
UYGULAMA RAPORU

KALİTENİN GETİRDİĞİ SAYGINLIK
ANKARA MERKEZLI ÖZNUR SAVUNMA VE HAVACILIK’TA 
DEA GLOBAL PERFORMANCE VE DEA ALPHA’NIN YERI 

Her yıl on binin üzerinde farklı iş parçasının 
üretim yöntemini tasarlamak ve bunların 
üretimlerini gerçekleştirerek müşterilere sunmak 
hiç de kolay bir iş değil. Tüm bu parçaların, 
savunma-havacılık sektörünün gerektirdiği 
en titiz kalite ve güvenlik standartlarına uygun 
üretilmesi ise daha da zorlu bir görev. Ne var ki, 
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren Öznur Savunma ve Havacılık için bunlar 
günlük operasyonların bir parçası.

UZAY VE HAVACILIK 
SEKTÖRÜNE PARÇA 
TEDARIK EDEN ÖZNUR 
SAVUNMA ILE HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE 
ARASINDAKI ON YILLIK 
IŞBIRLIĞI, ALDIĞI KALITELI 
SONUÇLARLA ITIBARINI 
PEKIŞTIRIYOR.

http://HexagonMI.com


Kurumsal kültürümüz, kalite şartlarinin 
sağlanmasina büyük önem veriyor. Özellikle 
Hexagon Manufacturing Intelligence cmm’lerini 
kullanarak farkli ebatlardaki çok çeşitli ürünü 
ölçme yeteneğimizle gurur duyuyoruz.



1975 yılında kurulan firma, uçak gövdeleri ve kara/deniz 

platformlarında kullanılan farklı kalibreli stabilize silah 

sistemleri için dar toleranslı titanyum, paslanmaz çelik ve 

alüminyum bileşenler ile plastik iş parçaları üretiminde 

uzmanlaşmıştır. Tamamen müşteri talebine göre üretim 

yapan Öznur Savunma ve Havacılık, son yıllarda modern 

işleme ve kontrol teknolojilerini bünyesine katarak 

sektördeki saygınlığını artırmıştır.

Üretim Mühendisliği Yetkilisi Meriç Ekiciler bu atılımla 

ilgili şunları söylüyor, “Kurumsal kültürümüz, kalite 

şartlarının sağlanmasına büyük önem veriyor. Özellikle 

Hexagon Manufacturing Intelligence CMM’ lerini kullanarak 

farklı ebatlardaki çok çeşitli ürünü ölçme yeteneğimizle 

gurur duyuyoruz.”

“İlk CMM’ imiz olan DEA GLOBAL Status 7.10.5 modelini 2005 

yılında bünyemize aldık. Hexagon Manufacturing Intelligence 

firması, birçok müşterimiz tarafından ürünlerinin 

kullanılması ve önerilmesi nedeniyle tercih edildi.”

2005 yılından bu yana Öznur Savunma ve Havacılık, 

Hexagon Manufacturing Intelligence ile güçlü bir işbirliği 

tesis etmiş ve DEA GLOBAL Performance 5.7.5 ve DEA 

GLOBAL Performance 9.20.8 CMM’ ler ile boyutsal 

denetim kapasitesini büyük ölçüde artırmıştır. Ekiciler’ 

in açıklamasına göre “Çok geniş bir yelpazede parça 

üretimi yapmamız nedeniyle DEA GLOBAL köprü tipi cihaz, 

taleplerimizi tam anlamıyla karşıladı. Ancak, 6 metre 

uzunluğa kadar parça üretimi yapabilen 7 eksenli CNC 

işleme merkezinin satın alınması daha büyük hacimli bir 

ölçüm cihazını gerekli kıldı.” Öznur Savunma ve Havacılık 

ile Hexagon Manufacturing Intelligence arasındaki işbirliği 

sonucunda DEA ALPHA 20.50.15 gantry tipi cihaz tercih 

edildi. Böylece yeni tezgah, diğer Hexagon Manufacturing 

Intelligence CMM’leri ile kurulmuş olan kalite kontrol 

ekosistemine sorunsuz bir şekilde dahil olurken büyük 

parçaların kontrolüyle ilgili sorunlar da çözülmüş oldu.

Ekiciler, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Makinelerimiz, 

sonuçların birleştirilmesini kolaylaştıran ortak bir PC-DMIS 

platformu kullanıyor. Güncel PC-DMIS CAD++ ise son 

derece kullanıcı dostu bir yazılım. Hexagon Manufacturing 

Intelligence ile uzun bir süredir çalışmamızın ardından, 

ihtiyaç duyduğumuzda hizmetlerine ve sorun çözme 

becerilerine güvenebileceğimizi biliyoruz.”
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm 
verisinin toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve 
endüstriyel kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite 
sağlayan bilgi teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi 
Hexagon’un (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) 
bir parçasıdır.
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