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1992 yılında Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesinde 
40 m2 alanda kurulan POLAT METAL İNŞ.İTH.İHR.-
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2000 yılında İkitelli OSB’de 200 m2 
yerinde üretimine devam etmiştir. 2010 yılında Dilova-
sı Org.San. Bölgesine taşınan firma, siz değerli müşte-
rilerimize daha iyi hizmet vermek adına 2016 yılında 
yeni yerinde 3500 m2 kapalı alan ve 2500 m2 açık 
alanla toplam 6000 m2 alanda yeni makine parkuru 
ile birlikte aylık 750 ton alaşımlı alüminyum külçe 
üretimi yapmaya devam etmektedir.
Kuruluşundan bu yana benimsediği kalite ve hizmet 
ilkesinden ödün vermeyen firmamız iç piyasada 
kendisini kanıtlamış ve 2009 yılında ISO 9001-2008 
Kalite Belgesi ile kaliteye verdiği önemi tescillemiş-
tir.2018 yılında ISO 9001-2015 Kalite Belgesi alarak 
kalitesini bir üst düzeye taşımıştır.
İstikrarlı ve emin adımlarla büyüyen firmamız yine 
müşteri odaklı üretim anlayışı , kalite bilinci ve ürettiği 
ürünler ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak 
ve müşterilerimizin beklentilerini teknik ve ticari 
anlamda tam olarak karşılamaya devam etmektedir.

POLAT METAL İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. was 
established in 1992 in Bayrampaşa Yellow Casting Site 
in 40 m2 area. In 2000, it continued its production in 
200 m2 on-site in ikitelli osb. In 2010, he founded 
dilovası org.san. moved to the region, in order to 
provide better service to our valued customers in 2016 
3500 m2 closed area and 2500 m2 open area with a 
total of 6000 m2 area new machine park continues to 
produce 750 tons of alloyed aluminum ingots monthly.
Since its establishment, our company has not 
compromised on the principle of quality and service, 
our company has proven itself in the domestic market 
and in 2009 with ISO 9001-2008 quality certificate, the 
importance given to the quality of ISO 9001-2015 
quality certificate.
Our firm, which grows steadily and confidently, 
continues to provide customer satisfaction with its 
customer-oriented production concept, quality 
awareness and the products it produces, and continues 
to fully meet the expectations of our customers in 
technical and commercial terms.

HAKKIMIZDA ABOUT US



Amacımız;
• Müşteri ile odaklı çalışarak zamanında ve kaliteli 
ürün sunmak.
• Birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşmasını 
sağlayacak şekilde çalısarak, müşterilerimizin
3-A yönetimi hakkında memnuniyetine sağlamak.
• Tüketiciler tarafından tercih edilen ve müşterilerin 
memnuniyetini sağlamış,
• Çevresine duyarı ve kurallara saygılı
• Referans olarak gösterilen bir şirket olmaktır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için
benimsediğimiz temel ilkeler;
• Müşterilerine hizmet kalitesi ile birlikte değerlen-
dirildiğinde rekabetçi ürünler sunmak, ,
• Satış öncesi ve sonra hizmette hızlı olmak
• Daima ulaşabilir olmak
• Her zaman en iyiyi sunabilmek için yaratıcı ve 
yenilikçi düşünmek
• En son teknolojiyi kullanmak ve böylece güven 
duyulan bir şirket olmaktır.

Our aim;
• To provide timely and high quality products by wor-
king with the customer.
• Working together to achieve common goals,
3-A management to ensure satisfaction about.
• Satisfied by consumers and satisfied customers,
• Respects the environment and respects the rules
• To be a company shown as a reference.
To achieve these goals
the basic principles we adopt;
• To provide competitive products when evaluated 
together with their service quality,
• Being fast before and after sales
• Always be able to reach
• Always think creative and innovative to o�er the best
• To use the latest technology and thus become a trus-
ted company.
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KALİTE
POLİTİKAMIZ

OUR QUALITY
POLICY

Şirketimiz Türkiye’de döküm teknolojisi ile Alüminyum 
külçe imalatı yapan tesis olup, Ülkemiz ve Dünya stan-
dartlarına uygun ürün yapmak amacıyla;

•   Müşterilerimize Kalite + Maliyet + Teslimat konusunda 
İstediklerini   planlı bir üretimle zamanında uygun ölçü-
lerde vermek.    
• İç ve dış rekabet koşullarını gözeterek, maliyetlerin en 
düşük seviyelerde tutulmalarını sağlamak.
• Müşterilerimize üretimimiz hakkında bilgi vermek.
• Takım ruhunu ön planda tutmak için bireyin sorumlulu-
ğunun Sadece kendi işiyle sınırlı olmadığı, herkesin 
sapmalara ve olumsuzluklara müdahale ettiği ekip çalış-
masını yaymak.
• Kalite Yönetim Sistemindeki süreç parametre hedefle-
rine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli iyileştirme çalış-
malarını yapmak.
• Bu hedeflerimize ulaşırken; İnsan ve çevre sağlığı ile 
ilgili alınması zorunlu her önlemi almak.

Our company is engaged in manufacturing facilities 
Aluminum ingots by casting technology in Turkey, in 
order to make products according to our country and 
world standards;

• Quality, cost and delivery to our customers.
• Ensuring that costs are kept at the lowest levels by 
considering internal and external competition conditions.
• To give information about our production to our custo-
mers.
• To disseminate teamwork, where the responsibility of 
the individual is not limited to his or her own work, and 
that everyone intervenes in deviations and negatives.
• To carry out the necessary improvements to achieve 
and improve the process parameter objectives in the 
Quality Management System.
• While achieving these goals; To take every necessary 
precautionary measures regarding human and environ-
mental health.
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KALİTE
DEKLARASYONU

QUALITY
DECLARATION

POLAT METAL her zaman müşteri beklentilerine 
uygun performans sağlamayı, kalite hedeflerine 
ulaşmak için TS EN ISO 9001:2015 gereklilikleri 
ile uyum içinde olan. Kalite Yönetim Sistemini 
oluşturmayı, Herkesin katılımını sağlayarak 
sürekli gelişme ve iyileşme sağlamayı,
Tanımlanmış ve uygulanan kalite yönetim sistem 
modeline bağlı kalmayı, sorumluluklarını yerine 
getirmek için gerekli kaynakları tahsis etmeyi, 
taahhüt eder.

POLAT METAL is always in compliance 
with the requirements of TS EN ISO 9001: 
2015 to achieve the quality targets and to 
ensure the performance according to 
customer expectations. Establishing a 
Quality Management System, ensuring 
continuous participation and improve-
ment by ensuring everyone's participati-
on, To be committed to the defined and 
implemented quality management system 
model, to commit the necessary resources 
to fulfill its responsibilities.
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MİSYONUMUZ;
Döküm, Demir Çelik ve Alüminyum 
döküm firmaların ihtiyaçlarını karşılar-
ken global bir bakış açısıyla, en üst 
düzeyde ve kalitede ürünlerini 
sunmayı hedefleyerek, yurtiçi ve yurt-
dışı tüm dünyada müşteri memnuni-
yetini sağlamak. Ülke odaklı çalışmak 
suretiyle ekonomik ve bölge koşulları-
nı göz önünde bulundurarak müşteri 
memnuniyetlerini en üst düzeyde 
tutmak.

VİZYONUMUZ;
Döküm, Demir Çelik ve Alüminyum 
Endüstrilerine ait yurt içi ve yurtdışı 
müşterilerimizin hammadde ihtiyacını 
sağlayan firmalar içerisinde “ EN İYİ 
VE EN ÇOK TERCİH EDİLEN” firma 
olmak.

OUR MISSION;
Casting, Iron and Steel and Aluminum 
casting companies to meet the needs 
of a global perspective, with the 
highest level and quality products by 
targeting to provide, domestic and 
abroad to provide customer satisfac-
tion all over the world. To keep the 
customer satisfaction at the highest 
level by considering the economic 
and regional conditions by focusing 
on the country.

OUR VISION;
as the ve best and most preferred 
”company among the companies that 
provide the raw material needs of our 
domestic and international customers 
belonging to the casting, iron steel 
and aluminum industries.
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ÇEVRE
POLİTİKASI

ENVIRONMENT
POLICY

Polat Metal, çevreye faydalı, tekrar işlenebi-
len ve geri kazanılabilen üretim sürecinde, 
çevresel farkındalık ve çevre koruma kriterle-
rini tüm proses ve faaliyetlerine uygulayarak 
aşağıdaki çevre politikasını benimsemiş 
bulunmaktadır;
• Çevre kanunları, yönetmelik ve ilgili hüküm-
lere uymak,
• Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği 
önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirge-
mek, atıklarımızı kontrol altında tutmak, geri 
kazanımı özendirmek,
• Enerji, hammadde ve doğal kaynak tüketi-
mini kontrol altında tutarak verimli kullanıl-
masını sağlayamak,

Polat Metal adopts the following environ-
mental policy by applying environmental 
awareness and environmental protection 
criteria to all processes and activities in the 
production process that can be recycled and 
recycled;
• Comply with environmental laws, regulati-
ons and relevant provisions,
• To minimize industrial pollution in all our 
activities, to minimize pollution at the 
source, to keep our wastes under control, to 
encourage recovery,
• To ensure e�icient use of energy, raw mate-
rial and natural resources by controlling their 
consumption,
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ALUMINUM SCRAP SELECTION

ALÜMİNYUM
HURDA SEÇİMİ

ALÜMİNYUM
ERGİTME
ALUMINUM MELTING

ALÜMİNYUM DÖKÜM
KONVEYÖRÜ
ALUMINUM CASTING CONVEYOR

ALÜMİNYUM KÜLÇE
ALUMİNUM INGOT

SEVKİYAT VE
PAKETLEME
SHIPPING AND PACKAGING



HAMMADDE
HAZIRLAMA
RAW MATERIALS
PREPARATION



Çeşitli kalitedeki alüminyum hurdaları döküm 
sahasında uzman ekibimiz tarafından ayıklama 
işlemine tabi tutulur. Yüksek teknolojiye sahip 
hattımızda ergitmek üzere hammaddelerimiz 
balya ve biriketlenerek sarja hazır hale getirilir.

Aluminum grade of various quality is 
subjected to sorting process by our expert 
team in the casting area. In order to melt in 
our high-tech line, our raw materials are 
prepared by bale and blanket.

HAMMADDE
HAZIRLAMA
RAW MATERIALS
PREPARATION

Hammadde Hazırlama / Raw Materials Preparation 
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Ergitlemeye hazırlanan hammaddeler 
yüksek teknolojiye sahip revenber ve döner 
ocağımızda ergitilip istenilen normlarda 
alaşımlandırma işlemine tâbi tutulur.

The raw materials prepared for melting are 
melted in our high-tech revenge and rotary 
furnace and subjected to the alloying 
process in desired norms.

ERGİTME
TEKNOLOJİSİ

Ergitme Teknolojisi / Melting Technology

MELTING TECHNOLOGY
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DÖKÜM
TEKNOLOJİSİ
 



Döküm Teknolojisi / Casting Technology

DÖKÜM
TEKNOLOJİSİ
CASTING TECHNOLOGY

Bekleme ocaklarında müşterilerimizin istekleri 
doğrultusunda istenen analizlere göre alaşımlan-
dırma işlemi için gerekli olan maddeler eklenir.
İstenen analiz değerleri sağlandığı zaman döküme 
geçilmeden önce ocakların gaz alma ( azot yöntemi) 
işlemi yapılır ve filtrasyondan geçirilen sıvı metal 
döküme başlanır.

In the waiting quarries, according to the requests of 
our customers, the items required for the alloying 
process are added.
When the desired analysis values are achieved, the 
gas is subjected to degassing (nitrogen method) 
before casting and the liquid metal poured through 
the filtration is started.
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Kalite Kontrol / Qualıty Control
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KALİTE
KONTROL
QUALITY CONTROL

POLAT METAL’in temel hedefi, üretimdeki en 
yeni teknolojileri kullanarak yıllardır tesis ettiği 
müşteri memnuniyetini artırmaktır. Her bir 
döküm, firmamızın gelişmiş kalite kontrol ekip-
manları mühendislerimiz aracılıgıyla donatıl-
mış labaratuarda titizlikle test edilir.

The main objective of POLAT METAL is to 
increase the customer satisfaction that it has 
established for many years by using the latest 
technologies in production. Each cast is 
rigorously tested in our laboratory, which is 
equipped with advanced quality control 
equipment by our engineers.



PAKETLEME VE
SEVKİYAT
PACKAGING AND
SHIPPING



PAKETLEME VE
SEVKİYAT
PACKAGING AND
SHIPPING

Paketleme ve Sevkiyat / Packaging and Shipping
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Alüminyum Külçeler ortalama 6-7 kg aralığında 
üretilir. Ortalama balya ağırlığı 650-700 kg 
aralığındadır. Müşterilerimizin isteği üzerine sevk 
e hazır hale getirilir. Firmamız hammadde 
hazırlama ve üretim safhalarındaki hassasiyetini, 
ürettiği ürünü müşterilerine arzı konusunda da 
sergileyerek sevkiyatını doğru ve zamanında 
gerçekleştir

Aluminum Ingots are produced in an average 
range of 6-7 kg. The average bale weight is in the 
range of 650-700 kg. At the request of our custo-
mers, shipped e is made ready. Our company 
demonstrates the sensitivity of raw material 
preparation and production stages, supplying the 
product it produces to its customers and making 
the shipment accurate and timely.








