


MOTOR PARÇALARI

Serüven Eski Sanayi’de alınan 
bir dükkan ile başladı. 

İlk fuara katılımımızı 
gerçekleştirdik.

İlk yurtdışı ihracatımızı 
gerçekleştirdik.

İlk iç ve dış ticaret ofisimiz 
Konya’da Oto Parçacılar 

Sitesinde açıldı.

Petekli gömlek imalatına 
başladık.

İç ve dış ticaret ofisimizi 
ülkemizde ticaretin merkezi 

olan İstanbul’a taşıdık.

Tam 36 ülkeye ihracat 
gerçekleştirir duruma geldik.

Piston fabrikamızda makina 
parkının genişletilmesi ile 

üretim hızımızı artırdık.

Lojistik hizmetlerimizi genel 
merkezimizle birleştirdik.

Gömlek fabrikamızda makina 
parkının genişletilmesi ile 

üretim kapasitemizi artırdık.

Üretimlerimizde robot ve lazer 
teknolojilerini faaliyete geçirdik.

Ürünlerimiz dünyada 5 kıtada 
motorlara güç vermeye 

devam ediyor.

Yeni gömlek fabrikamız 
1.Organize Sanayi Bölgesinde 
imalatına başladı.

Gömlek fabrikamızda dökümhane 
tesisi ile birlikte metalurji kalite 
kontrol labaratuvarlarımızı da kurduk.
 

Yeni makine tesisi ile üretim 
hacmimizi artırdık.

Piston & Piston Pimi fabrikamız 
2. Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyete geçti.

Segman, Motor Yatağı, Burç, 
Supap, Conta gibi ürünleri de 
pazara sunmaya başladık.

TSE belgemizi aldık.

Piston fabrikamızda AR-GE 
bölümümüzün tasarlayıp ürettiği 
dökümhane tesisini faaliyete 
geçirdik. 

Yeni genel merkez binamız 
hizmete girdi.

Kalitemizi uluslararası 
ISO/TS 16949 belgesi ile 
taçlandırdık.

İhracat yaptığımız ülke sayısı 
günden güne artıyor. Yıl itibari 
ile tam 73 ülke.

Parçalı çelik piston ve çelik 
gömleği üretim portföyümüze 
dahil ettik.

Filtre ürünlerini pazara sunmaya 
başladık.
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MOTOR PARÇALARI

Motor Gömleği Fabrikası

Genel Merkez & Lojistik

Piston & Pim Fabrikası

Yenmak, 1965 yılında Kahvecioğlu ailesi tarafından küçük bir atölye olarak Konya’da kuruldu.  Geçen yıllar içinde YENMAK 

kendisini sürekli olarak yenileyerek ve geliştirerek yurt içi ve yurtdışında bağımsız motor parça tedarikçisi olarak dünya 

çapındaki büyük tedarikçilerden biri olmuştur. 

Yenmak bugün KİT, PİSTON, PİSTON PİMİ, SEGMAN ve SİLİNDİR MOTOR GÖMLEĞİ üretimi; CONTA, SUPAP ve MOTOR YATAĞI 

tedariği ile bu ürünleri 5 kıtada 80’den fazla farklı ülkeye ihraç etmektedir.

Siz değerli müşterilerimizi uzun süreli bir iş ortağı olarak görmekte ve bu bilinçle nihai güven ve en iyi kaliteyi makul 

fiyatlarla bir paket içinde bütün motor parçalarını hizmetinize sunmaktadır.

Bunun yanı sıra YENMAK insan faktörünün bütün bileşenler içinde en önemlisi olduğunu bilerek müşteri ilişkilerine büyük 

ölçüde önem ve değer vermektedir.

YENMAK; INMETRO ve ISO 9001, ISO / TS 16949, IATF 16949, ISO 14001 sertifikalarına sahiptir. Bugün, 2 Fabrika ve 1 Genel 

Merkez & Lojistik binasıyla toplamda 50.000 metrekarelik alanda Konya 1. 2. ve 3. Organize sanayi bölgelerinde kuruludur.

Satış ve pazarlama faaliyetleri İstanbul’ da bulunan YENMAK ihracat ofisinde gerçekleştirilmektedir. 



KİT

CONTA FİLTRE

SUPAPMOTOR YATAĞI

BURÇ

MOTOR GÖMLEĞİ SEGMANPİSTON
PİSTON PİMİ

YENMAK AİLESİ

Uygulamamızı 
indirin.



Satış Sonrası Hizmetler

EKİBİMİZ
SİZİNLE...

Yenmak ; ürün ve hizmetlerin müşteri tarafından doğru ve amaca uygun şekilde kullanılması, arıza veya 

şikayet durumunda servis hizmetlerini doğru ve hızlı sunarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 

tutmayı ilke olarak benimsemiştir.

Yenmak tarafından bir çok farklı dillerde hazırlanmış 

olan “Servis El Kitabının” rektefiyeci ve tamircilere 

dağıtımını da yapan SSH ve Teknik Servis Ekibimiz 

arızanın çözümü ve tekrarının önlenmesine önemli bir 

katkıda bulunmaktadır.

2017 yılında sadece Türkiye’de 60 ilde 2900 

rektefiyeci, perakendeci, ve motor servisini ziyaret 

eden SSH ve Teknik servis ekibimiz her geçen yıl 

ziyaretlerini katlayarak artırmaktadır.

Müşteri şikayet ve önerilerine en hızlı şekilde müdahale ederiz.

Sorunun meydana geldiği bölgede uygun hallerde yerinde çözüm üretiriz.

Bölgelerde bulunan rektefiyeci, servis ve perakendecilerin rutin olarak ziyaret ederek ürünlerle ilgili bir 

sıkıntının olup olmadığını takip ederiz.

Motor üreticilerini de yakından takip ederek ve yeni ürün çalışmalarının başlatılması için firma yetkililerine 

peryodik raporlar sunarız.

Ayrıca bölgelerde bulunan bayi satış plasiyerlerini sürekli yeni ürünlerle ilgili bilgilendiririz.

Yenmak

olan “Se

dad ğıtım

ararızızananının

kakatkıda

2017 yı
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YENMAK teknolojiye ve insana yaptığı 

yatırım ile kendisini ve tedarikçilerini 

sürekli geliştirerek, uygun fiyata, yüksek 

kalitede;

Motor Gömleği, Piston & Piston Pimi, 

Segman, Motor Yatağı & Burç

Supap, Conta ve Takım olarak motor 

tamir parçalarını pazara sunmayı  KALİTE 

POLİTİKASI olarak benimsemiştir.



Yılların verdiği deneyimimiz sayesinde, savurma döküm üretimiyle mevcut tüm motor 

tipleri ve markaları için hava, kuru veya sulu ve özel motor tipleri için; 

Finished,

Semi-finished silindir gömleği üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Yıllık 2.000.000 adet motor gömleği üretim kapasitesine sahiptir. 50 ile 200 mm çap 

ölçüleri aralığında dökme demirden finished veya semi-finished, kaplamalı veya 

kaplamasız motor gömleği üretmektedir. Silindir gömlek fabrikamız 200 çalışanıyla 3 

vardiya üretim yapmaktadır.

Hassas işçilik ve teknoloji ürünü;  
Motor Gömleği



YENMAK Piston fabrikası mevcut yıllık 1.500.000 adet piston üretim kapasitesiyle, 1995 yılından bu tarafa aktif 

olarak piston üretimi gerçekleştirmektedir. Piston çeşitleri olarak 60 ile 200 mm arasındaki çap ölçülerinde;

Tek parçalı, 

Alfinli, 

Yağ soğutmalı, 

Hard anodizel kaplamalı,

Burçlu,

İki parçalı çelik pistonlar üretmektedir.

YENMAK pistonları piston segmanı, piston pimi ve emniyet segmanı ile birlikte büyük titizlik ve özenle YENMAK 

kutularına paketlenmektedir. YENMAK Piston fabrikası 200 kişilik çalışanıyla 3 vardiya üretim yapmaktadır.

En üst düzeyde teknolojik
üretim; Piston & Piston Pimi 



YENMAK; Türkiye ve dünyada 2.000.000 adet üzerinde 

Çelik,

Döküm,

Gri döküm, 

Özel Alaşım Malzeme çeşitliliğine ve 

Fosfat,

Krom,

Krom Seramik,

Nitrür, 

Molibden kaplamaya sahip segmanların satışını yapmaktadır.

Piyasada bulunan endüstriyel, iş makinası ve doğal gaz dönüşümü yapılmış içten yanmalı motorlar için özel 

alaşım, özel kaplama ve özel olarak dizayn edilmiş segmanların da satışını yapmaktadır. 

Gömlek ve Pistonu birbirine
bağlayan en hassas ürün; Segman



MOTOR YATAĞI

BURÇ

YENMAK dünyada kullanılmakta olan pek çok benzinli ve dizel araçlarda kullanılan motor 

yataklarının satışını gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca tecrübesi ve mühendislik birikimi ile piyasaya sunulan yeni motorlar için de özel alaşım 

motor yatağı satışı, benzinli veya dizel her tip motor için, kalın veya ince cidarlı yatak satışı 

gerçekleştirmektedir. 

Ürün yelpazesini; 

Ana yatak, 

Kol yatak,

Ay yatak, 

Kol burcu,

Eksantrik burçları oluşturmaktadır. 

YENMAK; 

Çelik kılıfl ı bronz,

Çelik kılıfl ı alüminyum-kalay alaşımları Beyaz metal malzemeye 

sahip her çeşit araç, makine, su pompaları, yağ pompaları vs. için 

burç satışı gerçekleştirmektedir.



SUPAP
Yenmak otomotiv; 

Binek,

Hafif ticari araçlar

Traktör,

Ağır vasıta 

Deniz taşıtı motorları olmak üzere birçok alanda 

özel alaşım ve kaplamalı supap gaydı ve motor supapları satışını gerçekleştirmektedir.



FİLTRE
Yağ Filtreleri

Yakıt Filtreleri

Hava Filtreleri

Kabin Filtreleri

Kurutucu Filtreler

Günümüzde yaşanan son teknolojik gelişmeler ışığında

Filtreleme sistemlerinde kullandığımız medya değişkenliği sayesinde;

- Yüksek güvenirlilik, verimlilik ve performans,

- Kapasitenin büyümesi vasıtası ile servis müddetinin uzaması,

- Islak, ipek, tül, ya da selülozda tutma özelliğinde daha iyi kapasite,

- Performansın artması ve yüksek seviyede bir motor korumasının sağlanması

- Sanayide En yüksek performans oranı,

- İleri ‘temizlenebilir’ özellikler ve nitelikler (tekrar kullanılabilirlik)

- Daha çok Kilometre garantisi ve Servis müddetini uzatmak

- Yaşam döngüsü boyunca yüksek geçirgenliğin ya da akışın sürdürülmesi 

sağlanabilmektedir.





1965 yılından beridir, 

gömlek, piston, segman ve pin

ürünlerimizi 5 kıtaya pazarlıyoruz.

DÜNYADA
YENMAK

90’dan fazla 
ülkeye ihracat.

5 KITA
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