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HAKKIMIZDA
1954 yılından itibaren ticaretin içerisinde olan iş insanlarının kurmuş olduğu Sözen Metal’in 
hedefi, uzman bir kadro ve teknolojik bir alt yapı ile ulusal ve global markaların stratejik iş 
ortağı olmaktır. Otomotiv, savunma, makina, aydınlatma ve mobilya sektörleri başta olmak 
üzere, kalıp imalatı, yüksek basınçlı döküm ve talaşlı imalat prosesleri ile müşterilere tek 
noktadan tüm hizmetler sunulmaktadır. 

Sözen Metal'in vizyonu; müşteri ve çalışanına artı değer sağlayan, toplumsal sorumluluğun 
bilincinde, özellikle Ar-Ge ve inovasyon odaklı uzman ve genç personeli ile devamlı gelişm-
eye açık, sektörde akla gelecek ilk kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

ABOUT US
The goal of Sözen Metal, which was founded by business people who have been in trade since 
1954, is to become a strategic business partner of national and global brands with an expert 
staff and a technological infrastructure. All services are offered to customers from a single point, 
especially in the automotive, defense, machinery, lighting and furniture sectors, with mold manu-
facturing, high pressure casting and machining processes.

Sözen Metal's vision; It is taking firm steps forward to become the first institution that comes to 
mind in the sector, which provides added value to its customers and employees, is aware of its 
social responsibility, and is open to continuous development with its R&D and innovation-orient-
ed expert and young personnel.
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AR-GE STRATEJİSİ
Firma, öz kaynaklarıyla yürüttüğü ve yürütmeyi planladığı Ar-Ge projelerinin bilimsel bilginin 
ticari ürünlere dönüştürüldüğü, know-how üreten öncü bir Ar-Ge Merkezi olma yolunda 
ilerleyerek, ülkemiz için değer yaratmaya, daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam 
edecektir. 

R&D STRATEGY
The company will continue to create value for our country, to work harder and to produce more, 
by moving forward to become a leading R&D Center that produces know-how, where the R&D 
projects that it carries out and plans to perform with its own resources are transformed into com-
mercial products. 

Sözen Metal cares about innovation and accordingly innovation; with its customers, suppliers 
and all stakeholders. Our company sees it as its first priority to carry out basic research in metal-
lurgy and materials science, to design relevant processes and to use and develop high-perfor-
mance products that meet customer expectations at the highest level in order to move the casting 
technique beyond its assumed (known) limits in order to increase its competitive power on a 
global scale.

In addition, seeing strengthening the capabilities of the R&D function as one of its main strategic 
goals, Sözen Metal aims to equip the laboratory environment with devices that can apply 
advanced characterization techniques, while designing all business processes in order to 
manage with highly competent staff. 6

Ayrıca, Ar-Ge fonksiyonunun kabiliyetlerini güçlendirmeyi temel stratejik hedeflerinden biri 
olarak gören Sözen Metal, bu doğrultuda laboratuvar ortamını ileri karakterizasyon teknikler-
ini yürütebilecek cihazlarla donatmayı amaçlarken tüm iş süreçlerini de yetkinlikleri yüksek 
kadrolarla yönetebilmek için tasarlıyor.

Sözen Metal, inovasyonu önemsemekte ve buna bağlı olarak yeniliği; müşterileri, tedarikçileri 
ve tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştirmektedir. Firmamız, global ölçekte rekabetçi gücünü 
artırmak için döküm tekniğini varsayılan (bilinen) sınırlarının ötesine taşımak için metalurji ve 
malzeme bilimi konusunda temel araştırmalar yürütmek, ilgili prosesler tasarlamak ve müşteri 
beklentilerine en üst seviyede karşılık veren yüksek performanslı ürünler kullanıp geliştirmeyi 
birinci önceliği olarak görmektedir.
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PROJE YÖNETİMİ
Müşterilerin birinci önceliği olan zamanında ve doğru ürün teslimi için proje yönetim araçları 
etkin şekilde kullanılmaktadır. Proje başlangıcında oluşturulan “Proje Ekibi” tarafından 
kaynaklar etkin bir şekilde kullanılarak, teorik bilginin pratik tecrübeyle birleşmesi ile “İlk 
denemede doğru ürün” alınması hedeflenmektedir. 

Sözen Metal vizyonu gereği, farklı disiplinlerin takım çalışması ve ileri teknolojinin aktif 
kullanımı sayesinde, mühendislik ilkelerini seri üretimin her aşamasında titizlikle uygulamak-
tadır. Bilgi birikimi ve tecrübemizi müşterilerimizle paylaşarak özellikle tasarım iyileştirmeleri 
ile müşterilerimize optimum maliyet sunmaktayız. Proses ve makinelerin verimliliğini artırmak, 
üretim süreçlerini optimize etmek, yüksek kaliteli, düşük maliyetli ürünler ortaya koymak önce-
likli hedefimizdir.

PROJECT MANAGEMENT
Project management tools are used effectively for timely and accurate product delivery, which is 
the first priority of customers. By using the resources effectively by the "Project Team" formed at 
the beginning of the project, it is aimed to get the "right product in the first try" by combining theo-
retical knowledge with practical experience.

In line with its vision, Sözen Metal meticulously applies engineering principles at every stage of 
mass production, thanks to the teamwork of different disciplines and the active use of advanced 
technology. By sharing our knowledge and experience with our customers, we offer optimum 
cost to our customers, especially with design improvements. Our primary goal is to increase the 
efficiency of processes and machines, to optimize production processes, and to produce 
high-quality, low-cost products.
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ERGİTME
Hammaddeler, ilgili şartnamelere uygunluğu kontrol edilerek kabul edilmektedir. Ergitme 
bölümü yıllık yaklaşık 1000 ton toplam ergitme kapasitesine sahiptir. Ergitme prosesi potalı 
hidrolik devirmeli ocaklarda yapılmaktadır.

MELTING
Raw materials are accepted after checking their compliance with the relevant speci�ca-
tions. The melting department has a total melting capacity of approximately 1000 tons 
per year. The melting process is carried out in crucible hydraulic tilting furnaces.
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KALİTE KONTROL
Sözen Metal, her zaman müşteri memnuniyeti ilkesiyle, müşteri taleplerine uygun kalitede ürün 
üreterek zamanında sunmaya çalışır. Üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında ürünlerin 
kalitesi proaktif uygulamalar ile kontrol altında tutulmaktadır. Üretim hatalarını doğru teşhis 
etmek ve bunun sonucunda gelecekte hatanın yeniden oluşumunu önlemek için proseste 
uygun metot veya yöntemleri yerleştirmek esastır. Firmamız ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 
sertifikalarına sahiptir.

QUALITY CONTROL
Sözen Metal always tries to deliver products in a timely manner by producing quality 
products in accordance with customer demands, with the principle of customer satisfac-
tion. The quality of the products is kept under control with proactive practices before, 
during and after production. It is essential to place the appropriate method or methods 
in the process in order to diagnose production errors correctly and, as a result, prevent 
the recurrence of the error in the future. Our company has ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 certi�cates.
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KALIP
Tasarım aşamasında, kalıp ve döküm takımlarının katılımıyla yolluk tasarımları, maça tasarım-
ları, çekme payları, çıkış açıları, et kalınlıkları, ayrım hatları vb. ürüne etki edebilecek bütün 
parametreler büyük bir titizlikle hesaplanarak kalıp tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Kalıp üretiminde, tahmini baskı sayılarına göre malzeme ve ısıl işlem seçimi yapılarak, Sözen 
Metal’in üretimini gerçekleştirdiği kalıpların rutin kontrolleri ve periyodik bakımları özenle 
yapılmaktadır. Kalıphane bünyesinde, CIMATRON CAD/CAM programları, dik işlem merke-
zi ve üniversal tezgahlar bulunmaktadır.

MOLD
In the design phase, with the participation of mold and casting teams, runner designs, 
core designs, shrinkage allowances, exit angles, wall thicknesses, separation lines, etc. All 
parameters that may a�ect the product are calculated with great care and mold design 
and production are carried out. In mold production, material and heat treatment are 
selected according to the estimated number of prints, and the routine controls and peri-
odic maintenance of the molds produced by Sözen Metal are meticulously carried out. 
Molding room includes CIMATRON CAD/CAM programs, vertical machining center and 
universal benches.

14



15



DÖKÜM
Dökümhane bünyesinde bulunan 750 Ton ve 400 Ton kilitleme kuvvetine sahip tam oransal 2 
adet yüksek basınçlı alüminyum döküm enjeksiyon presi müşterilerin taleplerine sunulmuştur. 
Enjeksiyon preslerine, 2 eksenli otomatik kalıp yağlama robotu, 4 eksenli döküm kepçesi 
robotu, 30 Kw kapasiteli kalıp şartlandırıcı eşlik etmektedir. Tüm üretim verileri titiz bir şekilde 
takip edilerek kayıt altına alınmaktadır.

CASTING
Two fully proportional high-pressure aluminum casting injection presses with 750 Tons 
and 400 Tons of locking force within the foundry were presented to the demands of the 
customers. Injection presses are accompanied by 2-axis automatic mold lubrication 
robot, 4-axis casting ladle robot, mold conditioner with 30 Kw capacity. All production 
data are meticulously followed and recorded.
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SURFACE TREATMENT
Before the products are sent to the customers, they are subjected to trimming, deburring, 
sanding and sanding processes according to the customer's request.

YÜZEY İŞLEM
Ürünler müşterilere gönderilmeden önce, müşteri isteğine göre trimleme, çapak alma, 
zımparalama ve kumlama işlemlerinden geçirilmektedir.
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TQA ULUSLARARASI 
BELGELENDİRME TEKNİK 

KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ 
TİC.LTD.ŞTİ. 

Sözen Endüstri Metal Anonim Şirketi 
Fevziçakmak Mh. 10753. Sk. No:30BA Karatay / Konya / Türkiye 

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.  
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above. 

 
 

 ISO 45001:2018 
Kapsam / Scope 

Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm ürünleri üretimi ve satışı  
Production and sales of high pressure aluminum injection molding products 

 
 
 
 

Ferhuniye Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı  
No:46 / 22 Selçuklu / Konya / Türkiye 
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05 
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr 

Sertifika No / Certificate No: QA153203  
İlk Yayın Tarihi / First Issue Date: 07.07.2021 
Sertifika Tarihi / Certificate Date: 07.07.2021 
Geçerlilik Tarihi / Validity Date: 07.07.2022 

 
Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine 
göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim  
tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği    
www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir. 
 
Certification was implemented in accordance with  
certification procedures of TQA and valid until    
the next audit date. Certificate validity can be check 
on www.tqa.com.tr website 
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BELGELENDİRME
Sözen Metal, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

CERTIFICATION
Sözen Metal has ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certi�cates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TQA ULUSLARARASI 
BELGELENDİRME TEKNİK 

KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ 
TİC.LTD.ŞTİ. 

Sözen Endüstri Metal Anonim Şirketi 
Fevziçakmak Mh. 10753. Sk. No:30BA Karatay / Konya / Türkiye 

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.  
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above. 

 
 

 ISO 9001:2015 
Kapsam / Scope 

Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm ürünleri üretimi ve satışı  
Production and sales of high pressure aluminum injection molding products 

 
 
 
 

Ferhuniye Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı  
No:46 / 22 Selçuklu / Konya / Türkiye 
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05 
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr 

Sertifika No / Certificate No: QA153201  
İlk Yayın Tarihi / First Issue Date: 07.07.2021 
Sertifika Tarihi / Certificate Date: 07.07.2021 
Geçerlilik Tarihi / Validity Date: 07.07.2022 

 
Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine 
göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim  
tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği    
www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir. 
 
Certification was implemented in accordance with  
certification procedures of TQA and valid until    
the next audit date. Certificate validity can be check 
on www.tqa.com.tr website 
 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TQA ULUSLARARASI 
BELGELENDİRME TEKNİK 

KONTROL EĞİTİM İÇ VE DIŞ 
TİC.LTD.ŞTİ. 

Sözen Endüstri Metal Anonim Şirketi 
Fevziçakmak Mh. 10753. Sk. No:30BA Karatay / Konya / Türkiye 

TQA bu sertifika ile yukarıda belirtilmiş olan kuruluşun aşağıdaki standardın gerekliliklerini karşıladığını teyit eder.  
TQA confirms with this certification, the organization meets the requirements of the following standards as mentioned above. 

 
 

 ISO 14001:2015 
Kapsam / Scope 

Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm ürünleri üretimi ve satışı  
Production and sales of high pressure aluminum injection molding products 

 
 
 
 

Ferhuniye Mh. Sultanşah Cd. Belediye İşhanı  
No:46 / 22 Selçuklu / Konya / Türkiye 
Tel: 0332 351 22 04 - Faks:0332 351 22 05 
tqa@tqa.com.tr - www.tqa.com.tr 

Sertifika No / Certificate No: QA153202  
İlk Yayın Tarihi / First Issue Date: 07.07.2021 
Sertifika Tarihi / Certificate Date: 07.07.2021 
Geçerlilik Tarihi / Validity Date: 07.07.2022 

 
Belgelendirme; TQA belgelendirme prosedürlerine 
göre gerçekleştirilmiş olup bir sonraki denetim  
tarihine kadar geçerlidir. Belgenin geçerliliği    
www.tqa.com.tr adresinden sorgulanabilir. 
 
Certification was implemented in accordance with  
certification procedures of TQA and valid until    
the next audit date. Certificate validity can be check 
on www.tqa.com.tr website 
 

 
  

 
  



Fevzi Çakmak Mah. 10753. Sk
B BlokApt.No:30BA Karatay/KONYA
info@sozenmetal.com.tr
+90 332 501 73 26

          



Alüminyum çevreci
bir metaldir ve

sonsuz defa geri
dönüştürülebilir.

Geri dönüşümü için
kullanılan enerji

ilk elde edilmesi için
kullanılan enerjinin

yaklaşık %5’i kadardır.

Aluminium is an environmental metal and can
recycled for infinite time.

Energy used for recycled of aluminium
is approximately 5% of the energy used to obtain

aluminium for the first time
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