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Kadrosu, uzun yıllar Sağlık Sektöründe Global ve Kurumsal firmalarda 
işletmeci olarak hizmet vermiş Mühendis ve Uzmanlardan oluşan 

Makyaj Mühendislik; İlaç, Medikal Ürün, Biyo-teknoloji, Gıda, Gıda Takviyesi, 
Kozmetik ve Kimya alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara

bakım-onarım alanında ihtiyaç duyulduğu her an kaliteli servis hizmeti vermek, 
rekabet edici fiyat ilkesiyle çözüm ortağı olmak ve uzun vadeli
ililişkiler kurarak katma değer sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda iş ortaklarımızın makine ve sistem verimlilikleri 
için harcayacakları iş gücü yerine ana faaliyet alanlarına daha fazla

odaklanmalarına imkan yaratıyor, sektörlerinde daha güçlü 
ve rekabetçi pozisyona erişmelerini sağlıyoruz.

Uzun çalışma yılları sonucu edindiğimiz işletme deneyimi ve bilgi birikimi sayesinde, 
çözüm ortağı olduğumuz iş ortaklarımızın içinde bulundukları

durumu, ihtidurumu, ihtiyaçları, beklentileri, gereksinimlerini ve gerekliliklerini çok iyi biliyoruz. 
Özellikle üretim kayıplarını ve dışa bağımlılığı azaltmak için

güçlü tedarik zinciri altyapısı ile hizmetinizdeyiz.

Çözüm ortağı olduğumuz iş ortaklarımızın memnuniyet ve süreklilik 
ilkesi odaklı hizmet anlayışı, kaliteden ödün vermeden, planlanan zamanda

talebi yerine getirmek temel felsefemizdir.

     Tek Çatı Altında                         Takım Ruhu                             Sizden Biri
     Tüm Hizmetler     

  Müşteri Memnuniyeti                  Yüksek Verim             Güçlü Tedarik Zinciri Altyapısı

        En İyi Fiyat                               Performans                                  Tutku

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA
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Makine-ekipman, altyapı sistemleri satış ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyet 
gösteren Global firmaların Türkiye distribütörlük anlaşmalarını 

sağlayarak işletmelerin dışa bağımlılıklarını sonlandırmak, satış sonrası hizmetler 
avantajıyla daha hızlı ve daha az maliyetli çözümler sunabilmek

Global çapta rekabet edilebilir ürünlerin, makine-ekipmanların, altyapı sistemlerinin ve 
bu sistemlerin yedek parçalarının yerli üretim avantajı ile 

daha az madaha az maliyetli ve daha hızlı üreterek, işletmelerin dışa bağımlılığını 
sonlandırmak ve ülkemizde istihdam sağlamak.

Makyaj Mühendislik Ekibi; İlaç, Medikal Ürün, Biyo-teknoloji, Gıda, Gıda Takviyesi, 
Kozmetik ve Kimya alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin,
bakım-onarım ve mühendislik alanlarında makine-ekipman ve altyapı sistemleri 
ihtiyaçlarına yenilikçi yaklaşım, doğru çözüm uygulamaları ile hızlı, 
zamanında, yüksek verimlilikte, ulusal ve uluslararası mesleki norm ve
kakalite standartlarına uygun, bütçe dahilinde en az maliyetle ve teknolojik gelişmelere 
uygun, iş ortağı memnuniyeti odaklı çözümler sunmayı prensip edinmiştir.

İş ortaklarımızın sürekli gelişimini desteklemek, ulusal ve uluslararası alanda 
karlı şirketlerin oluşmasına katkıda bulunmak, 
kullanılmış ve atıl duruma gelmiş makineleri üretim tesislerine geri kazandırarak 
sanayicilerimizin yatırımları ile ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve
istihdam yaratmalarına yardımcı olmak asıl hedefimizdir.

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
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Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Politikamız

2872 sayılı ve 7410 sayılı Çevre kanunu, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
kanunu ve ilgili yasal kanun ve 
yönetmeliklerin gerekliliklerini 

yyerine getirmek

Ekibimizin, iş ortaklarımızın ve 
paydaşlarımızın her türlü iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından korunmaları için 

gerekli tedbirleri almak

İşletmeleİşletmelerde iş kazası ve meslek hastalığı 
doğurabilecek etkenleri önceden tespit 

etmek, önlemler almak ve 
ortadan kaldırmak.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim 
sistemlerinin etkin bir şekilde 

uuygulanmasını sağlamak ve bilincin 
geliştirilmesi amacıyla iş ortaklarımızı ve 

paydaşlarımızın gerekli eğitimleri 
tamamlamasını sağlamak

Sürekli gelişmeyi temel alarak, enerji ve 
doğal kaynakların etkin bir şekilde 
kukullanımına yönelik çevreye duyarlı 

sistemlerle modern projelergeliştirerek, 
işletmelerin doğal kaynak ve enerji 
kullanımında iyileştirmeler sağlamak

Kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemler 
geliştirmek ve atıkları minimum seviyeye 

indirerek geri dönüşüm sağlamak

Kalite Politikamız

İş ortaklarımızın tüm süreçlerinde ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayarak, bütçe sınırları 
içerisinde en iyi fiyat uygulamaları ile 
memnunimemnuniyeti sağlayan, kesintisiz hizmetle 
kaliteli, verimli üretim için etkin ve güvenilir 
partner olmak.

İlkeli, çağdaş ve sürekli gelişim odaklı bir 
çalışma anlayışı içinde değişim ve gelişimlerin 
öncüsü olmak

Mesleki Mesleki faaliyetlerimizi dürüst, güvenilir, 
tarafsız ve gizlilik prensipleri çerçevesinde 
sağlamak

ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
standartlarına bağlı kalastandartlarına bağlı kalarak hatasız ve kaliteli 
ürün üretimini ve satışını gerçekleştirmek, bu 
ürünlerintedarik zinciri süreçlerini, satış sonrası 
servis faaliyetlerini sağlayarak kaliteli hizmet 
sunmak.

SSon teknolojik ürünleri yine son teknolojik test 
yöntemleri ile test ederek, sürekli iyileştirmeyi 
hem araç hem de amaç haline getirmek

Ulusal ve uluslar arası norm ve standartlar 
doğrultusunda üretim, tedarik, dağıtım ve 
servis hizmeti sağlamak

Tedarikçi, paydaşlar ve iş verenler ile birlikte 
takım çalışmasına önem takım çalışmasına önem vererek kurum 
kültürünün oluşmasını sağlamak

En doğru ve en ekonomik çözümleri en 
hızlı biçimde üreterek ileride yaşanılacak 
uygunsuzlukların önüne geçmek

POLİTİKALARIMIZ POLİTİKALARIMIZ
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1-Steril Üretim Makineleri

2-Non-Steril Üretim Makineleri

3-Ambalajlama Üretim Makineleri

4-Su Sistemleri

• Ham Su
• Yumuşak Su
• • Saf Su
• Saf Buhar
• Enjeksiyonluk Su

5-Basınçlı Hava Sistemleri

6-BMS (Building Management 
System)

7-Klima Santralleri

8-LAF Kabinleri

9-Endüstriyel Isıtma ve Soğutma 
Tesisatları

10-Fan-Coil10-Fan-Coil

FAALİYET ALANLARI
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5-Danışmanlık

• Yalın Üretim
• 6 Sigma
• 5S ve Görsel Yönetimi
• Operasyonel Mükemmellik
• OEE ( Toplam Ekipman Etkinliği)
• • Kai-zen
• A3 Problem Çözme Teknikleri (Kobetsu)
• Süreç Analizi ve İyileştirme
• Maliyet Düşürme Teknikleri
• Kayıp Analizleri
• Günlük Yönetim Sistemi
• TPM (Toplam Verimli Bakım)
• • Otonom Bakım
• MTBF /MTTR
• Standartlaştırılmış İş Emri Süreci
• Yedek Parça ve Stok Yönetimi
• Kök Neden Analizi
• Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Analizi
• ECRS Analizi
• • Risk Analizi
• Genchi Genbutsu Yöntemi
• Poke-Yoke Yöntemi

6-Enerji Verimliliği ve Yönetimi

• Enerji Tasarruf Projeleri 
• Enerji İzleme Sistemleri
• Enerji Raporlama Sistemleri

7-Kalifikasyon ve Devreye Alma

• URS Hazırlama
• • Dizayn Kalifikasyonu (DQ)
• Kurulum Kalifikasyonu (IQ)
• Operasyon Kalifikasyonu (OQ)
• Performans Kalifikasyonu (PQ)
• Fabrika Kabul Testleri (FAT)
• Saha Kabul Testleri (SAT)

8- Proje Yönetimi

• • Proje Uygulama
• Proje Kontrolörlük

1-Bakım-Onarım Anlaşmaları

• Önleyici (Pro-aktif) Bakım Uygulamaları
• Kestirimci (Uyarıcı) Bakım Uygulamaları
• Koruyucu (Periyodik) Bakım Uygulamaları
• Arıza Tespiti
• Mekanik Arıza / Onarım
• • Elektrik Arıza / Onarım

2-Yedek Parça / Sarf Malzeme Temini

• Mekanik Malzeme Temini
• Elektrik Malzeme Temini
• Otomasyon Malzeme Temini

3-Makine-Sistem Revizyonları

• Anahtar teslim makine ve hat montajı
• • Makine-Sistem Demontaj - Montaj
• Atölye İmalatları
• Performans, Verimlilik Revizyonları

4-Projelendirme-Tasarım

• Mimari Detay Projeler
• Mekanik Tesisat Detay Projeleri
• Elektrik Projeleri
• • Tadilat Projeleri
• Otomasyon Projeleri
• Yazılım Geliştirme Projeleri
• Lay out
• P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)
• PFD (Process Flow Diagram)

HİZMETLERİMİZ HİZMETLERİMİZ


