
- Tasarım
- CNC İşleme
- Numaratör İmalatı
- Pens / Zımba İmalatı
- Özel Amaçlı Makina İmalatı
- Hidrolik Pnömatik Aparat İmalatı
- Sıkma ve Bağlama Fikstür İmalatı

- Design
- CNC machining
- Cliche Manufacturing
- Collets / Punchs Product
- Special Purpose Machinery Manufacturing
- Hydraulic Pneumatic Apparatus Manufacturing
- Tightening and Binding Fixture Manufacturing
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                     TR
Hakkımızda
Özgül Makina 50 yıl önce başlayan hikayesini bugün Otomotiv,Isıtma soğutma,Elektrik 
Elektronik,Beyaz Eşya,Makina ve Kalıp Endüstrisi gibi sektörlerin önde gelen firmalarına 
tedarikçi olarak sürdürmektedir. 

Özgül Makina,tedarik sağladığı firmaların düzenli üretim ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanında anlık ve müşteriye özel çözümler de sunabilmektedir. Firmanın üretim yelpazesi, 
tasarımdan üretime felsefesiyle oluşturulmuş talaşlı imalat çözümlerini  kapsamaktadır. 
Sektöründe lider firmalarla uzun yıllara dayanan iş ilişkileri bulunan firma modern 
makine parkı, geleneksel ustalık anlayışını ileri teknolojiyle buluşturan vizyonu ve 
hassasiyet düzeyi yüksek üretimleri başarıyla gerçekleştirebilme kapasitesi ile her daim 
güvenilir bir iş ortağı konumundadır.

                     EN
About
Ozgul Makina is carrying on its 50 Years story today as a supplier of prominent companies 
in Automotive, Heating and Cooling , Electric , Electronic , Home Appliance , Machine and 
Mould Making sectors. 

Ozgul Makina is able to offer tailor made and instant solutions to customers as well as 
meeting their regular production requirements. Production range of company is capturing 
all machining (metal cutting) production solutions that has established with philosophy 
of from design to production. Ozgul Makina’s maintained stable business relationships 
with sector leader companies for long years and has always been a reliable partner for 
them with its modern machine park , vision that is meeting traditional mastership with high 
technology, and capacity to manage high sensitive productions with success.
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- Özel amaçlı Pens ve Zımba İmalatı
- Makina Kalıp Tasarım ve İmalatı
- İzlenebilirlik Numaratör İmalatı
- Amaca uygun Pnömatik Hidrolik 
  Makine ve Aparatlar
- Talaşlı İmalat Hattı Sıkma ve 
   Bağlana Sistemleri
- CNC Torna İşlemleri
- CNC Freze İşlemleri
- CNC Telerezyon İşlemleri

- Speciall Purpose Collets and Punches
- Machine and Mold Design/Production
- Production of Tracibility Numarators
- Pneumatic and Hydraulic Machines 
  and Equipments
- Machining Line Fastening and 
  Clamping Systems
- CNC Turning
- CNC Milling
- CNC EDM

Tasarım / Design

HİZMETLERİMİZ / SERVICES
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CNC Freze

CNC Torna / CNC Lathe

Tel Erezyon / EDM
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Referanslar / Reference



www.ozgulmakina.com.tr - info@ ozgulmakina.com.tr
Güzelyurt Mh. 5769 Sokak No: 9/A Yunusemre / MANİSA
Telefon : +90 236 233 16 41 - Fax : +90 236 233 65 70


