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Firma Sunumu
28 Years



‘’Kalite Güvence Sistemine Dönüşmenin Öyküsü’’
Tarihçemiz

‘’Kalite Güvence Sistemine 
Dönüşmenin Öyküsü’’

YAĞMAKSAN, uzun süre Almanya’da makine sektöründe çalışarak iyi
deneyimler elde eden Mustafa YAĞLI ve Necati YAĞLI kardeşler
tarafından 1994 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuştur.
Edindikleri bu bilgi birikimlerini, çalışma ilkelerini ve Alman iş disiplinini
YAĞMAKSAN adı altında birleştirmişlerdir.

YAĞMAKSAN, ilk üretimine Almanya’dan getirilen yeni makine ve
ekipmanlar ile başlamış ve uluslararası firmaları müşteri portföyüne
katarak hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Firmamız Çorum OSB’de
10bin m2 kapalı alan olmak üzere toplam 30bin m2 alanda faaliyet
göstermektedir.

Çorum, Başkent Ankara’ya iki buçuk saat uzaklıktadır. Karadeniz
limanlarına yakın olup, bölgenin en büyük limanlarından olan Samsun
Limanına 2 saat uzaklıktadır. Aynı zamanda Anadolu’yu Avrupa’ya
bağlayan hızlı tren hattı çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılında
faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Şirket bünyesinde ise; 40 beyaz yaka 85 mavi yaka olmak üzere toplamda
125 personel çalışmaktadır.
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"Müşteri memnuniyetini sürekli yükselterek, faaliyet gösterdiğimiz sektörde lider olmak."
Kurum Vizyonu
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Dünya pazarındaki değişen talepler doğrultusunda, 
müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite 

ve istikrarla karşılık vermek, güvenin simgesi olmak ve 
bu anlayışla markalaşmak.

Yüksek Kaliteli Üretim

Her geçen gün daha fazla istihdam yaratarak, dünya 
ekonomisine katkıda bulunmak ve toplumsal gelişmeyi 

hızlandırmak.

Sürdürülebilir Müşteri İlişkileri

Müşteri beklentilerine, teknolojik gelişmeleri her alanda 
yenilikçi, araştırmacı, geliştirmeci ve mükemmeliyetçi 
yönetim politikasıyla, müşteri memnuniyeti merkezli 

sistematik çalışmalarla, talaşlı imalat sektöründe öncü 
olmak.

İnovasyon ve AR-GE

Değer Yaratma 
Odaklı Anlayış

Her geçen gün artan ve değişen müşteri 
beklentilerini karşılayabilmek için 

inovasyonu benimseyerek, kalite ve üretim 
standartlarını en üst seviyede tutmak.



"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla sürdürülebilir büyüme sağlamak."
Kurum Misyonu
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Sürekli eğitim ile üretim becerilerimizi ve teknik yetkinliklerimizi 
arttırarak ekip arkadaşlarımızın kabiliyetlerini artırmak.

Eğitim  ve İşgücünün Artırılması

Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini satış sonrası faaliyetlerle 
destekleyerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

Müşteri Memnuniyeti

Yağmaksan mevcut müşterilerileriyle uyumlu ve sorunsuz  
çalışabilmek, müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılayabilmek 
için sürekli gelişen ekip kabiliyetimizle çözüm odaklı yaklaşım 
göstermek.

Çözüm Odaklı Yaklaşım

dünya’nın önde gelen firma ve markalarına üretim yaparak ve 
teknoloji geliştirerek yüksek derecede müşteri memnuniyetini 
sürdürülebilir kılmak.

SürdürülebilirKalkınma
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Yağmaksan, Sn.Mustafa ve
Necati Yağlı Beyler

tarafından dönemin en yeni
makine ve ekipmanları ile

1.200m2 kapalı alanda
kuruldu.

Kuruluş
-1994-

1995 yılında MAN, 1998 
yılında SIEMENS, 2010 

yılından beri ALSTOM gibi
dünya liderleri bizi tercih

ediyor.

Dünya Liderleri
-1995-

Kalite kontrol
laboratuvarımız 1998 yılında

firmamız bünyesinde
faaliyete geçti.

Kalite 
Laboratuvarı 

-1998-
Artan talep ve müşteri

portföyümüz ile büyüyoruz. 
Faaliyet gösterdiğimiz kapalı

alanı 9000m2’ye ulaştı.

Büyüyoruz
-2004-

Genişleyen makine
parkurumuz ve üretimimizin

verimini artırmak için SAP 
sistemine geçiş yaptık.

SAP
-2009-

130 kişilik kadromuz ve %95 
ihracat oranı ile büyümeye 
devam ediyoruz. Gelişen

teknoloji ile daha kaliteli ve
daha hızlı hizmet vermek

için CNC Makine
yatırımlarımızı artırdık.

Yatırımlar
-2010-

''Çok daha parlak yarınlar için değişim‘’ sloganıyla kuruluşumuzdan günümüze çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, 
süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütür. Teknoloji hizmetleri ve yaratıcılığı daha iyiye yönlendirme amacı güderiz.

Kilometre Taşları

Genişleyen makine
parkurumuz ve üretimimizin

verimini artırmak için SAP 
sistemine geçiş yaptık.

Yalın Sisteme Geçiş
-2020-
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YAĞMAKSAN, üretiminden nihai tüketiciye kadar uzanan
serüveninde, üretim, kalite ve lojistik konularında A'dan Z'ye
uzman kişi ve kurumlarla çalışan, özel olarak kendi bünyesinde
kurduğu teknoloji geliştirme ve araştırma merkezindeki
profesyonel teknik kadrosuyla AR-GE çalışmaları yaparak
Türkiye’de ve dünya’da önde gelen firmalara ve markalara isteğe
uygun özel projeler ürünler üreten, yeni sistem ve teknolojiler
geliştiren güçlü bir kadronun adıdır.

Kendi bünyesindeki Verimlilik Merkezi’nde sürekli değişim ve
gelişim, toplam kaliteyi arttırma doğrultusunda; talaşlı imalatta
metot geliştirme, üretimde ilk ayar etkinliği, proses ve hat
denetimi, maliyet düşürme ve verimlilik analizleri ve personel
gelişimi yönünde alınması gereken eğitimleri planlama ve
uygulama çalışmaları yapmaktadır.

Yönetim performansını bağımsız bir 
şekilde izlemesini ve tepe 
yöneticilerin hissedarlara karşı 
hesap verebilirliğinin temin 
edilmesini gerektirmektedir.

Şeffaflık İlkesi

Çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/
ortakları/hissedarları ve toplumla 
olan ilişkilerinde saygılı davranışa
ve eşitliğe önem verir.

Eşitlik İlkesi

Şirket yönetiminin, şirket adına yaptığı 
tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas 
sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygunluğunu 
denetler.

Sorumluluk İlkesi

‘’Şeffaflık ve etik değerlere bağlılık’’
Kurumsal Yönetim



Ortak Değerlerimiz
Değerlerimiz YAĞMAKSAN’ın genetik kodunda saklıdır. 
Bugüne kadar dünyanın her yerindeki ekiplerimizin 
günlük faaliyetlerinde bu değerler anlam bulmaya 
devam etmektedir. 
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Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz.
Değerlerimiz

Yağmaksan, verimlilik ve 
üretkenliğin sürekli olarak 
arttırılması ve böylelikle 
müşterilerine en ekonomik 
çözümlerin sunulması hedefiyle 
sürdürülebilir verimlilik 
anlayışını benimsenmiştir.

Sürdürülebilir
Verimlilik Güven ve İstikrar İnovasyon ve Yaratıcılık

Yağmaksan, takım halinde 
kaliteden sorumlu olmayı, 
müşteri memnuniyetini en üst 
seviyelerde tutmayı hedefleyen 
bir stratejiyle çalışmayı temel 
prensip edinmiştir.

Yağmaksan, sürekli eğitim ile 
üretim becerilerini, teknik 
yetkinliklerini ve AR-GE 
kabiliyetlerini arttırarak daha 
kaliteli bir hizmet vermeyi 
prensip edinmiştir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kurumumuz ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere
uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde,
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Önce Güvenliği Sonra İş

q Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek 

minimize edilmesi.

q İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi.

q Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak 

suretiyle verimliliğimizi artırılması.

q CE standartlarında ekipman ve kişisel koruyucu donanımları sağlamak.

q Tehlikeleri kaynağında önleme çalışmaları yapmak.

q Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ki çalışmalarda sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci

Çevresel ve toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulamanın yanı sıra,
kuruluşundan bu yana bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, yerel
ekonomilerin gelişiminde rol almak, çevrenin korunmasında öncü olmak ve
ekonomik gelişimi sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

q Çalışma yaşı, yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına 
müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

q Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, 
sosyal sınıf, yaş birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

q Yalnız kendimizin değil çevremizdeki insanların da yaşam kalitesini 
arttırmak için çalışırız ve bu uğraşımızı arttırarak devam ettiririz.

q Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu 
yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.

q İnsanlığın yaşadığı problemlerin çözümünde eğitimin çok önemli olduğuna 
inanan, ülkemizin genç nüfusunun eğitim düzeyinin arttırılması için gönüllü 
olarak çalışan ve bu alana kaynak ayıran bir topluluğuz.



Temsilcilik ve Yerleşkelerimiz
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Organize Sanayi Bölgesi
12. Cadde No:6 

Merkez/Çorum/Türkiye
Tel. (+90) 364 254 91 02

Çorum
Üretim Tesisi

Britzer Damm 12
12347 Berlin, Almanya
Mobil: (+49) 173 462 03 04

BerlinTemsilciliği
ve Lojistik Merkezi

Başkent Ankara’ya 2.5 saat uzaklıktadır.
Samsun Limanına 2 saat uzaklıktadır.

Almanya’nın başkentidir.
Lojistik dağıtım üssüdür.
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Farklı sektörlerde dünya devlerine üretim gerçekleştiriyoruz.
Faaliyet Alanları

/

Enerji

Otom
otiv

Ki
m

ya

Makine

Havacılık

De
m

iry
ol

u Otomotiv Sektörü

Kimya Sektörü

Raylı Taşımacılık Sektörü

Enerji Sektörü

Makine Sektörü

Havacılık ve Uzay 
Sektörü (Hedef 2022)



Üretimini gerçekleştirmiş olduğumuz örnek ürün grupları
Ürün Grupları
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Makine Parçaları

Şalter Parçaları

Takım Tezgahı 
Parçaları

Bağlantı 
ElemanlarıDişli Grupları

Türbin ve Aktarma 
Parçaları

Müşterilerimizden gelen siparişler 
doğrultusunda, istenilen ürünleri, miktar ve 
çeşitliliği belirli bir üretim sırasında dengeli 
bir biçime sokarak zamanında ve eksiksiz 
olarak üretim gerçekleştirmek.

1 Makine-insan uyumunun amacı; makine ile 
insan arasında iyi bir uyum sağlayarak, 
kaliteyi; üretim sırasında üretmek ve insan 
gücünü koruyarak kaliteli ürünler üretmektir.

2 İyileştirme Yağmaksan’da bir yaşam 
felsefesidir. ‘’İyileştirmenin sonu yoktur.’’ 
düşüncesi ile mevcut durum, her zaman 
iyileştirmek üzere incelenir ve geliştirilmesi 
hedeflenir.

3Tam Zamanında Üretim Makine-İnsan Uyumu Sürekli İyileştirme



Kanada

Amerika

Almanya  / Fransa

Meksika / Brezilya

İngiltere / İsveç / İsviçre

Çin

Hindistan

İhracat Haritası
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Farklı sektörlerde dünya’nın önde gelen firmalarına üretim gerçekleştiriyoruz.
Referanslarımız

Enerji Sektörü

• Siemens

• GE

• Alstom

• Thyssenkrupp

• Trench

Sektöründe Lider Müşteriler

YAĞMAKSAN, üretiminin %90'ını Avrupa ve Amerika
kıtasındaki gelişmiş ülkelere ihraç etmektedir. Yağmaksan,
dünyanın dört bir tarafına müşteriye özel, artan çeşitlilikte
ve yüksek kalitede, dünya standartlarında üretim
yapmaktadır.

Makine Sektörü

• Siemens

• GF

• GEA

• Buhler

• BUFAB

• Specac

Otomotiv ve Raylı Taşımacılık

• MAN

• Hubner

• Knorr-Bremse

• Dellner
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Yağmaksan her alanda mevcut bütün müşterileri ile uyumlu ve sorunsuz  çalışabilmek adına hiçbir yatırımdan 
ve eğitimden kaçınmamıştır. Bu süreçte  alanında uzman firmalarla çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız

CNC Tezgâh ve Servis

Kalite Sistemler

Kesici Takım

Yazılım - ERP

Lojistik

Hammadde



Kalite Sistemi ve Politikalar

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri
beklentilerini aşarak karşılayan hizmet ve ürün sunmak
YAĞMAKSAN kalite anlayışının temelini oluşturur. Bu
anlayışın bir rekabet gücüne dönüşmesini sağlayan
kalite güvence sistemimizdeki temel uygulamalar
doğrultusunda Kalite Politikası ana prensipleri
belirlenmiştir.
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Ekip
Çalışması

Dünya
Standartlarında  
Üretim

Müşteri
Memnuniyeti

Sürekli
Verimlilik 

Sıfır
Hata Politikası

Kurum İçi 
Eğitimler



Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikası

ISO 14001:2015

Otomotiv Yönetim Sistem 
Serfikası

IATF 16949:2016

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan hizmet ve ürün sunmak YAĞMAKSAN kalite anlayışının temelini
oluşturur.

Sertifikalarımız
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Bilgi Güvenliği ve Gizliliği 
Sertifikası

ISO 27001:2013

Tedarik Zinciri Güvenlik 
Yönetim Sertifikası

ISO 28000:2007



Kalite Yönetim Sertifikası

ISO 9001:2015

Sertifikalarımız
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Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 10002:2014

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistem Serfikası

ISO 45001:2018

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan hizmet ve ürün sunmak YAĞMAKSAN kalite anlayışının temelini
oluşturur.

Sosyal Sorumluluk
Sistem Serfikası

SA 8000:2014



Teknik Kabiliyetler
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Üretimde Kullanılan 
Hammaddeler
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Çelikler
• Genel Yapısal Çelikler
• Karbon Çelikleri
• Orta ve Yüksek Alaşım Çelikler
• Otomat Çelikleri
• Sementasyon Çelikleri

Paslanmaz Çelikler
• Östenitik Paslanmaz Çelikler
• Ferritik Paslanmaz Çelikler
• Martensitik Paslanmaz Çelikler
• Dubleks Paslanmaz Çelikler

Demir Dışı Malzemeler
• Alüminyum

• 2xxx Serisi
• 5xxx Serisi
• 6xxx Serisi
• 7xxx Serisi

• Endüstriyel Plastikler
• POM
• ABS
• DELRIN
• PTFE

• CuSnPb Alaşımları



GF Mill  P800-U
5 Eksen CNC Freze Makinesi
• 5µ Pozisyonlama
• 3µ Pozisyon Tekrar Hassasiyeti
• 0,0001° Index (Döner Mil)
• Maks. Parça Boyutları: Ø550 x 500mm & 800kg

Frezeleme Kabiliyetleri
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Freze Makine ve Ekipmanları

• 5 Eksen CNC Freze Makinesi
• 4 Eksen CNC Freze Makinesi
• 3 Eksen CNC Freze Makinesi
• Universal Freze Makinesi



Mazak Integrex I-300 U1500
7 Eksen CNC Multiask İşleme Merkezi
• 11µ Pozisyonlama
• 4µ Pozisyon Tekrar Hassasiyeti
• 0,0001° Index (Döner Mil)
• Maks. Parça Boyutları: Ø600 x 1500mm

Tornalama Kabiliyetleri
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Torna Makine ve Ekipmanları

• 7 Eksen CNC Multiask İşleme Merkezi
• 3 Eksen CNC Torna (Y Ekseni ile)
• 2 Eksen CNC Torna



S&T Dynamics GHO-200
5 Eksen CNC Dişli Azdırma Makinesi
• Maks. İş Parçası Çapı: Ø200mm
• Maks. Modül: 4,5
• X*Z: 200 x 350mm

Dişli Kabiliyetleri
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Dişli Makinesi ve Diğer Ekipmanlar

• 5 Eksen CNC Dişli Azdırma Makinesi
• Broş Makinesi
• Universal Dişli Azdırma Makinesi
• Fellow Makinesi

Diğer Makineler
• 4 Eksen CNC Yüksek Hızlı Kılavuz Çekme Makinesi
• Silindirik ve Düz Taşlama Makineleri
• Borwerk Makinesi
• Scraper Makinesi
• Otomatik Metal Testeresi



Kalite Kabiliyetleri
Kalite Makine ve Ekipmanları

• Zeiss Contura G2 3D CMM Makinesi
• Aberlink 2D CMM Makinesi
• Spektral Analiz Makinesi
• Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
• Rockwell/Brinell Sertlik Ölçüm Cihazı
• Vickers Sertlik Cihazı
• Dişli Hassasiyeti Ölçüm Cihazı
• Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı
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Zeiss 3D CMM Makinesi
Zeiss Contura G2 3D CMM Makinesi
• X: 1200mm
• Y: 2400mm
• Z: 1000mm
• E0: 1,5 + L / 350µm
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Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:6 Çorum / Türkiye
Telefon: +90(364)254 91 02
Mail: info@yagmaksan.com


