
Kablaj Üretimi ve Elektromekanik Montaj



HAKKIMIZDA

      Çevik 2011 yılında kurmuş olduğu üretim departmanı ile; Savunma, Ulaşım ve Endüstriyel 
uygulamalar başta olmak üzere tasarım aşamasından üretim aşamasına tüm alanlarda hizmet 
vermektedir.

      Firmamızın misyonu; Hizmet kalitesi ve rekabetçi konumunda tasarımdan üretime uzman kadro 
ve geniş ürün gamı ile çözüm ortağı  olmaktır. Firmamızın en temel özelliği, yenilikçi bakış açısı ile 
gelişime ve değişime öncülük yaparak müşterilerinin güvenini kazanmaktır. Vizyonumuz; Bağlantı 
teknolojilerinde, bilgi birikimi ve çözüm yeteneğiyle küresel bir marka olmaktır.

      Çevik, müşterilerini birer iş ortağı olarak görmektedir. Bu nedenle ekip olarak müşterilerimizi 
zamanında, doğru, kaliteli hizmet ile buluşturmak ve istekleri doğrultusunda çözümler üretmeyi ilke 
edinmekteyiz. Profesyonel kadromuzla her zaman önceliğimiz beklenen gayret ve çabayı sonuna 
kadar göstererek müşteri memnuniyetini %100 sağlamaktır.

      Hizmet verdiği ana sektörler; Ulaşım & Taşımacılık, Savunma & Havacılık, Endüstriyel, Telekom, 
Marin & Offshore dur.

      Genel Merkezi İstanbul Sancaktepede bulunan firmamızın, İzmir, Ankara ve Bursa da ofisleri 
bulunmaktadır. Bu sayede Çevik, İstanbul dışında da müşterilerine en yakın lokasyondaki yetkili 
mühendisleri ile hızlı hizmet vermektedir. Ayrıca 1400 m2’lik depo alanı sayesinde, acil siparişlerde 
zengin ürün stoğu ile çözüm sunmaktadır.

      Şirketimiz kurum içi iletişime, personel motivasyonuna, kurumsal değerlere ve kalite politikasına 
çok önem vermektedir.

Çevik ailesi olarak benimsediğimiz değerler;

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile bir aile olmak 
• Güvenilir olmak 
• Teknik becerilerimizi sürekli geliştirmek 
• Uzun vadeli stratejik yaklaşımı benimsemek 
• Bizimle çalışılmayı bir zevk haline getirmek 
• Daima yenilikçi bir firma olmak 

Kalite Politikamız;

• Ürünlerimizi zamanında ve hatasız teslim etmek,
• Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
• Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığının sürekliliğini sağlamak,
• Öğrenen organizasyonla kendisini sürekli yenilemek, 
• Değişen şartlar karşısında hızlı çözümler sunmak, 
• Uluslararası profesyonel kuralları ilke edinmek.



HİZMETLERİMİZ

Kablaj Üretimi

      Haberleşme, güç, koaksiyel ve sinyal kablo demetlerinin 
uzman personellerimiz tarafından üretimi yapılmaktadır. 

Elektromekanik Montaj Hizmeti

      Savunma Sanayi ve Ulaşım sektörlerinde uygulama 
gereksinimlerine uygun olarak PC/WHMA-A-620B   ve 
IPC-J-STD-001 standartlarında Elektromekanik montaj 
hizmeti verilmektedir.

Kutu Üretimi

      Savunma Sanayi uygulamaları için özel kontrol panelleri 
ve güç dağıtım kutularının tasarımını, üretimini ve testlerini 
gerçekleştirilmektedir.

Tasarım ve Prototip Üretimi

      Yeni projelerin başlangıcında ürün seçimi, tasarım 
hizmeti ve prototip üretimleri gerçekleştirilmektedir.

Teknik Çizim Desteği

      Sahip olduğumuz programlar ile projeleri üretim 
standartlarına uygun olarak dökümante ederek hizmet 
verilmektedir.



Teknolojiye Bağlantı Noktanız

Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi, No:11, 
34887 Sancaktepe, İstanbul, Turkiye

+90 216 521 65 81                                 +90 530 035 96 82

info@cevikltd.com.tr                         www.cevikld.com.tr


