




HAKKIMIZDA
 
Savunma sanayi, ülkelerin güvenliği için gerekli görülen 
savunma araç-gereçlerinin üretimi ve hizmetlerin 
sunulmasıyla bağlantılı olarak genel kapsamda 
endüstriyel iş çevresini içine alan büyük bir sektördür. 
Bundan dolayı sanayileşmiş ülkeler savunma sanayisi 
şirketleriyle özel olarak ilgilenmekte, bu şirketlerin 
mühendislik güçlerinden yararlanmaktadırlar.

Biz YENTECH Mühendislik Savunma Sanayi olarak 15 
yılı aşkın süredir çeşitli mekanik parçaların tasarım 
talaşlı ve kaynaklı imalatını yaparak hizmet vermek 
amacıyla 2016 yılında faaliyete geçtik. Firmamız, 
1.500 m2 kapalı 1.700 m3 açık alanda kaliteden ödün 
vermeyen sistemiyle Havacılık, Savunma ve Otomotiv 
sektörlerine uzman kadrosu, makine parkı ve geniş 
ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. 

ABOUT US 

The defense industry is a large sector that covers the 
industrial business environment in general, in connection 
with the production of defense equipment and the 
provision of services, which are deemed necessary for the 
safety of countries. Therefore, industrialized countries are 
particularly interested in defense industry companies and 
benefit from the engineering forces of these companies.

We, as YENTECH Engineering Defense Industry, have been 
working for more than 15 years with the aim of serving 
the various mechanical parts’ machining and welding 
that requires design. Our company provides service with 
its expert staff, machine park and wide product range in 
Aviation, Defense and Automotive sectors with its system 
that does not compromise on quality in a 1,500 m2 closed 
area and 1,700 m3 open area. 
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KALİTE POLİTİKAMIZ
Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin 
ve verimli kullanarak, yeni ürünler geliştirmek, Yüksek kalitede, 
düşük maliyetli üretim yapmak, Müşterilerimizin ihtiyaç 
ve beklentilerini süresinde karşılayarak, Memnuniyetlerini 
sağlamak. Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 
Yönetim Sistemlerimizi uygulanabilir tüm şartlar ile güncel 
yasal mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizi sürekli 
geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır.

OUR QUALITY POLICY
To develop new products by using existing resources 
effectively and efficiently, to make high quality, low cost 
production, to ensure the satisfaction of our customers by 
meeting their needs and expectations in time with our trained 
and experienced staff. To improve our products and services 
continuously and to increase their effectiveness with the 
Strategic Plan, all applicable requirements of TS EN ISO 9001 
and TS EN ISO 14001 Management Systems and in accordance 
with the current legislation.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
YENTECH Mühendislik Savunma, doğal kaynak kullanımına 
dikkat eden atıklarını ayıran, yasal mevzuat gerekliliklere 
uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, çevre boyutlarını 
ve etkilerini kapsam dâhilinde oluşturan, ürünlerinin 
kullanıldıktan sonraki çevre etkilerini de kontrol eden, 
sürekli gelişen ve çevreye duyarlı bir firmadır.

OUR ENVIRONMENTAL POLICY
YENTECH Engineering Defense is a continuously developing 
and eco-friendly company that focuses on natural resource 
use, separates its waste, complies with legal regulations, 
determines environmental goals and targets, establishes 
environmental dimensions and impacts, and controls the 
environmental impacts of its products after use.
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TALAŞLI İMALAT
Talaşlı imalat (üretim); tasarlanmış bir iş parçasının standartlara 
uygun olarak projelendirilmiş teknik resmi referans alınarak, parça 
üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş kaldırılarak istenilen 
geometrik şekli verme işlemlerini biz YENTECH olarak profesyonel 
kadromuz ve CAM programlaması ile CNC tezgahlarda işleyerek 
kaliteli ve gerekli standartlara uygun şekilde geniş bir yelpazede 
üreterek hizmet vermekteyiz.

MACHINING
Machining (production); By taking base the designed technical 
drawing of the designed work piece according to the 
standards, we, as YENTECH, produce the desired geometric 
shape by machining the pieces in different shapes and sizes on 
the piece and by processing them on CNC machines with our 
professional staff and CAM programming, and thus, produce a 
wide range products with high quality and in accordance with 
the required standards.

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES
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KAYNAKLI İMALAT
Kaynak günümüz sanayisinin vazgeçilemez bir üretim 
süreci olarak önem ve kritikliğini korumaktadır. Kaynak 
işlemlerinin üretim aşamaları içindeki bu önemi, sözleşme 
aşamasından kalite dokümantasyonun teslim aşamasına 
kadar, ilgili hiçbir adımın atlanmadan eksiksiz olarak 
tamamlanmasını gerektirmektedir. Kalite sağlamanın bu 
kadar önem kazandığı son dönemde, YENTECH Mühendislik 
Savunma olarak biz çözüm ortaklarımız taleplerine uzman 
kadromuzla ve gerekli ekipmanlarımızla standartlara 
uygun kaliteli hizmet vermekteyiz. Alüminyum, Hardox, 
Armox, Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik için gerekli PQR’ 
lar bulunmakta olup, MIG, MAG ve TIG kaynak yöntemleri 
için gerekli belgelerimiz mevcuttur. Kaynak işlemlerimiz, 
alanlarında sertifikalı personeller tarafından, uygun WPS‘ 
lere göre yapılmaktadır.

WELD MACHINING
Welding maintains its importance and criticality as an 
indispensable production process of today’s industry. This 
importance of welding processes in the production stages 
requires the complete completion of any relevant steps 
from the contract stage to the delivery stage of the quality 
documentation. In the days when maintaining the quality is 
so important, as YENTECH Engineering Defense, we provide 
quality service according to the standards with our expert 
staff and necessary equipment. We have required PQRs for 
Aluminum, Hardox, Armox, Carbon Steel, Stainless Steel and 
we have necessary documents for MIG, MAG and TIG welding 
methods. YENTECH welding processes are carried out by 
certified personnel in their respective fields according to 
the appropriate WPS.

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES
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HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

KALİTE KONTROL
Kalite kontrolün amacı, şirketlere, müşteri hizmetlerini geliştirerek 
teslimat ve özelikleri konusunda mükemmelliğe ulaşmayı hedeflerken 
aynı zamanda ürünlerine ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikleri 
karşılamalarına destek vermektedir. Kalite Yönetim Sistemlerinin 
hedeflerini karşılamak amacıyla teknik, istatistik, ölçüm, deney 
gibi uygulamalar ile yürütülen faaliyetleri firmamız bünyesinde 
hak ettiği özeni göstererek tüm ürünlerimizin gerekli tüm kalite 
kontrollerini yapmaktayız. Firmamızdaki kalite yönetim sistemi ISO 
9001: 2015’ e uygun olarak organize edilmiştir ve belgelendirilmiştir. 
Aynı zamanda çevre yönetim sistemi için ISO 14001 ve iş sağlığı ve 
güvenliği için OHSAS 18001 ile belgelendirilmiştir. Gerekli 3D ölçümler 
CMM ile raporlandırılmakta olup, tecrübeli mühendisler tarafından 
yorumlanmaktadır.                

QUALITY CONTROL
The aim of quality control is to help companies meet the legal and 
regulatory requirements for their products while at the same time 
aiming to achieve excellence in delivery and features by improving 
customer service. In order to meet the objectives of the Quality 
Management Systems, we carry out all the necessary quality controls 
of all our products by demonstrating the care they deserve within 
our company to the activities carried out with applications such as 
technical, statistics, measurement and testing. Quality management 
system in our company is organized and certified according to 
ISO 9001:2015.   It is also certified by ISO 14001 for environmental 
management system and OHSAS 18001 for occupational health and 
safety. The required 3D measurements are reported by CMM and are 
interpreted by experienced engineers.
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HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

SU JETİ
Ülkede yalnızca fabrikamız da olan 3 mt. eninde  8 mt 
uzunluğunda kesim sehpasına sahip 250 mm kalınlığa kadar 
5300 bar gücünde Su jeti makinesiyle Kesim yapabildiğimiz 
malzemeler; sac, paslanmaz çelik , demirdışı materyaller, 
kompozit levhalar, zırh, balistik malzemeler ile kursun 
geçirmez normal cam ebatlarına uygun tüm materyalleri 2D  
şekillerinde işleyebiliyoruz.

WATER JET
The materials that we can cut through water jet machine having 5300 
bar power up to 250 mm thickness with a cutting stand having 3 meters 
width 8 meters long that is only available in our factory in the Turkey: 
We are able to process all materials in 2D shapes that are suitable for 
shot-proof normal glass sizes as well as sheet metal, stainless steel, 
non-ferrous materials, composite sheets, armor, ballistic materials.
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FİBER LAZER
Yüksek verimlilik için gerekli olan fiber lazer kesme 
makinelerimizin yanı sıra 2 mt. eninde 6,5 mt uzunluğundaki sac 
kesim formatlarımızla paslanmaz çelik , demir vb diger metalleri 
25 ila 30 mm lik bir malzeme kalınlığına kadar, 6 kilowatt’ lık bir 
güçle hassas şekilde kesimler yaparak üretiyoruz.

FİBER LASER
In addition to our fiber laser cutting machines which are required 
for high efficiency, we are producing stainless steel, iron and 
other metals up to a material thickness of 25 to 30 mm, with 
a force of 6 kilowatts with our sheet cutting formats having 2 
meters width and 6.5 meters long.
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HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

PLAZMA SAC KESİM
CNC OXY FUEL Kesim sistemi 200 mm sac kalınlığına kadar 
etkin bir kesim imkanı sağlayan, İstenildiği takdirde manuel 
açılı kesim başlığı ve kaynak ağzı açma özelliğiyle geniş bir 
yelpazede üretim yapıyoruz.

PLASMA SHEET CUTTING
We produce a wide range of products with CNC OXY FUEL 
Cutting system with manual angled cutting head and 
welding groove opening which provides effective cutting 
up to 200 mm sheet thickness.
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MAKİNA PARKURUMUZ / OUR MACHİNE PARK
Firmamız bünyesinde 3 - 4 ve 5 eksen özelliklerine sahip 
geniş bir CNC makine parkuruna sahiptir.

Our company has a wide CNC machine park with 3 - 4 
and 5 axis features.
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