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KABLO AĞACI ÜRETİCİSİ

BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNDE



a g n e r  K a b l o  1 9 9 2  y ı l ı n d a
Antalya Serbest Bölgesinde 
otomotiv sektörü ihtiyacı başta 
o lmak üzere  y ük sek k al i te de

kablo ağaçlarını uygun maliyetlerde üretmek 
a m a c ı y l a  k u r u l d u .  B a ş l a n g ı ç t a  y a b a n c ı
o r t a k l ı k  h i s s e s i n i n  d a h a  f a z l a  o l m a s ı n a
karşılık aradan geçen süre içerisinde Türk
sermayesinin çoğunluk kazandığı bir yapıya 
dönüştü. Ancak misyon ve felsefe anlamında 
kuruluşundaki prensipleri hiç değiştirmedi. 
Aradan geçen yirmi beş yıllık  süre içerisinde 
bölgesinde çoğunlukla önder ve örnek bir 
kuruluş olarak her geçen yıl kalite çizgisini
daha yukarıya taşımayı ve coğrafi anlamda 
giderek genişleyen bir alana hizmet etmeyi 
sürdürdü.

Wagner Kablo şu an itibariyle, 4 kıtada 20’den 
fazla ülkeye ihracat yapan, yalnızca otomotiv 
d e ğ i l  b e y a z  e ş y a  v e  d i ğ e r  s e k t ö r l e r e
de hizmet veren bir şirkettir.

T o p l a m  9 . 0 0 0  m 2  k a p a l ı  a l a n d a  4 5 0
personelle faliyetini sürdüren şirketimiz,
sürekli  gelişme, sürdürülebilir  büyüme ve
sağlık lı  f inansal  yapı  hedef lerini  bugüne
kadar gerçekleştirdiği gibi bundan sonra da 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

KURULUŞ VE MİSYONUMUZ



KALİTE - DEĞERLERİMİZ - WAGNER TARZI

995 y ı l ında i lk  kez  a l ınan ISO 9 0 02
sertifikasının ardından diğer kalite 
belgeleri takip etti. Bugün ISO/TS 
16949, ISO 9001 ve ISO 14001 

Sertifikalarına sahip bir kuruluş olarak 
kalite konıusunda müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmayı hedefleyen bir 
şirketiz.

Şirketimiz tüm paydaşlarını dengeli bir 
şekilde memnun etmeyi amaçlar. Uzun 
vadeli düşünen, doğru süreçlerle yönetilen, 
çalışanlarını sürekli eğiterek onlara değer 
kazandıran, sorunların kökenine inerek 
çözen, örgütsel öğrenmeyi, ön planda 
tutan ve “Yalın” düşünceyi üretim, yönetim 
ve tüm tedarik zinciri düzeyinde uygulayan 
bir şirket idealimiz bulunmaktadır. Kendi 
koşullarımızı da ilave ederek sürekli canlı 
tuttuğumuz ve geliştirdiğimiz şirket 
kültürümüze kısaca “Wagner Tarzı” diyoruz. 
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CERTIFICATE

This is to certify that

WAGNER KABLO SANAY VE T CARET A.#.
Liman SB Mah. 4.Sokak No:10 - Konyaalt#
07130 Antalya
Turkey

has implemented and maintains an Environmental Management System.

Scope:
Production and Sales of Wiring Harness.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2015

Certificate registration no.

Valid from

Valid until

Date of certification

003827 UM15

2021-02-12

2024-02-12

2021-02-12

DQS GmbH

Markus Bleher
Managing Director
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CERTIFICATE

This is to certify that

WAGNER KABLO SANAY VE T CARET A.#.
Liman SB Mahallesi 4.Sokak No: 10 Konyaalt 
07130 Antalya
Turkey

has implemented and maintains a Quality Management System.

Scope:
Manufacturing of wiring harness

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this quality management
system fulfills the requirements of the following International Automotive Standard:

IATF 16949:2016
(without product design)

Certificate registration no.

Issuing date

This certificate is valid until

IATF No.

003827 IATF16

2021-04-19

2024-04-18

0395274

For and on behalf of DQS

Nurani S. Venkatachalam
Director-Corporate Automotive Program, DQS Holding GmbH

Michael Drechsel
Managing Director, DQS Holding GmbH
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CERTIFICATE

This is to certify that 

WAGNER KABLO SANAY  VE T CARET A.#. 
Liman SB Mahallesi 4.Sokak No: 10 Konyaalt#
07130 Antalya 
Turkey 

has implemented and maintains a Quality Management System.

Scope: 
Manufacturing of wiring harness. 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standard: 

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no. 

Valid from 

Valid until 

Date of certification 

003827 QM15 

2021-04-19 

2024-04-18 

2021-04-19 

DQS GmbH 

Markus Bleher 
Managing Director 

IATF : 16949:2016 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



WAGNER AİLESİ

agner Kablo’nun başarısının temel kaynağı, çalışkan, dürüst ve 
kendini sürekli geliştiren elemanlarından gelir. İnsan haklarına
ve kanunlarına saygılı,  dil,  ırk , cinsiyet ayrımı gözetmeyen tam
eşitlik i lkesine dayalı ,  yeteneği ve bilgiyi  ön planda tutan bir

istihdam politikamız vardır.  Elemanlarımız bu koşullarda ve sınav sonucunda 
kabul edilirler ve sürekli eğitilerek değer kazanırlar.



YERİNDE KALİTE ÇALIŞMALARI



WANER KABLO’NUN “YALIN” YOLCULUĞU
irketimizde, 2007 yılının ikinci yarısından 
itibaren Yalın Üretim uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu sayede üretimin her aşaması 
tekrar gözden geçirilmiş  ve müşteriye değer 
sağlamayan israf olarak nitelendirilebilecek 

her türlü faaliyet ortadan kaldırılmıştır. Üretim 
süreçlerimizin tamamına yakın bir bölümü yalın 
üretim metoduyla gerçekleştirilmektedir.

Yalın Üretim Teknikleri olarak anılan ve temeli 
maliyeti azaltma ve israfları ortadan kaldırmaya 
dayanan yönetim sistemi, dünyada Toyota Üretim 
Sistemi olarak da adlandırılmakta olup verimlilik, 
etkinlik ve kaliteyi iyileşrirme-geliştirme çalışmalarına
dayanır.

Yalın üretim uygulamasına geçilmesiyle sadece 
verimlilikte artış sağlanmamış, gereksiz stokların ve 
yarı mamullerin yok edilmesiyle beraber üretim 
alanında ciddi yer kazançları sağlanmıştır.

Yalın üretim anlayışı içerisinde tüm çalışmalarımızın 
süreçlere dahil olmalarını ve sürekli iyileşme felsefesini
besimsemelerini sağlamak amacıyla KANBAN, KAIZEN 
ve 5S uygulamaları sisteme dahil edilmiştir.

Wagner Kablo çalışanlarının tüm süreçlerde ve 
özellikle KAIZEN’de aktif rol almasını teşvik eder. Bu 
sayede çalışanlarımızın motivasyonları çok ciddi 
seviyede yükselip, sistemin en güzel sonuçlarından 
biri olarak çalışanlarımızın öneri sunma sayısı önceki 
yıllara göre artmıştır.

Üretim süreçlerinden sonra idari süreçlerimizde de 
yalın uygulamaları başlamıştır. Hadefimiz tamamıyla 
yalın şirket haline gelmek ve tedarikçilerimizden 
müşterilerimize kadar tüm zincirin yalınlaşmasını 
sağlamaktır.





ÜRÜNLERİMİZ
agner Kablo, Otomotiv, Beyaz 
Eşya, Genel Endüstri sektörlerinde,
dünyanın önemli markaları için
kablo bağlantı sistemleri üretimi
yapmaktadır. Türkiye'nin yanısıra
dört kıtada Almanya, Çek 

Cumhuriyeti, İngiltere,
Brezilya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, 
Meksika, Fransa, Maceristan, İspanya, Polonya,
Malezya, Çin'e ihracat yapan Wagner Kablo'nun 
ürün son kullanıcıları BMW, MERCEDES, VW, 
AUDI, LAMBORGHINI, ROLLS ROYCE, JAGUAR, 
VOLVO, PEUGEOT, CITROEN, FORD, ASTON 
MARTIN, LANDROVER, RENAULT, PORSCHE, 
ERGOLINE, B/S/H, DAIMLER, FIAT, FERRARI, MAN, 
DODGE, BENTLEY, MITSUBISHI, OPEL,  
CHEVROLET, NISSAN, TOYOTA gibi prestijli ve 
kusursuz kalite talep eden otomobil ve beyaz 
eşya markalarıdır.

Başlıca Otomotiv Ürünleri

• Direksiyon simidi kablo grupları
• Ayna kablo grupları
• Far kablo grupları
• Elektronik iletim şalteri kablo grupları
• Koltuk şalteri kablo grupları
• Vites kolu kablo grupları
• Silecek kontrol kablo grupları
• Yol Bilgisayarı kablo grupları
• Sinyal lambası kablo grupları
• Hız kontrol ünitesi kablo grupları
• Mesafe sabitleyici kablo grupları
• Çok fonksiyonlu gösterge kablo grupları
• Araç Kalorifer Kabloları
• Motor Kontrol Ünitesi kablo grupları
• Direksiyon ısıtması kablo grupları
• Otomatik açılır-kapanır elektronik tavan
 sistemi kablo grupları
• Otomatik açılır-kapanır bagaj sistemi
 kablo grupları

Beyaz Eşya;
Buzdolabı gösterge kablo grupları
Buzdolabı soğutma kontrol kablo grupları

Kahverengi Eşya / Genel Endüstri;
Güneş Enerjisi kontrol paneli kablo grupları
Solarium elektrik kontrol kablo grupları





ÇEVRE
aşadığımız dünyanın gelecek nesillere de aynı 
şekilde ve hatta daha da güzelleştirilerek 
bırakılması en önemli insani borcumuzdur. 
Kalite Politikasının üç önemli ayağından birisi 

olarak çevre konusu şirketimizin en önem verdiği 
konulardan birisidir. Bu maksatla aldığımız ISO 14001 
Belgesi bu konuda yalnızca yaptıklarımızın asgari bir 
ölçüsüdür.

Şirketimiz öncelikle çalışanlarını bu konuda 
bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. Wagner çalışanları 
çevre konusunda kendileri de bir eğitmen gibi 
davranmaya söz vermişlerdir.

Şirketimiz karbon ayak izini azaltmaya katkıda 
bulunmak için fabrikamıza PV (fotovoltaik) enerji 
sistem kurmuş, ayrıca elektrik tüketimini azaltmak için 
fabrikada LED armatürlerle aydınlatma yolunu 
seçmiştir. Bunun yanısıra su tüketimimizi azaltma, az 
miktarda da olsa kullandığımız kimyasal atıkların 
güvenli bir şekilde atılması konusunda tüm önlemleri 
almıştır. Müşterilerimize yaptığımız ürünlerin tamamı 
çevreye zarar vermeyen madde anlamına gelen RoHS 
sertifikalıdır. Yalnızca firmamızın çevresinde değil tüm 
çalışanlarımızın yaşadığı yerlerde yeşili 
yaygınlaştırmak amacıyla her yıl ağaç dikme 
kampanyalarımız yapılmaktadır.



YERİMİZ VE BAĞLANTILARIMIZ
Antalya Serbest Bölgesi Antalya şehir 
merkezine yaklaşık 10 km ve Antalya 
Uluslararası Havalimanına 25 km mesafede yer 
alır. Kara, hava ve deniz yolu ulaşımı açısından 

çok uygun konumdadır. İklim olarak ılıman Akdeniz 
iklimine sahip Antalya'da yılın 12 ayında rahat 
koşullarda üretim mümkündür. Tesislerimizde sektörün
gerektirdiği azami temizlik koşulları ve klimatize ortam 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra Antalya Serbest 
Bölgesinde yatırımcılara önemli vergisel avantaj ve 
destek sağlanmıştır. Bölgenin sağladığı iyi yaşam 
koşulları nedeniyle nitelikli iş gücü bulma açısından 
sıkıntı duyulmamaktadır. Öte yandan çok yakında 
bulunan Akdeniz Üniversitesinden gerektiğinde destek 
alınabilmektedir.

Havayolu bağlantıları açısından Avrupa'nın en büyük 
havalimanları arasında sayılan Antalya Havalimanından 
sadece Almanya'da yirmiden fazla şehre doğrudan sefer 
yapılmaktadır. Özellikle Frankfurt, Münih, Düsseldorf, 
Hamburg, Stuttgart, Amsterdam, Viyana gibi şehirlere 
yılın 12 ayında günlük çok sayıda direkt uçak seferi 
mevcuttur. Acil durumlarda 24 - 48 saatlik süre 
içerisinde sevkiyat imkanımız vardır. Antalya şehrinin içi 
ve çevresinde çok sayıda yüksek standartta konaklama 
tesisinin de bulunması şirketimizi ziyarete gelen iş 
ortaklarımız açısından da cazip bir durum yaratmaktadır.
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Our Group Companies

Wagner Kablo A.Ş.

Liman SB Mahallesi 4.Sokak No:10  07130  Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE
Tel : +90 242 310 53 00 • Fax : +90 242 310 53 95 - 96
info@wagner.com.tr • www.wagner.com.tr

Wagner Elektronik A.Ş.

Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:11  07130  Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE
Tel : +90 242 310 53 00 • Fax : +90 242 310 53 95 - 96
info@wagner.com.tr • www.wagner.com.tr

Wagner Cable Systems Europe GmbH

Schulstraße 1, Leinfelden-Echterdingen  70771  Stuttgart / GERMANY
Tel : +90 242 310 53 00 • Fax : +90 242 310 53 95 - 96
info@wagner.com.tr • www.wagner.com.tr

E-Katalog


