DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN
ÜSTÜN KALİTE İLE ÜRETİM

BURASI HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞANLARIN
BULUŞTUĞU NOKTA,
TARİHÇEMİZ
1900

1900’lü yılların ilk başlarında, dedelerimiz tarafından temelleri atılan firmamız, o
yıllarda sıcak demircilik uygulaması ile su değirmenlerinin kurulumunu gerçekleştirmiş ve demircilik alanında tecrübemiz böylece başlamıştır.

1960

60’lı yıllarda zamana ayak uyduran ve Pazar ihtiyaçlarını dikkatli bir şekilde analiz
eden firmamız, benzinli ve dizel su motorlarının yedek parçalarını, motorlu taşıtların yedek parçalarını ve av tüfeği yedek parça imalatlarını gerçekleştirmiştir.

1990

90’lı yıllarda tecrübesini kurumsallık ile birleştirmek isteyen firmamız, 94 yılına
kadar kurumsallaşma adına çalışmalarına hız vermiştir. 1994 yılında yeni bir
yapılanma ile Limited Şirket haline dönüşmüş ve imalat programlarına ağırlık
vermiştir.

1998

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firmamız, 95 yılından itibaren CNC tezgahlarını bünyesine dahil ederek 1998 yılında 13.500 m2’lik arazide 1800 m2’lik alana, sosyal
tesis ve idari kısımlara sahip fabrikasına taşınmıştır. Bu adım ile birlikte üretim kapasite
ve gücünü arttıran DOME, müşteri taleplerini yüksek kalite ile yanıt verebilen firma
haline gelmiştir.

2004

Sürekli gelişim anlayışını benimseyen firmamız, Ocak 2004’ten itibaren, bünyesinde yeni
bir yapılanmaya giderek ISO 9001 eğitim çalışmalarına başlamış ve Mayıs 2005’te
kalitesini ISO 9001: 2000 sertifikası ile belgelendirmiştir. Gelişimlerini daha hızlı hayata
geçirebilmek için DOME, 2004 tarihinde Anonim Şirket haline dönüşmüştür.

2018

DOME, Kasım 2011 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem
çalışmalarını hızlandırmıştır. 2012 yılı itibari ile de ISO 9001:2008 ve 2018 yılında
kalitesini belgelendiren DOME, ISO 13485:2012 ve ISO 9001:2015 belgelerini alarak
ISO 13485:2016 belgesi için çalışmalarına hız vermiştir.
DOME, halen yurt içine ve yurt dışına otomotiv parçaları, silah yedek parçaları, sağlık
sektörüne muhtelif implantlar ve savunma sanayiine mühimmat üretmektedir.
DOME, ürettiği her ürünün arkasında durmakta, siz müşterilerimize en kaliteli ürünleri
ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

VİZYONUMUZ
Kaliteli Üretim İle Pazar Payımızı Artırarak Sektörde Lider Firma Olmak.

MİSYONUMUZ
Kalite yönetim anlayışımızla av tüfeği, otomotiv, savunma sanayi ve medikal
sektörlerinde ürettiğimiz ürünlerle topluma, ülke ekonomisine fayda sağlamak
ve bu ürünleri üretirken çalışanlarımızın kariyer gelişimine, sosyal ve kültürel
değerlerine katkıda bulunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ
DEĞİRMENCİ OTOMOTİV VE METAL ENDÜSTRİ A.Ş. olarak;
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir
bütünlük içerisinde;
Av tüfeği, otomotiv, savunma sanayi ve tıbbi cihaz sektörlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
uygun, ürün ve hizmet kalitesinde istikrarı sağlayarak müşteri memnuniyetini üst düzeyde
tutmak,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, Sürekli eğitimlerle çalışanların Kalite Yönetim Sistemini
anlayarak ve sisteme katılımını sağlayarak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak,
Sürekli iyileşme felsefesi ile dinamik, yenilikçi, prensibi kalite, hedefi müşteri memnuniyeti olan
DEĞİRMENCİ OTOMOTİV VE METAL ENDÜSTRİ A.Ş.’ nin dürüst kuruluş olma niteliğini daima
korumaktır.

MÜŞTERİ
YENİLİKÇİ MEMNUNİYETİ

KALİTE HİZMET
PRENSİP ÜRETİM
LİDER DİNAMİK

SÜREKLİ KONTROL
KALİTE YÖNETİMİ
Firmamız Ocak 2004'ten itibaren, bünyesinde yeni bir yapılanmaya giderek ISO 9001 eğitim
çalışmalarına başlamış ve Mayıs 2005'te kalitesini ISO 9001:2000 sertifikası ile belgelendirmiştir. 2017
yılı itibari ile de ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 belgelerini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında
ISO 9001 belgesini revize ederek ISO 9001:2015 belgesini almaya hak kazanmıştır.
Her endüstride olduğu gibi, üretime geçmeden önce tasarım kısmı çok önemlidir. DOME, üretim
esnasında teknik hatalardan kaçınmak, verimliliği ve kaliteyi artırmak ve kusursuz ürünler elde
etmek için üretime geçmeden önce bütün teknik detaylarını içeren projeler geliştirir. İmalata
başlamadan önce profesyonel yazılımlar yardımıyla üretimin simülasyonunu gerçekleştirir. Bu sayede
henüz üretim başlamadan önce hedeflenen kaliteye ulaşılmış olur. Firmamızda CAD/CAM işlemleri
için en güncel yazılımlar (CATIA, ESPRIT vb.) kullanılmaktadır.
Başarı sorumluluk gerektirir. Sorumluluklarının farkında olan DOME, ölçüm ve test üniteleri ile sürdürülebilir kaliteyi yakalamıştır. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti adına yatırımlarını gerçekleştiren
DOME, tüm üretim tezgahlarını ölçüm cihazları ile donatmış ve böylece sürdürülebilir kaliteyi yakalamıştır.
Üretim için kullanılacak her malzeme test ve deneylere tabi tutulmaktadır. Kalite kontrol araştırmalarında uygun bulunan ham maddeler, üretim planlamasındaki zaman sürecine göre üretim bandındaki yerini almak üzere stok depolarımıza kaldırılır. Üretim bandımızda yer alan son teknoloji cihazlar
ve yazılımlar üretim sırasında, ürünün testini gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Üretim testlerinden
geçen ürünlerimiz, müşterilerimize ulaştırılmadan önce final kontrolleri yapılarak uygun bulunan
ürünlerimiz, güvenli bir şekilde müşterilerimize ulaştırılmaktadır.

Döküm, ısıl işlem, nitrasyon, namlu derin delme, gerilim giderme ve tel erozyon işlemleri Değirmenci
Otomotiv ve Metal End. Aş.’de dış kaynaklı hale getirilmiş olup, kontrol parametreleri, kalite planları,
teknik resimlerde ve prosedürlerde tanımlanmıştır.
Firmamız müşterilerine kusursuz ürünler ulaştıran nadir firmalar arasındadır. Kalite ve test üniteleri
ile sektörüne örnek olmuş, dünya kalite standartlarına uygun ürünleri Dünya’nın dört
bir yanına ulaştırmıştır.
Kendini sürekli yenileyen, ürünlerini en kaliteli ürünler haline getirmek için çalışan DOME,
bünyesinde kalite için gerekli bütün test ve deney ünitelerine sahiptir. Yönetim sisteminde bütün
üretim bandımızın bağlı olduğu ERP yazılımını kullanmaktadır. Bu sistem siz müşterilerimize zamanında ve en kaliteli ürünü ulaştırmamızı sağlamaktadır.

DOME ailesi, alanında uzman ve profesyonel ekiplerden oluşmaktadır. Her ekip
geleceğe yön verecek ürünleri üretmek için çalışır. Savunma sanayi, tıbbi malzeme ve
av tüfeği parçaları alanında benzersiz ürünlerin altında DOME imzası varsa, bu işini
titizlikle yapan bir ekibin başarısıdır.

İNSAN KAYNAKLARI
Firmamızın çatısı altında;
• 14 beyaz yakalı çalışan
• 44 mavi yakalı çalışan bulunmaktadır.

ÜRETİM ALANLARIMIZ

OTOMOTİV
Firmamız, uzunca yıllar otomotiv sektöründe
üretim yapmış ve bu ürünleri doğrudan
Almanya’ya ihraç etmiştir.

MEDİKAL
Vücut içi implantları (dental ve ortopedik) ve
cerrahi setler gibi farklı ürünler ile toplamda
yıllık 75000 parça ürün üretilir. Kalitesi ve
özellikleriyle farklılık yaratan medikal ürünlerimiz yurtiçi ve yurt dışı pazarında yer almaktadır. Firmamızın medikal cerrahi setler ve
dental ürünler üretebilmek için ISO
123485:2012 sertifikası bulunmaktır. Ürünlerimizin kalitesi ve standardizasyonu üretimin
her aşamasında denetlenmektedir. Ürünlerimizin sağlığa zarar vermediğini de gösteren
CE belgesi de mevcuttur.

AV TÜFEĞİ VE
SİLAH PARÇALARI
Firmamız av tüfekleri ve silah parçaları için
yıllık 100.000 adet üretim yapabilecek kapasiteye sahiptir.
Bu sektörde yine bizim firmamız olan ve
Türkiye’nin en kaliteli av ve atış tüfeklerinin
üreticisi olan Akus için üretim yapmaktadır.

SAVUNMA
SANAYİ
Savunma sanayi için yıllık 100.000 adet üretim
kapasitesine sahibiz ve milli savunmaya da
katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar toplamda
22 yıl MKE1 ile çalışan firmamız ayrıca
Roketsan tarafından yapılan bir alt tedarikçi
denetiminde 100 üzerinden 87 puan alarak
Roketsan'ın onaylı tedarikçisi listesine dâhil
olmuştur. O tarihten beri de ortak çalışmalarımız ve üretimlerimiz devam etmektedir.

HASSASİYETLE ÇALIŞAN
ÜRETİM BANDI

Değirmenci Otomotiv ve Metal Endüstri A.Ş. firması 1960’ların başında sadece dizel su motorlarının
bakım-onarım ve yedek parçalarının imalatı ile uğraşırken, bugün medikal, savunma, iş makineleri ve
av tüfekleri olmak üzere 4 ana sektörde seri üretim yapar hale gelmiştir. Firmanın amacı, 50 seneden
daha köklü üretim tecrübelerini yeni dünya vizyonunu ve mühendislik gelişmelerini de katarak
müşteri isteklerine daha esnek ve seri çözümler üretebilen, yüksek verimlilikte, kaliteyi esas edinmiş
bir imalatçı olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda 1980 başlarında 4 çalışan ile başlayan girişim şu anda 50’den fazla çalışanı
ile yılda onlarca farklı ürün çeşidinin binlercesinin üretildiği, pek çok açıdan bölgesinde ve ülkesinde
öncü olmuş bir dünya markası haline dönüşmüştür. Ayrıca firmamız Türkiye’de üretilen ilk dental
implantın üreticisi olmanın da haklı gurunu yaşamaktadır.
Firmamız Yüksek Lisans, Lisans, Yüksekokul ve Meslek Lisesi mezunlarından oluşan üretim
kadrosu, alanında uzman mühendis, tekniker ve personellerden oluşan yönetim kadrosuyla imalat
çalışmalarını sürdürmektedir. Üretimde %100 kalite kontrol ilkesini benimseyen firmamız; ham
malzeme kontrolünden paketlemeye kadar geçen her operasyonda ürünlerini itinayla kontrol etmektedir.Ayrıca hassas ölçümler yapmak için 2017 yılında 1,7μm hassasiyetinde ölçüm yapabilen CMM
cihazını da bünyesine ekleyerek, kalite standartlarını en üst düzeye çıkarmıştır.
Firmamız müşterinin eline ulaşan ürünün kusursuz olduğundan emin olmak için gerekli laboratuvar
ekipmanını ve konu ile ilgili uzman personeli kendi bünyesinde bulunduran bölgedeki nadir firmalardan biridir.

Üretim hattımıza giren bütün malzemeler daha ham
halde iken PLC cihazları ile görüntülenip ERP sistemi
ile kontrol edilir. Herhangi bir zaman diliminde ürünle
ilgili bilgi edinebilir veyahut operatörün verimliliğini
görüntüleyebiliriz.

Değirmenci Otomotiv ve Metal Endüstri A.Ş. 1µm hassasiyet ile çalışan üretim bandına sahiptir.Üretimde ağırlıklı olarak talaşlı imalat teknolojisi kullanan firmamız Ø400×1000 mm’ye kadar çalışma
alanına sahip CNC tornalama merkezleri, 1520x520x400 mm’ye çalışma alanına sahip CNC dikey
işleme merkezleri kullanmaktadır. Toplamda aylık 10.000 kg’dan fazla talaş alma kapasitesine sahip
16 CNC ve 25 konvansiyonel makine ile üretim devam etmekte ve kapasite gün geçtikçe daha da
artmaktadır.
Bütün çelik türleri (özel çelik, dökme çelik, paslanmaz çelik) ile çalışma konusunu firmamızın
uzmanlık alanındadır. Ayrıca alüminyum, titanyum ve bakır işçilikleri de uzmanlıklarımızın arasında
yer almaktadır.
Bunların yanı sıra, bünyemizde destekleyici diğer takım tezgâhları ve kullanılan ürünlerin mikro
yapılarını düzenlemek için atmosfer kontrollü ısıl işlem fırını da tezgâh parkında yer almaktadır.
Üretim esnekliğini artırmak amacıyla özel kesici takım ve bağlama elemanlarının hazırlandığı bir de
takımhane bulunmaktadır.

Burası Türkiye’nin savunma av tüfeği ve medikal
alanında çözüm ortağı.

MAKİNE VE DONANIM ALTYAPIMIZ

Makine Türü
CNC Dikey İşleme Merkezi
CNC Dikey İşleme Merkezi
CNC Dikey İşleme Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Swiss-Type Kayar Ot. M.
Universal Tornalama Merkezi
Universal Delme Merkezi
Dikey Delme Merkezi
Universal Freze Tezgâhı
Dikey Freze Tezgâhı
Dikey Honlama Makinesi
Otomatik Kesme Makinesi
Takım Bileme Makinesi
Isıl İşlem Fırını
Gaz Altı Kaynak Makinesi
Yatay Polisaj Makinesi
Hidrolik Pres
Endüstriyel Vibratör
İndüksiyon Isıtma Makinesi
3D Koordinat Ölçme Cihazı

Adet
1
4
2
1
1
2
1
4
1
2
2
3
1
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1

Kapasite
1520x520x400 mm 4 Eksen
1000x510x560 mm 4 Eksen
750x460x575 mm 4 Eksen
Ø 400x630 mm. C Eksenli
Ø 1000x200 mm
Ø 200x400 mm
Ø 150x400 mm
Ø26x2100mm 7 Eksen
Ø60x1500mm
790x390x400 mm

81cm namlu boyu
280 mm
400x400x900mm. 0-1200 C°
500 Amps
400x800mm
2-5-20 Ton
25 and 100 Lt
100 Amps
1600x700x700mm

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN
ÜSTÜN KALİTE İLE ÜRETİM
MAKİNE YATIRIM PLANLARI
Makine
CNC Dikey İşleme Merkezi
CNC Yatay İşleme Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Torna Merkezi
CNC Swiss-Type Kayar Ot.
Universal Freze Tezgâhı
Many. Partikül Çatlak Kont.

Adet
1
2
1
1
1
1
2
1

Kapasite
700x450x550 mm 5 Eksen
800x800x600 mm
Ø 1000x200 mm
Ø 200x400 mm
Ø 400x630 mm. C ve Y Eksenli
Ø26x2100mm 7 Eksenli
790x390x400 mm
-

Firmamızın cirosunun %70’lik kısmını ihracat ürünleri oluşturmaktadır.

% 70

İHRACAT PAYI

GERMANY

UNITED STATES

ITALY

%8,20
%11,80

%23,30

%56,70

ENGLAND

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Türkiye’nin savunma, av tüfeği ve
medikal noktasında ki çözüm
ortağı.

Huğlu, Beyşehir 42710
Konya / TÜRKİYE

T: 90 332 516 16 91
F: +90 332 516 11 11

bilgi@dome.com.tr
www.dome.com.tr

