


GTA dişli ve hassas cihaz aksamların üreticisi ve 
tedarikçisidir. GTA tekli parçaların, aksamlar ve kısmi
aksam bayisidir. Dişli işlemleri ve profesyonel torna
ve freze işçiliği kombinasyonu bizi farklı kılan en
önemli özelliktir. GTA’nın sağlamış olduğu artılar
siparişe üzerine iş tavsiyeleri ve kesin çözümlerdir.
GTA Ar-Ge bölümüne çok zaman ayırır ve müşterisi
ile beraber düşünür ve müşterisi ile birlikte yenilikler 
yapmak ister. Kaliteden taviz vermeden parça
fiyatında revise yapmaya çalışır.

Geniş iş tecrübesi, esneklik ve açık iletişim
bizim için önemli anahtar kelimelerdir. GTA
şeffaf ve gelişimci bir kuruluştur ve takım
yaklaşık 40 kişiden oluşur. 

GTA müşterilerle daimi ve beraber çalışarak “lean 
thinking” işlemi ile kaliteli ve fevkalade ürünler ve 
aksamları en uygun fiyatlara sağlar. Bu sebeplerden 
dolayı, müşteri talebi tam olarak açık ve net olmadığı 
zamanlarda bile,  ülke içinden ve dışından birçok 
tanınmış firmalar bizlere tekrar geliyorlar. 

Doğayı korumayı biz kendiliğimizden yapmamız
gereken ve doğal olan bir durum olarak ele alırız.
Biz aynı zamanda da daha uzun süreli bir dünya
kurma gerektiğimizin farkındayız. Adım adım
olarak ta bunu işleri ele almamıza ve
çalışma yöntemlerimize de uyguluyoruz.
GTA EN-ISO 9001:2008 sertifikasına
sahip bir kuruluştur. 



Ürünlerimiz
• Dişli ürünler 
 Düz dişli
 Kayış Dişli
 Kramiyer Dişli 
 Helis  Dişli 
 Zincir Dişli
 Vida Dişli
• Hassas cihaz ürünler
 Kamera gövdesi (haznesi) 
 Ortopedik cihazlar
 Pompa gövdesi
 Makine parçaları
• Aksam ve kısmi aksamlar

Hizmetlerimiz
• Teknik hizmetler
• Sipariş üzerine tavsiyeler
• One-stop-shopping (herşey bir adres’de)

Bizim sunmuş olduğumuz teknik hizmetler:
• Dişli üretimi
• Freze
• Torna
• Yontma
• Taşlama
• Kesin işleme
• Enjeksiyon  kalıplama(plastik dişli)
• Yüzey uygulamaları
• Katılaştırma
• Steril oda paketleme 
• Optimize ( dişli şekillerini optimize etme)

Skiving - azdırma sistemi fiyat olarak 
çok cazip olan işleme yöntemidir.

Bizler sipariş üzerine tavsiye sunarız
Çalışma yöntemimiz ve hizmetlerimiz karşılıklı güven, 
esneklik ve açıklık üzerine urulmuştur. 
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Bizler aşağıdaki alanlar üzerinde tavsiyeler veririz: 
• Dişli parça ve – dişli şekil optimizesi 
• Maliyet mühendisliği
• Stok kontrolü 
• Alım
• Karar verme ya da üretme

Biz size müşteri istekleri ve müşteri gereksinimlerine uygun 
olarak adil ve elverişli tavsiyeler vermeyi garanti ederiz.

One-stop-shopping (hepsi bir  adres’de) 
GTA’da daha fazlasını alabilirsiniz. Sipariş
üzerine tavsiye ürünlerimizden, prototiplerden
seri üretimlere, tekli parçalardan aksamlara kadar.
GTA şu anda bilgi – ve üretim merkezi olarak 
Hollanda’da ve Türkiye de bulunmaktadır.
GTA-Makina bizim Türkiye’deki üretim tesisimizdir. 

Teslimat
GTA sadece seri üretim teslimatı yapmaz, GTA sadece
1 parça bile teslim eder. Esneklikteki büyüklükten dolayı 
birer parçalardan ve küçük serileri çok makul fiyatlara 
teslim eder. Geniş iş tecrübesi, profesyonel tavsiye, 
sürekli kalite, yüksek teslimat
güvenirliği ve hepsi bir
adres’de alışveriş imkanı
bizimle beraber çalışmak
için birkaç nedendir.



Bizler aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteriyoruz:
Gıda ve mandıra 
Ölçme aletleri ve Pompalar (gaz ve sıvı) 
Tıbbi ve ilaç sanayi
Denizcilik
Paketleme
Basım
Pompalar
Kısmı destek ve ileri görüş/planlama
Özel çözümler

Uzun soluklu birlikte çalışma
GTA ile beraber çalışmayı seçerek, sizinle beraber 
düşünen bir firma seçmiş oluyorsunuz. Biz bunu
bir yatırım olarak görüyoruz. Biz müşterilerimizle
uzun süreli ilişkiler arıyoruz. Maliyet mühendisliğinin, 
şekillendirilmiş karar, stok kontrolü ve sipariş üzerine 

üretime odaklaşmanın yanı sıra biz kendi mesleki 
bilgimizden sizin ürün tanımlamalarınıza bakıyoruz
ve buradan ürün fonksiyonunu çıkış noktası olarak
ele alıyoruz. Sizinle beraber düşünerek, sizinle
beraber karar vererek ve birbirimize zaman vererek 
GTA bütün ürün yaşam dönemi üzerine odaklaşmak 
için çok uygun bir ortaktır.

GTA ile beraber çalışmak tam
farklıdır ve sizlere güven verir.

Ar-Ge Araştırma ve geliştirme sizinle beraber 
gerçekleşir. Bu çalışmalar yapıcı bir ortaklığa dönüşürse 
muhteşem bir gelişme ve sonuç olur, buradan çıkan 
gelişmeler Brainport Regio Eindhoven ve uzun süreli
bir dünya güçlenmesini direkt sağlayacaktır. 



GTA ile beraber çalışmak tam  
      farklıdır ve sizlere güven verir.
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GTA-Makina, ürün hizmetimiz
Türkiye’de dişlinin yanı sıra hassas
cihaz aksamlarda üretir.
Türk GTA-Makina takımı 15 kişilik 
personelden oluşur ve modern makine 
parkında işlerini yürütme olanağına 
sahiptirler. Kalifiye elemanlar sayesinde 
GTA’dan talep edilebildiği gibi, güvenilir 
işlemlerin yapılması ve yüksek kalite 
taleplerini GTA-Makina yerine getirmektedir. 

GTA ile beraber çalışmak tam  
      farklıdır ve sizlere güven verir.


