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GÜRSAŞ

ASKERİ PROJELERİMİZ

1981 yılında metal işleme amacıyla "Gürsaş Genel Üretim Sanayi"
ünvanıyla kurulan firmamız, başlangıçta ünvanına uygun olarak
değişik konularda faaliyet göstermiş, 1982 yılı itibariyle elektronik
sektöründeki hızlı gelişmeyi fark ederek bu sektöre yönelik üretim
yapmaya başlamıştır.

YALTES ile Türk Deniz Kuvvetlerine ait çeşitli gemi ve kara
tesislerinde kullanılmak üzere, birlikte yapılan çalışmalar sonrası
aşağıdaki konsol ve donanımların mekanik kısımlarının üretimleri
gerçekleştirilmiştir.

Gürsaş, elektronik cihaz kutuları tasarım ve üretimi konularında
adeta kendi teknolojisini yaratmıştır.
Gürsaş, gelişen dönem içerisinde teknolojik yenilikleri takip
ederek bünyesine kattığı modern sac işleme makinaları (CNC
Optik Lazer Kesim, CNC Punch Press, CNC Abkant Press, Çapak
Alma...) ile üretim yeteneklerini arttırmıştır.
Toplam kalite anlayışını kurumsal yapısı içerisinde çalışanları ile
paylaşan ve sürekli ileriyi hedefleyen firmamız, bugün 6.000 m²
kapalı alanda birçok sektördeki müşterisine "Detaylarda Çözüm"
olanakları sunmaktadır.

Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin "MİLGEM" projesinin 1. gemisi
olan "HEYBELİADA" için üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler
aşağıdaki gibidir.
• Harita Masası Köprüüstü

• Köprüüstü Konsolları
• Harita Masası Savaş Harekat Merkezi
• Makine Kontrol Odası Konsolları
• Göz Önü Panosu
• Hasar Kontrol Konsolları
• Muhabere Masası
• SHM Operatör Konsolları
• 19" Sualtı Rack Kabini
• SHM Taktik Konsollar

Üretim öncesi Tasarım Arge çalışmalarında; müşteriye ait proje
için risk analizleri yapılmakta, alınacak önlemler belirlenmekte,
ulusal veya uluslar arası ilgili standartlar incelenmekte, ürüne ait
kontrol edilecek tüm spesifikasyonlar, kritik süreçler ve kontrol
noktaları belirlenmektedir. Bu şekilde ürün için gereken
hammadde temininden ürün sevk onayına kadar olan tüm
süreçler önden belirlenmekte ve standartlaştırılmaktadır.
Zamanında ve doğru şekilde üretim yapmak için çalışılmaktadır.
Ürünlerimizde kullanılan tüm malzemelerin girdi kontrol
formlarında belirtilen spesifikasyonlara uygun olarak temin
edilmektedir. Ürüne ait kontrollerde kullanılan tüm ölçüm
aletlerimiz akredite laboratuarlarda periyodik olarak kalibrasyon
işlemi görmektedirler ve doğrulama işlemleri uygulanmaktadır.

• Hasar Kontrol Masası
• Alt Sistem Interfeys Kabinetleri
• Konsol Ara Birimleri
• Operasyon Merkezi Konsolları

Gürsaş, 1981 yılında başladığı yolculuğuna, hizmet kalitesi ve bilgi
birikimiyle, farklı sektörler için fonksiyonel çözümler üreterek
devam etmektedir.

ÜRETİMSEL TİTİZLİK

• Muhtelif alt sistem kabinetleri

Süreç iyileştirme çalışmaları ile üretim aşamalarındaki sapma
değer minimum seviyelere çekilmektedir. Üretimlerimizde
müşterimiz tarafından istenen spesifikasyonlara, toleranslara veya
ilgili standartlarda belirtilen ölçüm standartlarına (DIN 2768-m,
DIN2768-f gibi) uyulmaktadır.
Seri üretimlerimizde validasyon çalışmaları yapılmakta ve
verimlilik artışı için gereken faaliyetler uygulamaya alınmaktadır.
Ürünlere ait kalite kayıtları ile müşteri talepleri doğrultusunda geri
izlenebilirlik kolaylıkla yapılabilmekte. Ürüne ait her türlü
hammadde veya doküman, işlem bilgisine ulaşılabilinmektedir.
Müşteri talebi doğrultusunda durum raporları, barkod kullanımı
gibi işlemler uygulanmaktadır.
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