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Proje Odaklı
Yurtiçi & Yurtdışı
Entegre Çözümler

Tasarımdan projelendirmeye, projelendirmeden
imalata, imalattan montaja ve çelik konstrüksiyona
kadar bütün aşamalar için her zaman yanınızdayız...

© Kardemir - İzmir
Çubuk Haddehane Montajı #165009

KESKİN ENDÜSTRİ
MAKİNA İMALAT MONTAJ BAKIM TAAHHÜT

HİZMETLERİMİZ
# Çelik Konstrüksiyon
# Montaj & Demontaj
# İmalat Hizmetleri
# Bakım & Onarım
# Boru Montaj & İmalat
# Taahhüt Hizmetleri

Keskin Endüstri San. ve Tic. Ltd.Şti. tecrübeli ve
deneyimli çalışanları, bilgi birikimi ve yenilikçi şirket
kültürüyle; imalat, komple montaj, demontaj, çelik konstrüksiyon, bakım/onarım, modernizasyon,
mühendislik ve devreye alma hizmetlerini kısa sürede, kaliteli ve en ekonomik yolla gerçekleştirmeyi
amaç edinmiştir.
Keskin Endüstri olarak, müşterilerimizin proje gerekliliklerine uygun beklentilerini karşılarken, çevreye
ve insana duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün
vermeden, iş ortakları ve müşterilerine katma değer
katarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda,
yenilikçi, akılcı ve duyarlı bir şekilde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Ofis: Aycity İş Merkezi No:30 Kat:2 Ofis No: 42
Kdz.Ereğli / Zonguldak

Fabrika: Belen Yeni Mah. 1 No’lu Sanayi Cad. A Blok No: 26
Kdz.Ereğli / Zonguldak
0 535 688 92 26
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VİZYON & MİSYON
VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Müşteri gereklerine uygun, emniyetli, kaliteli, ekonomik ve ihtiyaca cevap veren çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla sistemli ve prensipli
bir şekilde çalışmaya ve müşterilerimizin
portföyüne değer katmaya devam ediyoruz.

Ülkemizde alanında yenilikçi şirketlerinden
biri olarak en değerli misyonumuz müşteri
memnuniyetini en üst seviyede tutarak, kalite standartlarına uygun hizmetler vermektir.
Çevreye ve insana duyarlı, yenilikçi, katılımcı
ekibimiz sayesinde teknolojideki gelişimleri
takip etmeyi ilke ediniyoruz.

Kendi sektöründe faaliyet gösteren lider firmalar arasında yer almaya ve ülkemizi ülke
çapında en iyi ve değerli şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Mühendislik, şartname
ve gerekliliklere uyarak akılcı ve yenilikçi
çözümler sunmaya odaklanıyoruz

Danielli Mubea Roll Bonding Hat Montajı
İstanbul

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun olarak çalışmaya önem
veriyoruz. Mühendislik ve proje yönetimi
alanlarına katkıda bulunmaya ve çağdaş teknolojiden yararlanarak yenilikçi çözümler
sunmayı amaçlıyoruz.

İçdaş TAV Fırını Kurulumu
Ankara

KALİTE POLİTİKALARI
KALİTE POLİTİKAMIZ
İSG POLİTİKAMIZ
Faaliyet gösterdiğimiz tüm projelerde öncelikli amacımız iş sağlığı ve güvenliğine dair
tüm riskleri analiz ederek, oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla öncelikle çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden
etkilenebilecek insanların güvenliğini ve
sağlığını korumayı ve tehlikeleri ortadan
kaldırmayı taahhüt ediyoruz.
İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak, çalışanlarımıza gerekli eğitimi vererek
yer aldığımız çalışmalarda gerekli tedbirleri
ve güvenliği alıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini öncelikli çalışanlarımızın ve çevredeki
insanların güvenliğini ve sağlığını gözeterek
emniyetli bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz.
Hiçbir gerekçenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ertelenmesini engellemeyeceğinin bilinciyle hareket ederek, çalışanlarımızı
korumayı öncelik olarak belirliyoruz.

Kendi sektörümüzde ülkemize değer katmak
için kalite politikamızdan asla taviz vermiyoruz. Bu anlamda gerek şirket politikalarımız
doğrultusunda gerek çalışanlarımızla her
daim güvenilirlik, dürüstlük ilkesiyle hareket
ediyoruz.
Kaliteli malzemeler kullanarak geleceğe
sağlam temeller atmaya, kalite standartlarına ve teknolojiye uygun projeler çıkartmaya
özel özen gösteriyoruz. Teknik şartnamelere,
idari ve mevzuat şartlarına uygun bir şekilde çalışıyoruz. Projelendirmeden montaja
kadar tüm çalışmalarımızda hassas çalışarak
ekonomik, güvenli, çevreye ve insana son
derece duyarlı işlere imza atıyoruz.
Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek
müşteri memnuniyetini sağlamaya ve kalite standartlarına uygun projeler yapmaya
devam ediyoruz. Birlikte çalıştığımız ortaklarımıza katkı sağlıyor ve marka değerimizi
korumayı amaçlıyoruz

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Toplumun çevre bilincini geliştirmek ve
artırmak için gerek çalışanlarımızın gerek
sosyal paydaşlarımızın ve tedarikçilerimizin bilinçlendirilmesini ve teşvik edilmesini
sağlıyoruz. Ekolojik dengeye herhangi bir
şekilde zarar vermeden yeni nesillere iyi bir
gelecek sunmak adına tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı bir şekilde çalışıyoruz.
İmalat ve diğer tüm çalışmalarımızda gerek ürün ömrünü, gerekse yaşam standartlarını dikkate alarak doğaya ve çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz.
Çevre politikamız gereğince çalışanlarımıza
gerekli eğitimleri vererek ortak sorumluluk bilinci geliştiriyoruz. Bu amaçla çevreye
duyarlı projelerde etkin rol oynamalarını
sağlıyoruz. Yürürlükte yer alan Çevre ve İSG
mevzuatlarına uyarak yasal yükümlülükleri
yerine getiriyoruz. Aynı şekilde üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarını gözeterek kalite ve çevre politikamızdan taviz vermeden
yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.

SEYİTÖMER MONTAJ & İMALAT
ÇELİKLER HOLDİNG

© Gaz Kanalları Duct İmalatı ve Montajları
#Seyitömer

© Duct İmalat & Montaj & Revizyon İşleri
#Seyitömer

© Baca Susturucu & Montaj İşleri
#Seyitömer

© Baca Susturucu ve Çelik Montaj İşleri
#Seyitömer

© Duck İmalatı ve Montaj İşleri
#Seyitömer

© Hava Kanalları İmalat & Montaj
#Seyitömer

İ Ç D A Ş İ M A L AT & M O N TA J
İ ÇDA Ş Çe l i k En e r j i , Te r s a n e ve U l a ş ı m S a n ay i A . Ş.

© Baca İmalat & Montaj İşleri
#İÇDAŞ

© Çubuk Haddehane Kurulumu
#İÇDAŞ

© Fırın Montajı
#İÇDAŞ

© TAV Fırını Kurulumu
#İÇDAŞ

© Soğutma Platformu Kurulum & Montajı
#İÇDAŞ

© Soğutma Platformu Montajı
#İÇDAŞ

© Soğutma Fan Montajı
#İÇDAŞ

©Soğutma Ünitesi Yatay Tezgah Montajı
#İÇDAŞ

©Soğutma Platformu Fan Montajı
#İÇDAŞ

K A R D E M İ R İ M A L AT & M O N TA J
K a r a b ü k D e m i r v e Ç e l i k Fa b r i k a l a r ı T. A . Ş .

© Çubuk Haddehane Montajı
#Kardemir - İzmir

© Çubuk Haddehane Montajı
#Kardemir - İzmir

© Soğutma Platformu İmalat & Montaj
#Kardemir - İzmir

© Ray Montajı
#Kardemir

© Kütük Taşlama Hattı Montajı
#Kardemir

© Tav Fırını Borulama & İmalat ve Montajı
#Kardemir-İzmir

ERDEMİR BAKIM & ONARIM
Ere ğli D e mir ve Çe lik Fab r ik aları T. A . Ş.

© Kuvvet Santrali Vana Değişimi
#ERDEMİR

© Kok Fabrikası Revizyon & Bakım
#ERDEMİR

© Kuvvet Santrali Vana Değişimi
#ERDEMİR

E K O M A S B O R U & M O N TA J & B A K I M
Kırklareli EKOMAS

© Kırklareli Fan ve Borulama Montajı
#EKOMAS

Yanma Odası Montajı
#EKOMAS

© Kırklareli Enerji Santrali
#EKOMAS

© Enerji Ekonomizer Revizyon ve Montajı
#EKOMAS

Ekonomizer Montajı
#EKOMAS

© Kırklareli Enerji Baca Montajı
#EKOMAS

ASİL ÇELİK

BOR ÇELİK
© Kaplama & İzolasyon
#Bor Çelik

© ARK Ocağı Montajı
#Asil Çelik
© Kaplama & İzolasyon
#Bor Çelik

© Çubuk Haddehane Soğutma Platformu Montajı
#Asil Çelik

K İ PA Ş

MKE

© Borulama Tank & Platform İmalatı
#KİPAŞ

© Paslanmaz Boru İmalat & Montajı
#KİPAŞ

© Çelikhane Kurulum ve Montajı
#MKE

© Paslanmaz Tank & Borulama
#KİPAŞ

© Platform İmalat & Montajı
#KİPAŞ

© Pota Arabası Montajı
#MKE

© Ön Isıtma Sistem Montajı
#MKE

© Tavan Vinci Montajı
#MKE

LİL A K AĞIT

DANIELLI MUBE A
© Roll Bonding Hat Montajı
#Danielli Mubea

© Kağıt Makinası Paslanmaz Boru, Tank, Hava Kanalı İmalat & Montajı
#Asil Çelik

© Hava Kanalı İmalat & Montajı
#Asil Çelik

© Fan ve Borulama Kurulumu
#Asil Çelik

© Fırın ve Baca Montajı
#Danielli Mubea

© Konveyör Hattı Montaj ve Kurulumu
#AKSA Termik Santral (Bolu)

© Termik Santral Kazan Kurulumu
#ÇAN 2

© Sürekli Döküm Revizyon ve Montajı
#Diler Çelik

© Çelik Konstriksiyon İmalat ve Montajı
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