliyet göstermektedir.

• Hizmetlerimiz

Lazer Kesim

Punch Kesim

Giyotin Kesim

Abkant Pres Büküm

Silindir Büküm

Kaynak

Ar-Ge & Tasarım

Pres Baskı Bağlantı Elemanları Uygulamaları

Hidropnömatik Bağlantı Elemanları Uygulamaları

Saplama Kaynak Uygulamaları (Şok Vida)

Kaplama - Elektrostatik Toz Boya - Yaş Boya

• Belgelerimiz

1. ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemi

2. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

3. ISO 45001:2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi



Mesan 1991 yılında kurulmuş saha güvenliği ve trafik güvenliği
alanında faaliyet gösteren bir mühendislik, Ar-Ge, entegrasyon ve üretim şirketidir.
Kurulduğu günden beri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev kritik cihaz
ve sistemler sağlamaktadır.

Mesan, mayın ve EYP ile mücadelede, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, mayın dedektörü, eyp
dedektörü, dedektör eğitim sistemleri, koruyucu teçhizatları milli ve özgün olarak
sunmaktadır. Mesan aynı zamanda Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri ile
Karayolları ve Belediyelere hız tespit ve trafik istatistik sistemleri üretmektedir.

Savunma ve Trafik Güvenliği alanlarında ÖZGÜN ürünler tasarlayıp 
üreterek; GÜVEN ve YENİLİKÇİ kavramların vücut bulduğu, Ulusal ve uluslararası pazarda 

memnuniyetle kullanılan yarattığı değerler ile sürdürülebilirliğini koruyan alanında lider bir 
teknoloji firması olmak.

“İŞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ” inancı ile Saha ve Trafik Güvenliği alanlarında; “ÖNCE 
İNSAN” felsefesi ile çalışanları için değer yaratmak, Türkiye’de ve Yurt dışında güvenilir ve 

daima gelişen bir marka olarak var olmaktır.



Mescioğlu Mühendislik firması 1984 yılında kurulmuştur. Firmamız harita, 
mühendislik hizmetleri, karayolları projelendirme ile fotogrametri, 
demiryolu, karayolu ve altyapı müşavirlik ve kontrollük hizmetleri 

alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu güne kadar ihale edilmiş en büyük iş (Kulu Ayr. - Aksaray - Ereğli Ayr. -
216 Km) dahil Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bir çok proje yapmış olan 

MESCİOĞLU, köprü, viyadük ve tünel işlerini de kapsayan karayolu 
projelerinde edindiği tecrübe ile son 10 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından ihale edilen ve hayata geçirilen şehir içi trafik 
düzenleme ve kavşak projelerinin %70'ine imza atmıştır.

MESCİOĞLU, başarıyla tamamladığı Türkiye'nin İlk Hızlı Tren 
Müşavirliği olan Ankara (Esenkent) - Eskişehir Demiryolu Rehabilitasyon 

Projesi Proje ve Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmeti İşi, Adana 
Hafif Raylı Sistem Projesi ile yapım müşavirliği kapsamında gerek altyapı 

gerekse üstyapı müşavirliği konusunda deneyim kazanmıştır.

Firmamız ülkemizde önemli gereksinimlerden biri olan ulaşım master
planlaması, su kaynakları yönetimi projelerinde de referansları ile çok 

disiplinli mühendislik çalışmalarında örnek projelere imza atmıştır. 

Ülkemiz fotogrametri potansiyelinin (iş-işgücü) %80'i (Nisan 2014 itibari 
ile) firmamız taahhüdünde gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak İstanbul 

İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli 
Revizyon Halihazır Harita ile 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim 
İşi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları ve Yakın Çevresi İçinde 
1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Vektör ve 1/5000 Ölçekli Ortofoto

Haritaların Üretilmesi projeleri gösterilebilir.

Hizmet verdiğimiz alanlarda teknik kabiliyetimiz, kalite sistemimiz ve 
güvene dayanan hizmet kültürümüz ile ihtiyaç sahiplerinin aklına gelen 
ilk firma olarak, hizmetlerimize müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 

tutmak hedefi ile devam etmekteyiz.



Messav Savunma 2015 yılında Ostim OSB' de faaliyetlerine başlamıştır. 

Savunma ve Medikal Sanayi alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan Messav

Savunma talaşlı imalat konusunda uzman kadrosu ve tecrübeli kalite ekibi ile 

ürün yelpazesini genişletmekte ve savunma sanayinin önde gelen firmalarında 

olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Messav Savunma müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini her zaman en önde 

tutmayı kendisine ilke edinmiştir.



Kurumumuz TÜRKAK tarafından EN ISO/IEC 17025 kapsamında 65 testten Akredite 
edilmiş bir Test Laboratuvarına haizdir. Laboratuvarımız bağımsız, tarafsız ve devamlı 

kendisini geliştiren laboratuvar alt yapısı ile bitmiş ürünler, Ar-Ge ürünleri ve 
Organik kaplamalar üzerinde gerçekleştirdiği Korozyon testleri, Çevresel testler ve 
Mekanik dayanım testleri ile ülkemiz de faaliyet gösteren Otomotiv, Beyaz Eşya, 

Savunma Sanayi, Havacılık, Genel Endüstri, Metal, Boya ve üretim yapan tüm sanayi 
firmalarına Test amacıyla yurt dışına gitmelerine gerek kalmaksızın, Uluslararası 

geçerliliği olan test raporları ile istedikleri kalite veya uygunluk belgelerini alarak, 
gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışı pazarlarda kendilerine yer bulmalarına yardımcı 

olmaktadır.

ASKERİ STANDARTLARA UYGUN ÖZEL BAKIM KİMYASALLARI ÜRETİMİ 
Firmamız yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları ile de TÜBİTAK’dan Ar-Ge desteği almaya 

hak kazanarak Ülkemizde üretilemeyen ve yurt dışından temin edilen aşağıdaki 
standartlara haiz bazı bakım kimyasallarını üretmeyi, Havacılık Sanayimiz başta 

olmak üzere kendi Savunma Sanayimize tedarikçi olmayı başarmıştır.
ALKALİ PAS GİDERİCİ                                             ( SAE AMS 1380A Type I  )
SICAK TANK TİP BOYA SÖKÜCÜ                           ( MIL-PRF-83936 C )
JEL TİP BOYA SÖKÜCÜ                                           ( MIL-R-81294 D , TYPE 1, CLASS 2A )
İNHİBİTÖRLÜ KOROZYON GİDERİCİ                    ( MIL- C-10578 D Type III ) 
PARÇA YIKAMA MAKİNALARI İÇİN TEM. KİM. ( MIL-PRF-29602 )



1993 yılında Ankara Sanayisine Isıl İşlem hizmeti vermek amacıyla 
Ostim’de kurulmuştur.
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• Vakum Sertleştirme

• Brazing

• Sementasyon

• Islah

• Nitrürasyon

• Normalizasyon

• İzotermik Normalizasyon

• Sıcak İş Takım Çelikler i 

• Soğuk İş Takım Çelikleri 

• Meneviş

• Gerilim Giderme

• Yumuşatma

• Yaşlandırma 

• Siyahlaştırma

• İndüksiyon 

• Alüminyum Alaşımları

Ankara ve çevre illerde önemli müşteri portföyüne sahip olan firmamızın bünyesinde 
çok amaçlı hizmet veren bir kalite kontrol laboratuvarı vardır. 

Konusunda uzman bir kadroya sahip olan firmamız, sanayinin her 
sektörüne Isıl İşlem ve Malzeme Seçimi konusunda eğitimler de vererek 
ısıl işlem bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

www.metalurjiakdag.com.tr info@metalurjiakdag.com.tr

1201 sokak No: 51-53-55 Ostim – ANKARA / TÜRKİYE

Tel : + 90 312 354 20 87   Faks : + 90 312 385 31 11

METALURJİ AKDAĞ

ISIL İŞLEM

Ülke çapında ısıl işlem hizmeti veren Metalurji Akdağ Isıl İşlem, teknolojik ekipmanları 
ve teknik personeliyle başta Savunma Sanayi ve Otomotiv Sanayi olmak üzere 

Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının öncelikli tercihi ve çözüm ortağıdır.

http://www.metalurjiakdag.com.tr/
mailto:info@metalurjiakdag.com.tr




185

Firmamız 1990 Yılında Bursa'da kurulmuştur, Kobi 
kapsamında bir aile firmasıdır.M.F.K. Makina Havacılık, 

Savunma ve Otomotiv sektörlerine proje bazında çalışmalar 
yapmaktadır. Aslen Hassas ve Büyük Ebatlarda  Takım,Kalıp 

fikstür ve makinaların tasarım imalat ve yerinde kurulum 
hizmetini vermektedir. Sektör ana yüklenici firmalara milli 

ve özel projeler de anahtar teslim ürün ve hizmetler 
sunmaktayız.

TAİ ile Hürkuş, Anka, Atak, Genel Maksat, Özgün Helikopter, 
JSF, A400M, Airbus, Boing, Bombardier, projelerinde 

firmamız  Stratejik tedarikçi olarak yer almıştır.

Otokar ile Altay Tank projesinde 
FNSS ile SYHK 

Avrupa da Havacılık sektöründe ana  tedarikçi firmalar ile 
birçok projede yer almış ve halen çalışmalar devam 

etmektedir



1980 yılında kurulan Mikron Makina  , Savunma , Havacılık , 
Otomotiv, Ziraat Makinaları ve Ekipmanları ile Medikal 

Sanayinin önde gelen yerli ve yabancı firmalarıyla talaşlı 
imalat alanında birçok  projede yer almaktadır.

Mikron Makina olarak 2 farklı yerleşkemizde 83 adet 
tezgahımızla , yaklaşık 130 personelimiz ile birlikte 

müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına rekabetçi 
koşullarda , yerli sermaye ile üretmeye ve yeni yatırımlar 

yapmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin Havacılık sektöründe ciddi başarılara imza atan 
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’nin talaşlı imalat 
alanına giren ürünlerin üretiminde yer alan firmamız son 

yıllarda BOEING,HÜRKUŞ, BOMBARDIER, AIRBUS 
projelerinde uçan parçalar üretiminde yer almaya devam 

etmektedir.

Ülkemizin en büyük savunma  elektroniği kuruluşu olan 
Aselsan A.Ş ile mekanik parçaların ve hassas mekanik 

parçaların imalatı sürecinde yer almak bizler için çok büyük 
önem arz etmektedir.

Tubitak Uzay A.Ş. ‘nin Göktürk ve Rasat Uydu projelerinde 
ürettiğimiz parçalarımızla yer almış ve değerli milli 

projelerde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Mikron Mühendislik  Ağaç İşleri Sanayi Sitesi
1376. Sokak No:28 İvedik/ANKARA/TURKİYE 
adresinde 1400m2 alan üzerine yerleşik olup, 

havacılık ve savunma sanayisi firmalarına demir 
alaşımları veya demir içermeyen alaşımlar 

üzerine akımlı ve akımsız kaplamalar, kimyasal 
dönüşüm kaplamaları, eloksal, boya ve 
tahribatsız muayene alanlarında hizmet 

vermektedir. 

İkinci işletme ise Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi
591. Sokak No:1 İvedik/ANKARA/TURKİYE 

adresinde .600m2 alan üzerine yerleşik olup, 
havacılık ve savunma sanayi firmalarına demir 

içermeyen alaşımlar üzerine, kimyasal dönüşüm 
kaplamaları, eloksal, ve boya alanlarında hizmet 

vermektedir. NADCAP kimyasal prosesler ve 
tahribatsız muayene ve AS-9100 kalite 

belgelerine sahiptir.

Boeing Sıkorsky, GE, Agusta, Lockheed Martin, 
Airbus Helicopters, Airbus, Northrop Grumman, 
KAI, Bombardier firmaları tarafından tahribatsız 

muayene, kaplama , boya ve markalama 
konusunda onaylı tedarikçisidir.



Mikro-Tasarım mikro-elektronik 
devreler ve sistemleri için tasarım ve 

Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak amacı 
ile Kasım 2008’de ODTÜ-Teknokent
bünyesindeki ODTÜ-MET Alanında 

faaliyetlerine başladı. 

Siparişe özel karışık-sinyal entegre 
devre tasarım servisi sağlamaktadır ve 

gelecek ürünler için araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 

Okuma devre tasarımının ötesinde 
bilimsel ve endüstriyel uygulamalar 

için çeşitli bantlarda çalışan 
görüntüleme sensörleri

geliştirmektedir



MILMAST’ın ardındaki isim olan FİGES AŞ, özellikle uzun 
fiber boylarına sahip kompozit yapıların analizleri için 40 

yılı aşkın önemli teknik altyapı ve tecrübeye sahiptir.

Ürünün testleri sırasında her bir sistem için ayrı ve özel 
olarak fiber kompozit yapılar tasarlanmış ve sonuçlar 

analiz edilmiştir. MILMAST, teknolojiye ve bilime kendisini 
adamış tecrübeli bir ekibin eseridir. MILMAST, yenilikçilik 

ilkesiyle de sürekli iyileştirilmeye devam edecektir.

Misyonumuz, “Teleskopik Yükseltme Sistemleri” 
alanında, ileri mühendislik çalışmalarını barındıran özgün 

çözümler sunarak, kaliteli, yüksek teknik performanslı, 
güvenilir, rekabetçi ve yaygın entegre lojistik destek 
servisi ile uluslararası çözümler sağlayan bir firma 

olmaktır.

Vizyonumuz, ‘Teleskopik Yükseltme Sistemleri” alanında, 
ileri mühendislik çalışmaları ve %100 yerli çözümleri ile 

performansını ispatlamış, yurt içi pazarda lider, 
uluslararası pazarda önde gelen firmalar arasında yer 

almaktır.



MinaTech Makina Mühendislik kaliteyi sadece “parça ölçmek” olarak algılayan bir yapıyı
kabul etmeyip, kalitenin bir şirket politikası olması gerekliliğinden yola çıkarak
ürünlerinde, üretiminde, müşterileri, çalışanları ve sosyal çevresi ile olan
münasebetlerinde, çevreye de duyarlı olarak toplam ve sürdürülebilir bir kalite kavramını
benimsemiştir.

Kalite dahilinde sadece ürün kısmını içeren ve zaten olmazsa olmaz olan ölçü denetimleri
ise iklim kontrollü laboratuvar ortamında CMM ve diğer ölçüm cihazları kullanılarak
yapılmaktadır.



Müşteri ihtiyaç ve isteklerini en iyi biçimde belirleyerek, buna uygun ürünlerin Talaşlı 
üretim, fason yedek parça üretimi, Ürün kalitemiz ile müşteri memnuniyetini 
sağlamak, Çalışanlarımız, Tedarikçilerimizle, birlikte; karşılıklı işbirliği ve güven 

içersinde çalışarak verimliliğimizi artırmak. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını, şirket 
kültürümüzün temeli olarak görmek, Kaliteyi şirketimiz için ulaşılan ve korunan bir 
düzey değil, yenilenen ve geliştirilen bir hedef olarak görmek, Kaliteyi şirketimiz ve 

kendimizin geleceğinin penceresi olarak görmek, Firmanın en değerli kaynağını insan 
olarak kabul etmek.



Kurulduğu günden beri makina ve döküm sektörüne hizmet eden 
Modelsan Model Makina'nın felsefesi "kaliteli ürün ile müşteri 

memnuniyetini birleştirmektir."

Kendi alanında en kaliteli ürünlerin imalat ve satışını 
gerçekleştirirken, müşterilerimize beklentilerinin ötesinde bir 

hizmet sunan saygın ve güvenilir bir firma olmak için çalışıyoruz.

Sürekli gelişen ürün yelpazemiz, insana ve teknolojiye 
yatırımlarımız ile sektörümüzdeki liderliğimizi sürdürmektir.



MUSA Plastik ve Sanayi Şirketi olarak 1997 yılından, bugüne kadar plastik 
üretimi yapmaktayız.

Fabrikamızda her türlü plastik kalıp ve plastik enjeksiyon baskı imalatı ayrıca 
zamak alüminyum enjeksiyon metal pres kalıpları yapılmaktadır.

Firmamız kısa süre içinde yurt içi ve yurt dışında birçok üretici için tedarikçi 
konumuna gelmiştir.

Bünyesinde gerçekleştirdiği AR-GE kalıp tasarımı ve üretimi kabiliyetleri ile 
müşterilerine genişleyen bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaya devam 

etmektedir.

AS9100 , ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001 Sertifikalarına sahip 
olan firmamız, müşteri memnuniyetini önde tutmaktadır.



MÜSAN, 1976 yılında kurulmuştur. Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4550m²'si kapalı, 9227m² alanda 
özel makine, sınai tesis ve teçhizatların,tasarım, dizayn ve detay imalat projelerinin hazırlanmasıi imali, 
montajı ve işletmeye alınması konularında ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer yaratarak katkıda 

bulunmak amacı ile tamamen Türk mühendis ve işçisinin alınteri emeği ile mühendislik, müşavirlik ve imalat 
hizmetleri vermektedir.

MÜSAN MAKİNE: MÜSAN, kendi geliştirdiği özel makinalarının imalatının yanında yanında Savunma 
Sanayimiz ve Türk Ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda SSM ve FNSS'e Askeri standartlara uygun özel makina 
ve teçhizat, Motor Soğutma Fanı ve Dişli Kutusu (Cooling Fan & Gear Box Assy.), Sis Havan Sistemleri Komplesi 

(Grenade Launcher Assy.), Akü Kutusu (Battery Box Assy.) gibi ünitelerle 800'den fazla çeşit, mekanik, 
alüminyum ve çelik, kaynaklı, Zırhlı Araç ve Tank parçaları imal etmektedir.

MÜSAN MÜHENDİSLİK: MÜSAN Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1976 yılında özel makine ve sınai 
tesislerin dizayn, detay imalat ve projelendirme işleri için Ankara’da kurulmuştur. MÜSAN Mühendislik 

firması; Askeri Birlikler için Özel Amaçlı Elektrikli ve Dizel Araç Tasarımları, Ultrasonik temizleyiciler, elektronik 
ölçme ve test ekipmanları, elektromekanik bant kantarları, elektromekanik kontrol ölçme cihazları, 

programlanabilir elektronik kantarlar ve sabit kantarları ile tüm Türkiye’de 400’ün üzerinde referansı ile 
önemli bir yer tutmaktadır.



SERTİFİKALARIMIZ
ISO9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
OHSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ
ISO14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
MİLLİ GİZLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ
NATO GİZLİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ

TASARIM KABİLİYETLERİMİZ
Mil-Spec kablo takımlarının tasarım ve malzeme seçimi askeri şartnamelere
uygun olarak yapılır. Müşteri isterleri de temel alınarak uzman
mühendislerimiz ile aşağıda belirtilen ürünlerin tasarımı yapılabilmektedir.
Birim İçi Analog Kablaj Tasarımı
Birimler Arası Sistem Kablaj Tasarımı
Data Kablaj Tasarımı
RF Kablaj Tasarımı

ÜRETİM
Uzman teknik kadromuz tarafından takım kablo üretimi, elektromekanik montaj ve 20GHz’e kadar
çalışan faz eşlenik RF kablo üretimi yapılmaktadır.
Kablo tesisatı üreten bir şirket olarak, tüm operatörlerimiz IPC-A-610 (ACCEPTABILITY OF ELECTRONIC
ASSEMBLIES), IPC/WHMA-A-620(REQUIREMENTS AND ACCEPTANCE FOR CABLE AND WIRE HARNESS
ASSEMBLIES) VE IPC-J-STD-001(REQUIREMENTS FOR SOLDERED ELECTRICAL AND ELECTRONIC
ASSEMBLIES) eğitimlerini almış, alanında uzman kişilerdir. Personelimiz, maliyetleri düşürmek, teslim
sürelerini azaltmak ve yüksek kaliteyi korumamızı sağlamak için yıllık olarak eğitime tabi tutulur.
Standartlara uygun üretimimizde düşük maliyet ve yüksek kaliteyi garanti etmekten mutluluk duyarız.



Nero Endüstri Savunma Sanayi A. Ş. 2009 yılında Makine 
Mühendisi Alican Ökçün tarafından Savunma Sanayii’ne yerli 
sistem çözümleri ve mevcut sistemleri yerlileştirme amacıyla 

İstanbul Türkiye’de kurulmuştur. Kurulduğundan bu yana; yerli 
tasarım ve çözümleriyle Türk Savunma Sanayii, yurtdışı ve 

yurtiçi özel sektörde birçok AR-Ge projesi ve sistem çözümü 
sunmuştur. 

Firmamız yerli üretim imkanı sayesinde hızlı tedarik ve prototip 
üretimi ile askeri sistem uygulamalarına komple sistem 

çözümleri sunmaktadır. Askeri dual, mobil, uzaktan komuta 
jeneratörler, motor, personel, lastik gibi bölmelere yerleştirilen 

infilak bastırma tüpleri, optik ultraviyolet ve kızılötesi 
dedektörler, optik kontrol dedektörleri, yangın söndürme ve 

infilak bastırma sistemleri için kontrol kutusu ve gerekli yazılım 
algoritmaları, güç kablo tamburları, alternator ve ilave güç 

sistemleri, araçüstü güç dağıtım sistemleri, kimyasal biyolojik 
radyoaktif nükleer mobil korunma 

sistemleri ve birçok yeni Ar-Ge projeleri ile gelişimine devam 
etmektedir. 

Almanya, Ukrayna, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri,  Katar, 
Umman, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi  ülkelere 

ihracatlarımız da bulunmaktadır.



ISO/TS 16949 Belgesi 
Sahibidir

1992 Yılında, otomotiv ve yan sanayilerinin ısıl işlem gereksinimlerini karşılamak üzere 
kurulmuştur.
İlk gününden kalite sistematiğini uygulamış ve geliştirerek önce QS9000 daha sonra ISO/TS 
16949 belgesine sahip olmuştur.

Açıklık

Eğitim

Fosfat Kaplama
İnternetten Ulaşım

İzleme

İnsan Hatasını
En Aza İndirme

Raporlama

İstatistiksel Proses
Kontrol

İş Güvenliği

Otomasyon



NORMMED, sektörde yaklaşık 20 yıllık deneyimini 2011 yılında üretime aktarmış, Ankara 
İvedik OSB de teknolojik ve modern bir fabrika kurarak üretime başlamıştır. Sektördeki 

piyasa tecrübesini ve bilgi birikimini üretim alanında kullanarak yeni tasarımlara yönelik 
üretim kabiliyetini dünya standartlarındaki fabrika organizasyonuyla fiziksel şartlarını 

değerlendirmiştir. Fabrika alt yapısında geleceğe yönelik planlama yaparak makine parkını 
oluşturmuştur.

• Talaşlı İmalat
• Mekanik Üretim
• Montaj



Hizmet Alanları:
YAPISAL MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİMİZ
1- Mukavemet Analizleri
2- Titreşim Hesaplamaları
3- Topoloji ve Parametrik Optimizasyon
4- Kinematik Mekanizma Analizleri
5- Yorulma (Fatigue) Analizleri ve Ömür Hesaplamaları
6- Metal Şekillendirme Analizleri
7- Çarpma, Düşme ve Şok analizleri
8- Patlama Analizleri
9- Kök Neden Analizleri
AKIŞKANLAR MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİMİZ
1- Aerodinamik Analizler
2- Hidrodinamik Analizler
3- Turbomakina Tasarım ve Analizler
4- Isıl Tasarım ve Analizler
5- Aero / Hidroakustik Analizler
6- Reaksiyonlu Akış Analizleri
7- Dinamik Sistem Analizleri
8- Parçacıklı Akış Analizleri
9- Serbest Yüzeyli Akış Analizler
10- İç Ortam Havalandırma Analizleri
11- Çevresel Akış Analizleri
12-Polimer İşleme Analizleri

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİ
1- 3-B Tam-Dalga EM Analizleri
2- Güç elektroniği ve Sistem Modelleme Simülasyonları
3- Anten ve Anten Yerleşim Analizleri
4- RF/Telekom Devre/Sistem Simülasyonları
5-Güç ve Sinyal Bütünlüğü Analizleri
6- Yıldırım Analizleri
7- Elektromekanik Bileşenlerin ve Sistemlerin Analizleri

OPTİK MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİMİZ
1- Optik Analizler ve Optik Tasarım Dogrulama
2- Optik Parça Tasarımları, Validasyonları, Sanal Prototip ve 
Optimizasyon
3- Materyal ve Texture Optik Performans Etkileri ve 
Yorumları
4- UV Isık Analizleri, Optik Parça Tasarımları ve 
Optimizasyonları
5- Görsel Ergonomi, Yansıma ve Parlama Testleri
6- HUD (Head-Up Display) Tasarım, Analiz ve 
Optimizasyonları
7- Sanal Gerçeklik ve Ürün Deneyimi
8- Kamera, Sensör, Radar, Lidar Analizleri ve Yerlesimleri
9- Araç Simülatörü, Sürüs Testleri, Otonom Araç Testleri
10- Ürün Fotorealistik Görsel Çıktıları ve Buna Baglı
Aydınlatma Performansları
11- Çoklu Fizik Analizleri ve Optik Etkileri
Temsilcisi Olunan Ürünler:
Ansys, Rocky DEM, Flownex, Deform, Dynaform, Synmatrix, 
Endurica, Bentley

Savunma Sanayi, Otomotiv, Turbomakina, Beyaz Eşya gibi AR-Geveya ürün geliştirm yapan tüm sektörlerde 
bilgisayar destekli analiz, simülasyon, optimizasyon ve ürün doğrulama hizmetleri (Yapısal analizler (FEA), 
Akışkanlar Mekaniği Analizleri (CFD), Elektromanyetik Analizler, Gömülü Yazılımlar, Optik Tasarım ve 
Analizler, Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği



Odak Arge ve Teknoloji Merkezi A.Ş., Şubat 2020 itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluş amacı; savunma sanayi, havacılık ve

akıllı şehir teknolojileri (trafik, aydınlatma, enerji) alanlarında Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yürütmektir. 2400 m2 alana, 20 teknik

personele, 2 tescilli markaya, 3 internet bilgi portalına sahip ve ASO, OSSA üyesi olan Odak Arge Merkezi, ISO 9001:2015 belgelidir.

Elektronik kapsamındaki yeteneklerimiz: Sistem / alt sistem gereksinim belirleme, tasarım ve geliştirme, çok katlı elektronik kart

tasarımları, güç elektroniği devre tasarımları, gömülü sistem tasarım ve geliştirme, prototip ürün / sistem üretimi, test ve

optimizasyon. Yazılım konusundaki yeteneklerimiz: Merkezi yönetim ve telemetri yazılımları, görüntü işleme ve yapay zeka

algoritmaları, web tabanlı yazılımlar ve masaüstü / mobil uygulamalar, veri tabanı uygulamaları. Mekanik kapsamında

yeteneklerimiz: Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve imalatı, kauçuk kalıp tasarımı ve imalatı, yüksek basınçlı alüminyum kalıp tasarım

ve imalatı, sac şekillendirme (delme, kesme, bükme, sıvama vb.), endüstriyel model tasarımı. Savunma alanındaki çalışmalarımız:

Sistem, alt sistem tasarım ve doğrulama, uzaktan denetim sistemleri, araç/nesne tespit ve takip sistemleri. Havacılık alanındaki

çalışmalarımız: Aviyonik sistemler, olay algılama sistemleri, otonom sürüş sistemleri, derin öğrenme ve makine öğrenmesi

algoritmaları. Akıllı Şehir alanındaki çalışmalarımız: Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS-ITS), dinamik kavşak yönetimi, akıllı aydınlatma

sistemleri, hız / plaka ve araç tespit sistemleri, ultrasonik ölçüm teknolojileri, kablosuz veri toplayıcılar, uç sensör birimleri (NB-IoT,

LoRa), enerji analizörleri, enerji kalite ölçüm sistemleri.

Susuz Mah. Dempa Cad. No: 13  Susuz, Yenimahalle / Ankara
+90 (312) 244 ODAK (6325)

www.odakarge.com - info@odakarge.com

http://www.odakarge.com/
mailto:info@odakarge.com


Bir ÖSAK Şirketler Grubu iştiraki olan Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş, 
2011 yılında, Savunma ile Havacılık sektörlerinin ihtiyacı olan ileri 
teknoloji ürünü kompozit parçaların tasarımı, analizi, üretimi ve 

entegrasyonu konusunda ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kuruldu.

ODAK Kompozit Teknolojileri, karbon fiber ve epoksi reçinelerden oluşan 
kompozit yapılar konusunda uzmanlaşmıştır. Çeşitli form ve 

geometrilerde, farklı kalınlıklarda, hafif ve dayanıklı kompozit plakaları, 
profilleri, boruları, takviyeli sandviç yapıları (nomex, alüminyum, 

kompozit honeycomb ya da köpük vb. malzemeler ile) farklı proseslerle 
üretebilmektedir. Ayrıca teknik gereksinimlere uygun parça ve kalıp 

tasarımı, kompozit üretimine uygun şekilde tasarım revizyonu, 
tasarımların sonlu elemanlar yöntemiyle analizi ve optimizasyonu 

konularında hizmet vermektedir.

Firmamız tarafından sağlanan hizmetler:
Müşteri isterlerine uygun tasarım ve analiz faaliyetleri

Çeşitli yöntemlerle kompozit parça üretimi
Ürün Uygunluk Testleri ve Tahribatsız Muayene

Boya
Montaj – Alt Montaj

Model ve kompozit kalıp üretimleri
Hassas toleranslarda metal parça ve kalıp üretimleri

Çeşitli aparat ve fikstür tasarım ve üretimleri



Başlıca kuruluş ve faaliyet amacı, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar ve Avrupa 
Birliği başta olmak üzere hibe sağlayıcı tüm ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik proje 

hazırlamak ve yürütmek olan ODS Danışmanlık, zamanla faaliyet alanlarını genişletmiş olup 
halihazırda adını hazırlamış olduğu fizibilite raporları, düzenlediği eğitimler ve sunduğu kurumsal 
gelişim danışmanlık hizmetleriyle duyurmaktadır. Ar-Ge projelerinden sosyal projelere geniş bir 

yelpazede kazanılan proje kültürü, ODS Danışmanlık’ın yeni girişim alanlarında da oldukça başarılı 
olmasını ve hizmet sunulan kurumların yapılan çalışmalardan memnun kalmalarını sağlamıştır.

ODS Danışmanlık, 2014 yılı itibariyle (2011-2013 yılları arasında) TOBB, AllWorld Network ve TEPAV 
işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 yarışmasına göre, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 
arasında 25. sırada yerini almıştır. ODS Danışmanlık tarafından elde edilen bu derece, kollektif bir 

çalışmanın, işbirliğinin, ekip ruhunun ve özverili çalışmaların sonucudur.

ODS Danışmanlık, üstlendiği tüm görev ve sorumlulukları titiz bir şekilde ele alarak öncelikle 
müşteri istek ve beklentilerini dikkate almakta, bu kapsamdaki Dünya ve Türkiye’deki iyi örnekleri 

incelemekte ve talep edilen çalışmayı en iyi şekilde yerine getirmektedir.



2018 Yılında Faaliyete geçmiştir. 4 faaliyet kolu 

bulunmaktadır. Hassas Tarım, İnsansız kara araçları, 

Yazılım ,Havacılık .Ostim Teknopark yerleşkesinde 

faaliyet göstermekteyiz.

Geleceğin vazgeçilmez teknolojisi olan,

insansız sistemler bizim ana iş kolumuzdur.

Bu kapsamda Silahlı kuvvetlerimiz için 

insansız kara sistemleri üretmek bizim ana hedefimizdir. 

Bu Kapsamında Orta Sınıf (500 kg – 2000 kg) ve 

Ağır Sınıf (2000 kg ve Üstü) İnsansız Kara Araçlarını 

Tasarımdan Üretime AR-GE Faaliyetlerini 

Gerçekleştirmekteyiz.

Hassas Tarım Teknolojileri kapsamında, kendi 
ürettiğimiz VTOL (Dikine İniş ve Kalkış Yapabilen) 

Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı ile ;
Bitki sağlığı haritası çıkarmak (NDVI, Toprak 

Sıcaklık, Toprak Nem, Toprak Tuzluluk, Toprak 
Nemlilik)

Rekolte tespiti
Doğru Gübre dağıtımı tespiti yapmak ana 

hedefimizdir.

Yazılım Alanında, Uzman 

Kadromuz (ITIL Sertifikalı) ile 

Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yazılımları (ITIL Tabanlı CRM ve 

Risk Analizi Yazılımları), Silahlı 

Kuvvetlerimiz 

ve Savunma Sanayi için Askeri 

Yazılımlar Yapmaktayız.

Havacılık ve Uzay Alanında İki 

Ana Hedefimiz Vardır. Birincisi,

Hassas Tarım Teknolojileri 

Alanında Kullanılmak Üzere 

Kendi Yerli VTOL Tarzı İnsansız 

Hava aracımızı Üretmek ve Bu 

İnsansız Sistemlerimizin 

İletişiminin Güvenliğini Sağlamak 

için Uzaya KÜP UYDU 

fırlatmak.

Geleceğin vazgeçilmez 

teknolojisi olan,

insansız sistemler bizim ana iş
kolumuzdur.

Bu kapsamda Silahlı 

kuvvetlerimiz için 

insansız kara sistemleri üretmek 

bizim ana hedefimizdir. Bu 

Kapsamında Orta Sınıf  (500 kg 

– 2000 kg) ve Ağır Sınıf  (2000 

kg ve Üstü) İnsansız Kara 

Araçlarını Tasarımdan Üretime 

AR-GE Faaliyetlerini 

Gerçekleştirmekteyiz.



VİZYONUMUZ
OKAS ENDÜSTRİYEL YÜZEY İŞLEM'in vizyonu; metal yüzey işlem 

sektöründe, savunma ve havacılık sanayisinde kaliteli ürünleri, zamanında 
teslimatları, müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş personeli ile 

kendini sürekli gelişmeye odaklamış örnek ve lider kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ
Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı 
ve bu kuralları harfiyen yerine getiren; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki 

içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren 
dinamik bir organizasyon olmak.



OSTİM OSB 1182. SK. NO:32 
ANKARA/TÜRKİYE
+90-312-354 05 76  info@optiktorna.com
www.optiktorna.com

OPTİK TORNA 1959 yılından bu yana savunma,
medikal, otomotiv ve elektronik sektörlerine yan 

sanayi olarak hizmet vermektedir. 50 yılı aşkın tecrübe 
ve bilgi birikimiyle özellikle son yıllarda hızlı bir 

yükseliş gösteren savunma sanayi
sektöründe yer almaktadır. 

Sektörün önde gelen kuruluşlarından ASELSAN, 
TUSAŞ, ROKETSAN, MİKES gibi firmaların alt 

yüklenicisi olarak hizmet verilmektedir. 

Ar-ge faaliyetlerini
yurtiçinde üretimi yapılmayan veya uygun kalite 

yakalanamayan ürünler üzerinde yoğunlaştıran firma 
bugüne kadar birçok ürünün millileştirilmesinde görev 
almıştır. ISO9001:2008 kalite yönetim sertifikası sahibi 
olan firma müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır.

mailto:info@optiktorna.com


Orion Havacılık Makine Metal Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 
havacılık ve savunma sanayi ihtiyacı olan talaşlı imalat 

parçalarının ve yer destek ekipmanlarının üretimini 
yapmak  üzere 2015 yılında Genel Müdür Ömer KUMTEPE  

tarafından kurulmuştur.

2015 yılından beri havacılık kalite sistemi standartlarında 
çalışan firmamız Ağustos 2016 tarihinde TUSAŞ Onaylı 

tedarikçisi olmuş ve  Ekim 2016 tarihinde AS9100C  
havacılık kalite belgesini almıştır. Müşteri memnuniyetini 

her zaman önemseyerek, zamanında teslimat ve 
kaliteden ödün vermeden ,sürekli iyileştirme ve  eğitimi 

hedef edinerek deneyimli personeli ile müşterilerine  
boya kaplaması yapılmış bitmiş ürün teslimatı yapmaya 

devam etmektedir. 

Orion; havacılık ve savunma sanayi sektörü  ihtiyacı olan 
parçaların üretimi için  özel  üretilmiş yüksek devirli (20000 ve 
40000 d/d), tek bağlamada istenilen boy ve şekillerde  tutma 

payı firesi vermeden kesim yapabilen 3 adet  CNC profil işleme 
tezgahı, Mazak 10 MS C eksenli CNC torna tezgahları ile talaşlı 

imalat yapılmakta ve 1500*900*800  Dea Advantage üç boyutlu 
CMM ölçüm tezgahı ile  yapılan üretimin kalitesi  kontrol altında 

tutulmaktadır.





Vakfımız;

OSTİM başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin;

Yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması için, eğitim, araştırma, geliştirme,

yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği eko sistemini oluşturmak;

Üyeleri arasında ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve

Ostim’in maddi ve manevi emanetlerinin ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan

organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla 1993 yılında OSTİM Kooperatifi tarafından

kurulmuştur.

Bölgesel ve Sektörel Kalkınma Hedefleri çerçevesinde;

•İşletmelerin ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman yetiştirilmesi için eğitim ve uygulamalı eğitim programları

düzenlemek, bu amaca yönelik eğitim kurumları orta, lise, yüksekokul, ileri teknoloji enstitüsü, fakülte,

üniversite ve yardımcı kuruluşlar gibi her türlü düzeyde okullar, eğitim öğretim kurumları kurmak,

devralmak, işletmek, eğitim programları düzenleyen üniversite ve yurtiçi, yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği

kurmak, maddi ve manevi olarak desteklemek, öncelikle ekli listede yer alan bağışçıların belirlediği kişilere

vakıf burs yönetmeliği çerçevesinde burs vermek,

•Yenilikçi ve teknoloji tabanlı rekabet odaklı işletmeler kurmak, kurulmuş olanları geliştirmek ve

desteklemek,

•İşbirliği ağlarında yer almak ve konferanslar, seminerler, fuarlar ve toplantılar düzenlemek; her türlü basım

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla olan her türlü faaliyetlere destek olmak ve

•Vakfın üyeleri arasında ekonomik, içtimai ve kültürel yardımlaşma ve güç birliğini sağlayacak proje ve

faaliyetler geliştirmek

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.



Yetenekler:
Aerostat ve Hava Gemisi Sistemi tasarımı, üretimi ve sistem entegrasyonu
İnsansız ve Otonom Sistem tasarımı, geliştirmesi ve sistem entegrasyonu
Havacılık Teknolojileri tasarımı, üretimi, sertifikasyonu
Gömülü Sistem ve Yazılım tasarım ve geliştirme

Ürünler:
DORUK, Yere Bağlı Balon Sistemi
DOLUNAY, Yere Bağlı Balon Sistemi
TETRON, Yere Bağlı Dron Sistemi
TEPEGÖZ, Güneş Enerjili İnsansız Hava Gemisi
MİNİSTEER, Jenerik Kontrol Birimi
OTONOM, Yer Kontrol İstasyonu

Referanslar: ASELSAN, ROKETSAN, TSK Kara ve Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Kapadokya Kaya
Balloons

Otonom Teknoloji, yenilikçi, insansız ve otonom sistem çözümleri sunmaktadır. 
2012 yılında kurulmuş olup, 2019 Mart ayı itibarıyla 23 kişi ile Bilkent Cyberpark

(Merkez ofis) ve Ostim OSB (Üretim tesisi)’de faaliyet göstermektedir. Firmanın ISO 
9001:2015 sertifikası bulunmaktadır.

Faaliyet alanları: Aerostat Sistemler, Uzun Dayanımlı Drone Sistemleri, İnsansız 
Hava Aracı Hizmetleri, Havacılık, Robotik, Hassas Tarım Çözümleri



OTTONOM Mühendislik Çözümleri özgün tasarım 
yetkinliği, yaratıcı kimliği ve başarısı kanıtlanmış 

tecrübeye sahip ekibi ile Türk sanayisinin 
mühendislik birikimini ve verimliliğini arttırmak 

üzere kurulmuştur.

Hedefimiz otomotiv beyaz eşya ve raylı sistemler 
sektörlerinde her türlü proses ve ürün tasarım 
taleplerine değer katarak, en kısa sürede cevap 
vermek ve sonuca ulaşmak, bu sektörlerde elde 

edilmiş bilgi ve tecrübeyi diğer sektörlerde 
yaygınlaştırmak, uygulanabilir hala getirmek, 

devletin sunduğu öncelikli alanlarda ArGe projeleri 
yapmak ve ArGe merkezi olmak, sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamak ve öncelikle Avrupa’daki ana 
sanayilere mühendislik hizmeti tedarik edebilmek 

için yabancı ortaklık yapmaktır.



Özben Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Savunma
Sanayine ürün ve hizmet sunmak amacıyla 28 Kasım 

1994 tarihinde Ostim’ de faaliyete geçmiştir. 
Kuruluşundan bugüne Savunma Sanayi ana

yüklenicileri ASELSAN vb. firmaların onaylı tedarikçisi
olarak çalışmakta ve bir çok askeri ve sivil amaçlı

projelerde alt yüklenici olarak rol almaktadır.

Kabiliyetlerimiz
• Lazer Kesim
• Sac-Metal Şekillendirme
• Talaşlı İmalat
• Kaynaklı Montaj
• CMM Ölçümü
• Tasarım ve Mühendislik



45 yıllık bilgi birikimi ve işleme deneyimi ile Özen İş Makina farklı sektörlere yönelik 
yedek parça ve hassas işleme parçaları üretmektedir. 

Özen İş Makina çap ölçüsü 4mm’den 800mm’ye, uzunluk max 1000mm’ye 
kadar hassas tornalama, frezeleme parçaları üretmekte ve montajını yapmaktadır. 

Özen İş Makina tasarım, üretim, yüzey kaplama,ısıl işlem, kaynak, taşlama, 
metalizasyon ve müşteri isteği doğrultusunda montaj gibi bütün prosesleri içeren 

hizmeti müşterisine sağlamaktadır. 

Dolayısıyla Özen İş Makina enerji, havacılık, savunma, offshore, makine ve 
cam sektörlerine yönelik hem müşteri teknik resim ve spesifikasyonlar

doğrultusunda hem de seri üretim şeklinde ürünler üretmektedir. 

Sahip olduğu tecrübe sonucunda da Özen İş Makina müşterisine mühendislik hizmeti 
ve hassas işlemede derin know-how sunmaktadır.



❑ 1975 yılında kuruldu

❑ 10.000 m2 Teknolojik Donanımlı
Çalışma Alanı

❑ IS0 9001-2008 Kalite güvence belgesi

❑ Nato ve Milli Tesis Güvenlik Belgesi

❑ Gelişmiş Makine Parkı

ASELSAN – TAI – FNSS – MKE – ROKETSAN – TUBİTAK 
BİLGEM 

TUBİTAK UZAY



•Çalışanlarımız, müşterilerimiz, ürün ve hizmet tedarikçilerimizden oluşan sosyal paydaşlarımızla
kurumsal ve toplumsal sorumluluğumuz bilinciyle kendimizi geliştirmek ve hep daha iyisini
sunmak.

•21. yüzyılın değişen pazar koşulları, müşteri tercihleri ve rekabetçi ortamda kaliteyi ön planda tutarak ürettiğimiz ürünlerde
ve sunduğumuz hizmetlerde, öncü ve saygın bir kuruluş olmanın verdiği bilinçle sektörde hep öncü olmak ve örnek alınan bir
firma olmak.

•Tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz deneyimli kadromuzun, tasarım/planlama, üretim, tedarik, montaj ve bakım
aşamalarında sıkı denetim ve çalışması ile ortaya çıkar. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniteyi esastır.

Planlanan zamanda yetiştirilen üretim ve tedarik süreçleri ile kaliteli hizmet ve ürün üretirken müşterilerimizin
işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz.
-

Tasarım, üretim, tedarik ve satış sonrası desteğimizle talep edilen ürünü sadece zamanında yetiştirmekle kalmıyoruz en iyi
kaliteyi sunuyoruz.
-

Yüksek teknoloji kullanarak malzeme kalitesi ile birlikte üretim ve tedarik aşamasında da tüm faktörleri değerlendirerek
kaliteden ödün vermeden üretiyoruz.



VİZYONUMUZ

Başta ülkemiz sanayii olmak üzere müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak. Günümüz anlayışına uygun, çağdaş üretim teknolojisiyle daha

dinamik bir kurum oluşturmak.

Ülke sanayii ile entegrasyonu geliştirmek; yüksek kalite ve düşük maliyetin sağlayacağı rekabet gücü ile de uluslararası piyasada daha

etkin rol almak.

Müşteri istek ve önerilerini kayıt altına alıp olumlu sonuçlar elde ederek, üretim kalitesini artırıp yeni modeller imal etmek, yurtiçi ve

yurtdışı pazarına girerek yerimizi almak, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaktır. Silahlarımızda sıfır hata hedefi ile müşteri

memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Savunma sanayi sektöründe bütünleştirici rol oynayarak, nitelikli insan gücü kullanıp, özgün ürünlerle milli çözümler üreterek küresel

rekabet gücüne ulaşmış lider firma olmak.

MİSYONUMUZ

Ülkemiz savunması ve savunma sanayi için en üst düzeyde milli katkı ile teknoloji odaklı hizmet ve çözümler üreterek dışa bağımlılığı

asgari düzeye indirmek, güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüksek teknolojiye dayalı faydalı ürünler kazandırmak.

Ayrıca firmamız çalışma ve organizasyon yapısıyla Uluslararası Kalite Sistemlerine hızlı uyum sağlama ve AR-GE çalışmalarıyla sanayide

modern üretim teknikleri uygulayarak ileri teknoloji ürünlerin piyasaya sunmayı hedeflemektedir.

PARS HAKKINDA

2017 yılında faaliyetine başlayan Pars Savunma ve Havacılık San., tecrübe ve bilgi birikimlerini

ürettiği projelerde ortaya koyan, kalite ve güvenden ödün vermeyen, yenilikçi ve nitelikli

projeleri ile ülkemizin savunma sanayine hizmet vermeye çalışmaktadır.

Pars Savunma ve Havacılık San., ülkemiz savunması ve savunma sanayi için en üst düzeyde

milli katkı ile teknoloji odaklı hizmet ve çözümler üretmeyi hedeflemektedir.



PCS, 1993 yılında kurulan, yüksek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip, dinamik bir şirkettir. Firmamızın kuruluş
amacı; yeterli tasarım ve üretimle, endüstride kullanılacak elektronik cihazların üretimi ve fabrika otomasyonudur.
PCS, kuruluşunu takiben kereste kurutma fırınları otomasyonu, benzinli ve dizel motorların bremze (fren) test
tezgahlarını PLC ve SCADA kontrollü otomasyonu konularında önemli gelişmeler kaydetmiştir. PCS bu çalışmaların
yanı sıra alçı sektörüne verdiği hizmetlerle de tanınmaktadır.

• Başlıca çalışma alanlarımızdan ilki, endüstride kullanılan elektronik cihazların üretimidir. Bu cihazların
tasarlanması ve üretimi kendi kadrolarımız tarafından yapılmaktadır. Diğer çalışma branşlarımızdan biri de
otomasyon sistemleri için komple çözüm üretmektir. Bu otomasyon sistemleri küçük konvansiyonel kontrollü
panolardan, komple bir fabrikanın otomasyonuna kadar değişen bir yelpazeyi kapsamaktadır.

• PCS, planlı ve özverili çalışmaları neticesinde, genişlemiş ürün yelpazesi ve yüksek standartlarda üretim
kalitesi ile tüm sektörler tarafından tanınan ve tercih edilen bir firma haline gelmiştir.

PCS Test Sistemleri
Otomotiv
Gemi Endüstrisi
Endüstriyel Araç ve İş Makinaları
Savunma Sanayii
AR-GE Labaratuvarları
Demiryolları
Üniversiteler ve Teknik Okullar
Tarım Makinaları Endüstrisi
sektörlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜNLER
Dinamometreler
Mekanik Ekipmanlar
Sensörler ve Aktuatörler
Test Odası Ekipmanları
Veri Toplama ve Kontrol
Gösterge ve Kontrol Cihazları
Sinyal Çeviriciler
Dinamik Tartım Sistemleri
Özel Ürünler



Şirketimiz Tübitak 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek 
Programının teşvikiyle savunma sanayine anahtar

teslimi çözümler üretmek üzere Nisan-2013’de 
kurulmuştur. Temmuz 2013 itibariyle üretim

tezgahlarımızın aktif hale geçmesiyle birlikte talaşlı 
imalata başlamış olup Tasarım/İmalat/Montaj ve

Entegrasyon alanlarında hizmet vermektedir. 

Ürün ve hizmetlerimiz ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001

kalite belgeleri ile de tevsik edilmiştir.

Halihazırda 1 adet 4 Eksen, 1 adet 3 Eksen Dik İşleme 
Merkezi ve 2 adet 4 Eksen Tornalama Merkezi 

yeteneklerine sahip olan firmamız, yine bu üretim 
yeteneğini 1.8µm hassasiyetinde ölçüm kapasitesine 

sahip CMM istasyonuyla da kontrol edebilir 
durumdadır. Bu zamana kadar savunma sanayinin 
lider kuruluşu olan Aselsan A.Ş.’ye hizmet sunmuş 

firmamız, sivil ve askeri alanda faaliyet gösteren diğer 
firmalar ile de çalışma ve iş geliştirme faaliyetlerine 

devam etmektedir.



PEKAS ELEKTRONİK 1995 yılından beri, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ve günümüzün en çağdaş teknolojisi olan 
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK OTOMASYON uygulamalarıyla, her türlü sistem ve fabrikalara daha hızlı, nitelikli, verimli 
üretim imkanları sunmaktadır. İş gücünün verimli, üretimin kaliteli olduğu ve sorunsuz çalışan ekipmanların bulunduğu 
elektronik otomasyon ile desteklenmiş çağdaş fabrikalar ve sistemler, zorlu rekabet ortamında ilgili firmalara ayrıcalık 
sağlamaktadır. Otomasyon konusunda uzman olan PEKAS ELEKTRONİK, en çağdaş, en kaliteli, en uygun ve dayanıklı 
elektronik otomasyon hizmetlerini, müşterilerinin hizmetlerine bağlı olarak çeşitlendirerek sunar. 2000 yılından beri 
ANKARA İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, binasında hizmet vermekte olup, deneyimli personeli ve tecrübesi 
ile siz değerli müşterilerimizin her türlü otomasyon projelerinde bulunmaktan gurur duymaktadır.

Ürünler
• Alçı Plaka Fabrikası Otomasyonu
• Alçı Fabrikası Otomasyonu
• Kireç Fabrikası Otomasyonu
• Çimento Fabrikası Otomasyonu
• Asfalt Plenti Otomasyonu
• Beton Santrali Otomasyonu
• Elektronik Bant Kantarı
• Bantlı Dozaj Besleyici
• Kuru Karışım Fabrikası Otomasyonu
• Maden Flotasyon Tesisi Otomasyonu
• Fabrika MCC ve PLC Proje/Pano Üretimi
• Askeri ve Endüstriyel Yazılım



Erg İnşaat Ticaret ve Sanayi Aş.’nin imalat birimi olarak kurulan Pi Makina, 1974’den beri ürettiği iş 
ve inşaat makinaları ile bugün tüm dünyaya hizmet vermektedir. Geniş ürün gamı ve yüksek kaliteli 

servis hizmetiyle 40 yılı aşkın süredir iş makinaları alanındaki faaliyetleri ve müşterilerin ticari 
ihtiyaçlarına yönelik sunduğu benzersiz çözümlerle Pi Makina dikkate değer başarı göstermektedir.

Ankara’da toplam 500.000 m2’lik açık ve kapalı üretim alanlarına sahip Pi Makina, yaklaşık 1000 
personeli ile bölgesinde lider bir kuruluş olarak modern ve yenilikçi birçok iş kolunu aynı çatı altında 
toplamıştır. Proje, Ar-Ge, Test ve Kalite kontrol departmanları, Cnc işleme, Talaşlı imalat, Isıl işlem, 

Boyama ve Kumlama merkezleri öne çıkan birimlerdir. Kalite politikasının da öngördüğü gibi  sürekli 
iyileştirme yaklaşımıyla gelişmiş teknoloji kullanıp, zamanında ve kaliteli üretim yaparak müşteri 

memnuniyeti sağlanmaktadır.
Beton santrallerinden beton pompalarına, kule vinçlerden kırma eleme tesislerine, kazıcı 

yükleyicilerden ekskavatörlere… güçlü, verimli ve güvenilir iş ve inşaat makinaları ile projenizi tam 
zamanında ve düşük maliyetlerle tamamlamaktadır. Ayrıca satış sonrası hizmetler ile sadece 

Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinden müşterilerine 7/24 servis ve yedek parça hizmeti 
sunmaktadır.

“Pi Makina sizin için Çalışan makinalar üretiyor…”



Şirketimiz yeni kurulmuş bir firma olarak; ortaklarının 30 yılı aşkın 
deneyimli talaşlı imalat tecrübesiyle savunma ve havacılık 

sektörünün hizmetindedir. Hedefimiz, nitelikli iş gücü ve ileri 
teknoloji ürünü makine ve teçhizatla rekabetin en üst düzeyde 

yaşandığı, kalitenin ve güvenilirliğin vazgeçilmez kılındığı, ulusal ve 
uluslararası pazarlarda kendimize iyi bir yer edinmektir. Bunu 

başaracak güce, bilgi ve beceriye sahip olduğumuz inancındayız.



Plaskar Plastik, 2004 yılında Kayapa Sanayi Bölgesinde otomotiv yan
sanayi olarak 2 enjeksiyon makinesi ile hizmete başlamıştır.

Plaskar Plastik sahip olduğu TS 16949 sertifikası ve yeni yatırımları ile
otomotive hizmet vermektedir. 2010 yılının Temmuz ayında PLASKAR
PLASTİK A.Ş. ünvanını almıştır.

7500 m2’lik fabrika alanında, 100 ton ile 1000 ton aralığında 25 adet
teknolojisi seviyesi yüksek Avrupa enjeksiyon makinesi ile faaliyet
göstermeye devam etmektedir.

Enjeksiyon becerilerine çeşitlilik katmak ve enjeksiyondaki gücünü
ortaya koymak adına 8 adet çift enjeksiyon kabiliyetli, tonajları 125-160-
700 ve 1000 ton olan makineleri ile hizmet vermektedir.

Otomotiv yan sanayi olarak plastik parça ve kalıp üretiminde uzman,
genç ve dinamik ekibiyle hizmet vermektedir. Müşteri odaklı hizmet
prensibi gereği, müşteri taleplerini en kısa ve en doğru şekilde yerine
getirmektir.

Bursa’daki kalıphanesi ile Plaskar; yıllık 50 kalıp üretebilme kapasitesine
sahip olmakla beraber, kalıp tasarımı ve kalıp modifikasyonları
konusunda ileri tecrübesini de ortaya koymaktadır.
Teknik kapasitesi yüksek ve tecrübeli bakım kadrosu ile üretimin
kesintisiz devamını sağlamakta, periyodik ve kestirimci bakımları plana
uygun olarak yapmaktadır.



Poligon Mühendislik ailesi olarak 2013 yılında mühendislik 
altyapısından oluşan bir kadro ile faaliyetlerimize başladık.

Sizlere 10 yılı aşkın süredir 3 boyutlu teknolojiler konusunda 
deneyimli ekibi ile katma değerli mühendislik hizmetleri 

sunmaktayız.
Fikir aşamasından seri üretime kadar olan tüm ÜR-GE ve AR-GE 
çalışmalarınızı kendi bünyemizde çözebilecek altyapıya sahibiz.
Üretimi gerçekleşmiş ürünlerinizin boyutsal ölçüm ve analiz gibi 

kalite kontrol işlemleri faaliyet alanımız kapsamındadır.
Hizmet vermek için kullandığımız tüm teknolojilerin satışını da 

gerçekleştirmekteyiz.
Poligon Mühendislik ailesi olarak bu yetkinliklerimizle daha kısa 

sürede daha doğru, en az maliyetle piyasaya ürün çıkarma 
konusunda sizlere destek olmaktayız.

Poligon Mühendislik ailesinin sizlerle kurduğu ilişkilerde 3 temel 
değer ön plandadır.

Gizlilik ve güvenilirlik
Şeffaflık

Uzun süreli çözüm ortaklığı
Poligon Mühendislik olarak bu günün en yeni teknolojileriyle 

hizmet verirken geleceğin teknolojilerine de yatırım 
yapmaktayız.

Poligon Mühendislik ailesi olarak aynı zamanda faaliyet alanıyla 
ilgili eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim, 

seminer, konferans gibi konularda gönüllülük esasıyla 
destekleyici bir rol üstlenmekteyiz.



Proman Makine Sanayi Ticaret A.Ş., sektörde uzmanlaşmış 
kadrosuyla edindiği tecrübeleri ülkemiz savunma ve 

havacılık sanayinin talepleri doğrultusunda talaşlı imalat, 
mekanik montaj, boyutsal ölçüm ve prototip hizmetleri 

sunmak amacıyla kurulmuştur. 

Sektöründe, güvenilir, çözüm odaklı ve yenilikçi kurum 
politikamızla; müşteri talep ve beklentilerine uygun, kalite 

ve termin öncelikli, İş ve İşçi sağlığı, güvenliği, çevre ve 
hukuk kuralları çerçevesinde hizmet vermeyi misyon 

edinmiştir.

Üretimini sahip olduğu AS9100 Rev-D sertifikası 
standartları çerçevesinde gerçekleştirmekte ve 

izlenebilirliğin sağlanabilmesi amacı ile tüm süreçlerde 
ERP çalıştırmaktadır. Proman Makine, sürekli gelişimi ilke 
olarak benimsemiş paydaşları ile, teknoloji odaklı üretim 

yetenekleri sayesinde sektörde global bir marka olmak 
hedefi ile yoluna devam etmektedir.



PROMEC Mühendislik Ltd. Şti. ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi’nde kurulmuştur. Otomotiv Ana ve 
Yan Sanayi, Beyaz Eşya Sanayi gibi birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan tasarım, mühendislik, 
tersine mühendislik ve talaşlı imalat konularında proje, danışmanlık ve işbirliği hizmetleri 
vermektedir.

Farklı alanlarda uzun süreler çalışmış deneyimli uzman kadrosu ile tasarım aşamasından prototip 
ve seri üretimine, kalite standartlarından işletme yönetimine kadar her aşamada bilgi birikimi ve 
tecrübesiyle müşteri memnuniyeti odaklı hizmetler ve ürünler sunmaktadır.

Zamanın maliyetinin bilinci ile yapılan üretimlerde ve mühendislik çalışmalarında ürün ya da 
hizmetlerin müşterilerin bünyesine, müşteri tarafından ikinci bir test-kontrol gerektirmeden 
aktarılması şirket politikalarının başında gelmektedir.

MÜHENDİSLİK
• MühendislikMekanik Tasarım
• Analiz
• Tersine Mühendislik

ÜRETİM
• ÜretimHassas Mekanik İşleme ve Montaj
• Özel Amaçlı Makineler-Çevre Koşulları Test 

Cihazları
• Ürün ve Sistem Prototipleri
• Fikstür Üretimi
• CAD/CAM

KATMANLI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
• Katmanlı Üretim Teknolojileri3D Printing
• 3D Parça Yüzey Taraması

ÖLÇÜM - TEST
• Ölçüm-TestCMM ile Boyutsal Ölçüm
• Lazer Tarama



RAFAELTÜRK LTD. Havacılık ve uzay sanayi sektöründe yenilikçi üretim metotları kullanarak , yüksek kaliteli 
üretim, ve zamanında teslimat hedefleyen çözüm ortağı olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Firmamız 3 boyutlu eklemeli imalat yöntemini kullanarak üretimi zor ve montaj gerektiren parçaları tek seferde 
ve mukavemetini bozmayacak şekilde üretmektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Uzay ve Havacılık Teknolojileri
İleri Savunma Teknolojileri

Katmanlı Üretim Teknolojileri (Hızlı Prototipleme)
Karmaşık Geometrili Kaliteli Kafes Üretimi



Araç üstü vinç sektöründe Türkiye çapında tanınan firmamız 1993 yılında 

kurulmuş ve yüksek müşteri memnuniyeti ilkesi ile Avrupa menşeyli ürünleri 

müşterilerinin hizmetine sunmaya başlamıştır.2006 yılından itibaren 

,Dünyanın en büyük imalatçıslarından biri olan FASSI ile yollarını birleştirmiş 

ve Türkiye genel distribütörü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Dünya markası lider firma FASSI, ileri teknolojiye sahip fabrikalarında 

üretim yapmakta ve uzun ömürlü çalışma kapasitesi,performansı ve 

güvenilirliği ile uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmaktadır.. 

Maksimum performans amaçlı dizayn edilen, ISO 9001:2000 Kalite Belgesi 

ve CE standartlarına sahip vinçler, tam katlanır ve hafiftir.

Firmamız vinçlerle birlikte kullanılan, atık hurda ataşmanı,tomruk

ataşmanı,forklift ataşmanı ,palet sıkıştırma ataşmanları

konusunda hem RASİM MAKİNA markası ile hem de 

İtalyan ROZZI ve FERRARI INT. Markaların ürünlerini kullanıcılara 

sunmaktadır.
FASSI vinçleri farklı sektörlere farklı uygulamalar ile öneren ve proje geliştiren 

bir firma olarak, çözüm odaklı çalışmalarımızın pozitif yansımalarını 
almaktayız.Kurumsal ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz anahtar teslim 
hizmetlerimiz güçlü markamızın yanında tercih edilirliğimizi arttırmaktadır.

Şirketimiz 2010 yılı itibari ile;

Beton yapı elemanları sektöründe kullanılan ataşmanlarda dünya markası 

Alman PROBST ile, Hurda ve Ormancılık sektöründe ataşmanlı

kullanılan vinçlerde Slovenyalı TAJFUN LIV-HIDRAVLIKA ile, Geri 

dönüşüm sektörününde sıklıkla kullanılan Kancalift konusunda 

İtalyan B.O.B ITALEV ile çalışmaya başlamış ve markaların modellerini aynı 

ilke ile müşterilerine sunmaktadır.

2015 yılı itibariyle İtalyan sepetli platform üreticisi SOCAGE firmasının 

temsilciliğini yapmaktayız.

Şirketimiz uzun yıllara dayanan deneyiminde satış ve satış sonrası 

hizmet garantisi, düşük bakım maliyetleri ile müşteri memnuniyetini en üst 

düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.



%100 Yerli Metal Malzeme Üretimi
%100 Yerli İşçilik
%100 Yerli Ürün

http://www.saglammetal.com/
http://www.ostimsavunma.org/tr/default


Firmamız Saygınlar Makina adı altında 1980 yılında 
talaşlı imalat üzerine ticari faliyetine başlamıştır. 
Giderek büyüyen bu faliyet 2000 yılından itibaren 
1000 m2 kapalı sahası bulunan 30’a yakın makine 

parkuru, hepsi vasıflı çalışan elemanları ile yurt içi ve 
yurt dışında geniş müşteri kitlesine hizmet 

vermektedir.

2008 Yılından itibaren savunma sanayine yönelen 
firmamız 2014 yılında Saygın Savunma ve Havacılık 
Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adı altında ikinci 

yerini açmıştır.

Firmamız faliyetleri arasında talaşlı imalat, plastik 
enjeksiyon, otomotiv, sağlık ve yedek parça

imalatı bulunmaktadır.

Saygın Savunma, kaliteden ödün vermeden müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutarak savunma 

sanayinde önde gelen firmalardan biri haline 
gelmeyi kendine amaç

edinmiştir. Kalite sistemi, Iso 9001:2008 kalite 
standardına uygun olarak yürütülmektedir.



Savunma, havacılık, makine sanayii ve ulaştırma 
sektörlerinde mühendislik ve Ar-Ge tabanlı çözümler 
sunan Secant faaliyetlerini kompozit mühendisliği, 

zırh sistemleri mühendisliği ve tasarım mühendisliği 
olmak üzere, üç ana başlık altında sürdürüyor. 

Kompozit yapısal parçalarının yanı sıra hafif, düşük 
maliyetli ve yüksek koruma seviyeli zırh 

uygulamalarına odaklanmış bulunmaktadır



SER, 2002 yılında özgu¨n hizmet sunumu tasarımlarıyla, Tu¨rkiye'de telekomu¨nikasyon pazarında hizmet 
sunumunda yenilikçi yaklaşımlar yaratmış, bu pazara alternatif uzun dönemli telsiz kiralama vb. gibi inovatif

u¨ru¨nleri kazandırmış ve Tu¨rkiye'nin telsiz haberleşme alanında analog sistemlerden sayısal tabanlı haberleşme 
sistemlerine geçişinde öncu¨ olmuştur.

SER, haberleşme elektroniği alanında Tu¨rkiye'nin en inovatif Ar-ge'sine ve du¨nya standartlarında u¨retim tesis ve 
standartlarına sahiptir.

Telsiz u¨ru¨nleri ve kiralama hizmeti konusunda Tu¨rkiye'nin 20'dan fazla u¨lkeye u¨ru¨n, teknoloji ve hizmet ihraç 
eden pazar lideri markasıdır.

SER, Tu¨rkiye İhracatçılar meclisi verilerine göre 2015 yılı sonuçlarına göre İletişim hizmetleri ihracında Tu¨rkiye'de
5. olarak seçilmiştir.

SER, kurulduğu gu¨nden bu yana ulusal ve uluslararası du¨zeydeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden, 
şeffaflık ve etik değerleri esas alarak doğrulanabilir ve açıklanabilir bir yapının oluşturulduğu, çalışanların mesleki 

yeterliliklerinin yanı sıra çözu¨m odaklı yaklaşımlar için inisiyatif kullanan bir çalışan profiline sahip bir şirketler 
grubu haline gelmiştir.

SER 'in başarısı telekomu¨nikasyon gibi yu¨ksek teknolojiye dayalı, yu¨ksek oranda yatırıma ihtiyaç duyulan ve az 
sayıda gelişmiş u¨lkenin bulunduğu bir sektörde, du¨nya devi u¨retici firmalarla kendi alanında Ar-ge yaparak 

rekabet edebilecek bir ulusal firma yaratması şeklinde ölçu¨lenebilir.

Grup şirketlerinden OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti. ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web 
sayfasında yayınlanan Kullanım Hakkı Yetki Belgeleri listelerine göre OKTH (Telsiz haberleşme altyapı kiralama) 

sektöru¨nde de Tu¨rkiye'nin açık ara Pazar lideridir.





Hakkımızda

Savunma sanayi ve havacılık alanlarında özgün milli sistemlerin geliştirilmesi ve mevcut platformlar
ile alt sistemlerin bakım/onarım ve idamesi konularında hizmet vermek üzere 2013 yılında
kurulmuştur. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Teknopark bölgesinde Ar-Ge ofisini açmış olan şirketimiz
halen bu ofiste Ar-Ge Faaliyetlerini icra etmekte ve İvedik OSB.’de yer alan atölyesinde üretim
faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı bağımlılığını en aza indirmek amacı ile TSK envanterinde yer alan
platformların ve alt sistemlerinin bakım onarım ve idame faaliyetlerinin yanı sıra özgün sistelerin
geliştirilmesi için, milli mühendislik çalışmaları, mekanik, elektronik, elektromekanik ve elektrokimya
alanlarında tasarım, üretim, test/doğrulama, kullanıcı ve bakım eğitimleri ile entegre lojistik destek
faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Kabiliyetlerimiz
Mekanik Tasarım ve Üretim
Elektronik Tasarım ve Üretim
Hidrolik ve Pnömatik Sistem Tasarım ve 
Üretim
Sualtı Kablo ve Konnektör Tasarım ve 
Üretim
Shelter (askeri tip) Tasarım ve Üretimi

Setifikalarımız
ISO 9001 : 2015



Havacılık Ve Savunma 
Sanayi

Otomotiv Sanayi Marin Sanayi

2004 yılında İmes sanayi sitesinde kurulan Seykoç Alüminyum, kısa bir süre içerisinde 
Türkiye’nin alaşımlı alüminyum sektöründe lider firmalarından birisi haline gelmiştir.

Fabrika ve Genel Müdürlük Binasını 2013 yılı sonu itibarı ile Çayırova/Gebzede 6500 M2 
alanda "ALÜMİNYUM SERVİS MERKEZİ" adıyla faaliyete geçiren SEYKOÇ; Türkiye çapında 
İstanbul Avrupa Yakası, Ankara, Adana, Bursa ve İzmirde olmak üzere toplam 5 adet satış 

merkezine sahiptir. Satış merkezlerimizde Uzman mühendis kadrosu ile kurulduğu günden 
bugüne hizmet kalitesini, stok seviyesini, ürün çeşitliliğini ve makine parkurunu sürekli 
geliştirmiştir. Bünyesinde bulunan iki adet tam otomasyonlu kesim makinesi ile 1mm 
hassasiyetinde levha tedariki yapabilmektedir. Günümüzde Seykoç Alüminyum elinde 
bulundurduğu yüksek stok miktarı ile müşterilerine kısa süre içerisinde ürün tedeariği

sağlayarak Türkiye ekonomisine hız, güven ve istikrar sağlama yolunda önemli bir konumdadır.

Türkiye’de temininde güçlük çekilen yüksek mukavemet ve işlenebilirlik özelliği istenen 2000, 
5000, 6000, 7000 serisi alaşımlı alüminyum ürünlerini stoklarında bulundurmaktadır.

Hizmet verdiğimiz ana sektörler; Savunma Sanayi, Otomotiv ve Yan sanayi, Kalıp ve Makine 
Sanayi, Gemi ve Yat sanayi , Tanker ve Silobas Sanayi’dir

Plastik Ambalaj, 
Makine & Kalıp Sanayi

Tanker Ve Silobas Sanayi



SFT şirketi 1992 yılında kurulmasından bu yana makine parçalarının 
hassasiyet ve prototipinde isteğe bağlı üretim yapan lider imalatçılar 

arasındadır. Birinci sınıf müşteri hizmeti sağlamaktadır ve imalat 
mükemmelliyetinde itibar kazanmıştır.



Sirus Makine San. Ve Tic. A.Ş.

Tezgah Parkı :

HARTFORD MIRAGE HEP-2150
CNC DOUBLE KOLON DİK İŞLEM TEZGAHI, 4 EKSEN SİMULTANE
2250 x 1500 x 940, 6000 dev/dak
MODEL YILI: 2012

DMU 50 DECKEL MAHO
5 EKSEN SİMULTANE FREZE TEZGAHI
500 x 450 x 400, 18000 dev/dak
MODEL YILI: 2013

DMU 70 DECKEL MAHO
5 EKSEN FREZE TEZGAHI
700 x 600 x 520, 12000 dev/dak
MODEL YILI: 2015

HARTFORD HCMC 2082
CNC DİK İŞLEM TEZGAHI
2060 x 820 x 660, 12000 dev/dak
MODEL YILI: 2015

DEA GLOBAL SILVER PERFORMANCE 12.22.10
1200 x 2200 x 1000
MODEL YILI : 2013

Sirus Makine, faaliyetlerini OSTİM OSB’de bulunan 600 m2 kapalı alana sahip modern 
tesisinde sürdürmektedir.

Yeteneklerimiz :

Savunma ve havacılık sanayileri için;

- Hassas talaşlı imalat, 2250 mm boyuta  kadar parça üretimi

- Kaplama, boya, kaynak gibi özel prosesleri de içeren montajlı sistemlerin üretimi

- Kalite kontrol, 2200 mm boyuta kadar CMM ile ölçüm

- Tersine mühendislik

- Mekanik tasarım

www.sirus.com.tr



Skymark A.Ş., havacılık ve savunma sanayindeki 20 yıllık 
birikim ile, sektöre dedike teknolojiler geliştirmek ve 

hizmet vermek üzere, 2016 yılında kurulmuş bir 
mühendislik şirketidir. Tecrübeli kadrosuna kattığı genç 

yeteneklerle, Skymark stratejik hedeflerine hızlı adımlarla 
ilerlemektedir.

Rekor sayılabilecek kısa bir sürede sektörel 
sertifikasyonlarını tamamlamış olan Skymark, verdiği 
hizmetlerde gösterdiği üstün performans ile geleceğin 

parlak firmalarından biri olacağını şimdiden göstermiştir.

Son teknoloji 5-eksenli makine parkı ile 3,5 metreye kadar 
karmaşık şekilli parçaların üretimini yüksek performans ve 

kalite ile gerçekleştiren Skymark, müşterilerine 
mühendislik hizmeti de vererek yaptığı işin katma 

değerini artırmaktadır. Firma, AS9100 kalite belgesine 
sahiptir ve TAI onaylı tedarikçisidir. Skymark ayrıca, çeşitli 

savunma sanayi projelerinde ana yükleniciler ile 
mühendislik ve üretim ağırlıklı çalışmaktadır.

Parça üretimi ile destek verilen havacılık programları; 
Boeing, Airbus, JSF, Hürkuş, ANKA ve ATAK’tır



2017 yılında kurulan Standart Kontrol ve Test Hizmetleri, askeri alanda yapılan MIL-STD 461, MIL-

STD 810 ve MIL-STD 1275 testlerini 2000 m²lik test alanında gerçekleştirmektedir. Tüm yatırım

Ankara Anadolu OSB’de bulunmaktadır. Çevre, şok titreşimi ve EMI / EMC test altyapısı ile askeri ve

sivil amaçlı kullanılan alt sistemleri test eder. Çevresel testler, bu ekipmanların yaşam döngüleri

boyunca karşılaşabilecekleri doğal çevre koşullarına karşı direncini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Çalışan Sayısı: 8

Çalışma Alanı: 3800 m²



Çalışma Alanı Detayları/Kabiliyetler:
Tekli ve Çoklu Hızlı (Akışkan ve Elektrik) Bağlantı Sistemleri 

Ürünler/Hizmetler:
Tekli ve Çoklu Hızlı bağlantı sistemleri için Tasarım ve Talaşlı imalat Ham Malzemeler Titanyum, 

Alüminyum, Paslanmaz Çelik İşleme 

Çalışma Alanı:
3.070 m2 kapalı alan ve 1000 m2 açık alan 

Sektör Tecrübesi: 15 Yıl

Çalışan Sayısı: 76 

Sertifikalar / Akreditasyonlar:
ISO 9001:2015, ISO 10002:2014 

Çalışılan Firmalar:
ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI



Savunma Sanayi ve Özel Sektörün ihtiyacı olan kablo donanımlarının üretimini yapmak amacıyla 2012 
yılında Gersan San. Sit. / ANKARA' da kurulmuştur.

ISO 9001:2008Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgesine sahip olan firmamız üretimlerini "IPC/EIA J-STD-001C Requirements for Soldered Electrical
and Electronic Assemblies" ve IPC/WHHA-A-620 Requirements and Acceptance for Cable and Wire

Harness Assemblies" standartlarına uygun olarak yapmaktadır.



TAŞKAR Teknik Makina 2002 yılında talaşlı imalat sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup 250 m²

kapalı alan içerisinde 4 çalışanı ile üretim faaliyetlerine başlamıştır ve geçen zaman içerisinde kapasite artırımına

yönelik yaptığı yatırımlarla günümüzde OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, 1300m² kapalı alana sahip tesisinde

30 çalışanı ile savunma sanayiine yönelik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne geçen

zaman içerisinde TAŞKAR ailesi de sektöründe tecrübesini arttırarak büyümüştür.

Taşkar Teknik Makina sürekli yenilenen ileri teknoloji ile programlı bir şekilde müşteri ve ürün portföyünü

genişletmiştir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan TAŞKAR Teknik Makine, bu amaçla IS0

9001:2015 Kalite güvence belgesini edinmiştir.

KABİLİYETLERİMİZ:

Şirketimiz kurulduğu günden itibaren üretimde kalite ve müşteri memnuniyeti konularında titiz davranarak

kendisinden istenilen kaliteyi sağlamıştır. Talaşlı imalat sürecinde bilgisayar destekli üretim(CAM) ve tasarım(CAD)

yapmaktadır. Montajlı ve montajsız üretimler gerçekleştirmektedir.

Üretim aşamasında ve üretim sonrasında ürünler 3 boyutlu CMM koordinat ölçüm cihazlarımızda doğrulanmakta

ve raporlandırılmaktadır. Mekanik üretim sonrası ürüne özel sızdırmazlık testi firmamızda yapılmaktadır.

Ürünlerin lazer kazıma, kaplama, boyama ve benzeri prosesleri konularında onaylı alt yüklenicilerimiz tarafından

yapılmaktadır.



Türkiye 2023 vizyonuna ilk adım olarak nitelendirilebilecek bir açılım olan 
Girişim Şirketi; THY A.O., THY Teknik A.Ş. ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 

(TUSAŞ-TAI) ortaklığında kuruldu.

TCI, uçak kabin içi ürünleri ve komponentlerin üretimini, lojistik desteğini, 
modifikasyonunu ve pazarlamasını gerçekleştirecektir.

Kabin içi ürünleri üretimi premier liginde yer alabilmek için teknik ve pazar 
tecrübelerini aynı çatı altında bir araya getiren ortaklar, %100 Türk markası 

altında, yüksek kalitede uçak kabin içi ürünleri üretmek üzere aynı çatı altında 
buluştular. Bu yapılanma ile Türkiye’nin yakın gelecekte önemli bir bakım, 

onarım üssü olmanın yanında, hedeflenen pazarda ciddiye alınması gereken 
bir üretici kimliğine de talip olacağı inancı ile yola çıkıldı.



Tecus Teknoloji; endüstri 4.0 yolculuğunda müşterilerimize, yüksek
teknolojiler sunarak, oluşturacağımız güven ve istikrar ortamı ile üretim
süreçlerimizin geliştirilmesi, markalaşma kabiliyetimizin artması ve kalite
standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretim
hedeflenerek uzun yıllar birlikte çalışabilmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştur.

CNC takım tezgahları sektöründe edinilen 20 yıllık deneyim sonrasında
üst düzey üretim, mühendislik tecrübesi ile parkurunda bulunan 3,4 ve 5 Eksen
tezgahları ile makinaları ile mekanik üretim, mühendislik, fikstür ve aparat tasarımı
yanı sıra, talaşlı üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaları için verimliliklerini
arttırmak için danışmanlık ve ürün tedariği yapmak amacı ile Ankara’da kurulmuştur.

Üretim faaliyetlerininde yanı sıra, Ar-ge sürecini MİKROPOR firması ile
birlikte tamamladığımız Türkiye’nin ilk ve tek yerli tel erezyon filtrelerinin de diğer
sarf malzemeler ile birlikte satış organizasyonunu da yapmaktayız.
Bu alanda Mikropor bize finansal olarak Ar-Ge ürünlerimizin geliştirilmesine destek
vermektedir.

Piyasa yaklaşımından farklı olarak üretimini ve ithalatını yaptığı hassas
ekipmanlar ile 3 Eksen makinalarda da parça sökülmeden 5 eksen işlemeler
yapılabilmektedir.

Tecus Teknoloji olarak çıktığımız bu uzun ve zorlu süreçte üretimde kalite ve verimlik esasına dayanan

yapımızla geçmişten gelen teorik ve pratik tecrübelerimizi birleştirerek, projelendirme ve üretim desteği sağlayarak

savunma ve havacılık endüstrisine değer yaratmak için çalışmaktayız.

Bu alanda üretim yapan alt ve ana yüklenici firmalara fikstür tasarımı ve üretimi, parça bağlama

ekipmanları ve makina üzerinde çapak alma ve tesviye yapabilen ürünlerin tedariğinin yanı sıra prototip ve seri parça

üretimi alanlarında hizmet sunmaktayız.





Vizyonumuz
Müşterilerimiz tarafından değerli bir ortak olarak görülen, hizmet verdiğimiz kamu ve özel sektör kuruluşları 
açısından her hizmet ihtiyacında ilk akla gelen, çalışanlarımız için mükemmel bir çalışma ortamı sunan 
sektöründe öncü ve lider bir firma olmaktır.
Misyonumuz

Müşterilerimize yüksek kalitede, katma değerli ürünler, hizmetler ve çözümleri en uygun maliyetlerde 
dürüstlük ve bütünlük içerisinde sunmaktır.

Çözümlerimiz
Mekanik Tasarım
Elektronik Tasarım
Talaşlı İmalat
Gömülü Sistemler
Araç Üstü Sistemler
Ar-Ge

Sertifikalar
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği



Ekip çalışması ve müşterilerimizle kurduğumuz ortaklıklar aracılığı ile, proje faaliyetlerinin tümünün koordineli
gerçekleştirilmesini sağlıyor ve müşterilerimizin hedeflerine odaklanıyoruz. Gerekirse müşterilerimizin personeline
eğitim hizmetleri veriyoruz. ISO sertifikalı kalite sistemimiz yüksek kaliteli hizmetimizlerimizi kanıtlar niteliktedir.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını verimli ve etkili bir şekilde karşılamak için, 3-D simülasyon modelleri, BIM (Building
Information Modelling) ve doküman yönetim sistemleri dahil olmak üzere en gelişmiş araçları kullanmaktayız.

Tekfen Mühendislik kurulduğu günden bu yana çok disiplinli bir mühendislik ve danışmanlık şirketi olarak önemli
ölçüde gelişti ve çeşitlendi. Büyümeye, deneyim kazanmaya ve ilişkili olduğumuz şirketler ile üçüncü parti
müşterilerimizin operasyonlarını tamamlayacak hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Tasarım alanındaki uzmanlığımız, pratik deneyimimiz ve yönetim becerilerimiz
sayesinde her müşterinin zamanla, bütçe, performans ve kalite hedeflerini karşılamayı
amaçlıyoruz. İşletme ve bakım maliyetlerini optimize ederken en sıkı kalite kontrol,
güvenilirlik ve güvenlik seviyelerini korumaya devam ediyoruz. Çok disiplinli yapımız,
projenin tüm bileşenleri ve konsept çalışmalarından projenin bitimine kadar olan
süreci kapsayarak, tamamen entegre ve kalite güvenceli hizmetler sunmamıza olanak
sağlar.





Firmamız 2004 yılında Savunma Sanayine hizmet vermek amacıyla 
kurulmuştur. Her türlü askeri araç ve harp silahlarının kabloları 

tasarlanmakta ve üretilmektedir.

ISO 9001:2008 kalite belgesine sahiptir. Verdiğimiz hizmet, özel 
üretim teknikleri ve yüksek kalite standartları gerektirmektedir. 

Tecrübeli ve özel yetişmiş personelimiz düzenli olarak IPC/WHMA-A-
620 ve IPC/EIA-J-STD-001 eğitimleri almaktadır.

Zırhlı araç ve Silah sistemlerinin kablo donanımlarının tasarımı 
Raychem - Harnwear programı kullanılarak yapılmakta ve bu konuda 

ana yüklenicilerede hizmet verilmektedir.

TEKNOKAR SAVUNMA VE HAVACILIK A.Ş.



İlk olarak endüstriyel tesislerin, hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik sistemlerinin projelendirilmesi, üretilmesi, 
montajı ve revizyonu ile ilgili çalışmalarla başlanmış ve bu konuda bir çok başarılı proje gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde firmamız, gelişen mühendislik ve üretim altyapısı sayesinde faaliyet alanını genişleterek komple endüstriyel 
tesis tasarımı ve uygulamaları yapmaktadır.

Teknopar, 1996 yılında gelişen sanayi ve endüstriyel tesislerin hidrolik, 
pnömatik ve endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlamak ve 

gerçekleştirmek üzere Ankara’da kurulmuştur.



Gelişen makine ve hidrolik rakor ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1977 yılında sektöre dahil olan 
firmamız, kısa sürede ürün yelpazesini paralel gelişen teknoloji ve rekabet gücünü dikkate alarak 
sektöründe öncülüğü hedef edinerek hep ilklere imza atmıştır.

2005 yılı sonunda TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ'ni alarak, kalite 
düzeyinde yüksek standartlarını tescile başlamış, 2010 yılının sonlarında ise CE BELGESİ ile 
üretmiş olduğu makinelerin kalite düzeyi onaylanmıştır. Kalite düzeyini ,her geçen gün 
standartlarının çok daha üstüne taşımayı hedeflemiştir. 

2012 yılının son çeyreğinde Sincan OSB' de 10.000 m²'lik kapalı alan yeni fabrikamız ve Ostim’deki
1.000 m²'lik mağazamızda teknolojik gelişmeleri firmamıza empoze ederek büyümeye ve 
gelişmeye devam etmekteyiz.

Kaliteye önem veren yenilikçi, güven ve deneyimi bir arada sunan, en önemlisi sizlerin 
beklentilerini memnuniyetle çevirmeyi ilke edinen bir anlayışla yolumuza devam etmekteyiz.

Teksan Hidrolik Rakor olarak 6 ana başlık altında üretim yapmaktayız.

1.Talaşlı İmalat

-Hidrolik Hortum Rakorları ve Boru Bağlantı Elemanlarının  İmalatı

2.Hidrolik Hortum Rakoru Sıkma Presleri

3.Boru Şekillendirme

4.Otomotiv Yan Sanayi  ve Yedek Parçaları

5.Tarım İş Makinaları Ekipmanları

6.Savunma Sanayi Sistemleri



Firmamız 1967 yılında Sn.Halil ERZURUM tarafından kurulmuştur.1969 yılına kadar çeşitli sektörlere 
hizmet vermiştir.1969 yılından itibaren Türk Traktör Fabrikası ile çalışmaya başlamıştır.

Sac-Pres,talaşlı imalat ve kaynaklı komplike parçaların imalatını yapmaktadır.Üretimin her aşamasında 
kaliteyi ilke edinmiştir.Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi sayesinde yaptığımız ürünler imalattan 
sevkiyatına kadar sürekli kontrol altında tutulmaktadır.Autocad,Catıa,SolıdWork gibi çizim programları 

kullanarak 2B ve 3B resımler çizebılmekte ve modelleyebilmektedir.Çeşitli sektörlere imalat yapan 
firmamız.her geçen gün kendini yenilerken ürün yelpazesini geliştirmekte ve kalite kalite standartlarında 

imalatlarını sürdürmektedir.

REFERANSLAR

Aselsan

Fnss Savunma

Türk Traktör A.Ş. ( CNH Newholland )
Erkunt Tarım Makinaları A.Ş..

Hema Endüstri (Hattat Tarım Makinaları A.Ş)
Yarış Kabin A.Ş  

Hisarlar Kabin A.Ş
CNH Brezilya.



1996 yılında ticari faaliyetlerine başlamış olan Telemar Savunma Ltd. Şti., 22 
yıllık tecrübesiyle savunma sanayi sektöründe hizmet vermektedir. Firmamız 

kurulduğu günden bugüne kadar ilke edindiği çağdaş, yenilikçi ve çözüm 
odaklı hizmet anlayışı ile alanında ülkemizin her gün bir adım daha ileri 

gitmesini amaçlamaktadır. 

Firmamız; askeri haberleşme, güvenlik ve elektrooptik sistemleri için 
çözümler üretmektedir. 

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 
18001 İSG Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Telemar Savunma Ltd. Şti, 

TD114 üretici koduyla NATO kodlama sistemine kayıtlıdır.



1994 yılında kurulmuş olan TELMEK A.Ş. Telekomünikasyon, Bilişim 
Teknolojileri, Elektronik, Savunma, İnşaat ve Otomotiv sektörünün ihtiyacı 

olan mekanik parçaları ileri teknoloji ve mühendislik uygulamalarıyla üreten, 
faaliyet konusunda uzman, ürün ve hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini 

ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, iş ortakları ve toplum için 
katma değer yaratan, sürekli gelişen, yaratıcı, güvenilir bir ar-ge ve üretim 

şirketidir. Teknoloji odaklı endüstriyel üretim yapan, ileri mühendislik 
çözümlerini uygulayan, sektöründe lider, rekabet yaratan ve tercih edilen
Ar-Ge ve üretim şirketi TELMEK A.Ş. hizmet ve ürün kalitesinde, sürekliliği 

sağlamayı ilke edinmiştir. 



Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulmuş ve kurulduğundan 
bugüne kadar sahip olduğu bilgi birikimi ve ekonomik gücünü birleştirerek CNC ve üniversal takım tezgâhlarının 

satışı konusunda faaliyet göstermekte, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Büyük bir bölümü mühendis ve 
teknisyenden oluşan 100’den fazla çalışanımız ve bünyemizde barındırdığımız 40’dan fazla yerli ve yabancı 

temsilcilikler ile çalışmalarımızı Bayrampaşa, Kıraç ve Istanbul Trakya Serbest Bölgesi’nde bulunan toplam 35,000 
m2 kapalı alana sahip merkezlerimizde sürdürmekte ve müşterilerimizin üretim problemlerine yenilikçi çözümler 

sunmaktayız. 
İstanbul dışında Adana, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya’da bulunan bölge müdürlüklerimizle müşterilerimize kendi 

bölgelerinde satış ve satış sonrası teknik hizmetler konularında hizmet vermekteyiz. 
İstanbul Kıraç’ta hizmete giren teknik revizyon bölümümüzde, kullanılmış makineler üzerinde yenileme çalışmaları 

yaparak bu makineleri tekrar Türk Sanayisinin hizmetine kazandırıyoruz. 
Makina ithalatı ve ihracatında sergilediği titiz çalışmalar sonucunda ISO 9001-2000 belgesi alan firmamız, sadece 

Avrupa Güvenlik Normlarına Uygunluk Belgesine (CE) sahip ürünleri ithal etmektedir. 
30 yıl önce takım tezgahı sektöründe pek çok ilke imza atarak kurulan Tezmaksan, bugün geldiği noktada Türk 

Sanayicisi ile güç birliği içerisinde ülke ekonomisine destek olmaya devam etmektedir. Profesyonelliği, kalite ve 
güvenilirliği benimseyen firmamız, eğitim programları, uygun fiyat politikaları ve kampanyalarıyla tüketicisini 

destekleyerek zamanında teslimat ve satış sonrası destek ilkesiyle kusursuz bir hizmet sunmaktadır. Kuruluşundan 
bu yana teknolojinin güçlü bir takipçisi olan ve makine imalatıyla teknoloji üretimine direkt katkıda bulunan 

firmamız, sektörün yurt dışına açılmasında da büyük rol oynamaktadır. 
Vizyonumuz 

Sürekli gelişim sağlayarak sektördeki liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı artırmayı sürdürmek. 
Misyonumuz 

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle bir bütün olarak takım ruhu içinde çalışmak, Paydaşlarımızın 
memnuniyetini en üst seviyede tutmak, Türkiye ve Türk Sanayicileri için en iyi hizmeti sunmak, Sürdürülebilir bir 

büyüme ile sektörünün lideri olarak, başarımızı devam ettirmektir. 
Değerlerimiz 

Müşteri odaklılık · Yüksek Kalite · Yasalara ve etik kurallara uyum · Dürüstlük · Güvenirlilik * Yenilikçilik * İnsana 
Değer Vermek * Takım Çalışması * Sürdürülebilirlik 



T-Kalıp 1999 yılında, savunma sanayindeki 
yurt içi ve yurt dışı müşteriler için, güvenilir, 

özgün ve maliyet etkin alt sistemler 
tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için 

kurulmuştur. ISO 9001:2008 kalite güvence 
belgesine sahip olan firmamız, savunma 

sanayinde Türkiye'nin önde gelen ana 
yüklenicilerinin yanı sıra, başta A.B.D. ve 

Suudi Arabistan olmak üzere çeşitli ülkelere 
ürünlerini ihraç etmektedir.

Ankara'da Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki tesislerinde 50 kişilik deneyimli 
kadrosuyla çalışmalarını yürüten firmamızın 

temel hedefi; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
ihtiyacı olan ve bugüne kadar yerli 

imkânlarla AR-GE ve üretimi yapılmamış 
ürünlere odaklanarak, ülkemizin savunma 
sanayi ihtiyaçlarına cevap verebilen, dışa 
bağımlılığımızı azaltan, nitelikli ürünler 

tasarlayan ve üreten güvenilir ve kalıcı bir 
firma olarak yoluna devam etmektir



Firmamız 2014 yılında Tayfun GÜNDOĞDU ve Oğuz YENER tarafından TOHAN METAL İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak Ankara Ostim Organize Bölgesinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik faliyet göstermeye başlamıştır. Firma öncelikli prensipleri arasında kaliteden ödün vermeden
müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Faaliyet alanlarımız; Prinç ( Çubuk, Boru, Levha, Lama), Alüminyum (Çubuk, Kare, Lama, Dörtköşe,
Köşebent, Profil), Alüminyum (Levha 5083,5754,6061,6082,7075 Alaşımlı Levhalar), Paslanmaz
(Çubuk, Kare, Lama, Dörtköşe, Köşebent, Altıköşe, Profil) 303, 304, 310, 316 Kalite
Paslanmaz (Levha 304, 316, 430 Kalite, Paslanmaz Boru 304, 316 Kalite), Fiber (Çubuk, Levha),
Bronz (Çubuk, Boru, Levha), Kestamid (Çubuk, Levha) Teflon (Çubuk, Levha) Derlin (Çubuk Levha)
ürünlerinin satışı yapılmaktadır.

Tohan Metal olarak hedefimiz doğrultusunda müşteri memnuniyetini devam ettirmek için
teknolojiye ve yeniliklere uyum sağlayarak hizmetlerimizi daha da geliştirmek için belirlediğimiz
çizgide faaliyetlerimize devam edeceğiz.



1980 yılında Tek-Plast’ın Yönetim kadrosunda hizmet veren şirketimiz,

2001 yılında Tolga Plastik adıyla faaliyete başlamıştır.

AS 9100 kalite standartlarında üretim yapan şirketimiz ,3 boyutlu 

yazılım ile Protatip imkanı, Hermle 5 eksen CNC tezgahımızla   kalıpta 

hassasiyete, Arburg tezgahlarımızla ürünlerde doğrulukta, Mitutoyo

CMM ile kalite kontrollerde yüksek seviye’ye ulaşmıştır.

Şirketimiz başlıca otomotiv,Savunma ve havacılık ,medikal,Güvenlik 

sektörlerinde hizmet vermektedir.



Firmamız, 1997 yılında perakende satış firması olarak 
faaliyetlerine Ankara’da başlamıştır. Müşteri talepleri 

doğrultusunda 1998 yılının ortalarından itibaren ilk üretim hattı 
ile üretim aşamasına geçmiştir. Üretim konusunda firma sahibi 

Yaşar TOMBAK’ın tecrübeleri doğrultusunda belirli alanlarda (O-
Ring, Fitil, Pnömatik keçe vb.) üretimlerine başlayarak sektöründe 

lider sanayi kuruluşlarının tercih ettiği bir firma hüviyetini 
kazanmıştır.

Üretimlerimiz;
• O-Ring ,Körük
• Vibrasyon takozları
• Pnömatik keçeler
• Nutring, Fitil-profil
• Kauçuk ve silikon hortumlar
• Yıldız kaplinler
• Poliüretan sünger ve levha çeşitleri
• EPDM Nitril Silikon levhalar
• EPDM kendinden yapışkanlı veya yapışkansız şeritler
• Kablo geçiş lastikleri
• Hidrofor lastik kompansatörleri
• Vana ventil lastikleri
• Latex malzemeler
• Özel tasarım ve imalat
• Petrol ve doğalgaz boru hattı yardımcı ekipmanları





TUALCOM, haberleşme ve RF teknolojileri alanlarında 
faaliyet göstermektedir. Milli tasarımlarımızla hızlı, 

özelleşmiş ve son teknoloji çözümler sunmanın yanı sıra, 
ülkenin önde gelen uzay teknolojisi ve savunma şirketleri 

tarafından yürütülen çeşitli projelere de katkı sağlamaktayız.

Temel hedefimiz, kompakt, verimli ve genel amaçlı veya 
uygulamaya özel iletişim ve RF sistemleri, alt sistemleri ve 

modülleri geliştirmek ve üretmektir. Haberleşme 
sistemlerine ek olarak, ürün ailemiz radar ve elektronik 

savaşla ilgili yüksek frekanslı ve geniş bantlı sistemleri de 
içermektedir.

TUALCOM, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük 
önem vermektedir. Bu faaliyetleri son ürünlere 

dönüştürerek, kısa sürede veri bağları, telemetri sistemleri 
ve elektronik harp sistemlerinde önde gelen firmalardan biri 

haline gelmiştir. 

Farklı platformlar için çeşitli ürünler sunan TUALCOM, 
ülkemizin savunma şirketleri için en güvenilir tedarikçilerden 
biri haline gelmiş, bunun yanı sıra ürünlerini dünyaya ihraç 

etmeye başlamıştır.



TURALI  GROUP uluslararası ortaklı üretici şirketler 
topluluğudur. Firmamız Almanya , 

Tayvan ,Çin ve Türkiye ‘de ki üretim tesisleri ile 
hizmetlerinizdedir. Firmamız 4 ana başlıkta üretimlerine 
ve ticaretine devam etmektedir. Daima yüksek kalite ve 
sistematik çalışma prensipleri ile sizlere en iyi hizmeti 

sunmak için çalışmaktadır. TURALI GROUP kadrosu sizler 
ile daima çalışmaya ve firmanıza katkı vermeye hazırdır.

ÇALISMA ALANLARI

1- HİDROLİK & PNÖMATIK SEKTÖRÜ 
- Hidrolik ve Pnömatik Ekipmanlar üretimi ve 

mühendisliği

2- ÇELİK BORU , PROFİL VE SAÇ SEKTÖRÜ
- SSAW Boru ve Dikişsiz Boru Üretimi, Paslanmaz çelik ve 

mühendislik metalleri   satışı

3- SAVUNMA SANAYİ
- Hassas Metal İşleme ( CNC Torna, 3 Eksen ve 5 Eksen Dik 

işleme, Kaynaklı ve    
Bükümlü İmalat   - üretim aralığı : 5mm - 5400mm)

4- ÖZEL MAKİNE İMALATI
- Üretim süreçlerinde verimlilik arttırmaya dayalı, müşteri 

talebi bazlı özel üretim

5- ENDÜSTRİYEL HIRDAVAT SANAYİ
- Endüstriyel hırdavat ürünleri satışı 

ISO 9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası



TUZEKS A.Ş. olarak, 20 yılı aşkın bir süredir 
Otomotiv Ana Sanayiinde, Motor ve Taşıt Testleri 
konusunda faaliyet göstermekteyiz. Toplam 150 

üzerinde test tesisi ile Türkiye’deki tüm motor/taşıt 
imalatçılarının referanslarına sahip, komple motor ve 
taşıt test tesislerinin % 90’ını kurmuş olan uzman ve 

alanında lider bir mühendislik firmasıyız. 



1969 yılında seyfettin TÜZÜN ve abdullah TÜZÜN tarafından, otomotiv 
yan sanayine yedek parça üretimine yönelik talaşlı imalat atölyesi olarak 

kurulan firmamız, 1993 yılından itibaren sıcak dövme tesislerini de 
bünyesine katarak şirketleşmiş ve 1999 yılından itibaren ISO kalite 

güvence belgesi ile belgelendirilmiş ve otomotiv yan sanayii ile birlikte 
savunma sanayine yönelik yedek parça imalatına da başlamıştır.



UÇ SAVUNMA Kasım/2017 de kurulmuştur. Kurucusu savunma 
sanayi ana firmalarında on beş yıl yöneticilik yapmıştır. Ekibini 

sektöre hakim tecrübeli ve eğitimli mühendis, tekniker ve teknisyen 
kadrosu ile oluşturmuştur.Çalışanların tamamı IPC eğitimli - ESD 

eğitimli ve Temel İş Sağlığı Güvenliği eğitimlidir. Firmamızın 
yerleşimi 560 m2 kapalı alana ve 140 m 2 açık alana  kuruludur.  

Şirket kendi malzeme deposu ve müşteri malzemeleri için Serbest 
Bölge  deposu mevcuttur.  

Tesis Güvenlik gereği güvenlik önlemleri MSB tarafından belirlenen 
kriterlere uygundur. Firmamız kablaj üretimi ve elektro-mekanik 
montaj firması olmasının yanında personel tedarik ve malzeme 

tedarik hizmetleri vermektedir. Firmamızın Kapasite Raporu vardır 
ve savunma sanayinde kullanılan malzemelerin çekim işlemlerini 
rahatlıkla yapabilmektedir. Rakiplerinden farkı butik bir üretim 

firması olmasıdır. Kalite ve iyi işçilik odaklıdır. 

Kalite Yönetim Sistem Belgeleri;
• ISO 9001 

• Tesis Güvenlik (NATO&MİLLİ)
• ISO 14001, ISO 27001

• OHSAS 18001



1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Kuruluş 1999

ArGe 20

Toplam 97

Kalite Belgeleri ISO-9001 // IATF-
16949

Merkez (İdari&Üretim):

İvedik OSB Teknopark Ankara B Blok 
Kat:2 Yenimahalle/Ankara

Ar-Ge Merkezi

ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar K1-3
Çankaya/ANKARA

1999
Firma Kuruluşu

Kablosuz Teknoloji & Sivil Uygulama Ürünleri

2006:
Savunma Sanayii 
Ürün Tasarım&Üretimi

2002          
ODTÜ KOSGEB
Ar-Ge Ofisi

2001
İvedik OSB 

Üretim
Alanı

2014
İvedik OSB Üretim Alanı

2017
Teknopark Ankara 
Üretim Alanı

Savunma Sanayii Faaliyetleri

2004
ODTÜ Teknokent
Ar- Ge Ofisi



Firmamız, 30 yılı aşkın bir süredir imalat sektöründe yer alan Ulusal Aydınlatma’nın bilgi 
birikimi, tecrübesi ve imalat kapasitesini arkasına alarak, genç ve dinamik kadrosuyla 2006 

yılında özel amaçlı makine imalatı ve endüstriyel otomasyon alanlarında faaliyet 
göstermeye başlamış, 2007 yılında ise Ulusal Kontrol Sistemleri Makine Tasarım San. ve Tic. 

Ltd. Şti. adıyla şirketleşmiştir.

Şirketimizin ana faaliyet konusu mekanik tasarımdır. Mekanik tasarım odaklı endüstriyel 
otomasyon ve savunma sistemleri projeleri şirketin iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı 
alanlardır. İmalat altyapımız için kritik önem taşıyan imalat personelimiz aynı zamanda 

geçmişten kalan tecrübesiyle alt yüklenici olarak imalat hizmeti de vermektedir.

Firmamızın hedefi, endüstriyel otomasyonu yoğun olarak kullanan üreticilerin ve savunma 
sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların projelerine yüksek kaliteli, efektif ve güvenli 

çözümler sunmaktır. Uzun vadede faaliyet alanında aranan ve tercih edilen bir çözüm 
ortağı olmayı amaçlayan firmamız, aynı zamanda tamamen kendi tasarımı olan ürünlerle 

de hedeflediği pazarda lider sağlayıcı olmayı hedeflemektedir.



Bulunduğu sektörde sürekli büyüyen Umt Kalite Kontrol ileriye yönelik 
sürekli büyüme yatırımlarını hedeflemekte ve sektöründe vazgeçilmez 

alternatiflerden olmayı gereklilik kabul etmektedir.

Firmamız geniş ürün yelpazesi ile siz müşterilerine kalite öncelikli 
hizmet sunmaktadır.

Kuruluş tarihinden bu yana, uzman kadrosuyla Kalite Kontrol 
sektöründe gerçekleştirdiği projeleriyle faaliyetlerine devam eden Umt

Kalite Kontrol , yüksek standartlarda işçilik ve yüksek teknolojiyi 
üretimi için öncelikli varoluş sebebi kabul etmiştir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ

Ultrasonik Muayene
Phased Array & TOFD Muayenesi

Radyografik Muayene
Manyetik Partikül Muayenesi

Sıvı Penetrant Muayenesi
Görsel Muayene

Sertlik Testi
Vakum Testi

Döküm Kontrolü 
Döküm Testi 
Kalite Kontrol

http://umtkalite.com/hizmetler/tahribatsiz-muayene-hizmetleri.html
http://umtkalite.com/hizmetler/ultrasonik-muayene.html
http://umtkalite.com/hizmetler/phased-array-tofd-muayenesi.html
http://umtkalite.com/hizmetler/radyografik-muayene.html
http://umtkalite.com/hizmetler/manyetik-partikul-muayenesi.html
http://umtkalite.com/hizmetler/sivi-penetrant-muayenesi.html
http://umtkalite.com/hizmetler/gorsel-muayene.html
http://umtkalite.com/hizmetler/sertlik-testi.html
http://umtkalite.com/hizmetler/vakum-testi.html


Talaşlı imalat ve danışmanlık hizmetleri veren firmamız kurulduğu günden bu güne siz değerli 
müşterilerimizin dış kaynak ihtiyaçlarını en ideal şekilde alması için gerek teknoloji gerekse uzmanlık açısından 
her zaman gelişime büyük önem vermiştir.

Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan 
kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere ve süreçlere harcamalarıdır. Bu konudaki öngörüler, firmaların 
kendi öz ya da temel yeteneklerine odaklanmak zorunda kalacaklarına yönündedir.

Temel yeteneklere odaklanmak firmalar açısından makul bir gelişmedir bunun firmalara öncelikli 
faydası firmaların hâlihazırda yapmayı sürdürdükleri onlarca aktivite ya da süreçlerden temel yetenekleri olan 
süreçleri daha hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak sağlamasıdır. Bu durum müşterinin son ürüne 
karşı olan beklentilerini karşılamada gözle görülür katkılar sağlar. Rakipler tarafından taklit edilmeleri güçleşir.

İşletmelerin temel olmayan yetenekleri iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli role sahip olan 
fakat ürünlerin oluşumunda kendi başına önemli bir role sahip olmayan aktivitelerdir.

İşletmeler öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış 
başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı (outsourcing) denir. Bu noktada dış kaynak kullanımının iki 
önemli ayağı vardır:

· Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak,

· Temel yeteneklerin dışında kalan faaliyetlerde ise, bu konularda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla 
gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde malzeme yâda hizmet girdisi sağlamak.

UNF Makine alanında uzman kadrosu ve üstün makine parkıyla sizlerin Talaşlı İmalat ve İmalat 
Danışmanlığı konularındaki dış kaynak ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılamayı hedefler.

Müşterilerimizin geri bildirimleri bizim için çok değerlidir. Firmamız hakkındaki görüşlerinizi bizimle 
paylaşmanız verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmada en büyük referanslarımızdan olacaktır.





2014 yılında kurulan UTM TARIM MAKİNALARI A.Ş., Otomotiv ve Tarım 
sektöründe uzun yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile çiftçimizin 

ihtiyaç duyduğu Balya makineleri alanında yüksek kaliteli ürünler 
geliştirmiştir.

İki ipli doğrayıcısız ürün gamına ilave olarak son teknoloji ile geliştirilmiş 3 ipli 
doğrayıcılı ve doğrayıcısız Balya makinesi ürünlerimiz de değerli 

çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Firmamız; FAYAT Group, CHARLATTE, Havalimanı  
elektrikli veya dizel kendinden motorlu araçların 

bütün olarak şasi ve gövde üretimini yapmaktadır.



UYGUR Ltd. Şti. 1997 yılında kurulmuştur. Havacılık, 
savunma ve otomotiv sektörlerine hassas mekanik işleme 

konusunda yan sanayi olarak hizmet vermekte olan 
firmamız, güvenilirliği ve yüksek kaliteli üretimi ile çalıştığı 

sektörlerde markalaşmıştır.

Teknolojik yeniliklerle donanmış modern ve geniş makina 
parkı, tecrübeli ve donanımlı personeli ile UYGUR; esnek, 

güçlü ve disiplinli yapısı sayesinde, müşteri taleplerine 
hızla cevap verebilmektedir.



GENEL BİLGİ

▪ ÜÇASLAR 1960 yılında kurulmuş 
olup 4 ana sektöre hizmet 
etmektedir. 

➢ Ana sanayi (OEM) Montaj 
Hatlarına Parça Üretimi

➢ Savunma Sanayi

➢ Cam Kalıbı Üretimi

➢ Yedek Parça Üretimi

• Müşteri şartnameleri dahilinde 
üretilen ürünler 25’den fazla 
ülkeye doğrudan ihraç 
edilmektedir.

• Yıllık 1,200,000 KG hammadde 
işleme kapasitesi (Haftalık 5 gün 
ve günlük 9 saat çalışmaya göre 
hesap edilmiştir.)

• Cad / Cam Tasarım ve CNC İşleme.

• 48 işilik İş Gücü ve Üretim Takımı.

TASARIM VE CNC İŞLEME

• Dövme Kalıbı Tasarımı ve İşlemesi

• Dövme Malzeme İşleme

• Döküm Kalıbı Tasarımı ve İşlemesi

• Döküm Malzeme İşleme

• Saç Malzeme İşleme



Ünimetal Hassas Döküm, 2000 yılında mum ergitme 
yöntemi ile üretim yapmak üzere kurulmuş olup, ürün 

geliştirme, kalite, üretim yeteneği ve kapasitesi 
konularında lider durumdadır. 

Kalıp tasarımı ve üretimi, döküm, işleme, ısıl işlem, yüzey 
koruma ve montaj işlemlerini kendi bünyesinde organize 

ederek, müşterilerine bitmiş ürün sunmaktadır.
Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır bazlı ve özel 
alaşımlardan yaptığı dökümlerle Savunma, Havacılık, 

Raylı Sistemler, Otomotiv, Enerji ve Elektronik 
sektörlerinin yurtiçi ve yurtdışı öncü kuruluşlarına hizmet 

etmektedir. 

Ünimetal’in toplam satışının %46’lık payını, Avrupa başta 
olmak üzere ihracat satışları oluşturmaktadır.

Ünimetal, 175 ton/ay çelik ve 35ton/ay alüminyum 
ergitme kapasitesiyle süreklilik; 0,5 gr - 105 kg aralığında 

çelik, 10 gr - 50 kg aralığında alüminyum döküm parça 
üretme yeteneği ile de çeşitlilik konularında 

müşterilerine sunduğu geniş imkanlarla hizmet 
etmektedir.



Üretim faaliyetlerine 2010 yılında yapımı tamamlanan Dilovası/Kocaeli’ndeki 32.000 m²’si kapalı olmak üzere 
toplam 43.000 m² alana kurulu fabrikasında devam eden Üntel Kablo ürettiği endüstriyel kabloları 6 kıtada; 70’e 

yakın ülkeye ihraç etmektedir.
Yaklaşık 250 çalışanı ile Üntel Kablo, paydaşlarına çözüm ortağı olma felsefesini benimseyerek, müşterilerinin 

ihtiyaçlarını en kısa sürede, maksimum kalite ve güven ile gerçekleştirmektedir. İleri teknolojiye sahip ölçüm ve test 
ekipmanları bulunan kalite laboratuvarlarının yetkinliği; standartları belirleyen kurumlar tarafından da 

onaylanmıştır. Kalite ve sistem sertifikaları kapsamında global alanda tanınan, ISO, IQnet, TSE kalite şartlarına uygun 
bir yönetim sistemi bulunmaktadır. Kalitenin belgelendirildiği Üntel Kablo’da tüm kablolar uluslararası bilinirliği olan 

VDE, KEMA, ABS, UL, BV, DNV-GL, RINA, TSE gibi kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmıştır.

Üntel Kabloları Anonim Şirketi üretim hayatına 1972 yılında başta kauçuk 
kablolar imalatı yapmak üzere kurulmuştur. Kauçuk, PVC, Poliüretan, 

Halojen-free ve eşdeğer elastomer kompound teknolojilerine hakim olan 
Üntel Kablo, gemi, offshore, maden, havalimanı pist aydınlatma ve 

demiryolları, gibi tecrübe gerektiren uygulamalar için sayısı 15.000’den 
fazla ürün çeşitliliğine sahiptir.



VİBROMAK YÜZEY İŞLEM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ ve 
TİCARET LTD. ŞTİ. olarak 1994 yılından itibaren

sektör bilgi birikimimizle Ankara Merkez ve 
İstanbul/İkitelli İSDOK Sanayi Sitesi’ndeki şubemizle 

yüzey işlem sektöründe hizmet vermekteyiz. 

Yerli imal ettiğimiz vibrasyon makinaları ile makine 
ortamında kullanılan taş, granül ve yüzey işlem 

kimyasallarını kaliteli ve ekonomik fiyatla sizlere 
sunuyoruz.

İç pazarda hızla artan satış potansiyelimize paralel 
olarak ihracat yaptığımız ülke sayısı da her geçen

gün artmaktadır. 7/24 satış sonrası hizmet desteğine de 
önem vererek TS-EN –ISO 9001-2008 standardına ve 
bağlı olduğu yönetmeliklere uygun olarak, çağımızın 

gerektirdiği teknolojiye sahip, donanımlı ve akılcı 
çalışma metotları ile kaliteli, eğitimli, kendi alanında 
uzmanlaşmış, sürekli gelişime açık ve kalite sistemini 

benimsemiş personel ile faaliyet gösteren kuruluşumuz 
sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinmiştir.



VOLO kompozitleri ve sıradışı malzemeleri kullanarak
üst standartlarda üretim yapar. Üstün teknoloji ve
ileri mühendislik tekniklerini birleştirerek, etkin ve

uygulanabilir parça ve sistemleri tasarlar.

Sizin projeleriniz için, alt sistem ve parçalar tasarlıyor, 
üretiyoruz. Bu sayede projenizin tam zamanında ve

tanımlı bütçe ile tamamlanmasını sağlıyoruz.



Yavuz Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
sahasında uzman ve Türk Otomotiv sanayinin 
temelleri atan tecrübeli kişilerce 1991 yılında 
kurulmuştur. Bu konuda uluslararası firmaları 

ülke çapında temsil etmek ve ortak projelendirme 
ile üretim faaliyetlerinde bulunmak hedefiyle 

kurulan şirket hızla sanayileşen Türkiye’de kısa 
sürede önemli bir yan sanayi olmayı başarmıştır.

Firma yan sanayi olarak ilk zamanlarda kritik bir parça 
olan biyel kolu üretime başlamış ve halen montaj hatlarına 

OEM olarak silindir blok, silindir kapak ve biyel kolu 
üretmeye devam etmektedir.

2002 yılının başında kendi YAVUZMOTOR markasını 
tescil ettirerek endüstriyel dizel motor üretimi için yatırıma 

başlamış ve 2005 yılından bu yana da dizel motorlar 
üretmektedir.



Türkiye de Yüksek Güçlü Darbeli Güç Kaynakları ve Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri 
konusunda uzman bir kuruluş olarak, Yüksek Gerilim ve Yüksek Akım üretimi, 

anahtarlanması, darbe sistemleri gibi yüksek teknoloji gerektiren yönlendirilmiş 
enerjinin stratejik olduğu günümüzde Türkiye’nin pazar payını büyütmek ve küresel 

yerini sağlamlaştırmak için çalışıyoruz.

Gelişmiş Yönlendirilmiş Savunma ve Güvenlik teknolojileri çözümlerinin üreticisi olarak 
Türkiye’nin ve söz konusu bölgelerin ihtiyaçlarına uygun çözümleri geliştirmek ve 

üretmektir.

Türkiye de Yüksek Güçlü Darbeli Güç Kaynakları ve Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri 
konusunda uzman bir kuruluş olarak, Yüksek Gerilim ve Yüksek Akım üretimi, 

anahtarlanması, darbe sistemleri gibi yüksek teknoloji gerektiren yönlendirilmiş 
enerjinin stratejik olduğu günümüzde Türkiye’nin pazar payını büyütmek ve küresel 

yerini sağlamlaştırmak için çalışıyoruz.



YETER MAKİNA 1990 yılında ostim’de talaşlı imalat ve özel amaçlı makine 
imalatı alanında faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne savunma 

sanayi , beyaz eşya , otomotiv ve gıda sektörlerine özel amaçlı makine imalatı, 
mekanik sistem imalatı, kalıp , aparat , yedek parça ve talaşlı imalat 

konularında tasarım ve imalat yapmaktadır.

Firmamız bugün 700 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir ve ISO 9001:2008 kalite sistemini kurmuş ve başarı ile 
uygulamaktadır. Firmamız değişen dünya teknolojisi ve yeniliklerin devamlı takipçisi olmuş ve bu doğrultuda yatırımlarını 

devamlı yapmaktadır. Firmamızın en büyük hedefleri arasında özellikle savunma sanayi sektöründe kendini daha çok 
geliştirip en çok tercih edilen firmalar arasına girmektir.



1990 yılında İsa YETER tarafından kurulan Yeter 
Makine faaliyetlerine Ostim Organize Sanayi 

Bölgesi’nde devam etmektedir. Firmamız 
kurulduğu günden itibaren birçok projeye imza 

atmış ve başarı ile sonuçlandırmıştır.

Farklı alanlarda tecrübe ve bilgi birimini sunmak 
için çalışmalarına devam eden Yeter Makine, 
2011 yılında büyük bir hızla gelişen savunma 
sanayisine yatırım yaparak hedeflerine hızla 
ilerlemektedir. Yenilenmek ilkesinden taviz 

vermeden sektör ile uyum içerisinde olmak için 
2014 yılında 24 yıllık tecrübesini aktararak Yeter 

Savunma şirketi kurulmuştur.



Yiğitler Makina olarak 2003 yılı tarihi itibariyle talaşlı imalat işine girmiş 
bulunmaktayız. 15 Yılı aşkın üretim tecrübemize dayanarak kurmuş 

olduğumuz firmanın deneyimli kadrosu, profesyonel yaklaşımı ve her geçen 
gün ilerleyen teknolojiyi yakından takip ederek kalitesinden ve 

prensiplerinden ödün vermeden sanayi sektörüne hizmete devam 
etmektedir.

Firmamızda bulunan son teknoloji CNC tezgahlarımızla ve tecrübeli 
kadromuzla imalat işlerinde en iyiyi üretebilmek için çalışmalarımız devam 

etmektedir.



Yol-Bak. Ltd. Şti. 1994 yılında Ankara - Ostim sanayi sitesinde 
kuruldu. Şirketimizin temel amacı, yol ve arazi alanında hizmet veren üst 
düzey araç ekipmanları üretmektir. Biz tuz serpici, kar bıçağı, römork, yarı 
römork, mekanik stabilizasyon tesisi, damper, sac damperli, yükleme vinç, 

çekme vinç vb.araçları üreterek başlamış bulunmaktayız.

Ana yüklenicilerin ihtiyaçları ve talepleri ve üretim verimliliğimizi 
iyileştirmek amacıyla; Şirketimiz iş ortağı MANAŞ'tan gelen motivasyon 
sonucu Esenboğa - Balıkhisar Köyü yolunda üretim fabrikasını kurmaya 

devam ediyor.SSM projelerini gerçekleştirmek ve tamamlamak için 2009-
2010 yıllarında BMC'nin alt yüklenicisi ve Tokatburnu'nun İzmir-Kemalpaşa 

bölgesinde açık ikincil imalat fabrikası haline geldik ve başarılı projeler 
gerçekleştirdik.

Yol-Bak vizyonu. Ltd. Şti. Yurtiçi üretime dayalı başarılı projeler 
gerçekleştirmek ve prensiplerimiz, projelere yönelik üretim araçları 

yatırımları yaparak, fonksiyonel ve kaliteli ürünlerle RD (Araştırma ve 
Geliştirme) projeleri gerçekleştirmektedir.





Yüksel Kompozit Teknolojileri (YKT) A.Ş çoğunlukla havacılık 
uygulamalarına yönelik kompozit parça imalatı, ana parça montajı, 

mühendislik ve takım aparat imalatı gerçekleştirmek amacıyla, 2010 
Ağustos ayında kurulmuştur.

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde (Temelli, Ankara) kurulu 
Tesisinde İleri Kompozit Tasarım ve Üretimini yapabilecek kabiliyete 

sahip bir kuruluştur.

YKT, Yüksel Holding çatısı altında olan 15 grup şirketten biridir.



Yüksel Model ve Tasarım, 1992 yılında kurulmuş 
olup 2003 yılından beri 3- boyutlu prototip 

imalatı ve 3 boyutlu modelleme imkanını Ankara’da 
ilk sunan firma olma özelliğini taşımaktadır. Bu sayede 

başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin çeşitli 
illerindeki kobi, savunma 

sanayi, inşaat, mimarive medikal alanlarında destek 
vermektedir.

Firmamız, 2 x «3 eksenli CNC», 6 x «3D yazıcı», 1 x 
«1300x850 mm Co² Lazer» ve 1 x «4 eksenli PU kesme 

makinesi» ve benzeri özelliklere sahip ürünler 
bulundurmaktadır.



Firmamız 1990 yılında meslek hayatına başlamış olup,gelişen ve 
değişen dünya şartlarına,teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek 

için gerekli tüm yatırımları yapmıştır.25 yıllık tecrübesini her türlü 
plastik ve kalıp işlerinde değerli müşterileri ile paylaşmak 

istemektedir.



İHA SİSTEMİNE MİLLİ YAKLAŞIM

Z-Sistem, 2002 yılında Bilgi ve İletişim Güvenliği (BİG) teknolojileri alanında profesyonel hizmet

vererek faaliyete başlamıştır. Çok kısa sürede tamamen Türkçe dili ile yönetilen ilk Türk BİG cihazi

olan i-bekçi’yi geliştirmiştir. Ankara Ostim’de Teknopark kapsamında 350 metrekarelik AR-GE ofisi ve

Üretim Tesisinde faaliyet vermektedir.

Z-Sistem personelinin %60’ı AR-GE ve ürün geliştirme üzerine yogunlaşmıştır. Personelinin %30’u ise

Bilgi İletişimi ve Güvenliği grubu adı altında çözüm ortaklarına ve müşterilere 7/24 sürekli destek ve

oryantasyon eğitimleri vermektedir.

Z-Sistem satış, pazarlama ve iş geliştirme konularını dış kaynak kullanma modeli ile yürütmektedir. Z-

Sistem’in odaklandığı ana konu; güvenli bilgi iletişimi ve internet güvenliği teknolojileri ile kurumsal

merkezi yönetim yazılımlarıdır.

Bilim adamları ile özellikle FPGA, donanımsal kripto ve iletişim teknolojileri konularında yakın

çalışmakta ve ortak projeler geliştirmektedir. Ülkemizde kamu ve özel tüm dikey sektörlerde büyük

ölçekli müşterilere sahiptir.


