HAKKIMIZDA
Fatum Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. 2009 yılında Bursa Çalı Sanayi bölgesinde
kurulmuştur. Sektör ihtiyaçlarını analiz ederek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik hizmet anlayışı ile fark yaratmak üzere kurulan Fatum Otomotiv, yüksek kalite
anlayışı ve ticari yaklaşımı ile CNC torna ve matkap tezgahları ile başladığı üretimine;
gelişen müşteri ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, sonraki yıllarda yatay
indüksiyon sertleştirme - temperleme, puntasız taşlama, ovalama, CNC torna ve
bunlar için otomatik yükleme - boşaltma sistemi yatırımları ile devam etmektedir.
2018 yılında makine parkının ve üretim kapasitesinin artışı ile Kayapa Sanayi
Bölgesi'ne taşınan rmamız paslanmaz çelik, sert otomat çeliği, alüminyum gibi farklı
malzemeleri işleyebilme kapasitesi ile yurtdışında da adını duyurarak Almanya'ya
ihracat yapmaya başlamıştır.
Müşteri taleplerine göre kesme, sertleştirme, temperleme, taşlama, tornalama,
ovalama, anahtar ağzı açma gibi prosesleri ile özellikle hassas parçalardan biri olan
“amortisör piston kolu” üzerine ihtisaslaşmıştır.
Otomotiv sektörünün hassas ihtiyaçları ve yüksek performans gereklilikleri göz
önünde bulundurularak, uzman kadrosu ile müşterilerine yüksek kaliteyi güvenilir
teslimat ve uygun yat imkanları ile sunmak rmamızın prensipleri arasındaki en
önemli yeri almıştır.
Fatum Otomotiv, kaliteye verdiği önemi vurgulayan lSO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi sertikasına sahiptir. 2019 yılı itibari ile Otomotiv Yan Sanayi Kalite Yönetim
Sistemi olan IATF 16949:2016 belgesi için çalışmalara başlamış olup 2019 yılı 2.
Çeyrekte belge almayı hedeemektedir

VİZYONUMUZ
Kalite ve güvene dayalı geçmişimizle oluşturduğumuz değerlerimizi koruyup, yeni
yüzyılın rekabet ortamında en iyi hizmeti vermek. Tecrübeleri ve çalışkanlıklarıyla
gurur duyduğumuz değerli çalışanlarımız ile birlikte lider bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ
Gelişmiş ürünlerin sunulduğu, uyguladığı yeniliklerle her zaman yüksek standartlara
sahip kaliteli ürün gamıyla tüm müşterinin en güvendiği rmalardan biri olmak ve
satış sonrası hizmetleri ile yüksek sorumluluk bilincini koruyarak sektöre ve topluma
öncülük etmek.
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ABOUT US
Fatum Automotive Side Industry Limited Company was established in 2009 in Bursa
Çalı Industrial Zone. We established to analyze the sector needs and to make a
difference with its service approach to meet customer needs, Fatum Automotive has
started with CNC turning and drill machines with its high quality and commercial
approach. In the following years, horizontal induction hardening - tempering,
centerless grinding, scrubbing, CNC lathe and automatic loading and unloading
system investments have been continued.
In 2018, our company moved to Kayapa Industrial Zone with the increase of machine
park and production capacity and started to export to Germany by declaring its name
in abroad with the capacity of processing different materials such as stainless steel,
hard vending machine and aluminum.
It is specialized on cutting, hardening, tempering, grinding, turning, scrubbing,
turning and opening of the spindle according to customer demands. Especially
succeed on the shock absorber piston rod, which is one of the sensitive parts.
Considering the sensitive needs and high performance requirements of the
automotive industry, to provide customers with high quality, reliable delivery and
reasonable price facilities with the expert staff has taken the most important place
among the principles of our company
Fatum Otomotiv has the lSO 9001: 2015 Quality Management System certicate
which emphasizes the importance it attaches to quality. As of 2019, it started to work
for IATF 16949: 2016 which is the Automotive Sub-industry Quality Management
System and aims to obtain a certicate in the second quarter of 2019

OUR VISION
To maintain our values based on quality and trust and to provide the best service in the
competitive environment of the new century. To be a leading company with our
valuable employees who are proud of their experience and diligence.

OUR MISSION
To be one of the most trustworthy companies of all customers with the high quality
product range which is always offered with advanced products and innovations, and
to pioneer the sector and society by maintaining high responsibility consciousness
with after-sales services.
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DEĞERLERİMİZ
ÇALIŞANIMIZA GÜVEN
En değerli kaynağımız olan insanımıza güvenir, kendilerine devredilen yetkiyi
sorumluluklarının gerektirdiği şekilde kullanacaklarına inanırız.
ŞEFFAFLIK
Birbirimize karşı açık ve dürüst davranırız. Farklı görüşleri kabul eder, değişimi
destekleriz. Organizasyonumuzun bütününde karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunuruz.
MÜKEMMELLİK
Mevcut standartları yeterli görmeyip mükemmelin peşinde koşarız. Mevcut
standartları sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme çabası içinde, yaptığımız işten
keyif alırız.
TAKIM ÇALIŞMASI
Çalışanlarımızın ve kurumun ortak çıkar ve hedeerini birleştirerek, uyum içinde,
takım ruhu ile çalışmalarını sağlarız. Çalışanlarımızın yaratıcılığını ortaya koymaları,
işlerini sahiplenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gerekli olanakları sunarak
takım ruhunun güçlenmesini sağlarız.
HIZ
Müşterilerimizi memnun edecek çözümleri rakiplerimizden önce sunmaya çalışarak,
en uygun çözümleri buluruz. İyileştirme ihtiyaçlarını en etkin şekilde cevaplarız.
İŞ AHLAKI
FATUM olarak, müşterilerimizin beklentilerinin bilincinde olup, tüm faaliyetlerimizde
iş ahlakının temel değerleri ile sosyal sürdürülebilirlik ve etik politikamız
doğrultusunda hareket ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Ÿ

Uluslararası boyutta kalite, yat ve verimlilik açısından rekabet edebilen bir
kuruluş olmak,

Ÿ Müşteri isteklerini, yasal mevzuatları da dikkate alarak zamanında ve uygun

şekilde karşılamak,
Ÿ Problemleri üretim sırasında ve kaynağında çözmek,
Ÿ Çevreye duyarlı ve saygılı üretim yapmak,
Ÿ İsrafın önlenmesi ve değişkenliğin azaltılması ile ilgili çalışmalarla, üretimde sıfır

hatayı hedeemek,
Ÿ Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
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OUR VALUES
TRUST OUR EMPLOYEE
We trust our people, who are our most valuable resource, believe that they will use the
authority delegated to them as required by their responsibilities.
TRANSPARENCY
We are open and honest to each other. We accept different opinions, we support
change. We exchange information on the whole of our organization.
EXCELLENCE
We do not see adequate standards want to reach the perfect. We enjoy our work in an
effort to continuously improve and perfect existing standards.
TEAMWORK
By combining the common interests and objectives of our employees and the
institution, we ensure that they work in harmony with the team spirit. We ensure the
strengthening of team spirit by providing the necessary opportunities for our
employees to demonstrate their creativity, own their businesses and improve
themselves.
SWIFTNESS
We nd the most suitable solutions that will satisfy our customers before our
competitors.
PROFESSIONAL ETHICS
As FATUM, we are aware of the expectations of our customers and we act in line with
our core values of business ethics and our social sustainability and ethical policy in all
our activities.

OUR QUALITY POLICY
Ÿ

Being an organization that can compete in terms of quality, price and efciency in
international dimension,

Ÿ To supply the customer requests in a timely and appropriate manner by taking into

consideration the legal regulations,
Ÿ Solve problems during production and at source,
Ÿ To make ecofriendly and respectful production,
Ÿ Targeting zero error in production with studies on prevention of waste and

reduction of variability,
Ÿ Continuously improve the effectiveness of the Quality Management System.
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ÜRÜNLER
Fatum Otomotiv ürün yelpazesi ; özel burçlar, pim, cıvata, saplamalar, perçin
perno, amortisör piston ve borularından oluşmaktadır.
Paslanmaz, Alüminyum , Pirinç , Çelik ve Sert plastik malzemeden her türlü
işleme yapılmaktadır.
Özellikleri ;
Çapı…….. Ø5 mm - Ø 65 mm (sürücü ile işleme )
Çapı ...... Ø350 mm (tekli parça işleme )
Boy ..... max 400 mm

PRODUCTS
The product range of Fatum is composed of machined parts such as union
components brake pistons, spindles, nuts, pins, connectors, bolts, etc.
All kings of production is made from Stainless, Aluminum, Brass, Steel and
hard plastic materials.
Speciİcations ;
Diameter …….. Ø5 mm - Ø 65 mm ( with driver )
Driver ...... Ø350 mm ( single part production )
Lenght ..... max 400 mm

Alüminyum , paslanmaz ve çelik malzemeden işlenen ürünler.
Products produced from Aluminum, stainless and steel materials
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ÜRÜNLER

Çeşitli kalite çelik malzemeden üretilen ürünler.
Products manufactured from various quality steel..

Çeşitli kalite çelik malzemeden üretilen ürünler.
Products manufactured from various quality steel..
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ÜRÜNLER

Çelik Mil
Steel Shafts

Çeşitli kalite boru malzemeden üretilen ürünler...
Products manufactured from various quality pipe...
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MAKİNA PARKI

İŞLEME ÇAPI

AÇIKLAMA / SPECIFICATIONS

ADET
QUANTITY

İNDÜKSİYON
INDUCTION

HWG İNDÜKSİYON SERTLEŞTİRME ÇİFT BOBİN 90KW-200 KHZ + TEMPERLEME 50KW
HWG INDUCTION HARDENING DOUBLE BOBBIN 90KW-200 KHZ+TEMPERING 50KW

1

İNDÜKSİYON
INDUCTION

EFD İNDÜKSİYON SERTLEŞTİRME 130 KW-200 KHZ + TEMPERLEME 50 KW
EFD INDUCTION HARDENING 130 KW-200 KHZ + TEMPERING 50 KW

1

TAŞLAMA
GRINDING

ROSSİ MONZA PUNTASIZ TAŞLAMA
ROSSI MONZA CENTERLESS GRINDING

2

TAŞLAMA
GRINDING

MİKROSA PUNTASIZ TAŞLAMA
MIKROSA CENTERLESS GRINDING

2

ADI / NAME

PRODUCTION
DIAMETER

CNC OTOMAT
CNC AUTOMAT

42

TAKISAWA LA200 CNC OTOMAT TORNA
TAKISAWA LA200 CNC AUTOMAT LATHE

3

CNC OTOMAT
CNC AUTOMAT

63

HWACHEON Hİ-TECH 200 B 63 LÜK CNC OTOMAT TORNA
HWACHEON HI-TECH 200 B 63 CNC AUTOMAT LATHE

1

CNC OTOMAT
CNC AUTOMAT

52

TOP-TURN 52 LİK CNC OTOMAT TORNA
TOP-TURN 52 CNC AUTOMAT LATHE

1

CNC TORNA
CNC LATHE

42

MİYANO BNC-42C 42 LİK CNC OTOMAT TORNA
MİYANO BNC-42C CNC AUTOMAT LATHE

1

CNC OTOMAT
CNC AUTOMAT

42

QUICH TECH 42 LİK CNC OTOMAT TORNA
QUICH TECH 42 CNC AUTOMAT LATHE

1

CNC OTOMAT
CNC AUTOMAT

42

JENN-WEI 42 LİK CNC OTOMAT TORNA
JENN-WEI 42 CNC AUTOMAT LATHE

2

OVALAMA
SCRUBBING

OVALAMA TEZGAHLARI 12 TON
12 TON SCRUBBING

3

TORNA
LATHE

RETOSAN ANAHTAR AĞZI AÇMA
RETOSAN KEY MOUNTING LATHE

1

TESTERE
SAW

KARMETAL ÇOKLU KESİM TESTERE
KARMETAL MULTIPLE CUTTING MACHINE

1

DİŞ ÇEKME
SCREW

RETOSAN DİŞ ÇEKME TEZGAHI
RETOSAN SCREW MACHINE

2

MATKAP
DRILLERS

ÖMÜR HAVŞA MATKABI
ÖMÜR COUNTERSINKING DRILL

2

9

ÜRETİM
FATUM, ileri teknolojisi sayesinde otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerine yedek parça üretebilmekte, modern
CNC torna ve otomatları ile her türlü karmaşık parçaların üzerinde hassas tolerans seviyeleri elde edebilmektedir.
FATUM produces the machined parts required by the automotive and the related industries as well as the white goods
sector, it produces all machined parts through advanced technology and is able to reach the accurate tolerance levels
over any kinds of complex parts through its modern CNC lathes and automats and other special lathes.
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KALİTE
FATUM’da müşteri beklentilerini karşılayacak kalite ve performansı elde etmek için en ileri analiz ve kontroller
yapılmaktadır. Hatasız ve güvenilir parçalar üretmek için Hata Türü ve Etkileri Analizleri (FMEA) kullanılmaktadır ve
teknik kalite için makine süreç ve cihaz yeterlilik çalışmaları (Cmk, Cpk, MSA) ve Proses Kontrol Kartları (SPC) yaygın
olarak kullanılmaktadır.
At FATUM, in terms of quality and performance that meet customer expectations, Fault Measure Error Analysis (FMEA)
to attain safe and dependable products, machine, process and measuring device sufciency studies (Cmk, Cpk, MSA)
and Process Controlling Cards (SPC) are widely used in terms of technical quality.

OUR QUALITY TARGET

KALİTE HEDEFİMİZ
Müşterilerin kalite ve performans isteklerini
karşılayacak uluslararası standartlara uygun ve
yüksek kaliteli talaşlı üretim yapmaktadır.
• Sıfır hatayı hedeeyen bir imalat modeli kurmak,
• Olası sorunları düşünerek bunları önlemeye dayalı
bir yönetim modeli kurmak,
• En iyi teknoloji ve en düşük enerji saryatı ile en
kısa sürede üretim yapmak,
• Kalite sistemi içerisinde tüm personelin etkin görev
almasını sağlamak,
• İşimizi müşteri gözüyle görmek ve değerlendirmek,
• Tüm personelimize sürekli eğitim programları
uygulamak ve kalite sisteminin etkinliğini sürekli
iyileştirmek, temel politikamızdır.

Manufacture chip production parts in world standards,
whic h extensively meet customer expectations in terms
of quality and performance.

•
•
•
•
•
•

To establish the zero-error manufacturing model,
To establish a management model which considers
all possible problems and their solution.
Making the production in shortest time with best
technology and minimum energy consumption.
Ensure that all staff take active roles within the quality
system
See and evaluate our work through the eyes of customers,
Our basic policy is to implement all our staff continuing
education programs and continually improve the
effectiveness of the quality system,
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SERTİFİKA
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REFERANSLAR
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Kayapa Mah. Kayapa Sanayi Bölgesi
Sümbül Cad. No:2/Z1 Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 482 49 38
Faks: 0224 482 49 85
fatum@fatumotomotiv.com
www.fatumotomotiv.com

