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-D2 Mühendislik, 2005 yılında ODTÜ Teknokent’in
Ostim yerleşkesinde faaliyetlerine başlamış bir tekno girişim firmasıdır. M-D2 Mühendislik, sahip olduğu bilgi birikimi, yenilikçi ve özgün tasarım anlayışı, geliştirme
ve araştırma yetenekleri ile gerek ulusal gerekse de uluslararası
alanda Mühimmat İmha Teknolojileri konusunda önemli bir yere
sahiptir. Mühendislik altyapımız, füze teknolojileri konusunda iyi
eğitimli ve tecrübeli mühendislerden oluşmaktadır. M-D2 Mühendislik olarak içerisinde yer aldığımız projelerde gerçekleştirdiğimiz tasarım, geliştirme, danışmanlık, test ve üretim çalışmaları ile tecrübemiz artarak devam etmektedir.

başarılı bir şekilde tamamlanmış Mühimmat İmha Tesisleri bulunmaktadır. İtalya’da yerleşik Esplodenti firmasının alt yüklenicisi olarak İtalya İmha Tesisi için sistemler geliştirilmiştir. Bu kapsamda, bir Teknokent firması olan M-D2 Mühendislik, ulusal ve
uluslararası alanda rekabetçi gücünü kanıtlamış durumdadır.

M-D2 Mühendislik, raf ömrünü tamamlamış mühimmat ve patlayıcılar için ileri teknoloji ve çevre dostu çözümler geliştirmekte,
bu çözümler için gerekli sistemlerin tasarımı, üretimi ve ihtiyaç
duyulan altyapının kurulumunu gerçekleştirmektedir. Bugüne
kadar geliştirilen çözümler kapsamında yüksek patlayıcılı mühimmatlar, katı/sıvı roket yakıtları, piroteknik elemanlar, metal
ve diğer malzemelerinin imhası ve geri dönüşümü yer almaktadır. M-D2 Mühendislik tarafından NATO NSPA’in ana yüklenicisi
olarak Ürdün ve Özbekistan’da, alt yüklenicisi olarak Türkiye’de

Uluslararası alanda, günümüz savunma sanayi ihtiyaçlarına
bakıldığında, özellikle mühimmat imha konusu, her ordunun
gündeminde yer almaktadır. Bu alanda tüm dünyada faaliyet
gösteren sınırlı sayıdaki firmalardan biri olan M-D2 Mühendislik, yenilikçi ve özgün tasarım anlayışı ve çözüm ortağı - işbirlikçi
proje yönetimi ile savunma sanayi için ürünler geliştirmekle birlikte, geliştirdiği ürünlerin çevre standartlarına uygunluğunu da
öncelikli hedefi olarak almaktadır.

-D2 Engineering is a techno enterprise firm going into
action in 2005 at the Ostim campus of ODTU Teknokent.
M-D2 Engineering has a significant place in the field
of Ammunition Annihilation Technologies in both national and
international arena with its research and development skills, fund
of knowledge, innovative and unique design conception. Our engineering infrastructure comprises of well-educated and experienced
engineers in the field of missile technologies. As being M-D12 Engineering, our experience is gradually increasing with design, development, consultation, test and production studies in the projects
that we execute.
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in Turkey as sub-contractor and in Jordan and Uzbekistan as main
contractor of NATO NSPA of M-D2 Engineering. In Italy, settled Esplodenti Firm’s subcontractor produces systems for Italy Annihilation
Firm. Within this scope, M-D2 Engineering -a technocity firm, has
proved its competitive power in both national and international
arena.

M-D2 Engineering is developing environment friendly and high
technology solutions for explosives and ammunition which completed its shelf life and also actualizing needed systems for these
solutions, needed infrastructure set up for design and production.
Within the scope of solutions developed until today, there are highly
explosive ammunitions, solid/fluid missile fuels, pyrotechnic staff,
annihilation and transformation of metal and other materials. There are Ammunition Annihilation Facilities successfully completed

In international arena, when today’s defense industry needs are
analyzed, it is seen that especially ammunition annihilation takes
place in the agenda of all armies. As being one of the rare companies working in this area across the whole world, M-D2 Engineering is
developing products for defense industry with innovative and unique design notion and cooperative project management, besides;
it deems these products’ convenience to environmental standards
as priority targets.
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M-D2 Mühendislik olarak, mühimmat imha sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, yerli savunma sanayinde yer alan firmalarımız için özel maksat test ekipmanları geliştirmekte, özel tasarımların doğrulanmasına yönelik sistem çözümleri sunmakta ve
sistem mobilizasyon çalışmaları yürütmekteyiz.

As being M-D2 Engineering, as well as developing ammunition annihilation, we also produce utility test equipment for local defense
industry firms, provide system solutions for approving special designs and carry out system mobilization studies.

