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1987 yılında, ısıtma ve sıhhi tesisat sektöründe proje geliştirmek 
ve uygulamak amacıyla kurulan Dizayn Group 1992 yılının Eylül 
ayında yerden ısıtma borularını, ardından dabina içi temiz su 
borularını üretmeye başladı. Şu an Mir Holding Group şirketlerinin 
en büyüğü konumundadır.

Plastik boru kullanımının yaygınlaştırılması için birçok eğitim ve 
tanıtım faaliyeti düzenleyen Dizayn Group; Çorlu, Azerbaycan ve 
Trabzon’daki üretim tesislerinde, 35.000 m2 nin üzerinde kapalı ve 
100.000 m2’nin üzerinde açık alanda üretim yapmaktadır.

Her yıl cirosunun yaklaşık %5’ini Ar-Ge çalışmalarına harcayan 
Dizayn Group’un geliştirmiş olduğu ürünlerden her biri 
uluslararası bağımsız kuruluşlardan alınmış sertifikalara sahiptir. 
Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır:

MEYER ISO: 2008 , DVGW (Almanya), Hygiene instute (Almanya), 
GOST (Rusya), IMA (Almanya), GOST (Ukrayna), TSE (Türkiye)

Ortadoğu, Güney Amerika, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya, Türk 
Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Avustralya bölgeleri 
basşta olmak üzere 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan Dizayn 
Group’un,  geliştirmiş olduğu ürünlere ait 100’ün üzerinde patenti 
bulunmaktadır. Ayrıca dizayn Group, Temmuz 2004’te ülkemizde 
ve dünyada teknolojinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı 
Türk Patent Enstitüsü tarafından da bir ödülle onurlandırılmıştır.

Dizayn Group’un çok kısa sürede böyle bir başarıya ulaşmasının 
sebebi üç ayrı misyona sahip olmasıdır. Ürün Geliştirme Misyonu 
ile Dizayn Group, 12 mm çaptan 1600 mm çapa kadar yüksek 
basınç, 70 mm çaptan 8000 mm çapa kadar düşük basınçlı, yüksek 
toprak ve trafik yüküne dayanabilecek Polietilen ve Polipropilen 
ham maddeden mamul, içinden akışların geçtiği 23 ayrı sistem ve 
4 bini aşkın ürün çeşidi üretmektedir.

Dizayn Group’un geliştirmiş olduğu ürün grupları şöyle 
sıralanabilir:

• Üstyapı Ürün Grubu
  Bina içi temiz su sistemleri
  Bina içi atık su sistemleri
  Bina içi ısıtma tesisat sistemleri
  Radyatör ürün grubu
  Kombi ürün grubu

• Altyapı Ürün Grubu
 İçme suyu sistemleri
 Kanalizasyon sistemleri
 Doğalgaz sistemleri
 Ön izolasyonlu şehir ısıtma sistemleri

• Tarımsal Sulama Ürün Grupları
 Damlama sulama sistemleri
 Yağmurlama sulama sistemleri
 Sondaj boruları

Dizayn Group, dünyada bir ilki daha gerçekleştirmiş ve çap 1600 
mm boruyu Ekim 2001’de PN 12,5 basınçta üreterek bir dünya 
rekoru kırmıştır. Dünyadaki rakiplerinin,üretilmesi imkansız 
dediği bu ürünü Dizayn Group, bilinenin dışında bambaşka bir 
teknoloji geliştirerek mükemmel bir şekilde üretmiştir. Ayrıca 
Dizayn Group bu rekor ile Türkiye’nin dünya birincisi olan ilk 
endüstriyel ürününü de üretmiş olmaktadır.

Dizayn Group, son yıllarda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde 
sürdürmekte olan onlarca doktora, master, lisans ve proje 
çalışmasını desteklemekedir.Bu çalışmalara ait proje ve test 
konuları, Dizayn Group’un uzmanlık alanına girmekedir.Yine 
Dizayn Group’un desteği ile hazırlanan 30’un üzerinde makale 
çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlarda yer almıştır.

Yatırımcı Misyonu ile Dizayn Group geliştirdiği ürünlere ait 
yatırımlar yapmaktadır. Dizayn Group’un gelecek yıllardaki hedefi 
ise; harici ve dahili yatırımlar ile uluslararası arenada faaliyet 
gösteren çok uluslu bir firma haline gelmektedir.

Proje Geliştirme Misyonu ile Dizayn Group, akışkanların (su, 
gaz vb.) çok olduğu yerden alınarak az olduğu yere ulaştırmak 
şehir ısıtması, içme suyu ihtiyacının karşılanması, tarımsal sulama 
yapılması amaçlarıyla projeler geliştirmektedir.
Burada ana ve tali dağıtımlarla birlikte komple bir sistem 
projelendirerek, projeye ait sistemler kurmaktadır.

Yurt içinde ve dışında birçok başarılı projeye imza atan Dizayn 
Group, Sudan’ı suya kavuşturan projesiyle UNESCO tarafından 
‘‘Su ve Suyun Yönetimi’’ ödülüne layık görülmüştür. Ödül Töreni, 
Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ‘‘Su Sempozyumu’’ 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu ödülün en önemli özelliği ise 
tarihinde ilk kez özel bir şirkete, Dizayn Group’a verilmiş olmasıdır.

Diğer taraftan Dizayn Group, kuruluşundan bu yana geliştirmiş 
olduğu projeler, ürünler sahip olduğu patentler, kalite belgeleri 
ve diğer tüm çalışmaları ile Dünya Genç Girişimci İşadamı 
Yarışması Türkiye Finali’nde hem Evrensel Katkı Ödülü hem de 
Birincilik Ödülü’nün sahibi olarak yarışmanın Dünya Finali’ne 
katılmaya hak kazanmıştır. Uluslararası bir organizasyon olan ve 
Almanya, İngiltere, Hollanda gibi toplam 12 ülkenin katılımıyla 
Filipinler’de gerçekleşen Dünya Finali’nde Mir Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Mir Mahmutoğulları ülkemizi başarıyla 
temsil etmiş ve Dünya Genç Girişimci İş Adamı Yarışması Büyük 
Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Dizayn Group tarafından başarı ile sürdürülen bir diğer 
proje ‘‘Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücünü Teşvik Ediyoruz’’ 
kampanyasıdır. iLKİ 2002 yılında düzenlenen kampanya ile 
hedeflenen, üretken beyinlerin yurt dışına çıkmasını önlemek ve 
ekonomiye kazandırabilecek projelere destek vermektir.

Sorumluluklarımızı biliyoruz. Dünyanın Dizayn’a ihtiyacı var!

DİZAYN GROUP
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Dünyada ilk kez Dizayn Group’un kullandığı ve bir eşi daha olmayan 
korige sarmal boru mobil üretim sistemi büyük avantajlar sağlıyor. 
Üretim ve özellikle nakliye maliyetlerinden büyük kazançlar 
sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sunan Dizayn Group Mobil 
Üretim Tesisi, sildiği kalemlerle de çevrenin korunmasına da büyük 
katkı sağlıyor.

Daha önce Sivas, Çorum ve Sinop’ta da kullanılan ve 2013 yılı içinde 
Ordu’da kullanımına başlanan bu muazzam teknoloji sayesinde 
yüklenici firmaların gider kalemlerinde büyük düşüş sağlanıyor. 
Özellikle HES-projelerinde büyük çaplı korige sarmal borulara ihtiyaç 
duyuluyor. Mobil Üretim Tesisimiz ile 2,5 m çapa kadar borular yerinde 
üretilebiliyor. Dizayn Group’un yerinde üretim teknolojisi sayesinde 
nakliye masrafı büyük oranda ortadan kalkıyor ve proje maliyetinde 
büyük bir düşüş sağlanıyor.

Mobil Üretim Tesis ile Dizayn Group’un proje sahiplerine ve 
yüklenicilerine sağladığı önemli avantajlardan biri de montaj 
maliyetlerindeki düşüş olarak ortaya çıkıyor.  Nakliye zorunluluklarından 
dolayı en fazla 10 metre uzunlukta üretilebilen korige sarmal borular, 
Dizayn Group Mobil Üretim teknolojisi ile 100 metre uzunluğa kadar 
üretilebiliyor. Bu sayede montaj masrafları önemli miktarda azalıyor.

Bu ürünlerin nakliyesi sırasında fire verme ihtimalleri de var. Yerinde 
üretim ile bu risk de ortadan kaldırılmış oluyor. Onlarca tırın 
yüklenmesi ve boşaltılması için gerekli yüzlerce saatlik zamandan da 
tasarruf edilmiş oluyor.

Bu tür projelerde tasarrufu sağlanan önemli bir gider kalemi de dışa 
bağımlı olduğumuz petrol ürünlerinin daha az kullanılmasıdır. Onlarca 
adet tırın yüzlerce km!lik yolda harcayacağı tonlarca litre mazottan 
hem ülke ekonomisi hem de proje maliyetleri adına tasarruf ediliyor. 
Ayrıca, bu tırların yollara çıkması engellenerek hem oluşturacakları 
trafik hem de bu tırların seyahati sırasında havaya zehirli egzoz 
gazlarının salınımı önleniyor.

Odağındaki insana hizmet anlayışı ile sektöründe sürekli olarak 
yeniliklere imza atan Dizayn Group, Mobil üretim teknolojisi 
sayesinde hem proje sahiplerine hem de çevreye büyük katkı sağlıyor. 
Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan Dizayn Group Mobil 
Üretim teknolojisi, birçok projede hem işverenin hem de yüklenici 
firmanın elini güçlendiriyor. Çevrenin korunmasına sağladığı katkı ile 
de önemini katlayan Dizayn Group Mobil Üretim Tesisi ile geleceği 
üretiyor.
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