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Makina Döküm Sanayi

Machine & Casting Industry

1985 yılında kurulan ve bugün itibariyle geldiği noktada dünyanın 27 ülkesine ihracat yapan firma-
mız, değirmen makineleri konusunda elde ettiği engin tecrübe ve değişmez kalite anlayışı ile sizlere 
hizmet vermenin sonsuz mutluluğunu yaşamaktadır. Yaptığı AR-GE faaliyetleri ile birlikte sürekli 
gelişim ve toplam kalite felsefesini değişmez ilke edinen KAŞIKÇI makine, tüm çalışmalarını bu doğ-
rultuda yürütmektedir. 

Ayrıca globalleşen ve artık evrensel bir köy haline gelen dünya düzeninde müşterilerine maksimum 
kaliteyi en uygun fiyatla sunmayı kendini hedef bilen KAŞIKÇI makine, toplam 11,000 m2 alanda 
faaliyetlerini yürütmektedir. Kurulduğumuz ilk günden beri sürdüğümüz çalışmalarımızda çağdaş 
teknolojik gelişmeleri yakından izliyor; yenilikleri ürünlerimize ve sistemlerimize uyarlıyor, müşte-
rilerimize maksimum kalite ve yenilikte üstün ürünler sunuyoruz.

Misyonumuz;
Müşterilerimize en yeni teknolojileri kullanarak uluslar arası standartlarda verimli ve kalite üretim 
ortamları sunarak rekabet güçlerini sürekli kılmak. Tesislerimizde üretilen tüm makinalarda güçlü 
gövde yapısı, sorunsuz ve seri çalışma, en son teknolojik ekipman, vasıflı işçilik, uzun ömür ve tek-
nik servis desteği ile müşteri memnuniyeti 
değişmez koşul olarak benimsenmektedir.

İhtiyaç duyulan her düzeyde değirmen ma-
kinaları imalatını hayatiyete geçirebilme 
yeteneğine sahip KAŞIKÇI makine, bundan 
sonrada hedefini dünya pazarlarına göre 
belirleyecek ve size değerli müşterilerimi-
zin memnuniyeti ile gelişimini çok daha hız-
lı bir biçimde sürdürecektir.

Güzel yarınlara birlikte ulaşmak ümidiyle…

MACHINE CASTING INDUSTRY

Our company established in 1985 and has been exporting to 27 countries today, in enjoying the 
happines to be in the service of you on Milling Machines with its vast experience and stable quality 
intelligence.

Making the constant  development and total quality philosophy together with its R&D activities its 
stable principle, Kaşıkçı makine carries on all its work this orientation. Kaşıkçı makine has been car-
rying on its activities on 11.000-m2 area aiming at offering the maximum quality at the lowest price 
to its clients within the word system that has globalizes and
Become a kind of üniversal village. 

We have been following the contemporary technological developments at close range at our Works 
since the day we established our company:and adapting the innovations to our products and system 
and offering our costumers superior products on quality and innovation. Our mission is to maket 
he competition potency of our customers stable by offering the productive and quality production 
atmosphere at international standards using the latest technology.

The powerful body structure at all the machines manufactured in our plant, unproblematic and 
guick operation, at the latest technologial eguipment workmanship, long-life and technical support 
together with the customers satisfaction is accepted as unchangeable principle. 

Technological eguipment workmanship, long-life and technical support together with the customers 
satisfaction is accepted as unchangable principle. 

Hoping to attain to the pleasant future together…


