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Matay Tanıtımı

Matay Otomotiv bir Orhan Holding kuruluşudur. 1987 yılında otomotiv sanayine komple egzoz sistemleri üretmek 
üzere kurulmuştur. Matay, Bursa-İzmir Karayolu üzerinde Görükle Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerinde 
1991’den beri faaliyet göstermektedir. Görükle üretim tesisi 26.000 m² arsa üzerinde 17.500 m² fabrika binası ile 
1.500 m² idari sosyal binadan oluşmaktadır. 

Karacabey tesislerinde 2008 yılında ASM egzoz üretimi , 2009 yılında da boru üretimi faaliyetleri başlamıştır.  
Karacabey’de 17.000 m² alan üzerine kurulan tesisimizde boru üretimi ve sac dilme yapılmaktadır. Matay egzoz 
üretimi için ihtiyaç duyduğu hammadde borunun ve dilinmiş sacın büyük bir  kısmını bu fabrikada üretmektedir. 
ASM için üretilen egzozlar bayiler aracılığı ile nihai müşteriye sunulmaktadır.  

Matay’da toplam 343 kişi çalışmakatadır. Matay Türkiye OEM pazarında lider durumdadır. Ticari araç ve binek 
otoların egzoz sistemleri üretim gamında yer alırken ağır vasıtalar için egzoz sistemleri üretilmemektedir. Oyak 
Renault, Tofaş, Hyundai Assan, Honda, Karsan ve Faurecia işbirliği ile Ford Otosan tarafından üretilen araçlara 
komple egzoz tedarik etmektedir. Üretiminin %95’ini yerli pazar OEM oluşturmaktadır.
Matay, kurulduğu günden bu güne kaliteye verdiği önem ve müşteri odaklı iş süreçleri sayesinde sürekli başarıyı 
yakalamış ve bu sayede müşterilerinin güvenini kazanmıştır.

Matay, vizyonu gereği; mevcut pazardaki liderliğini sürekli 
kılmak ve toplam kalite hareketinin yaygınlık kazanması 
amacına hizmet edebilmek için 2009 yılında UKH’ye katılmıştır.  
EFQM modelini uygulayarak iş performansını arttırmayı ve iş 
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Stratejilerimize uygun olarak belirlediğimiz  politikalarımız, toplumda ve çalışanlar üzerinde 
yapabileceğimiz her türlü olumsuz etkinin önlenmesi taahhüdünü içermektedir.

EFQM modelini uygulayarak iş performansını arttırmayı ve iş 
mükemmelliğini amaçlamıştır. 2011 yılında EFQM mükemmellik 
modeli Bursa büyük ödülü almaya layık görülmüştür..
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamız “ Çevreyi koruruz , Eğitime ve Spora destek oluruz.”

Kayapa ilkö ğretim okulunda Çevre E ğitimi,
2012 

Burgaz Sahil Temzili ği,
2012 

OEİB Teknik ve EML Çevre E ğitimi & Foto ğfaf 
Yarışması

2011 

Matay’ın yeniledi ği Ali Durmaz İ.O
Okul öncesi sınıf ziyareti 

2011 2011 2011 

Doğu illerimizdeki çocuklarımazı destek, 
2011 

Leylek dostu köyler projesine katılım, 
2011 
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www.matay.com.tr
info@matay.com.tr
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