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Founded in 1970, DMSKardan company has not only been manufacturer 
of automotive spare parts, but also one of the leading manufacturer of 
tractor spare parts in Turkey. Over more than 40 years, several parts  
production has been carried out at our facilities such as tractor fenders, 
seat chassis, brake shoes, and related parts, rops, top link assemblies, 
front axle w/pivot bushings, front spindle arms, and rear tow hooks  
together with continuous production of cardan shafts.

DMSKardan has its head office in Skarya, TURKEY and employs more 
than 60 people. Pioneering the way as a responsible one of the leading 
spare parts manufacturer in Turkey, DMSKardan is certified according to 
ISO 9001:2008 for our quality management systems within development 
and production processes. DMSKardan has always been committed 
to quality and we strive to meet the highestr quality demands.Factory, 
which is equipped with the most advanced technology for the production 
of spare parts, is located on a 10.000 m2 area of which  more than 5.000 
m2 is closed. Main operations has been carried on our production 
facility are hot & cold forging, machining, grinding, sheet metal cutting & 
forming, shot blasting, painting, and e.t.c.

Our fully equipped in-house dieshop allows us to make, change and 
repair dies quickly. This has been an essential part of our manufacturing 
operation and has given us total control and flexibility.

1970 yılında kurulan DMSKardan şirketi otomotiv yedek parçası 
imalatı yanında Türkiye’de traktör yedek parçası üretimi yapan önde 
kuruluşlardan biri olmuştur. 40 yılı aşkın bir sürede tesislerimizde sürekli 
üretimimiz olan kardan milleri ve yedek parçalarının yanında traktör 
tamponları, koltuk şasisi, fren pabucu ve aşığı, emniyet çemberi, hidrolik 
ön dingil, dingil başı, ve arka çeki gibi çeşitli parçaların üretimini de 
gerçekleştirilmektedir.

Merkezi Sakarya, TÜRKİYE’de olan DMSKardan 60 ı aşkın tecrübeli 
çalışanı istihdam etmektedir. Türkiye’de sektöründe önde gelen yedek 
parça imalatçısı olan şirketimiz sorumluluğunun bilincinde olarak ürün 
geliştirme ve üretim süreçlerinde ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini 
uygulamaktadır. DMS Kardan her zaman kaliteyi taahhüt etmekte ve 
yüksek beklentileri karşılamak için çalışmaktadır. Yedek parça üretimi 
için en gelişmiş teknoloji ile donatılmış üretim tesisi, 5.000 m2 den 
fazla alan kapalı olmak üzere toplam da 10.000 m2 alan üzerinde yer 
almaktadır. Üretim tesisinde gerçekleştirilen ana işlemler sıcak&soğuk 
dövme,talaşlı imalat, taşlama, sac kesim ve formu, kumlama, boyama, 
v.b. dir.

Tam ekipmanlı kalıp imalatımız en kısa sürede kalıp üretimi, değişimi, 
ve yenilenmesini gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. Bu üretim 
operasyonunun temel bir parçası olmakta ve bize kontrol ve esneklik 
sağlamaktadır.
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