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We look to the future

*CMS Makinelerinin bulunduğu ülkeler

Yalova 
Fabrika



CMS Makine A.Ş., 1995 yılında Türkiye’de yalıtımlı cam ve nitelikli cam işleme teknolojileri üreten ilk firma olarak İstanbul'da kuruldu.
Günümüzde, Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen teknoloji ve inovasyon çalışmaları ile birlikte, ürün gamında yer alan 30’un üzerinde
ana ürün ve 200’ün üzerinde versiyon sayesinde Dünya genelinde tek başına tesis kurabilen nadir firmalardan biri haline geldi.

Konusunda Türkiye’de lider olan CMS Makine San. ve Tic. A.Ş bugün üretiminin %80’ ini ihraç eden bir dünya markasıdır. 127 ülkede
15.000’den fazla ürün ile 10.000’den fazla müşteriye çözüm üretmekte ve uluslararası platformda sektöre yön vermektedir.

Hakkımızda

Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan
anketlerde, sektörde kilit rol oynayan ilk 5
firmadan biri olma başarısını elde etmiş olan CMS
Makine; Satış, Ar-Ge, üretim ve satış sonrası
hizmetler gibi teknik operasyonların yanında
kurumsal altyapısı ve 27 yıllık proses bilgisi ile
dünyanın saygın üretici firmaları arasında yer
almaktadır.



*CMS listelenmiş makinelerin Türkiyedeki ilk üreticisidir.
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CMS Kilometre Taşları



❖ Benzersiz Bir İşbirliği Fırsatı,

▪ CMS, yerel ve uluslararası araştırmalara göre global sektörün en kilit oyuncuları 
arasında yer almaktadır.

▪ Köklü ve saygın bir üreticidir.
▪ Yüksek teknoloji üretim tesislerine sahiptir.
▪ Tek başına bir cam işleme tesisi üretme kabiliyeti ile rakiplerinden ayrışmaktadır.
▪ Türkiye cam makine endüstrisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ilk 

ve tek resmi Ar-Ge Merkezi unvanına sahiptir.

❖ Küresel Cam Pazarında İstikrarlı ve Sürekli Büyüme

▪ Katma değerli ürünler tüm uygulama alanlarında daha fazla işlevsellik sunmaktadır.
▪ Son 25 yılda, küresel cam sanayii üretimi yıllık % 2 -% 4 büyüme kaydetmiş ve globalde 

gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme oranını geride bırakmıştır.
▪ Avrupa, en olgunlaşmış cam pazarıdır ve katma değerli ürünlerde en yüksek orana sahiptir – CMS Avrupa pazarına ihracat için avantajlı 

bir stratejik konumda bulunmaktadır. 

❖ Güçlü Türk Cam Endüstrisi

▪ Türkiye, güçlü demografik profili ile cam endüstrisinde avantajlı bir pozisyonda bulunmaktadır.
▪ Ülkenin toplam cam üretimi, son 10 yılda %5,1'lik bir yıllık büyüme performansı (CAGR) sergilemiştir.
▪ Sektör; gelişmiş teknoloji, teknik bilgi, artan iç ve dış talep sayesinde belirleyici bir artış eğilimi göstermektedir.
▪ Türkiye, dünyadaki ana ihracat bölgelerine yakınlığı sayesinde küresel rakipleri karşısında avantajlı bir konuma sahiptir.

*CMS, 2011 yılında İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçıları Birliği tarafından, makine 
ihracatçıları kategorisinde 8. olarak 

sertifikalandırılmıştır.

Pazar Konumlandırması



❖ Ana Üretim Tesisi

▪ CMS, 100’den fazla çalışanı ile, Gebze, Kocaeli lokasyonunda 12.000 m² alan üzerinde bulunan üretim tesislerinde faaliyet 
göstermektedir.

▪ Üretim tesisi kaynak, talaşlı-talaşsız imalat, montaj, elektrik-elektronik bölümlerinden oluşmaktadır ve bu bölümlerde yapılan 
tüm işlemler tek bir üretim planlama merkezinden koordine edilmektedir.

▪ Giriş kontrolleri, proses kontrolleri, kalite kontrol ve fabrika testleri (FAT) ISO 9001 standartlarına göre yapılmaktadır. 

▪ Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Malzeme Kaynak Planlaması (MRP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Tedarik Zinciri 
Yönetimi şirketin operasyonlarında hayati rol oynamaktadır.

▪ CMS, ISO 9001: 2000 standartları altında faaliyet göstermektedir ve TÜV tarafından sertifikalandırılmıştır. Ayrıca CMS’ nin
TSE sertifikası da bulunmaktadır.

Üretim Tesisleri
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▪ Otomatik Cam Kesim Masası & Hattı

▪ Elektromanyetik Lineer Cam Kesim Hattı

▪ Lamine Cam Kesim Masası

▪ Yükleme Kollu Cam Kesim Masası

▪ Transfer Kayışlı Cam Kesim Masası

▪ Otomatik Cam Yükleme Robotu

▪ Yatar Kalkar Cam Kırma Masası

▪ Sabit Cam Kırma Masası

▪ Rulo Presli Cam Yıkama Hattı

▪ Hidrolik Panel Presli Cam Yıkama Hattı

▪ Servo Motor Kontrollü ve Gaz Dolum Panel Presli 
Cam Yıkama Hattı

▪ Cam Yıkama Makinesi

▪ Otomatik Çıta Bükme Makinesi

▪ Otomatik Nem Alıcı Dolum Makinesi

▪ Butil Ekstrüder

▪ Çıta Kesme Makinesi

▪ Nem Alıcı Dolum Makinesi

▪ Çıta Taşıma Ünitesi

❖ CMS Makine Ürün Gamı (1/2)

Cam Kesim
Makineleri

Isıcam Presleme 
Hatları ve Yıkama 

Makineleri

Çıta Hazırlama ve 
Yardımcı Makineleri

Ürün Gamı



▪ Lamine Cam Üretim Hattı▪ CNC Cam İşleme Merkezi

▪ Çift Kenar İşleme Makineleri

❖ CMS Makine Ürün Gamı (2/2)

Lamine Cam 
Üretim Hattı

Cam İşleme 
Makineleri

▪ Otomatik Cam 
Macunlama Robotu
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Temperleme Fırını
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Ürün Gamı



Makinelerimiz en az 10 yıl ve çoğunlukla daha uzun süreler kullanılabilmektedir. Sağlam altyapı, kaliteli ve dünyanın önde 
gelen üreticilerinden tedarik edilmiş servo motor, PLC, elektronik ve pnömatik komponentler markamızın taviz vermediği 
konulardır. CMS, Düzenli geliştirmeler ve teknoloji güncellemeleri ile makinelerini daima güncel kılmakta olup pazarın artan 
kalite kriterlerini karşılamayı en ön planda tutmaktadır.

Avantajlarımız:

• Bütün tesisin verimliliğini arttıran planlı ve entegre çalışabilen sistemler
• Sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım olanağı
• Modüler altyapı ve tasarımlar sayesinde ileriye yönelik 

geliştirilebilir sistemler
• Güvenli yatırım

❖ Kullanım Süresi – Ekipman Ömrü

Neden CMS?



Araştırma ve Geliştirme departmanımızın yapmış olduğu çalışmalar ve aynı zamanda TÜBİTAK ve üniversiteler ile yürütülen 
iş birlikleri ile, CMS Ar&Ge Mühendisleri sürekli olarak yeni teknolojiler ve sektör için anahtar çözümler üretmektedir.

Kazanımlar:

• CMS, cam makineleri sektörünün, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış ilk ve 
tek Araştırma ve Geliştirme Merkezi'dir. 
• CMS, Ar&Ge Merkesi sayesinde pratik uygulamalara odaklanan yenilikler üretebilmektedir.

❖ Ar&Ge ve İnovasyon

*CMS, 2018 yılından bu yana, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından resmi olarak sertifikalandırılmış 

bir Araştırma ve Geliştirme Merkezi’dir.

Neden CMS?



CMS tasarım ve üretimi olan makineler uzun yıllar boyunca kullanılabilmektedir. Bu yaşam döngüsü süresince CMS’nin
sağladığı satış sonrası servis hizmetlerinin tümü, makinelerin performansı ve verimliliğini en üst seviyede tutup nihai 
ürünlerin kalitesini arttırmaya yönelik kilit rol oynamaktadır.

Avantajlar:

• Hızlı destek sayesinde minimum duruş süreleri
• Yüksek seviyede yedek parça bulunabilirliği sayesinde hızlı tedarik
• Uzaktan erişim teknolojisi ile etkin sorun giderme
• Tak-çalıştır kurulum teknolojisi
• Düzenli iç eğitimler
• Tesisinizin yaşam döngüsü boyunca sürekli katma değer
• Kullanıcıların sahada bire bir operasyonel eğitimi

❖ Satış Sonrası Hizmetler (SSH)

Neden CMS?



Günümüzde cam, form ve tasarımın çok ötesinde gereksinimleri karşılamak zorunda olan oldukça işlevsel bir üründür. 
CMS, sektörde 27 yılını tamamlamış ve Türkiye’de cam makine üretimine öncülük etmiş bir makine üreticisidir. Şirket, 
yılların getirdiği bilgi ve tecrübeyi, Ar&Ge ve teknolojik geliştirmeler ile birleştirerek sektöre hizmet etmektedir.

Avantajlar:

• Yılların deneyimine sahip ve bütün makine parkurunun tek elden
temin edilebildiği Türkiye’de ki tek üretici

• Gerçek operasyonlarda test edilmiş makine ve tesisler
• İleri seviye kullanıcı saha eğitim olanağı
• Pratik uygulamalara odaklanan çözümler ile sektörde öncü

❖ Deneyim

*CMS, Mayıs 2019'da İtalya'daki «Endüstriyel Otomasyon ve Dijitalleşme Fuarı» na,
İtalya Başkonsolosluğu'nun özel daveti ile, seçilmiş bir delege olarak katıldı.
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Neden CMS?



Cam ürün çeşitliliğinin sürekli geliştirilmesi, gittikçe artan kalite gereksinimleri, maliyet baskısı ve diğer etkenlere karşılık 
olarak CMS, hedeflerinize güvenilir bir şekilde ulaşmak için sizi yaşam boyu destekler.

CMS, düz cam ürünlerini tek bir kaynaktan üretmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm çözümleri sağlayan az sayıdaki global 
kuruluşlardan biridir. Konusunda uzman kadrosu, size yetkin tavsiyelerle destek olur ve tüm proje boyunca size eşlik eder.

Avantajlar:

• Mühendislik, tesis dizaynı, yazılım ve servis tek bir çatı altında
• Kullanıcı dostu makineler
• Optimize edilmiş proses adımları
• Yüksek nihai ürün kalitesi
• Tüm ihtiyaçlarınız için yetkin bir çözüm ortağı

❖ Yetkinlik

*İhtiyaçlarınıza özel çözümler

Neden CMS?



/cms-glass-machinery

cmsmachine_ru

cmsglassmachine

/CMSGlassMachinery

/cmsglassmachinery

www.cmsmachine.com/

Beylikbağı Mahallesi 339. Sokak No:1, 41400, Gebze - Kocaeli - Turkey

+90 262 654 20 70

We look to the future

info@cmsmachine.com

cmsglassmachinery

http://www.cmsmachine.com/



