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FİRMA TANITIMI 

1992 yılında Manisa/Kenan Evren Sanayi Sitesinde saç kalıpları imalatı ve makine parçaları imalatı 

yapmak üzere faaliyete başlamıştır. Bir süre makine parçası imalatı ile devam edildi. Bosch Isıtma 

Ürünleri A.Ş. ve Olgun Çelik A.Ş. ilk çalışılan firmalardır. 

1993 yılında Beyaz Eşya sektörüne ilk pres baskı saç parçalarının imalatına Merloni (Indesit 

Company) firması ile başladı. 

1994 yılı sonunda da 300 m2 lik dükkana geçildi. Bu dönemde Düzlem Taşlama, Kalıpçı Freze, 

Universal Freze ile manuel tezgâh yatırımları yapıldı. 

1995 yılında Hipokrat A.Ş. ile çalışılmaya başlandı, yeni pres yatırımları ile Beyaz Eşya Yan 

sanayii parçaları imalatı arttırıldı.  

1996 yılında Tel Erozyon makinasının alınmasıyla tıp sektöründeki imalat payı arttırılarak, ürün 

çeşitliliği önemli ölçüde artmıştır.  

1997 yılı sonunda 900 m2 kapalı alanı olan KESS da kurduğu dükkâna geçti.  

1998 yılında bir adet Tel Erozyon makinası ve takım tezgâhları parkı, 15 ton ile 200 tona değişen 

presleriyle sektörde önemli bir firma konumuna gelinmiş, yatırımlar hızla devam etmiştir. 

2015 yılında ilk Otomotiv parçamız devreye alınmış ve ISO TS 16949 belgesi için çalışmalara 

başlanmıştır ve yine aynı yıl belge almaya hak kazanılmıştır. 

Aynı zamanda 2016 yılında Toz Boya hattımız devreye alınmıştır. 

2018 yılı sonunda Nine United firması ürünleri ile birlikte Kaynak hattı devreye alınmıştır. 

2020 yılında BMC ile birlikte 6 yeni otomotiv kodu devreye girmiştir. 

 

NE-KA KALIP LTD. ŞTİ. 8000 m2 kapalı toplamda 12000 m2 alanı ile MOSB’ da bugün yaklaşık 

214 personeli ile otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve elektronik sektörlerinde öncü firma olarak 

hizmet vermektedir. Faaliyet alanları sac ve metal kalıpları üretimi, metal sac işleme ve soğuk 

şekillendirme, kaynak, hot gaz büküm, polisaj, travol ve toz boya ile boyamadır. Dış proses olarak, 

ısıl işlem, kataforez, lazer kesim, galvaniz kaplama prosesleri kullanılmaktadır. 

   

NE-KA KALIP LTD. ŞTİ. son teknolojileri yakından takip ederek, müşteri memnuniyeti esaslı ve 

kaliteli üretim anlayışı ile farklılığını ortaya koymaktadır. Bu farklılığın beraberinde getirdiği 

sorumluluk bilinciyle her zaman mükemmeli hedefleyen teknik ekibi, yüksek performans, hız ve 

esnekliğe sahip üretimi ile birleşerek, memnun müşteri ağını sürekli genişletmek hedefindedir. 

 

Üretim departmanı; teknik personeli ve son teknolojiye sahip üstün makine ve tezgâh parkı ile 

beklentilerin ötesinde ürün ve teknik destek hizmet vermektedir. Yaklaşık 8.000m² kapalı alanda, 

aylık 700 ton sac işleme kapasitesinde, 30 ton ile 500 ton aralığında hidrolik ve eksantrik pres 
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parkuru, kalıp bakım tezgâhları, punta – kılavuz çekme makineleri ile etkin, her zaman motive, 

kalite odaklı, müşteri beklentilerini yerine getirebilmek amacıyla azami ölçüde çaba sarf eden ekibe 

sahiptir. Kalitenin sadece bir eylem değil, bir yaşama biçimi olarak benimsenmesi ilkesiyle hareket 

eden tüm çalışanlar, takım ruhu içinde, sorumluluklarını müşteri memnuniyeti esaslı bir bilinç ile 

taşımaktadırlar. 

ÜRÜN VE HİZMETLER 

NE-KA Kalıp firması üretimini Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım Necip Turagankur Cad. No:1 Manisa 

adresinde gerçekleştirmektedir. 

Bu dokümanda, NE-KA Kalıp Makine’de üretilen ürünlerin  müşterilerinin gereksinimlerine ve 

şartlarına, yürürlükte bulunan mevzuat şartlarını uygun bir şekilde sağlamak, etkin bir çevre 

yönetim  sistemi uygulaması ile çevre bilincinin oluşturulması ve çevre politikasının 

gerçekleştirmeye yönelik   süreçlerimiz de dahil olmak üzere “PRES PARÇA ÜRETİMİ ” için bir çevre 

yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu kapsamaktadır. 

Bu kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için Üst yönetim önderliğinde gerekli çalışmaların planlanması 

, hedeflerin koyularak faaliyetlerin planlanması gerçekleştirilmektedir. Bu noktada yetki ve 

yeteneğini çalışanlara yaymak için gerekli eğitimler planlanarak sorumluluklar tanımlanmıştır. 

Firmamızda gerçekleştirilen prosesler  şu şekildedir: 

Pres Parça Üretimi 

Pres parçaların montaj ve gruplandırılması 

Pres Parçaların boyanması 

Ürün ve Hizmetler : 

Beyaz Eşya parçaları 

Otomotiv  parçaları 

Isıtma&Soğutma parçaları 

Enerji kabin parçaları 

İÇ VE DIŞ HUSUSLAR 

NE-KA Kalıp Makine ’nin amaçları ve stratejik yönü ile ilgili olan, çevre yönetim sisteminin 

hedeflenen çıktılara ulaşabilme yeteneğini etkileyen/etkileyebilecek iç ve dış bağlamlar 

belirlenmiştir. Firmamızda çevre yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesinde aşağıda 

belirtilen amaçlara ulaşmak hedeflenmiştir.  

 Müşteri memnuniyetini sağlamak 
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 Yasal  mevzuat şartlarına uygun üretim yapmak 

 Proseslerden çıkan atıkların yönetimini yapmak 

 Çalışanlara firmamızın çevre yönetim sistemi gereksinimlerine uygun şekilde hareket 
etmesi konusunda yol göstermek 

 Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

 Çevre yönetim sistemi ile ilgili farkındalığı artırarak riskleri minimuma indirmek 

 Çevre Yönetim sisteminde sürekli geliştirmeyi sağlamak 
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