Kalitemiz yüksek, standartlarımız da...
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Biz Kimiz?
About Us

Teknik Grup Makine 2004 yılında talaşlı imalat ve plastik sektörüne
hizmet vermek amacıyla Ostim’de kurulmuştur. Firmamız daima
teknoloji ile iç içe olmayı ve sektörde iyi hizmetler vermeyi amaç
bilmiştir. Bugün itibari ile teknolojiye dayalı olarak programlı bir
şekilde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM) alanında
iyi bir konuma ulaşmıştır. Firmamız ana faaliyet alanı olarak talaşlı
üretimi kendisine benimsemiş olup, Savunma Sanayi, Havacılık
Sanayi, Enerji Sanayi, Otomotiv Sanayi ve Raylı Sistemler üzerine
kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.
En yeni ve en kaliteli ürünleri üretmek için teknolojilerin trendlerden
daha hızlı gelişmesi gerektiğine inanan ve bu amaçla kendini sürekli
olarak geliştiren Teknik Grup, her zaman en kaliteli olanı en uygun
fiyatlarla üretmeye çalışmaktadır.
Teknik Grup Makine was established in 2004, in Ostim, with the
purpose of providing service to the machining and plastic sector.
Our company has always taken keeping up pace with the technology
permanently and providing good services in the sectoras a goal.
As of today, it has arrived at a quite good position in the area of
computer aided design and manufacturing (CAD-CAM), by being
based on the technology systematically.
Our company has adopted machining as its core business and also
maintains providing high-quality service, in a qualified manner, in
Defense Industry, Aviation Industry, Energy, Automotive Industry
and Rail Systems. Teknik Grup, believing that it is required for
technologies to develop faster than trends in order to create the
latest and the best quality products and improving itself continuously
to this end, always strives for manufacturing the one of best quality
as cost-effectively.
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Kalite Politikamız ve Sertifikalar

Quality Policy & Certificates

Teknik Grup; Kalite Politikası olarak;
• Koşulsuz müşteri memnuniyeti
• Ekip çalışması ile güncel kalite standartlarını uygulamayı
• İşletme içi tavizsiz eğitim politikası yürütmeyi
• Müşteri bağlılığını sağlamayı
• Rekabet ve gelişim gücünü artırmayı
• Araştırma, geliştirme, iyileştirmeye yönelik çalışmalar planlamayı, taahhüt eder.
• Firmamız EN 9100:2018 (AS9100D) sertifikasına sahiptir.
Teknik Grup guarantees as Quality Policy;
• Unconditional customer satisfaction,
• To apply up - to - date quality standarts with teamwork,
• To pursue uncompromising internal training policy,
• To generate and present the proper service in due time,
• To enhance competitive power and development capacity
• To plan operations for research, development and improvement
• Our company is certified with EN 9100: 2018 (AS9100D)
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Talaşlı İmalat
Machining

Teknik Grup üretim sektöründe birçok firmaya hizmet verdiği gibi
firmaların özel ürün taleplerine de çözümler sunmaktadır. Çalışmalarında
müşteri memnuniyetini ön planda tutan Teknik Grup, bu amaçla
çalışmalarına hız vermiş, gerekli olan teknolojik alt yapıyı ve eğitim
seviyesi yüksek kaliteli kalifiyeli personel tabanını oluşturmuştur. Teknik
Grup üretimde başarı için; teknolojinin gerekliliğine inanıp, bu amaçla
en yeni teknolojiye sahip üretim araçlarını kullanmaktadır. Hızla değişen
teknoloji ile beraber kendisini her zaman yenilemeye özen gösteren
Teknik Grup son teknolojiye sahip makine parkı ile hizmet sunmaktadır.
Sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve deneyimiyle Teknik Grup, üretim
sektöründe önemli firmalar arasında yer almıştır.
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Talaşlı İmalat
Machining

As well as providing service to several firms in manufacturing sector,
Teknik Grup offers effective solutions for special product demands
of firms. Teknik Grup, placing particular importance on customer
satisfaction in its all works, has focused on and accelerated its
performance for that purpose and also constituted the technological
infrastructure required and its staff basis comprising of qualified
personnel having high education level. Teknik Grup believes in the
essentiality of technology with respect to success in production
and for this purpose, uses means of production of state-of-the-art
technology. In line with the rapidly changing technology, Teknik Grup,
as being devoted to adjusting itself to innovation and advancement,
provides service with its latest technology machine park. Also with
the extensive knowledge, experience and expertise it has, Teknik Grup
has gained its own place among the key players in manufacturing
sector.
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Kalite Kontrol ve Ölçüm
Quality Control & Measurement

•
•
•

•

Firmamız için müşteri memnuniyeti asıl hedefimizdir.Bundan
dolayı kalite kontrol ve ölçüm faaliyetlerimizi her geçen gün
geliştirmekteyiz.
Hassas imalat yaparken hassas ölçüm ve doğrulama metotlarının
da gerekli olduğunun bilincindeyiz. Üretim kalitemize ilişkin
olarak yeni ölçüm teknolojileri geliştirmek daima hedefimizdir.
Teknik Grup kalitesine büyük önem vermektedir. Üretim
esnasında ve takibinde bütün parçaların kalite kontrolleri
kayıt altına alınmakta, CMM ile raporlanmakta ve izlenebilirlik
sağlanmaktadır.
Yapılan tüm ürünler ölçüm ve kalite kontrollerinden geçirilerek
müşterilere sunulmaktadır.
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Kalite Kontrol ve Ölçüm
Quality Control & Measurement

•
•

•

•

For our company, the customer satisfaction is our primary
objective. Therefore, we are improving our quality control
and measurement activities further day by day.
We are also aware of the fact that precise measurement
and verification methods are essential during precise
manufacturing. Concerning our production quality, to develop
new and emerging measurement technologies is always our
objective.
Teknik Grup attaches great importance to its sense of quality.
During production and in production monitoring, the quality
controls of all parts are recorded, reported via CMM and also
traceability is maintained.
The all products manufactured are undergone measurement
and quality controls and then, presented to the customers.
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Havacılık Sanayi
Aviation Industry

Firmamız havacılık sanayinde Boeing ve Airbus uçaklarında yer almakta
olan NC parçalar ve plastik parçalar üzerine kaliteli bir üretim hizmeti
sunmaktadır. Her geçen gün edinmiş olduğumuz tecrübe ile yenilikleri takip
etmekte ve kendimizi geliştirmekteyiz.
Our company, in aviation industry, provides a quality manufacturing service
on NC parts and plastic components involved in Boeing ve Airbus airplanes.
With the experience we have acquired each passing day, we follow the
latest developments and improve ourselves.
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Savunma Sanayi

Defense Industry

2006‘dan günümüze kadar savunma sanayi üzerine ihraç edilen bir çok yedek
parçanın üretimini yapmış olup, günümüzde yerli savunma araçlarımızda
kullanılan birçok mekanik parçanın üretimine de katkıda bulunmaktayız.
From 2006 up until today, having successfully carried out the production of
several spare parts exported for defense industry, we also contribute to the
production of various mechanical parts used in indigenous defense systems
and equipments in our day.
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Enerji Sanayi
Energy Industry

Ülkemizde ve yurt dışında yaygın şekilde kullanılan alçak gerilim
(AG), orta gerilim (OG) ve yüksek gerilim (YG) sistemlerinin
içerisinde bulunan mekanizma ve parçalarını 10 yıllık bir tecrübeye
sahip olarak üretmekteyiz.
Having a ten-year experience, we manufacture the mechanism
and parts included in low voltage (LV), medium voltage (MV) and
high voltage (HV) systems which are widely used in our country
and abroad.
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Raylı Sistemler
Rail Systems

Şirketimiz 2009 yılında raylı geçitlerde kullanılan hemzemin geçit
sistemlerinin projesini başarı ile tamamlamıştır. Ayrıca Ray-oto (rail-car) adı
altında tamamen kendi tasarımımız olan raylı sistemlerde bakım ve insan
taşıma aracının da üreticisidir.
Our company, in 2009, has completed with a great success the project
of railroad crossing systems used in rail crossings. Furthermore, it is the
manufacturer of Railcar, which is entirely our own design, as a maintenance
and person-carrying railway vehicle in rail systems.
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Otomotiv Sanayi
Automotive Industry

Teknik Grup, 2006 yılından günümüze otomotiv sektöründe kullanılan
fikstür, aparat, özel mastar ve ekipmanlar üretmektedir. Bu alanda birçok
çalışmaya imza atmış olup büyük projelerde yer almayı amaç edinmiştir.
Since 2006 up to the present, Teknik Grup has been manufacturing special
fixtures, apparatus, jigs and equipments used in automotive sector. In this
area, it has not only succeeded in several endeavours, but also aspired to
involve in great projects.
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Kaynak Konstrüksı ̇yon
Welding Construction

Firmamız 10 yılı aşkın tecrübesi ve deneyimi ile son sistem kaynak makineleri
kullanarak iş kurallarına uygun en küçük parçadan, büyük parça ve projelere kadar
kaynaklı imalat parkurunda tamamen sertifikalı bir şekilde hizmet sunmaktadır.
With its experience and expertise over 10 years, by employing recent system and
cutting-edge technology welding machines, our company provides service in welded
manufacturing section, ranging from the smallest part to the major parts and projects,
as completely certified and proper to labour rules.
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Boru

Bead Pipe / Tube
Firmamızda havacılık ve savunma sanayinde kullanılan çap 6 mm -100 mm aralığında
boru malzemelere bead form açma ve büküm işlemleri hassas bir şekilde elde
edilmektedir. Firmamızda havacılık ve savunma sanayinde kullanılan çap 6mm -100 mm
aralığında boru malzemelere bead form açma ve büküm işlemleri hassas bir şekilde
elde edilmektedir.
Bead form opening and bending operations on pipe materials in the range of 6 mm -100
mm in the aviation and defense industry are obtained precisely. Bead form opening and
bending operations on pipe materials in the range of 6mm -100 mm are used in aviation
and defense industry.
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Metal Levha

Sheet Metal

Sac metal şekillendirme konusunda uzman kadromuzla kaliteli
ürünler elde etmekteyiz.
Quality with our expert team in sheet metal forming products are available.
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Proje

Project
•
•
•
•
•
•

Teknik Grup talaşlı üretimde üretmiş olduğu parça ve ürünleri bir bütün
haline getirerek olması gereken bir projeyi başarı ile sonuçlandırma
tecrübesine oldukça hakimdir.
Bu konuda tamamen teknolojiyi kullanarak NX CAD/CAM yazılımı ile
tasarımlarını yürütmekte ve üretime sunmaktadır.
Günümüze kadar birçok proje ve özel imalatları başarı ile sonuçlandırmış
olup, kalite ve güvencesini de müşterilerine sağlamaktadır.
Teknik Grup possesses a considerable experience of successfully
completing a project as it should be, by unifying parts and products it
has manufactured in machining.
In this particular, it carries on its designs with NX CAD/CAM software,
entirely by using technology, and presents to producing.
Until today, it has succeeded in several projects and custom
manufacturing and ensures its quality and assurance to its customers.
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Proje ve Montaj

Project & Assembly

Teknik Grup, en küçük parçadan büyük bir projeye kadar kaliteli bir hizmet
vermektedir.
Teknik Grup provides quality service from the smallest part to a major
project.
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Proje ve Montaj
Project & Assembly
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Proje ve Montaj

Project & Assembly
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Makina Parkı
Machine Park

MAKiNA CiNSi /MACHINE TYPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNC MILLING MACHINE SPINNER U1520			
CNC MILLING MACHINE SPINNER U1520			
CNC MILLING MACHINE MAZAK VARIAXIS 			
CNC MILLING MACHINE SUNMAR GOUSIN			
CNC MILLING MACHINE FOCUS SEIKI				
CNC MILLING MACHINE WINNER E-1400			
CNC MILLING MACHINE HARTFORD PRO 1000
		
CNC MILLING MACHINE HARTFORD LG 800 			
CNC MILLING MACHINE SPINNER VC-750			
CNC MILLING MACHINE HARTFORD BRAND			
CNC MILLING MACHINE HARTFORD VMC 1270 			
CNC MILLING MACHINE WINNER AP500				
CNC VERTICAL MILLING MACHINE-3301 AP500 WINNER		
CNC LATHE MACHINE TAKISAWA -1700025001			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 -CL 		
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-42 			
CNC LATHE MACHINE WINTECH ARIX TMS-60			
CNC LATHE MACHINE SUNMAR SBL 280 			

EKSEN /AXIS
5 AXIS
5 AXIS
5 AXIS
4 AXIS
4 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS
3 AXIS -DOUBLE TABLE
C-Y AXIS- TWIN SPINDLE
C-Y AXIS-TWIN SPINDLE
C-Y AXIS
C-Y AXIS
C-Y AXIS
C-Y AXIS
C-Y AXIS
C-Y AXIS
C-Y AXIS
2 AXIS

MAKiNA CiNSi /MACHINE TYPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNC LATHE MACHINE SUNMAR SL 260				
DENER HYDRAULIC PRESS BRAKE MACHINE SM 60-20		
DENER HYDRAULIC PRESS BRAKE MACHINE SM 40-15		
HIDROLIKSAN HYDRAULIC PRESS 60 TON
ISIK INV 320 AS AC-DC TIG WELDING MACHINE
EWM T351 TIG WELDING MACHINE TETRIX
UNIVERSAL LATHE MACHINE CR 3610 CRAFT			
UNIVERSAL MILLING MACHINE					
UNIVERSAL DRILLING MACHINE
WSM-3151 INVERTER TIG WELDING MACHINE
BUGRA M16 450W MIG WELDING MACHINE
LINCOLN ASPECCT 300 TIG WELDING MACHINE
EXPRESS MASTER M16 250CT MIG WELDING MACHINE
ASKAYNAK 185 SUPER WELDING MACHINE

KALİTE EKİPMANLARI /QUALITY EQUIPMENT
•
•
•
•
•
•

COORDINATE MEASUREMENT MACHINE - DEA GLOBAL
SURFACE ROUGHNESS MACHINE - E - MDS217A
DIJITAL ROCKWELL HARDNESS TESTER - RHT - 150D
LASER MARKING MACHINE - XTL - F20
PROFILE PROJECTION DEVICE
MITUTOYO DIGIMATIC HEIGHT GAGE 192 - 630

EKSEN /AXIS
2 AXIS
4 AXIS
3 AXIS

2 AXIS
3 AXIS
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Referanslar

References

Address: Ahi Evran OSB Mah. Babürşah
Cad. No:7 Sincan / ANKARA
Phone: (+90) 312 394 54 73
Fax: (+90) 312 394 82 80
e-Mail: info@teknikgrup.org
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