
1985
‘ T E N  B E R İ

w w w . s a m p i y o n f i l t e r . c o m . t r

K U R U M  K A T A L O Ğ U



Çalışmak,
her şeyi fetheder.

Virgil
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İşini tutkuyla yapan 35 yılı aşkın bir başarı hikayesi…

Şampiyon Filtre, 1985 yılında İskenderun’da temeli 
atılan küçük bir aile işletmesi olarak kurulmuştur. 
“Şampiyon” adını ilk kurulduğu günden beri temel ilkesi 
olan “Filtrelemede Başarı” hedefinden alan şirketimiz, 
35 yılı aşkın tecrübesiyle daha büyük bir aileye 
dönüşerek; ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
olarak otomotiv, tarım, iş makineleri ile ticari amaçlı 
otobüs ve kamyon gruplarına yüksek kaliteli yağ, yakıt, 
hava ve hidrolik filtreleri üretimini sürdürmektedir.

Şampiyon anlayışıyla sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin 
ana hareket noktası olan “İleri teknoloji ve sürekli 
yükselen kalite anlayışı ile hizmet” vizyonundan yola 
çıkarak Türkiye’nin ilk ve tek AR-GE merkezli filtre 
üreticisi unvanına sahip olmuştur.

Şampiyon Filtre’yi başarılı ve farklı kılan kurucularından 
miras kalan tüm değerleri ve aile kültürü yaklaşımını 
tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına aktararak “Güvenilir 
Ortağınız” ilkesiyle hareket etmesidir. Bu yaklaşımdan 
hareketle Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe en saygın 
şirketler arasında yer alarak iç ve dış pazarda her 
geçen gün artan bir sorumlulukla hizmet verme 
gururunu taşımaktadır.

Sahip olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi, 
TSE üretime uygunluk belgeleri ve 2007 yılında aldığı 
IATF 16949 belgesi ile gelişmiş makine parkı, üstün kalıp 
teknolojisi, çağdaş üretim ve yönetim anlayışı, 
deneyimli mühendis kadrosu, tam teşekküllü modern 
laboratuvar imkânları ve etkili kalite güvence sistemi 
sayesinde Türkiye dışında uluslararası alandaki yerini 
sağlamlaştırarak 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
global ölçekte bir firma konumundadır.

Şampiyon Filtre, kurucularından kalan aile kültürü 
mirasını kendi hedef ve ilkeleri doğrultusunda çıktığı 
sonsuz kaliteye yolculukta sürdürerek, sunduğu 
hizmetin güvenilirliğine ve kalitesine yeni başarılarını 
katarak gelecekte de ‘’Güvenilir Ortağınız” olmaya 
devam edecektir.

Sizlerle “Yılların ve Yolların, Şampiyonu!” olmaktan gurur 
duyuyoruz.
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“Mühendis bir tarih üreticisidir.”
– James Kip Finch

1985 yılında kurulan Şampiyon, dünya 
standartlarında filtre üretmek ve geliştirmektedir. 
Küresel değerleri ve bilgiyi sağlamak, takip etmek; 
teknik anlamda düzenli ve kararlı büyüme 
hedefleyen Şampiyon Filtre markasının temel birimi 
Ar-Ge’dir.

Sektörün kalite hedeflerini anlayıp bunların üstüne 
çıkmayı ilke edinen “Şampiyon Ar- Ge”si;
kullanım sürecindeki ürünlerin performans ve 
bildirimleriyle çalışmalarını sürdürür. Verimli ve 
çevreci ürün, atıksız ve tasarruflu üretim ilkelerini 
sürdürecek organizasyon ve disiplindedir.

Şampiyon Filtre Ar-Ge ekibi, sürekli parkur 
modernizasyonu ile çalışır. Kalite kriterlerini süreklilik 
halinde ve her üründe sağlamayı hedefler. 
Geliştirilen ürünler Şampiyon Filtre’nin
laboratuvar ortamlarında test edilir ve değerlendirilir.

Çevreye saygılı bir tarih yazmak, Şampiyon Filtre 
mühendislerinin felsefesidir.
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1985
1985 yılında İskenderun’da temeli atılan Şampiyon 
Filtre, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak 
otomotiv, tarım, iş makineleri ile ticari amaçlı otobüs ve 
kamyon gruplarına yağ, yakıt, hava ve hidrolik filtreleri 
üretimini sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana temel ilkesi “Filtrelemede 
Başarı” olan şirketimiz faaliyetlerinin hareket noktası, 
ileri teknoloji ve sürekli yükselen kalite anlayışı ile 
hizmet olmuştur.

Otomotiv yan sanayi sektöründe önde gelen ve saygın 
şirketler arasında yer alarak “Güvenilir Ortağınız” 
olmayı hedefleyen Şampiyon Filtre gelişmiş makine 
parkı, üstün kalıp teknolojisi, çağdaş üretim ve yönetim 
anlayışı, işçisinden mühendisine nitelikli eleman 
kadrosu, tam teşekküllü geniş ve modern laboratuvar 
imkânları ve etkili Kalite Güvence Sistemi ile sadece 
Türkiye’ye değil tüm dünyaya hizmet verir hale 
gelmiştir.

Şampiyon Filtre toplumsal katkısını, çevreye 
duyarlılığını ve sektördeki öncülüğün getirdiği 
sorumluluğunun bilincinde olarak, dinamik kadrosu 
ile geçmişten geleceğe kadar uzanan kalite gelişimini 
sürdürmektedir.

ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine ve TSE üretime 
uygunluk belgelerine sahip olan şirketimiz, 2007 yılında 
aldığı IATF 16949 belgesi ile birlikte iç pazarda da daha 
büyük sorumlulukla hizmet vermeye devam edecektir. 

Şampiyon Filtre hedef ve ilkeleri doğrultusunda, sonsuz 
kaliteye yolculukta sunduğu hizmetin güvenilirliğine ve 
kalitesine yeni başarılarını katarak ‘’Güvenilir Ortağınız” 
olmaya devam etmektedir.
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