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İÇİNDEKİLER



  Metrosan kurulduğu 1997 yılından bugüne, 

endüstrinin değişik alanlarında, ileri teknolo-

ji ve bilgi birikimi gerektiren projelerin tasarım ve 

üretimlerini gerçekleştirmiştir.

2005 yılından bu yana edindiği üretim deneyimi 

ve teknolojik altyapı, biyomedikal sektörde (omur-

ga cerrahisi), yerli ve yabancı firmalara OEM olarak 

üretim yapan etkili bir firma olmasını sağlamıştır.  

Biyomedikal sektörde  hedeflediği başarılara ulaş-

mak ve uluslararası platformda lider bir firma olma 

adımlarını hızlandırmak amacıyla, 2009 yılında                

yatırım yaparak, M.O.S.B.’de modern bir fabrika ve 

teknoloji alt yapısı kurmuştur. Mart 2010’dan bu yana 

M.O.S.B’de, fiziksel şartları dünya standartlarında 

olan fabrika organizasyonuyla, 4800 m2 kapalı alana 

sahip tesiste çalışmalarını sürdürmektedir. Yurt içi 

ve yurt dışı müşteri projelerinin tasarımından başla-

yıp, seri üretimin tüm safhalarını kendi bünyesinde 

gerçekleştirerek, son kullanıcıya hazır hale geti-

ren, sektörün gerekleri doğrultusunda tüm ulusal 

ve uluslararası kalite, yönetim ve ürün  belgeleriyle 

müşterilerine sunan Metrosan, yeni tesisinde farklı 

HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA



alanlarda yetenek ve tecrübesini geliştirerek sektörle-

re hizmet vermektedir.

Tasarımın, üretimin ve ürünün tüm safhala-

rı belgelendirme kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve 

müşterilerimiz tarafından, sürekli denetimden 

geçmektedir. Metrosan, bu denetimlerin vermiş 

olduğu disiplinle çalışmayı ilke edinmiştir. 

         Metrosan, yüksek teknolojiye sahip, üretim ve kali-

te kontrol cihazlarının yetenekleriyle, uzman yerli 

ve yabancı çalışanlarıyla, güçlü sermaye yapısının 

vermiş olduğu güvenle çalışmalarına devam etmek-

tedir. Bu güven sayesinde makine ve bilgi teknolojisi 

yatırımını aralıksız sürdürerek, sağlık sektöründe, 

dünya çapında saygın ve aranılan bir firma olma 

yolunda ilerlemektedir. Bu alandaki tecrübesini, 

önümüzdeki yıllarda altyapısını hazırlamış olduğu 

havacılık ve savunma sanayi gibi sektörlerde kulla-

narak vizyonunu geliştirmeye devam etmektedir. 



Yüksek kalitede sanayi ve teknoloji ürünleri 

üreterek, bizimle çalışan herkese değer katmak.

Kaliteyi ön planda tutarak, planlı yönetilen kalite 

iyileştirme süreçlerini işletmek.

Katılımcı bir yaklaşımla, yenilik yaratarak perfor-

mans ve verimi sürekli iyileştirmek.

Müşteri odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim 

anlayışını benimsemek.

Üretimde daima üst düzey teknoloji kullanarak, 

sektörün en iyisi olmak ve bu seviyeyi daima geliş-

tirmek.

VİZYON MİSYON
MİSYON
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VİZYON

İleri teknolojileri kullanarak özgün ürünler 

üreten ve küresel rekabet gücüne ulaşmış, OEM 

olarak hizmet sunan “dünya markası, yetenekli 

üretici şirketi” olmak.



Tasarım ve üretim aşamasında, ileri teknoloji ve 

yenilikten vazgeçmeyen çözümler üretmek bizler 

için önemlidir. İş kültürümüz gereği, kurduğumuz 

bağlantıların daimi olmasını önemsiyor, birlikteli-

ğimizin karşılıklı güven ortamında sürdürülmesine 

özen gösteriyoruz. Bu nedenle, kurum içi ve kurum 

dışı faaliyetlerimizde, doğru iletişim kurmanın 

önemini iyi biliyoruz. Teknik ekipman ve en önemli 

gücümüz olan çalışanlarımızı bu anlayış ve donanım 

ile geliştirmek, bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. 

İnancımız, çalışanına yatırım yapan, kurumsal yapıyı 

düşünen bir anlayışın, başarılı olacağı yönündedir. 

İş ortaklarına tüm üretim süreçlerini kapsayacak 

şekilde, entegre yazılım ve donanım ekipmanlarını 

kullanarak optimum çözümler sunmaktadır.

BAKIŞ AÇISI
BAKIŞ AÇISI
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ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ
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ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ
ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ

Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli 

üretim (CAD/CAM), hızlı prototipleme, kalite güvence 

ve kalite kontrol departmanları ile üretim süreçleri-

miz geniş bir alanda yürütülmektedir. İleri teknoloji 

barındıran talaşlı imalat, lazer markalama ve lazer 

kaynak istasyonlarıyla beraber ultrasonik yıka-

ma, anodize renklendirme, asitle yüzey temizleme, 

kumlama, polisaj ile parlatma gibi yüzey prosesle-

rinden sonraki steril ve non-steril paketleme safha-

larını da içine alan üretim aşaması yetkinliklerimizi 

oluşturur. Bu aşamalar medikal ve otomotiv gibi 

endüstri kollarına etkin çözümler üreten, önemli 

bir şirket olmamızı sağlamıştır. Deneyim sahibi oldu-

ğumuz sektör başlıklarında, ihtiyaçlarınız doğrultu-

sunda ürün geliştirme ve üretim planlarını hızlı ve 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
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DENEYİM
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DENEYİM

Sunduğumuz teknolojinin temeli ve iş ortağımıza 

benimsetmek istediğimiz ilk değer kalitedir. Kalite 

anlayışımızı uzun süren çalışmalarımız sonucu edin-

diğimizi hiç unutmadan ve inovasyona bağlılığımız-

dan ödün vermeden proseslerimizi geliştirmenin 

yolunu ararız. Bulunduğumuz konum ve kurumlar-

la olan birlikteliğimiz, uzun yıllar benimsenen bir 

anlayışın sonucudur. Bu nedenle attığımız her adım, 

başarmaya olan inancımızı vurgular.



DENEYİM

9



10



HAM MADDE
HAM MADDE

HAM MADDE
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Üretim aşamalarında kullanılan hammadde teda-

riğini, yurtdışı çözüm ortaklarımızdan, sorunsuz ve 

eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sektör 

ihtiyaçlarına göre, titanyum alaşımları, gümüş, 

krom-kobalt alaşımları, paslanmaz çelik, peek-

optima gibi kompozit malzemeleri, çubuk, plaka ve 

tüp formlarında tedarik etme ve kontrollü olarak 

stoklama potansiyeline sahiptir.



TASARIM / CAD
TASARIM / CAD
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Tasarım aşaması, beklenti ve ihtiyaçlar doğrultu-

sunda teknik resim ve üç boyutlu modelleme olmak 

üzere, lisanslı paket programlar kullanılarak yapıl-

maktadır. Tasarım süreci, devamlı olarak sürdürülen 

eğitim çalışmalarıyla geliştirilmektedir. Tasarım iş 

sürecinde, sonlu elemanlar yöntemi ile mevcut paket 

programlar kullanılarak mukavemet, termal ve 

yorulma analizleri yapılmaktadır. 



PROTOTİPLEME
PROTOTİPLEME
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Prototip üretimi, Metrosan’ın seri öncesi üretim 

yeteneklerinden biridir. Bu aşama parçaların fonksi-

yonel işlevsellik testlerinin yapılmasına olanak verir. 

Metrosan yüksek nitelikli mühendislik aşamalarıyla, 

müşterilerimize ilk konsept geliştirme aşamasından, 

montaja hazır seri parça üretimine kadar, her alanda 

hizmet verme yeteneğine sahiptir.
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CAM AŞAMASI
CAM AŞAMASI
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Müşterilerimize  en etkili çözümlerin ve hız 

kazandırıcı yeniliklerin sunulması amacıyla

CAD/CAM/CAE programlarının en son versiyonları, 

şirket bünyemizde ileri düzeyde kullanılmaktadır. 

Profesyonel bir şekilde yürütülen bu süreç ile bera-

ber CNC ve manual tezgahlar ile donatılmış atölye-

mizde üretilen parçaların fonksiyonelliği, sağlam-

lığı ve ömürleri, hassas işleme, yüzey işlemleri ve 

montaj operasyonları ile güvence altına alınmak-

tadır. Metrosan, parça üretiminde kullanmış olduğu 

tüm işleme/montaj fikstürleri, ölçüm aparatları, 

mastarları ve özel işleme tezgahlarını, kendi tesi-

sinde dizayn ve imal edebilme yeteneğine sahiptir.



CAM AŞAMASI
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ÜRETİM

16



ÜRETİM
ÜRETİM
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İş ortaklarımız, rekabet güçlerini artırabil-

mek ve üretim aşamalarını daha esnek hale 

getirmek için entegre çözümlerimizden fayda-

lanırlar. Bu düzeyde bir entegrasyonun sağlan-

ması için, süreç ve teknoloji konusunda deneyim 

sahibi bir kurum olmayı hedefledik. Bu süreçte, 

doğru sonuca varmak için sürekli kalite anlayı-

şıyla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu yönümüzü 

koruyarak geliştirmek için, yüksek nitelikli kalite 

kontrol mekanizması ve makine kullanım kısım-

larını denetleyen bir departmanı, sürekli olarak 

üretim aşamalarında bulunmaktadır.

Sektör beklentilerini karşılamak amacıy-

la; birbirinden bağımsız donanım, yazılım ve 

otomasyon sistemlerini devamlı olarak bünyemi-

ze eklemeyi ilke edindik. Bu yapıları entegre hale 

getirmek için yeni çözümlerden yararlanıyoruz. 

Böylece, önceden ayrı olan üretim aşamalarını 

birbirine bağlayarak, müşterilerimizin üretim 

sürecimizden beklentilerini arttırmayı planlıyo-

ruz. Değişik kaynaklardan gelen ürünler, sistem-

ler ve teknolojilerle oluşturduğumuz altyapı, bizi 

hem çözüm üreten hem de hizmet sağlayan, bilgi-

tabanlı şirket olarak ileriye taşımaktadır. Yerimi-

zi, Türkiye’ de ve uluslararası pazarda sağlamlaş-

tırmak ve endüstriyel beklentilere karşılık gelen 

çözümleri, müşterilerimize sunarak, iş birlikteli-

ğimizi kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.



TALAŞLI İMALAT

Makine parkurumuzdaki CNC tel erezyon 

tezgahı, CNC kayar otomat tezgahları, CNC torna 

ve dik işleme merkezleri, manual torna ve freze 

tezgahları ile konusunda uzman operatörleri-

mizle, sektör ve beklentilere çözümler sunmak-

tayız. Üretim aşamalarında mevcut sektörlere 

montajlı nihai ürün, kalıp, aparat, numune, seri 

imalat parçaları üzerine çalışmalarımız artarak 

devam etmektedir. Kurulan sistem ile üretimin 

her aşaması, bünyemizdeki ölçüm laboratuar ve 

kademeleri sayesinde sorunsuz ve seri bir şekilde 

yürütülmektedir. Şirket kuruluş ve yeteneklerimi-

zin temelini test, ölçüm ve muayene aşamalarına 

dayandırdığımızı düşünürsek, talaşlı imalattaki 

minimum hata ile üretim yapabilme yetkinliğimi-

zin  çok daha ileri seviyelere taşıyarak, geliştiril-

mesi önemsenmektedir.

TALAŞLI İMALAT
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TALAŞLI İMALAT
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YÜZEY İŞLEMLERİ
YÜZEY İŞLEMLERİ

Malzemelerin kaplama ya da renklendirme önce-

si çapak alma, zımparalama, parlatma, kumlama, 

asitle yüzey temizleme, pasifizasyon, ultrasonik 

yıkama, durulama ve kurutma gibi prosesleri kendi 

bünyemizdeki parkurlarımızda, hızlı ve sorunsuz bir 

şeklide gerçekleştirilmektedir.
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YÜZEY İŞLEMLERİ
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Mevcut parkurumuzda, ulaşabildiğimiz renk 

skalası çok geniştir. Çevre koşulları, voltaj değer-

leri, bekleme süresi, redüktör hassasiyeti, çözelti 

oranı, anot-katot yüzey oranı, operatör deneyimi 

v.b. parametreler, anodize kalitesini ve sürdürüle-

bilirliğini belirler.

COLOR ANODISING
RENKLENDİRME
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Bu sebeple uzun süredir yürüttüğümüz ar-ge 

çalışmalarımız sonucunda, etkili bir üretim süreci-

ne ulaştık. Şu anda müşteri istekleri doğrultusunda 

farklı renklerle çözümler üretiyoruz. Bu alandaki 

süreç yönetimimizde, renk ve kalitenin devamlılı-

ğını sağlayarak üretim yapmak, uzun süren ar-ge 

faaliyetlerimizin etkili bir sonucudur. 
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KALİTE KONTROL
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Kalite kontrol, Metrosan’ın önemsediği depart-

manların başındadır. Ham malzeme, takım, uç, sarf 

malzeme tedariğinin, üretimin, yüzey proseslerinin ve 

paketlemenin her safhasında kalite kontrol edilir. 

Tezgahlardan çıkan her ürün tek tek  ölçme cihaz-

larında, üretilen mastarlar, aparatlar ve teknik 

resimler dahilinde kontrol edilmektedir. Hassas 

toleranslar dâhilinde çalışıldığı için, telafisi olma-

yan hataların ortaya çıkması önlenir. Çalışanlara 

bu konuda belirli periyotlarla eğitimler verilerek, 

bu bilinç yerleştirilir. Kalite kontrol departmanımız 

belirli periyotlarda, yurt içi ve yurtdışı uzman kurum-

lar tarafından düzenli olarak denetlenir. Üretilen 

parçalar boyutsal olarak kendi bünyemizde kontrol 

edilmektedir. Bunun dışındaki biyomekanik ve biyo 

uyumluluk testleri, yurtiçindeki üniversite labora-

tuarlarında ve yurtdışındaki akredite laboratuar-

larda yapılmaktadır. Yüzey proseslerinin analizleri 

ve kalitesi için de belirli periyotlarda, yurtdışındaki 

laboratuarlarda testleri organize edilmektedir. Kali-

te kontrol alanındaki yetkinliğimizi daha da geliştir-

mek için, Türkiye’nin ilk Akredite Biyomekanik Test 

Laboratuvarını oluşturma çalışmalarımızı yoğun ve 

süratli bir şekilde sürdürülmektedir.

KALİTE KONTROL
KALİTE KONTROL
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Üretimi tamamlanıp, kalitesinden şüphe olmayan 

ürünlerin, referans kodları, markası, firma logo-

su, barkodu, boyutları, lot numarası, son tüketim 

tarihleri gibi ürün bilgileri lazer markalama cihazı 

ile ürün üzerine yazılır. Lazer markalama ile yazı-

lan metin, logo ve amblemler markalanan metal 

üzerinden asla çıkarılamaz ve ürünün kalitesinin 

birinci sınıf olduğunu belirtir. 

Markalama Yapılabilen Malzemeler:  

•METAL 

•PLASTİK 

•FOLYO 

•PLEKSİGLASS 

•AHŞAP 

•DERİ

•MUKAVVA

LAZER MARKALAMA
LAZER MARKALAMA
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LAZER MARKALAMA
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Bünyemizdeki ISO 14644 1/2/3/4 normlarına 

uygun, Class 1000 kategorisinde dizayn edilen temiz 

oda, müşteri istek ve beklentileri için geniş kapsam-

da olanaklar sunmaktadır. Eğitimli personelimiz 

tarafından analiz ve diğer görsel denetim sistemleri 

ile hassas ve kontrollü uygulamaları gerçekleştir-

memize olanak veren altyapımızı, daha da geliştir-

mek için çalışmalarımız devam etmektedir.

CLEANROOM
TEMİZ ODA

TEMİZ ODA
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Tıp alanındaki üretim çalışmalarımız sonucunda, 

paketleme işlemleri Steril ve Non-steril olarak kendi 

bünyemizde gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalarda, 

Temiz Oda ve diğer ünitelerimizle hızlı ve sorunsuz 

bir paketleme süreci yönetilmektedir.

PAKETLEME
PAKETLEME

PAKETLEME
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Teknolojimizi, sağlam temeller üzerine kurmanın 

önemini iyi biliyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızda 

farklı fikir ve yöntemlerin ne kadar önemli olduğu-

nu hiç unutmadık. Bugün farklı çözümleri üretme de 

bize yardımcı olan, kendi alanlarında önemli başa-

rılar kazanmış kurumlar ile iş birliği içindedir. 

Ege Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yüksek Teknoloji 

Üniversitesi, EBİLTEM, EBIC EGE, KOSGEB, Endolab 

GmbH, Spineserv GmbH,  GfPS GmbH, BSL GmbH, 

NMI GmbH, AditusV GmbH, Ohst Medical, Star, Mazak, 

STME, Mahr, Utilis, Mitutoyo gibi kurum ve markalar 

bugün olduğu gibi yarında yanımızda olacaktır.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
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spineserv
GmbH & Co. KGachieving results



Metrosan, alternatif  kaynakları kullanmanın yanı 

sıra, doğal kaynakların da kullanımına özen göster-

mektedir. Aynı zamanda yaşanabilecek her türlü 

soruna karşı önlemlerini almaktadır. Oluşturduğu 

çevre yönetim sistemi ile daha yeşil, daha yaşanır ve 

daha güzel bir Türkiye için çalışan Metrosan, yasal 

gerekliliklerin yerine getirilmesini ve çevreyle olan 

diyaloglarını sürekli olarak geliştirmeyi önemse-

yerek, bugün olduğu gibi yarın da bu amaca hizmet 

edecektir.

 ÇEVRE DUYARLILIĞI
ÇEVRE DUYARLILIĞI

ÇEVRE DUYARLILIĞI
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