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Hakkımızda / About Us

1979'dan Bugüne
Endüstriyel Deneyim
Industrial Experience since
1979
GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER

RECEP AYAZ
İŞLETME MÜDÜRÜ
BUSINESS MANAGER

SÜLEYMAN AYAZ

Ayaz Otomat ailesi 1979'dan bu güne torna edilmiş ürün sektöründe
4.000 m2 alan üzerine kurduğu tesislerinde proaktif ekibi ve güçlü teknolojik alt yapısı ile
uluslararası alanda üretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayisine yönelik imalatları gerçekleştiren Ayaz Otomat,
müşterilerinin tüm beklentilerine yenilikçi, hızlı ve akılcı çözümler üretmektedir.
Bünyesinde bulundurduğu CNC torna ve işleme merkezleri, yüzey taşlama tezgahları,
modern kalite kontrol cihazlarıyla başarılı çalışmalarını sürdürmektedir.
38. yılında metal ve otomotiv sektöründeki alternatifsiz konumunu geleceğe taşımanın,
bunu Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ile paylaşmanın mutluluğunu
yaşıyor.

Ayaz Otomat family has been working in the lathe product sector since 1979
With its proactive team and strong technological infrastructure in its facilities established
on an area of 4.000 m2, it continues its international field production activities.
Ayaz Otomat, which mainly manufactures for the automotive subsidiary industry,
produces innovative, fast and rational solutions to all expectations of its customers.
CNC lathe and machining centers, surface grinding machines, modern quality control
devices continue to work successfully.
In the 38th year, we have the happiness of bringing the unchanged position in the metal
and automotive sector to the future and sharing it with Turkey and its customers all over
the world.

www.ayazotomat.com
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Misyon-Vizyon / Mission-Vision

Yılların Tecrübesi,
Teknolojinin Gücüyle...
Experiences of
years, the power
of technology ...
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www.ayazotomat.com

MİSYON / MISSION
Ayaz Otomat Ailesi;
1979’dan bugüne, metal işleme sektöründe, güvenilir kadrosu ile,
uluslararası alanda, hızlı ve akılcı çözümler sunmaktadır.
Ayaz Otomat Family;
From 1979 onwards, in the metalworking sector, with reliable staff, the
international field offers fast and rational solutions.

VİZYON / VISION
Ayaz Otomat, Proaktif ekibi, güçlü teknolojik altyapısı ve köklü geçmişiyle,
yenilikçi çözümler üreten, sektöründe en çok tercih edilen bir dünya
markasıdır.
Ayaz Otomat, a proactive team, with strong technological infrastructure and
deep-rooted background, is the most preferred global brand that produces
innovative solutions.

Sürekli İyileştirme

6 Continuous Improvement

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Personelimizin uzman ve profesyonel yaklaşımını geliştirmek
amacı ile yıllık kişi başı 80 saatlik eğitim vererek sürekli iyileştirme
anlayışını sürdürüyoruz.
Satınalmaya gelen siparişler, planlama ve tasarım bölümünde
titizlikle incelenerek, numune ürün için üretime gönderilir. Deneme
üretimi yapılan ürün, kaliteden geçtiği taktirde seri üretime alınır.
Seri üretimden çıkan ürünler %100 kontrol ve final kontrollerinden
başarıyla geçmesiyle sorunsuz olarak sevkiyata hazır hale gelir.

CONTINUOUS
IMPROVEMENT
We maintain a continuous improvement understanding by
providing 80 hours of training per person per year with the aim of
improving our professional and professional approach.
The orders to be purchased are sent to the production for the
sample product by the meticulous examination of the planning
and design department. If the product is made in trial production,
serial production is taken. The products from the serial production
pass through 100% control and final controls and become ready
for dispatch without problems.
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KALİTE

QUALITY

Müşterileri için, hızlı ve akılcı çözümler sunmayı görev
edinmiş olan Ayaz Otomat ailesi, 2002 yılında ISO 9001
ve akabinde ISO/TS 16949 kalite belgelerini alarak
toplam kalite anlayışını taçlandırmıştır. Sürekli iyileştirme
politikaları ve teknolojik yatırımlarıyla her geçen gün
gücüne güç katmaktadır.

The Ayaz Otomat family, which has been tasked with
providing fast and rational solutions for its customers,
culminated in total quality understanding in 2002 by
taking ISO 9001 and subsequent ISO / TS 16949 quality
certificates. Continuous improvement policies and
technological investments are adding strength to our
strength day by day.

8 Teknoloji / Technology

“

TEKNOLOJİ
İşgücü, makine, malzeme ve hizmetin en yetkin ve verimli
kullanılmasını sağlamak, kurumsal olarak verimliliği artırarak
başarıya en doğru şekilde ulaşmak için, kurumdaki tüm
departmanları, tek bir sistem altında toplayıp, bu farklı
departmanların ortaklaşa veri paylaşımını sağlayan ERP ve CAM

sistemlerini kullanmaktayız.

TECHNOLOGY
We use ERP and CAM systems that collect all the departments in
the organization under a single system and share these data with
each other in order to ensure the most competent and productive
use of labor, machinery, materials and services and to increase
productivity and achieve success.
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MAKİNA PARKURUMUZ
CNC çok milli
CNC çift aynalı

CNC multi-spindle

Yeni teknolojileri kullanmaktan ve modern
makine parkuruna sahip olmaktan gurur
duyuyoruz. Mutlak hassasiyetle parçaları
üreten makinelerimizi, sıklıkla operasyon
doğruluğunu ve güvenilirliğini ölçmek için
teste tabi tutuyoruz.

CNC double mirror

OUR MACHINE PARK

CNC tek aynalı
CNC single mirror

Ovalama
Rub

Taşlama
Grinding

Frezeleme
Milling

Yıkama
Washing

We are proud of using new technologies
and having modern machinery tracks. We
test machines that produce components
with absolute precision, often to measure
operational reliability and reliability.

10 Ürün Çeşitleri / Product Types

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
Ayaz Otomat talaşlı imalat soğuk metal şekillendirme
teknolojisine sahip alt yapısıyla yılda 14.000.000 parça
üreterek otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yan sanayi
ürünlerini karşılamaktadır.

PRODUCT TYPES
Ayaz Otomat machining produces 14.000.000 pieces per
year with its cold metal forming technology infrastructure
and meets the auxiliary industry products required by the
automotive industry.
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ÖZEL ÜRETİM

SPECIAL PRODUCTION

Üretime başlamadan önce talep edilen ürünün
tasarımını üretim süreçlerini ve maliyeti optimize
edecek şekilde planlıyor ya da var olan tasarım için
fikir ve önerilerimizi sizinle paylaşıyoruz.

Before production begins, we plan to design the requested
product to optimize the production process and cost, and we
share with you our ideas and suggestions for the existing design.

Sonuçlar doğrultusunda kapsamlı makine
parkurumuzda üretimi gerçekleştiriyoruz.

In the direction of the results, we are producing in a
comprehensive machine park.
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Profesyonel Eğitimler
Professional Trainings

Motivasyon
Firmamız içerisinde yer alan sosyal alanlar ile personelimizin
motivasyonunu artırarak iş stresini azaltıp, aramızdaki iletişimi
güçlendiriyoruz. Personelimizin mutluluğu ve huzuru hem birey hemde
firmamız için önem taşımaktadır.

Motivation

We increase the motivation of our staff with the social areas in our
company and reduce the work stress and strengthen the communication
between us. The happiness and peace of our staff are important for both
the individual and the company.

Profesyonel Eğitimler

Professional Trainings

Dışarıdan alınan profesyonel destek ile personelimize en uygun şekilde,
eksiklikleri ortadan kaldırmak ve iş bilincinin artmasını sağlamak amacıyla
kurumumuz içerisinde eğitimler verilir. Bu eğitimler, belli periyotlar ile üst
düzey yöneticilerden, personeline kadar birçok farklı konuda verilmektedir.
Eğitimler iş kültürünü artırarak, takım çalışması, liderlik ve etkili iletişim gibi
konularda pozitif yönde katkı sağlamaktadır.

With our professional support from the outside, our staff is trained in our
organization in order to remove the necessary deficiencies in the most
appropriate way and to increase the business consciousness. These
trainings are given on many different occasions, from senior executives
to their staff, at certain periods. Trainings increase business culture and
contribute to teamwork, leadership and effective communication.

www.ayazotomat.com
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NEDEN AYAZ OTOMAT ?
Hızlı Cevap Yeteneği
Benzersiz iş organizasyonumuz ve üretim konseptimiz, istenilen ürünün
kusursuz ve termine uygun sonuçlandırmamızı sağlamaktadır.
Kaliteli Ürün
Müşterilerimiz bizimle çalışarak, teknik açıdan en ince ayrıntısına kadar
yüksek kalitede ürünler sunan, güvenilir bir ortak buluyorlar
Zamanında Teslimat
İyi bir iş organizasyonu ile tüm üretim bölümlerinin etkilişimde olmasını
sağlayarak, müşterilerimizin taleplerine çok çabuk uyum gösteriyor ve
sorunlarını hız ve başarıyla çözümlüyoruz.
Uygun Fiyat
Uzun süredir devam eden tecrübelerimiz ve çalışanların eğitimine sürekli
yaptığımız yatırım , müşterilerimizin en zorlu sorunlarını etkin bir şekilde
çözmemize olanak sağlıyor.

WHY IS THE VENDING MACHINE?
Quick Response Ability
We are a unique business organization and our production concept ensures that the
desired product is perfect and that the termination is appropriate.
Quality Product
Our customers work with us to find a reliable partner that offers products at a high
level of quality from the technical point of view.
On-Time Delivery
By ensuring that a good business organization and all production departments are in
action, we quickly adapt to the demands of our customers and solve their problems
quickly and successfully.
Reasonable Price
Our long-standing ongoing experience and ongoing investment in employee training
enable us to effectively solve our customers’ most challenging problems.

