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YAYSAN, bir çoğu yurtdışı CNC makina ve bazı kendi imalatı olan seri yay üretim özel imalat 
makineleri ile 0,10 mm'den 14 mm'ye kadar çok değişik türlerde yay ve tel ürünleri imalatı 
yapabilmektedir. Bu nedenle YAYSAN, özel tasarımlara dayalı talepleri uygun fiyatlarla ve büyük 
kolaylıkla karşılayabilmektedir.

Malzeme Kabulü ;

Yay imalatında kullandığımız malzemelerin temininde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine 
uygun üretim prosesine sahip firmalar tercih edilmektedir. 
Üretimde kullandığımız malzemelerin TS 2500, DIN 17223, DIN 17224 standartlarına uygunluğu, 
malzemeleri üreten firmalardan alınan sertifikalarla ve şirketimizin kalite departmanının mal 
kabulündeki ; 
Malzemenin yüzey düzgünlüğü, Teknik şartnamelere göre kimyasal analizi ve kopma mukavemeti, 
Ambalaj şekli, titizlikle incelenerek, kalite standartları çerçevesinde kontrol edilmektedir.

Firmamız YAYSAN, 1968 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, değişik türlerde yay sarma, 
üretimi ile ilgili makina-ekipman yatırımlarına başlamış ve seri üretime geçmiştir. Uluslararası 
düzeydeki teknolojisi, geniş makine parkı, uzman kadrosu, basma, çekme, kollu, tel form, bant 
form, segman tipi yayları ve ayrıca özel imalat yağ seviye çubuklarını dünyaca kabul edilmiş 
standartların gerektirdiği kalitede ve özenle üretip, sektördeki konumunu daha üst seviyelere 
çıkararak, Yay imalatı, tel ürünleri, çeşitli özel imalat yan ürünleri ile sektöründe aranan bir firma 
haline gelmiştir. 

Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için, yılların kendisine vermiş olduğu deneyimi ile, 
üretim teknolojisini zaman içerisinde geliştirip, yay ve tel ürünleri konusunda daima imalat 
potansiyelini arttırarak her zaman üstün kalite anlayışını amaç edinmiş ve ISO ile kalitesini 
belgeleyip müşterileri ile ikili ilişkilerini en üst düzeyde tutarak, teknik resim, numune ve numune 
tasarımları, sipariş ve siparişin onayından teslimat aşamalarına kadar müşteri memnuniyetini 
sağlamış bir yan sanayi kuruluşu olarak 1968'den bu yana temel olarak aşağıdaki belirtilen bir çok 
kamu kuruluşu ve özel sektöre hizmet vermektedir... 

Otomotiv, Tekstil Sanayi , Elektrik Sanayi, Elektronik Sanayi, Çelik Eşya, Maden Sektörü, Gemi 
Sanayi, İş Makinaları, Makina Sanayi, Beyaz Eşya Sektörü, Ambalaj Sanayi, Cam Sanayi, Gıda 
Sektörü, İlaç Sektörü, Tarım Sektörü, Mobilya Sanayi  Vs...

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER  :

ÜRETİM

ÖNCE KALİTE!..

YAYSAN TARİHÇESİ
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Kalite Anlayışı ; 

Kalite Politikası ; 

Ürünlerimiz, üretimden paketlemeye kadar geçirdiği tüm aşamalarda ISO Standartları Kalite 
Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak itina ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir. 
Ürünlerin hassasiyeti Müşterilerimiz tarafından belirtilmesede, kalite anlayışımızdan ödün 
vermeksizin ulusal veya uluslar arası geçerli olan standartlar çerçevesinde üretimimiz 
sürdürülmektedir.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, kaliteli ürün,  zamanında 
teslimat ve  teknik  hizmetler gibi  müşteri  ihtiyaçlarına önemle hassasiyet 
göstererek Uluslararası Standartlar Kalite  Yönetimi  ile her  zaman üst 
düzeyde ürünler imal edip, müşterilerinin memnuniyetini ve bunun 
devamlılığını sağlamaktır. 

Ürünlerimiz teknolojik olarak gelişmiş ve kalibrasyon ölçü aletleri sayesinde
testlere tabi tutularak gerekli normlar çerçevesinde raporlanmaktadır. 
Bununla birlikte, normlara uygun malzeme girişi ve kaliteli ürün çıkışı
sağlanmaktadır.

ISO 9001:2000

İmalat ;



CNC yay sarma makinalarımız ile en son teknoliji ve yüksek verimlilikle hassas 
olarak baskı, çekme, torsiyon (kurucu) yayları üreterek müşterilerimize daha iyi 
hizmet vermek temel ilkemiz olmuştur.

Yaysan'ın amaca uygun özel üretimi olan 
fırınlarında ürünler normlarla belirtilen süre ve 
sıcaklıklarda ısıl işlem (normalizasyon) 
uygulanmaktadır. 

BASKI YAYLARI

ÇEKME YAYLARI

TORSİYON (KURUCU YAYLAR)

Baskı yoluyla enerji 
depolama, basınç ile ilgili 
kuvvetlere mukavemet 
gösterme ve kuvvet sağlama 
gibi özellikler için kullanılan 
yaylar, baskı yaylan olarak 
adlandırılır. Bazı baskı yayları 
baskı yaptıkları yüzeylere dik 
oturması amacıyla taşlanırlar. 

Genel olarak, bitişik sarılarak 
yapılan ve çekmeye karşı direnç 
gösteren yaylara çekme yayları 
adı verilir. Bu tür yayların uç 
kısımları, kullanım yerine göre 
uçları değişik şekilde 
üretilebilirler.

Genel olarak bir kuvvet 
uygulamak veya enerji 
depolamak için kullanılırlar. 
Bu tür yaylar yay çapı 
küçülecek yönde çalıştırılırlar. 
Aksi halde yay. uygulanan 
kuvvet neticesinde deforme 
olur ve kullanılamaz. Ayrıca, bu yayların uçları 
kullanıldıkları yerlere göre şekillendirilebilirler.
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