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Vizyon

Vision

Türkiye’de ve yurtdışında önde gelen markaların
güvenilir çözüm ortağı olarak her zaman ilk
sırada tercih edilen firma olmak.

As a solution partner for the leading brands
in Turkey and abroad, being always the first
company to preffered to work with.

Misyon

Mission

Avrupa’nın üretim ve ihracat üssü olmak; katma
değeri yüksek mal üretimi ve kaliteli hizmet
anlayışıyla yükselmek.

To be production and export base of Europe by
producing high value-added goods and services.

Değerlerimiz

Our Values

Yaptığımız işlerde fark yaratmak

Differentiate on each job we do

İşini seven ekibimizle yaptığımız işlerde fark
yaratmayı hedefliyoruz.

We aim to make a difference on each job we do
with the help of our team who love their job.

Kalite beklentilerini karşılamak

Meet the quality expectations

Kaliteli bir ürünün ancak kaliteli bir ekiple ortaya
çıkacağının farkındayız. Bu sebeple iyi eğitilmiş
çalışanlarımız ile sizler için en iyiyi ortaya
koymaya çalışıyoruz.

We are concious that good quality is achieved
with the help of well-trained employees. Our
team work hard to meet the quality expectations.

Dünya standartlarına uygun hizmet vermek

Serve on World standarts

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için;
en iyi fiyat / kalite performansını göz önünde
bulundurarak, dünya standartlarında bir hizmet
anlayışını benimsiyoruz.

We are conscious of our customers’ needs
and price / quality specifications and work on
meeting worldwide standards.

Müşterilerimizin iş ortağı olmak

Create a partnership with our customers

Müşterilerimizin bizi yalnızca bir tedarikçi
olarak değil, iş ortağı olarak görmesini ve bize
güvenmesini önemsiyoruz.

We care about being a partner with our customers
rather than being just a supplier.

Yerine getirebileceğimiz sözler vermek

Promise on what we really can do

Sadece yerine getirebileceğimiz sözler veriyor ve
vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görüyoruz.

We promise on what we really can do and we
aproach our promises as our duties.

Sürdürülebilir büyümek

Grow with sustainability perspective

Çevreye karşı olan sorumluluk bilincimizin
farkında olarak, mevcut operasyonlarımızı ve
gelecek planlarımızı buna uygun bir şekilde
yapıyoruz.

We have a deep understanding of being
responsible to the environment and put our best
effort to manage our operations through these
responsbilities.
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Tarihçe (History)
Üretim Tesislerimiz
Şirketimiz Isıcam üretiminde kazandığı cam işleme tecrübesini, bir adım ileriye götürmek üzere,
temperli cam üretimi için yatırım yapma kararı almıştır. İlk fabrika 2008 yılında Edirne’de, ikinci
fabrika ise 2013 yılında Çerkezköy’de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyetine başlamıştır.
Üretim kalitesi-fiyat dengesinden memnun olan iş ortaklarımızla büyüyen üretim hacmimiz,
hem yurtiçi hem de yurtdışına üretim yapmak için gerekli alt yapıya sahiptir.
Kurulduğu tarihten bu yana üretimini aralıksız sürdüren, çoğunluğu Avrupa üretimi işleme
hatlarından oluşan tesislerimizde, yıllık temperleme kapasitesi 700.000 m²’dir.

Production Facilities
Our company gained experience in producing double glazing units and decided to establish
tempered glass production facility. First facility was established in Edirne in 2008 and second
one was established in Çerkezköy in Industrial Zone in 2013. Thanks to our customers who are
satisfied with our price-quality standards, our production volume has been increasing day by
day. At present, our facilities are capable of satisfying both domestic and foreign markets.
Our facilities have been operating since they were first established and annual tempering
capacity is around 700.000 m². Due to our quality requirements, most of the processing
machines are European made.
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Kalite Politikamız
•Üretim ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek
•Ürünlerimizi zamanında, kalite ve çevre
şartlarına uygun şekilde üreterek müşteri
memnuniyetini sürekli kılmak
•Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek
üretim teknolojisini en üst düzeyde tutmak
•Çalışanlarımızın
gelişimi
ve
verimliliğin
artması için şirket içi ve dışı eğitimleri, ekip
çalışmaları ve öneri toplantılarını düzenli olarak
gerçekleştirmek
•Üretimimizde yeni teknoloji ile üretim yapan
enerji dostu makineler ve çevre dostu arıtma
sistemleri kullanarak, çevre kirliliğini önlemeyi,
enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı ilke
edinmek

Quality Policy
•Getting always better about products and
service quality
•Perpetuating
customer
satisfaction
as
manufacturing
environmentally
friendly
products at the right time with the best quality

Çevre Politikamız
Tesisimizdeki makinelerin tamamı cam işleme
suyunu devir daim yaparak arıtan, arıtma
sistemleri ile çalışmaktadır. Yüksek miktarda su
hızlı bir şekilde filtrelenerek, içerisindeki cam
tozu ayrılıp big-baglere doldurulur. Aynı su tekrar
üretimde tekrar kullanılarak çevreye hiçbir zararlı
atık oluşturmaz, big-baglere toplanan cam tozu
tekrar değerlendirilmek üzere ilgili tesislere
ulaştırılır.

Environment Policy
Our plant recycles water which is used at glass
processing via filtering system. As water is filtered,
glass powder is removed and discharged to bigbags. Remained water is directed to processing
systems. By this way system uses same water for
processing up to appropriate time and does not
harm environment at any time.

•Being a close follower of the sector trends in
order to ensure that our production technology
is on advanced level
•Organizing internal trainings, assessment
meeting and developing suggestion systems
for the self-improvement and motivation of our
employees
•Searching
for
new
technology
and
environmentally friendly production machines
and purifier systems to avoid environmental
pollution, redundant energy use
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Üretim Planlama ve
Yönetim Sistemi
Firmamız üretim verimliliğini arttırmak, üretim
karışıklıklarını azaltmak, üretim ile alakalı bilgilere
çok hızlı ulaşım sağlamak amacı ile, tüm işleme
makinelerinden bilgisayar ve firmamıza özel bir yazılım
sayesinde anlık veri almaktadır. Endüstri 4.0 devriminin
dünyamızda kabül görmeye başladığı bugünlerde,
tesisimiz de sahip olduğumuz yazılım ile bu devrime
ayak uydurmanın ilk adımını atmış bulunuyor.
Üretim planlama ve yönetim sisteminin işletmemize
sağladığı faydalar
Plan Yapma: Müşterilerimiz tarafında verilen
tüm siparişler tek bir havuzda toplanır, termin
tarihlerine uygun olarak üretim planında sıraya
dizilir. Makine ve vardiya saatlerini işletme kaynağı
olarak değerlendirirsek, kaynaklarımızı en verimli
düzeyde kullanmamızı sağlayacak planlar yapıp, bu
planlara sadık kalmak için çalışırız. Planlama modülü,
gerçekleştirilebilir sevk tarihleri oluşturma noktasında
en önemli aracımızdır.
Kontrol Etme: Yapılan planların gerçekleşme
durumunu kontrol etmek üzere kullanılan kontrol
modülü, siparişlerin sevk tarihine yetişmeme ihtimali
durumunda müdahele etmek için bilgi sağlamak üzere
kullanılır.
Üretimi İzleme: Saat, vardiya, gün, makine bazında
takip edilebilen üretim raporu sayesinde, üretimdeki
gelişmeler merkezden sürekli izlenebilir. Üretici veya
işleme kaynaklı kalite hatalarının tespiti durumunda,
operatörlerimiz fire tespit ekranını kullanarak fireleri
anında raporlar, bu rapor düzeltici aksiyonların daha
hızlı alınmasını sağlar.
Verimliliği Artırma: Üretim süreçleri en ufak detaya
kadar izlenebilir ve buradan elde edilen raporlar, belirli
periyotlarda analiz edilir. Vardiya ve makine kapasite
kullanım oranların hatasız olarak görülebilmesi, üretim
süreçlerimizin gelişime açık yönlerini tespit etmemize
olanak sağlar.
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Production Planning
and Management
System
Our company instantly gathers data from production
processes via using specially prepared software which
increases productivity, decreases complexity and helps
out reaching data of production very fastly.
As Industry 4.0 Revolution is being accepted these
days, our factory works to keep up with this revolution.
The benefits of production planning and management
system
Planning: All orders are gathered on a pool and
sequenced according to their due date. As work
stations and shifts are our resources, we schedule
production to increase productivity and stick to the
plan. Planning module is an outstanding tool for
determining achievable shipment dates.
Inspection: Inspection module is used to check
whether production is proceeding inline with the plan.
This module is also a smart assistant that informs the
possible delays.
Monitoring: Production reports are gathered
instantaneously according to time, shift, date, and work
station. Defect caused from raw glass or processing
can be reported instantly. Corrective actions can be
taken accordingly.
Productivity: As system monitors the production
processes in detail and reports it, managers make
analysis periodically. Shift and work station productivity
report can be gathered accurately which helps to find
and fix incompetences.
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Ürünlerimiz (Products)

Ürünlerimiz (Products)
Fırın ve Davlumbaz Camları
(Home Appliance Glasses)

Ara Bölme ve Kapı Camları
( Glass Partition Walls and Doors)

Isı ve Güneş Kontrol Camları
(Heat and Solar Control Glasses)

Buzdolabı Camları
(Refrigerator Glasses)

Korkuluk Camları
(Balustrade Glasses)

Duşkabin Camları
(Shower Enclosure Glasses)

Mobilya Camları
(Furniture Glasses)
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İstanbul Ofis (Office)
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:503
34490 Başakşehir / İstanbul
+90 212 549 79 42

Çerkezköy Fabrika (Factory)
Organize Sanayi Bölgesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah.16.Sk No:9 59500
Çerkezköy / Tekirdağ
+90 282 726 27 22

info@astrocam.com.tr
www.astrocam.com.tr

