


HAKKIMIZDA	  
	  

HAS-‐EL	  TEKNİK;	  ilgili	  şartname	  veya	  teknik	  resimlere	  
göre	  muhtelif	  imalat	  tezgahları,	  test	  ve	  ölçüm	  

cihazlarından	  oluşan	  üre<m,	  kalite	  kontrol,	  montaj,	  
imalat	  takip	  ve	  teslimat	  firması	  olarak	  1200	  m2	  kapalı	  

alanda	  faaliyet	  göstermekte	  olup	  Müşteriye	  ait	  
mekanik,	  talaşlı	  ve	  kaynaklı	  imalat	  parçalarının	  kendi	  
bünyesinde	  üre<lmesi	  ve	  üre<min	  kalite	  kontrol	  
süreçlerinin	  yöne<lmesi	  konularında	  faaliyet	  

göstermektedir.	  



HAKKIMIZDA	  	  
	  

1998	  yılında	  kurulan	  ve	  faaliyetlerine	  başlamış	  olan	  
firmamız,	  çalışma	  alanında	  ana	  sektör	  olarak	  kuruluş	  
tarihi	  i<bari	  ile	  Savunma	  Sanayi	  ve	  Otomo<v	  Sanayini	  
belirlemiş	  olup,	  verilen	  görevlerde	  en	  iyi	  şekilde	  hizmet	  
vermiş	  ve	  2500	  den	  fazla	  farklı	  üründe	  kalifiye	  olarak	  

farklı	  imalatlar	  gerçekleş<rmiş<r.	  Firmamız	  
kuruluşundan	  sonra	  herhangi	  bir	  hizmet	  değişikliğine	  
gitmemiş	  olup	  gelişmekte	  olan	  üre<m	  tezgahları	  ve	  
kalite	  kontrol	  yöntemlerini	  kullanarak	  üre<mlerine	  

devam	  etmektedir.	  



HAKKIMIZDA	  	  
	  

Kaliteli	  ürün,	  zamanında	  teslimat	  ve	  uygun	  fiyat	  
değerlerimize	  göre,	  müşteri	  siparişleri	  ile	  HAS-‐EL	  

TEKNİK	  sorumluluğu	  alNna	  giren	  imalatların	  üre<lmesi	  
kalite	  kontrol	  ve	  kalite	  sistem	  yöne<m	  süreçlerinin	  takip	  
edilmesi,	  imal	  edilen	  malzemelerin	  teknik	  resim	  veya	  
standartlara	  göre	  doğruluğunun	  ve	  uygunluğunun	  teyit	  
edilmesi,	  bu	  amaçla	  müşterinin	  talep	  etmiş	  olduğu	  
testlerin	  ve	  ölçümlerin	  yapılması	  ve	  ana	  sanayi	  

firmalara	  istenilen	  kalitede,	  zamanında	  ve	  en	  uygun	  
fiyat	  ile	  teslim	  edilmesi	  güçlü	  yönlerimizdir.	  



	  
KALİTE	  POLİTİKAMIZ	  

	  
HASEL	  TEKNİK,	  müşterilerinin	  ih<yaçlarını	  ve	  

beklen<lerini	  anlayıp,	  onlara	  müşteri	  tatminini	  tesis	  
edecek	  şekilde	  müşteri	  beklen<lerini	  aşan	  kaliteli	  ürün	  

ve	  hizmetler	  sağlayarak	  müşterilerinin	  en	  değerli	  
tedarikçisi	  olmaya	  söz	  vermiş<r.	  

YapNğımız	  işlerin	  her	  alanında	  kalite	  ve	  sürekli	  iyileşme	  
her	  bir	  çalışanımızın	  sorumluluğudur.	  

HASEL	  	  Yöne<m	  Sistemi,	  kalite,	  müşteri	  memnuniye<	  ve	  
sürekli	  iyileşmeye	  olan	  bağlılığımızı	  yansıNr	  ve	  

etkinliğinin	  sağlanması	  için	  kalite	  hedefleri	  belirlenerek	  

gözden	  geçirilir.	  
	  



MİSYONUMUZ	  
	  

Ülkemiz	  savunma	  sanayi,	  otomo<v	  ve	  
havacılık	  teknolojilerinde	  ih<yaç	  olan	  kri<k	  
ürünleri	  yerli	  olarak	  üretebilmek	  ve	  bu	  
konuda	  öncü	  olmak.	  Ülkemiz	  bilim	  ve	  
teknolojisine	  maksimum	  katkı	  sağlamak	  

için	  savunma	  sanayi,	  otomo<v	  ve	  havacılık	  
teknolojilerinde	  arge	  faaliyetlerinde	  

bulunmak.	  
	  



VİZYONUMUZ	  
	  

Savunma	  sanayi,	  otomo<v	  ve	  havacılık	  
teknolojilerinde	  yüksek	  kalite	  ve	  düşük	  
fiyat	  sağlayarak	  dünya	  çapında	  tanınan	  

saygın	  bir	  marka	  olmak.	  
	  



ÜRÜN	  VE	  HİZMETLERİMİZ	  	  
	  

Her	  türlü	  döküm,	  dövme,	  mekanik	  hassas	  ve	  kaba	  talaşlı	  imalat	  
veya	  kaynak	  ile	  imal	  edilebilecek	  parçaların	  üre<lmesi,	  eğer	  var	  
ise	  ısıl	  işlem,	  kaplama	  ve	  boya	  operasyonlarının	  tamamlanması,	  
kalite	  kontrollerinin	  yapılarak	  ilgili	  kalite	  kontrol	  ser<fikaları	  ile	  

birlikte	  müşteriye	  teslim	  edilmesi	  ve	  ayrıca;	  müşteriye	  ait	  
parçaların	  müşteri	  isteklerine	  göre	  ölçümleri	  veya	  mekanik	  
kontrollerinin	  yapılması,	  ser<fikalandırılması	  ve	  kaynağında	  
kontrol	  faaliyetlerinin	  yürütülmesi;	  CMM,	  ölçüm	  hizme<	  
verilmesi	  firmamızın	  çalışma	  sahasıdır.	  Üre<lmiş	  olan	  

malzemelerin	  standartlara	  göre	  doğruluğunun	  ve	  uygunluğunun	  
teyit	  edilmesi	  ve	  ana	  sanayi	  firmalara	  istenilen	  kalitede,	  
zamanında	  ve	  en	  uygun	  fiyat	  ile	  teslim	  edilmesi	  hizmet	  

sunumunda	  güçlü	  yönlerimizdir.	  



•   	  
	  
	  
	  

	   	   	  YETENEKLERİMİZ	  
	  
Lojis<k	  ve	  SaNnalma	  Yöne<mi	  
Mühendislik	  	  
KaN	  model	  (3D	  CAD	  modelleme)	  
CAM	  Programlama	  
FAI	  (İlk	  par<	  muayene)	  
Planlama	  	  
SaNnalma	  
Talaşlı	  imalat	  
Kaynaklı	  imalat	  
Kalite	  kontrol	  	  

Lojis<k	  yöne<mi	  ve	  teslimat	  
	  
	  
	  



MEVCUT	  TEZGAH	  KAPASİTEMİZ	  
	  

MAZAK	  İNTEGREKS	  İ-‐200	  5	  EKSEN	  (1	  Adet)	  
İŞLEME	  MERKEZİ5	  EKSEN	  (1	  Adet)	  
İŞLEME	  MERKEZİ4	  EKSEN	  (1	  Adet)	  	  
İŞLEME	  MERKEZİ3	  EKSEN1	  (1	  Adet)	  	  

CNC	  TORNA2	  EKSEN	  (4	  Adet)	  	  
SN-‐50	  TOS	  ÜNİVERSAL	  TORNA	  (1	  Adet)	  	  
MİCROCOUT	  KALIPÇI	  FREZE	  (1	  Adet)	  	  
EKSANTRİK	  PRES	  30	  TON	  (1	  Adet)	  	  
EKSANTRİK	  PRES	  10	  TON	  (1	  Adet)	  	  
HİDROLİK	  PRES	  600	  TON	  (1	  Adet)	  	  
HİDROLİK	  PRES	  100	  TON	  (1	  Adet)	  	  

OTOMATİK	  ŞERİT	  TESTERE	  PLS	  (1	  Adet)	  	  
HİDROLİK	  KLAVUZ	  ÇEKME	  TEZGAHI	  (1	  Adet)	  	  
PNÖMATİK	  KLAVUZ	  ÇEKME	  TEZGAHI	  (1	  Adet)	  















Mühendislik	  çalışmalarına	  destek	  veren	  
yazılım	  kaynakları	  

	  
SPACE	  CLAIM	  CAD	  

VISUAL	  CAM	  
ESPRIT	  CAM	  

	  
	  



MEVCUT	  KALİTE	  KONTROL	  
CİHAZLARIMIZ	  

	  
NIKON	  LK	  V	  25.10.8	  2.500	  x	  1.000	  x	  800	  CMM	  

Mitutoyo	  profil	  Projektör	  
TESA	  Micro-‐hite	  2	  boyutlu	  Ölçüm	  cihazı	  

Muhtelif	  boylarda	  kumpaslar	  
Muhtelif	  boylarda	  mikrometreler	  

Muhtelif	  ölçülerde	  tampon	  ve	  halka	  Vida	  

Mastarları	  
	  









KALİTE	  GÜVENCE	  
	  

ISO	  9001-‐2008	  Kalite	  Sistem	  
Yöne<m	  Ser<fikası	  	  

	  
	  
	  



REFERANSLARIMIZ	  
	  

ROKETSAN,	  FNSS,	  TUBİTAK	  SAGE,	  
MKE,	  NUROL	  MAKİNA	  	  onaylı	  alt	  

yüklenici	  
	  





Teşekkürler…	  
	  
	  
	  	  
	  

HASEL	  TEKNİK	  MAKİNA	  SAVUNMA	  SAN.TİC.LTD.ŞTİ	  
1213.	  Sk.	  No:	  6/E	  Os<m	  Org.	  San.	  Böl.	  	  

Yenimahalle	  /	  ANKARA	  
312	  394	  19	  35	  
312	  394	  19	  34	  

www.haselteknik.com	  
	  


