


ABOUT US

Our company, who has begun its services in machining sector 
in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for 
defence industry.  

Production for spare parts for Defence Industry, Aviation 
Sector, Electric Industry, Automotive Industry, Food Industry, 
HVAC and Health Industry are made in our company. 

In our company who has obtained the ISO 9001:2000 quality 
assurance certificate from TÜV Technical Control and 
Certification company in 1999 the production is made as per 
the specifications of the standards. We have ISO 9001:2008, 
ISO 13485:2003, EC Full Quality Assurance System and 
Design Examination Certificate.

We have been operating our services in our factory with a 
1700 m2 closed area since April 2004, in the light of our 25-
year engineering services and knowledge with our machinery 
being renovating constantly in a more contemporary facility.

VISION

Our vision is to integrate the most advanced technology to 
keep our specialist staff at the highest level of customer 
satisfaction. Our company is following the market improves 
and expands product range and It offers high quality and 
fast solutions to our business partners by closely following 
the developing technology. Our company aims to become a 
leading company in the market by offering our partners with 
high quality and fast solutions.

MISION

We have tried to make satisfy our business partners by 
giving them international quality standarts services with the 
help of technology via our strong team in order to create the 
difference

HAKKIMIZDA

1987 yılında Ostim Sanayi Sitesinde talaşlı imalat 
sektöründeki hizmetlerine başlayan firmamız, 1990 yılından 
bu yana savunma sanayine alt yüklenici olarak çalışmaktadır.

Firmamızda Savunma Sanayi, Havacılık Sektörü, Elektrik Sanayi, 
Otomotiv Sanayi, Gıda Sanayi, Isıtma ve Havalandırma Sanayi 
ile Sağlık Sektörü’ne çeşitli parça üretimleri yapılmaktadır.

İlk defa 1999 yılında TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme 
A.Ş.’den ISO 9001:2000 Kalite Belgesi alan firmamız, halen 
standardın gerekliliğine bağlı kalarak üretim yapmaktadır. 
Firmamız ISO 9001:2008 ISO 13485:2003, CE Tam Kalite 
güvence Sertifikası ve Tasarım Sertifikası Belgelerine 
sahiptir.

Nisan 2004’ten bu yana 1700m2 kapalı alan içindeki fabrika 
binamızda, 25 yıllık mühendislik hizmetlerinin ışığı altında ve 
bilgi birikimi ile sektördeki hizmetlerimizi daha modern bir 
tesiste sürekli yenilenen makina parkımızla sürdürmekteyiz.

VİZYON

Vizyonumuz, Uzman Kadromuzu en ileri teknoloji ile 
bütünleştirip müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. 
Firmamız sektörel araştırmalar neticesinde ürün yelpazesini 
sürekli genişletmekte ve gelişen teknolojiyi yakından takip 
etmektedir. İş ortaklarımıza kaliteli ve hızlı çözümler sunarak 
piyasada öncü firma olmayı amaçlamaktadır.

MİSYON

İş ortaklarımızın memnuniyeti odaklı yaklaşım ve uluslararası 
kalite standartlarında hizmet anlayışıyla teknolojiye yön 
veren güçlü kadrosu ile sektörde fark yaratmak, sektöründe 
öncü firmalar arasında yer almak. 



Savunm
a Sanayii / Defense Industry

Firmamız savunma sanayi ve havacılık 
sektöründe malzeme tedariği konusunda 
üretimini yaptığı yaklaşık 10.000 çeşit parça 
malzemeyle piyasaya destek vermektedir. 

Our company supply defense equipment and 
defense systems which exist to support the 
sector with 10,000 kinds of products range.
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• Maximize customer satisfaction

• To capture the standard by optimizing 
product quality

• We work our businnes customers closely 
to impro efficiency

• Our goal is to raise the level of efficiency 
to compete at the international level

• We are trying to improve our product 
quality everyday

•   Müşteri memnuniyetini maksimuma çıkarmak.

•  Ürün kalitesini optimize ederek standardı 
yakalamak.

•  İş ortaklarımızla beraber çalışarak verimliliği 
arttırmak.

•  Sürekli iyileştirme yaklaşımımızla 
süreçlerimizin verimliliğini uluslar arası düzeyde 
rakabetedebilecek seviyeye yükseltmek

•  Hizmet kalitemizi her geçen gün iyileştirmek



Hassas imalat yaparken hassas ölçüm ve 
doğrulama metotlarının da gerekli olduğunun 
bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamız bünyesinde 
bulunan 2 adet cmm ölçüm cihazımızla teslimat 
yapılacak parçaların kalite kontrolleri en üst seviye 
hassasiyetle ölçülmektedir.  

Our company has 2 CMM measuring device 
located within the high-quality service 
we provide to our customers. We are 
aware that the accurate measurement 
and verification methods when necessary 
precision manufacturing Kalite Kontrol / Q

uality Control
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R&D Department

İmprovements and technological studies 
are conducted by our engineers in R&D 
Office located in METU TECHNOPOLİS.

Ar-Ge Departmanı

ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan ofisimizde 
sürekli iyileştirmeler ve teknolojik çalışmalar 
mühendislerimiz tarafından takip edilmektedir. 
Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürünlerin 
istenilen standartta ve yüksek kalitede piyasayı 
arzı sağlanmaktadır. 



Firmamız üretimde son teknolojik gelişmeleri takip 
ederek, kaliteli ve zamanında ürün teslim etmeyi 
kendine ilke edinmiş ve geniş ürün kataloğuyla 
müşteri ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap 
verebilmektedir. 

Talaşlı İm
alat / M

achining
Our company is following the latest 
technological developments in production, 
product quality and timely delivery have 
adopted its principles and serves a wide 
product catalog.
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 Firmamızın üretim bölümünde 9 adet CNC dik 
işleme merkezi, 6 adet CNC torna bulunmaktadır. 
Kalite kontrol bölümümüzün bünyesinde 2 adet 
cmm ölçüm cihazı ve 1 adet portatif kollu CMM 
ölçüm cihazı mevcuttur.

 There are 9 pcs CNC vertical machining center, 
6 pcs CNC turning machine in our production area 
and 2 CMM measurement device and 1 pc. portable 
measuring arm in quality control department.

CNC  VERTICAL MACHINING CENTER

CNC HORIZONTAL LATHE

Cmm MEASUREMENT DEVICES

axis X max Y max Z max

3 700 1000 650

axis Max. Ø L max

8 20 3000

3 380 600

2 260 600

axis x max y max z max

5 500 500 500

4 1020 610 900

3 1300 530 500





Aerospace: Airframe parts lighting, panel, 
aircraft ground equipment.

Havacılık ve Uzay : Uçak gövde parçaları, 
aydınlatma, panel, yer destek ekipmanları
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Sertifikalarım
ız / Certificates



Ahi Evran Cad. 36. Sk. No: 1 Ostim - Yenimahalle/Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 354 2504

www.dizaynmakina.com.tr

MAPS WEB SITE VIDEO

MÜHEND

MAKİNA İMALATI ve MÜHENDİSLİK
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.


