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Geçmişten Günümüze...





HAKKIMIZDA

Çelik konstrüksiyon alanında tasarım, imalat, montaj ve

mühendislik yapmak üzere 2020 yılında kurulan ARISAN YAPISAL

ÇELİK A.Ş. Kocaeli’nin Körfez İlçesindeki fabrikada faaliyetlerini

sürdürmektedir.

Genç ve dinamik kadrosu ile ARISAN YAPISAL ÇELİK A.Ş. çelik

yapılar konusunda üretim yapmasının yanı sıra anatar teslimi 

sanayi tesisi kurma ve taahhüt işlerinde de hizmetlerini

yürütmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize ve işimize odaklanmak,

Süreç ve analizimizi sürekli iyileştirmek,

Tasarruf, verimlilik ve maliyeti bütün işlerimizde dikkate alarak,

karlılığımızı arttırmak.

İşletmemizin sürekli gelişme ve müşteri memnuniyeti felsefesi

çerçevesinde oluşturulmuş Kalite Politikası doğrultusunda,

müşteri gerekliliklerini ve isteklerini en kısa sürede 

karşılayabilmek için, müşteri ile en iyi diyalog kurmayı amaç

edinmiştir.



FAALİYET ALANLARIMIZ

Çelik yapıların projelendirilmesi,

Sanayi tesislerinin, otellerin ve hipermarketlerin çelik konstrüksiyon imalat ve

montajları, baraj inşaatlarının çelik konstrüksiyon imalat ve mekanik aksam

montajları,

Baraj eğri yüzeyi beton kaplama finişeri tasarım ve imalatı,

Çimento fabrikaları çelik imalatları,

Enerji santralleri için çelik yapı ve gaz kanalları imalatları,

Çelik köprü ve yaya üst geçit imalatları,

Yakıt ve su tankları,

Portal vinç imalataları,



KALİTE BELGELERİMİZ



KALİTE BELGELERİMİZ



KALİTE BELGELERİMİZ



REFERANSLARIMIZ

2021 Yılı Toplam Üretim Tonajımız 8.265 Ton’dur.

Bmc Yardımcı Tesisleri İZMİR

Bmc Teknoloji Tesisleri SAKARYA

Üretim Binası ARISAN TESLİM / IRAK

Tüpraş KIRIKKALE

Çikolata Fabrikası ARISAN TESLİM / CEZAYİR

Garanti Bankası KARTAL / İSTANBUL

Siemens Çelik Platform

Kartonsan

GOSB / KOCAELİ

Makine Platformları

ARISAN TESLİM

Frimpeks Makine Platformları

ERZURUM

Küçükçekmece Pazar Alanı Çelik İşleri

TEKİRDAĞ

Arifiye Tank Palet Çelik İşleri

İSTANBUL

Yılmaz Kimya Yönetim Binası

SAKARYA

Kağıthane Karadeniz Holding

İSTANBUL

Bursa CocaCola Çelik İşleri

İSTANBUL

Hyosung T5 Genişleme Alanı

BURSA

Taşdelen Spor Salonu

TEKİRDAĞ

Renksan Kimyasal Tesis

İSTANBUL

Üretim Binası

TEKİRDAĞ

Varaka Kağıt Fabrikası

İSTANBUL

Evas Tüp Fabrikası

BALIKESİR

ARISAN TESLİM / ÜRDÜNDuba Çelikleri

İSTANBUL















































İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ARISAN YAPISAL ÇELİK, İş Sağlığı ve Güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir

parçası kabul ederek, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmiştir.

ARISAN YAPISAL ÇELİK, çalışanları ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir

çalışma ortamı oluşturmaya ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeye kararlıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, operasyonlarımızın her alanında dikkate alınması gereken

temel bir değerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimiz, şirketimizin her kademesinde

yönetim sistemimizin bir parçasıdır. Kazaların ve mesleki hastalıkların önlenmesi

için üzerine düşeni yapmak yönetimin sorumluluğudur.

Politikamız, tüm personele sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamaktır. Kazaları ve

yaralanmaları önlemek yangın ve benzeri afetleri en kısa zamanda etkisiz hale getirmek

amacıyla yönetim her türlü makul önlemi almayı hedeflemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği için, yönetimimiz bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit

etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sistme aktif olarak

katılımlarını sağlamak, uygulama da ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.
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