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Наша компанія заснована 

в 2008 році з метою 

обслуговання потреб оборонної 

та авіаційної промисловості. Це 

приватна компанія, яка виробляє 

механічні та зварні деталі, 

компоненти, вузли та 

підсистеми відповідно до 

високих стандартів якості, 

проектування та виробництва.

Виробничі площі компанії Mefasan Savunma Sistemleri AŞ розміром 2500 кв.

метрів розташовані на власній земельній ділянці площею 3600 кв. м. на

території промислової зони Ankara Başkent, де компанія шляхом правильного

інвестування та поступальних кроків втілює свої рішення, направлені на

зростання та розвиток.
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МИ ДЛЯ ТОГО ЩОБ

всією командою завжди в потрібний 
момент забезпечувати наших 

клієнтів якісною продукцією та 
послугами,  розуміючи необхідність 

розвитку та зростання рівня 
задоволеності клієнтів 

.

НАШЕ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

на основі задоволеності клієнтів,

стати провідною компанією-виробником

в галузі оборони та авіації

Наша візія в тому, щоб підтримувати задоволеність клієнтів на найвищому рівні шляхом
поєднання зусиль наших спеціалістів з найпередовішими технологіями. В результаті галузевих
досліджень наша компанія постійно розширює асортимент продукції і уважно стежить за
розвитком технологій. Ми прагнемо бути провідною компанією на ринку, пропонуючи якісні та
швидкі рішення нашим діловим партнерам.

Наша місія в тому, щоб зосередити зусилля на задоволенні ділових партнерів,
розуміти важливість надання послуг за міжнародними стандартами якості, внести зміни
в галузь та зайняти місце серед провідних компаній сектору зі своїм сильним
персоналом, який керується в роботі технологічними досягненнями.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮAS 9100
Система управління якістю це:

• Лідерство

• Орієнтованість на клієнта

• Відповідальність працівників

• Процесний підхід

• Постійне вдосконалення

• Прийняття рішень на основі доказів

• Ухвалені принципи управління відносинами та розпочато їх 

впровадження.

• Сфера нашої діяльності згідно документа AS 9100 rev.D визначена як:

«Виробництво, зварювання та монтаж металевих і пластикових деталей

для оборонної, автомобільної та авіаційної промисловості».

“Manufacturing, welding and assembly of metallic and plastic parts for

Defense, Automotive and Aerospace İndustries”
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Політика якості
Прагнучи бути хорошим і надійним брендом у кожному 

секторі, в якому працює MEFASAN Sav. Sis. A.Ş. та щоб 

досягти чудових результатів у бізнесі,  компанія прийняла 

наступні принципи за політику якості:

• підтримувати задоволеність клієнтів на найвищому рівні,

задовольняючи їх очікування та потреби у відповідності з

їхніми мінливими вимогами повністю, швидко та

постійно, бути затребуваними на внутрішньому та

зовнішньому ринках;

• підтримувати та покращувати якість не випадково, а

шляхом планової систематичної діяльністі, спільним

внеском усіх працівників, завдяки Системі менеджменту

якості;

• забезпечити можливість пишатися власним досвідом,

професіоналізмом, внеском цілеспрямованої та

динамічної команди в досягнення виробництва.

• Продовжувати навчання з метою підвищення якості знань

і обізнаності наших співробітників, щоб підтримувати

наш принцип: «робити все правильно з першого разу і

щоразу».

Слідкуючи за технологіями та інноваціями в

оборонному, аерокосмічному та автомобільному

секторах і прагнучи привнести інновації в ці

сектори, дотримуючись принципів компанії та

фірмового стилю, працюючи у взаємній співпраці

та довірі з постачальниками, захищаючи

професійну етику та підтримуючи задоволеність

клієнтів на найвищому рівні, покращуючи якість

наших послуг день за днем відповідно до

національних і міжнародних правових вимог,

етичних правил і стандартів, без шкоди для якості

на будь-якому етапі виробництва, прагнемо зробити

внесок в економіку країни без завдання шкоди

людям та навколишньому середовищу в процесі

виконання трудових обов’язків, сприяти розвитку

здоров’я людей у світі.

Ми гарантуємо та зобов’язуємося постійно ефективно впроваджувати систему управління

якістю, визначати цільові показники якості для забезпечення її ефективності, переглядати її та

постійно вдосконалювати.
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 ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА

Mefasan Sav. Sis. A.Ş.
забезпечує найвищий рівень
дотримання всіх
національних та
міжнародних норм,
особливо законодавства, а
також внутрішніх правил.

У відносинах з інвесторами
та зацікавленими сторонами
діє з дотриманням усіх
чинних законів, норм,
правил, принципів та
внутрішніх положень, а
також міжнародних
правових норм та етичних
цінностей без будь-якої
дискримінації.

 ДОТРИМАННЯ 

ПРИНЦИПІВ 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ

Mefasan Sav. Sis. A.Ş. інформує

своїх співробітників про

принципи корпоративного

управління, забезпечує їх

прийняття в компанії та

контролює повне дотримання

цих принципів.

Забезпечує зрозумілість,

точність, достовірність,

чіткість, своєчасність і повноту

будь-якої інформації, що

надається громадськості..

 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Фінансова та комерційна таємниці,

що стосуються Mefasan Sav. Sis.

A.Ş., інформація, яка послабить

конкурентну силу компанії, права

персоналу та особисті дані

працівників, домовленості з

діловими партнерами підпадають

під поняття "конфіденційність" і

потребують захисту.

Не передавати інформацію та

документи, отримані в результаті

виконання службових обов'язків

стороннім особам та органам

всередині і за межами компанії з

будь-якою метою, а також не

використовувати їх (прямо чи

опосередковано) у спекулятивних

цілях.

 ПРАЦІВНИКИ

Компанія Mefasan Sav. Sis. A.Ş.

гарантує, що її співробітники

працюють у безпечному,

здоровому та придатному для

роботи середовищі.

Вона справедливо ставиться до

своїх працівників у таких

питаннях, як навчання, кар'єра та

прийом на роботу і пропонує рівні

можливості.

Вона створила культурне

середовище, яке демонструє, що

неетична поведінка завдає шкоди

та є злочинною для працівників..

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПЕРЕД

ЗАЦІКАВЛЕНИМИ

СТОРОНАМИ

Компанія Mefasan Sav. Sis. A.Ş.

гарантує, що її співробітники

працюють у безпечному,

здоровому та придатному для

роботи середовищі.

Вона справедливо ставиться до

своїх працівників у таких

питаннях, як навчання, кар'єра та

прийом на роботу, і пропонує

рівні можливості.

Вона створила культурне

середовище, яке демонструє, що

неетична поведінка завдає шкоди

та є злочинною для працівників.
 ЩОДО КЛІЄНТІВ

Mefasan Sav. Sis. A.Ş. діє

чесно і справедливо у

відносинах з клієнтами.

Компанія чутливо ставиться

до проблем своїх клієнтів і

намагається створити

відносини, засновані на

довірі, пропонуючи їм

швидкі та довгострокові

рішення, чітко і ясно

інформує своїх клієнтів про

права та обов'язки, переваги

та ризики, пов'язані з

продуктами та послугами,

які пропонує, і докладає

необхідних зусиль для

виконання своїх зобов'язань.

Забезпечує високу якість та

найвищий рівень

обслуговування своїх

клієнтів.

 ВІДНОСИНИ З 

КОНКУРЕНТАМИ

Mefasan Sav. Sis. A.Ş. для

розвитку сектору діє

виважено, дотримуючись

спільних інтересів та

забезпечуючи безперервність

довіри до сектору.

У відносинах з компаніями-

конкурентами дотримується

принципів та умов

добросовісної конкуренції.

 СОЦІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА 

ЕКОЛОГІЯ 

Mefasan Sav. Sis. A.Ş. усвоїй діяльності

керується принципами суспільної користі

та поваги до навколишнього середовища.

Приділяє увагу охороні природних

ресурсів та діє на засадах екологічної

свідомісті. Пріоритетними є розробки, які

сприятимуть підвищенню рівня життя

людей.

Ретельно уникаючи неетичної поведінки,

такої як хабарництво, корупція та

зловживання службовим становищем,

підтримує міжнародні зусилля,

спрямовані на викорінення таких

злочинів та явищ.

Уникає надання та отримання подарунків,

продуктів та послуг, які впливатимуть на

рішення та діяльність і які впливають на

надання привілеїв або переваг, що не

відповідають порядку ведення бізнесу.

 Компанію MEFASAN SAV. SİS. A.Ş.

обирають працьовиті, віддані, чесні, надійні люди з

високими етичними цінностями та певним напрацьованим

багажем знань і працюють над зростанням цінності

компанії.

Завжди і всюди представляють компанію з найкращого

боку.

Поважають закони та внутрішні правила компанії.

Чесні, дисципліновані, відданий справі та працьовиті.

Мають усвідомлення важливості забезпечення

задоволеності клієнтів.

Надають важливого значення навчанню, прагнуть

вдосконалювати свої професійні навички та бути більш

ефективним.

Не обговорюють питання, пов'язані з виконанням своїх

обов'язків за межами компанії і не є джерелом

розповсюдження негативних коментарів.

Наші працівники пам'ятають, що вони несуть

відповідальність не лише перед замовником, а й перед

усіма, хто користується продукцією та послугами, до

створення яких вони долучаються, і що якість продукції

оборонно-промислового комплексу, авіаційної та

космічної галузей безпосередньо пов'язана з життям

людини.
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

• В компанії Mefasan Savunma Sistemleri A.Ş. створена 
система, яка застосовує принципи процесного 
підходу.

• Процесний підхід  Mefasan Sav. Sis. A.Ş. включає 
систематичне визначення, управління та взаємодію 
процесів з метою досягнення бажаних результатів 
відповідно до політики якості та стратегічного курсу 
компанії.

• Управління процесами та системою в цілому 
здійснюється за допомогою циклу PDCA (PUKO), 
який є цілісним фокусом ризик-орієнтованого 
мислення, спрямованого на використання 
можливостей та запобігання небажаним наслідкам.

ПЛАНИ:  визначає ресурси, ризики та можливості, необхідні для досягнення результатів, які відповідають 

цілям і процесам системи, вимогам наших клієнтів і нашій організаційній політиці.

ЗАСТОСУВАННЯ: реалізує план і оцінює його виконання.

КЕРУВАННЯ: оцінює процеси, отримані продукти / послуги, політику, цілі, вимоги щодо запланованої 

діяльності та звітує про результати оцінювання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: за необхідності вживає заходів для підвищення продуктивності та приймає рішення про 

зміни, необхідні для покращення процесів.
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

QUALITY 

POLICY

ORGANIZATIONAL 
STRATEGIC QUALITY 

OBJECTIVES &METRICS

QMS PROCESS / DEPARTMENTAL 
METRICS AND OBJECTIVES

PRODUCT / PROJECT LEVEL METRICS & OBJECTIVES 
INDIVIDUAL METRICS & OBJECTIVES

FACTUAL & LOGICAL APPROACH TO DECISION MAKING 
IDENTIFICATION, COLLECTION & ANALYSIS OF RECORDS / DATA



ПЕРЕЛІК ПРОЦЕСІВ
ПРОЦЕС

Nо
НАЗВА ПРОЦЕСУ

S 01.02 ТЕХНІЧНЕ ОБСУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

S 02.02
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОДУКЦІЇ ТА 

ПОСЛУГ

S 03.02 КОНТРОЛЬ З БОКУ ПРОВАЙДЕРА

S 04.02 ВИРОБНИЦТВО

S 05.02 ВІДБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ЇХ ОЦІНКА

S 06.02
ОЦІНКА, МОНІТОРИНГ ТА ЗАМІР 

ЕФЕКТИВНОСТІ
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ПРОЦЕСИ – ПРОЦЕДУРИ

ПЕРЕЛІК ПРОЦЕДУР

Процедура

No
НАЗВА ПРОЦЕДУРИ

P 01.01 Контексти та проц. зацікавлених сторін

P 02.01 Процедура керівництва та зобов'язань

P 03.01 Процедура керування конфігурацією

P 04.01 Порядок роботи з кадрами

P 05.01 Процедура ознайомлення

P 06.01 Процедура контролю записів якості

P 07.01 Процедура оформлення документації

P 08.01 Процедура виявлення бракованого продукту

P 09.01 Процедура внутрішнього контролю

P 10.01 Процедура корегування/виправлення

P 11.01 Процедура управління ризиками
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА
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НАШІ ПРОГРАМИ

НАШІ ПРОГРАМИ:   

• Всі види точної механічної та звичайної 

механічної обробки, зварювальні роботи, 

лиття, кування, виготовлення деталей шляхом 

куванням, монтажні роботи;

• Завершення операцій термообробки, нарізання 

різьблення, нанесення покриттів та фарбування, 

якщо такі є;

• Здійснюючи контроль якості, передати 

Замовнику разом з відповідними сертифікатами 

контролю якості відповідно до запитів 

Замовника результати руйнівного та 

неруйнівного контролю якості деталей, що 

належать Замовнику;

• Сертифікація та проведення контрольних 

заходів.
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НАШІ МОЖЛИВОСТІ
• Управління логістикою та закупівлями

• Закупівлі, логістика та спроможність постачання

• Планування та управління запасами - на заводі
використовується програмне забезпечення ERP-
системи та комп'ютеризовані термінали

• Управління замовленнями клієнтів і планування
своєчасної доставки

• Інжиніринг

• Тривимірне геометричне моделювання 

(3D CAD моделювання)

• SOLID WORKS і SOLID CAM 

• Ліцензійні програми та термінали cad/cam

• FAI (First Article Inspection – інспекція першої партії)

• Вхідний контроль якості та перевірка сировини

• Механічна обробка

• Зварні роботи

• Система управління якістю

• Контроль якості

• Управління логістикою, пакування та доставка
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ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ

Механічна обробка
• MAZAK VARIAXIS I 600 5-осьовий обробний

центр 550x960x550мм

• MAZAK INTEGREX I 200 5-осьовий токарний
центр 500x1080мм

• ARION 4-х осьовий обробний центр
1400x550x550мм

• FIRST V700 4-х осьовий обробний центр

• 700x450x400мм

• GOODWAY GA 2600 2-х осьовий токарний
центр 380x650мм

• Durma листозгинальний прес /3 метри

• Протяжний верстат

• Верстат для формування листової сталі/металу

• Гідравлічний різьбонарізний верстат

• Пневматичний різьбонарізний верстат

• Верстати звичайні та вирівнювальне
обладнання
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ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

• Зварювальний апарат LINCOLN 375 

Precision tig

• Зварювальний апарат OERLIKON GKS 550 

• Наша компанія схвалена GSI для виконання 

робіт по зварюванню високоміцних сталей

ST37 (S235), ST 52 (S355), алюмінію та

Dilimax (високоміцної загартованої і 

відпущеної сталі), optim (похідна S690).  

Завершено дослідження WPS та PQR.
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ОБЛАДНАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

• Координаційно-вимірювальна машина у системі 3D-

координат NIKON CMM 3D 2500*1000*800 мм

• ABERLINK СММ 600*500*500 мм

• Портативна СММ NIKON MCA 3.0

• Хімічний аналізатор OXFORD INSTRUMENTS

• Повністю автоматичний твердомір Q NESS (HRC, HRB)

• Профільний проектор MITUTOYO

• Прилад для вимірювання шорсткості поверхні MITUTOYO

• Цифровий висотомір MITUTOYO LH 600

• Товщиномір покриттів і шару фарби MITUTOYO

• Пристрій для лазерного маркування

• Штангенциркуль MITUTOYO  

• Мікрометричні та ручні вимірювальні прилади, набори 

калібрів

NIKON LK CMM  2500X1000X800 mm

3 –Dкоорд.-вимірювальна машина

ABERLINK  CMM  600X500X500 mm
3 –Dкоорд.-вимірювальна машина

СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР Портативна CMM NIKON MCA 3,0  MM

Q NESS 

твердомір 

(HRC,HRB)

MITUTOYO цифровий 
висотомір 

Пристрій  для 
лазерного 

маркування
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ДЯКУЄМО…


