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ATEŞ MÜLKİYETİDİR. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi için Ateş Çelik bünyesinde tasarım ve geliştirme faaliyeti uygulanmadığından 
“8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi” maddesi hariç diğer tüm maddeler Ateş Çelik’in kapsamı 
dahilindedir. 

Ateş Çelik’te iç ve dış hususlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Rüzgar Enerji Santrali kule, 
jeneratör ve komponentlerinin üretimi faaliyetlerini içeren kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur. 

 
ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Kapsamı 
 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için tüm maddeler Ateş Çelik’in kapsamı dahilindedir ve hariç tutulan madde 
bulunmamaktadır. 
 
Ateş Çelik, Say Reklam bünyesinde 1989 yılından 2006 yılı sonuna kadar Açık Hava Reklamcılığı ürünlerinin çelik 
taşıyıcı bölümlerini üretmiştir. Say Reklam’ın çelik yapı üretim hattı 2007 yılında yeni bir fabrika ile Ateş Çelik adı 
altında üretime başlamıştır. 
 
Ateş Çelik, 2012 yılında Bergama/İzmir’de kurulan yeni fabrikasına taşınmış ve 2013 yılında rüzgar enerji santrallerine 
kule üretimine başlamıştır. 20.000 m²’si kapalı, toplam 160.000 m² alanda kule ve jeneratör üretim faaliyetlerini 
aşağıda görülen yerleşkede  yürütmektedir. Türkiye’de rüzgar kulesi üretimine başlayan 4. şirkettir. Yenilenebilir rüzgar 
enerjisi piyasasında birbirinden farklı gerekliliklere sahip olan olan dünyaca tanınmış şirketlerin yurt içi ve yurt dışı 
taleplerini karşılamakta olan %100 yerli sermayeli bir firmadır. 
 
https://goo.gl/maps/DSnAFFc3ni6WdsWF6 
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ATEŞ MÜLKİYETİDİR. 

2018 yılında Enercon GmbH stratejik ortaklığı ile Türkiye’nin ilk yerli Direct Drive (Doğrudan Tahrikli) Jeneratör’lerini 
üretmek için yatırım yapmıştır. Bu fabrika Kule fabrikası ile aynı yerleşkeyi paylaşıp yaklaşık 11000m²’lik kapalı alanda 
üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Jeneratör fabrikasının ürettiği ürün -sadece Enercon müşterisi için- “Direct Drive 
(Doğrudan Tahrikli) Jeneratör” ’dür. 
 
‘Ateş Çelik’te iç ve dış hususlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ‘Rüzgar enerji santrali kulesi ve 
jeneratörünün üretimi ve montajı, rüzgar enerji santrali türbin aksamları ile kule ve jeneratör komponentlerinin üretimi, 
madencilik, petrol ve enerji sektörüne ait çelik konstrüksiyon ve mekanik ekipmanların imalat ve montajı, anahtar 
teslimi endüstriyel tesislerin çelik konstrüksiyon ekipman ve makinaların imalat ve montajı, açık hava reklamcılığına 
yönelik çelik yapılar, sacdan yapma kaynaklı çelik profiller, kaynaklı tip uzay makas ve standart tip profillerin üretimi, 
hazır projeli modüler çelik binalar, çelik köprüler, prefabrik beton kalıpları ve depolama tankları’ üretim faaliyetlerini 
içeren ve bu üretimi gerçekleştirdiğimiz yerleşkemizi kapsayan çevre yönetim sistemi oluşturulmuştur. 
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.02.2012 tarih ve 310/2408 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsam dışı görüşü 
bulunmaktadır. Faaliyetleri ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği kapsamında Atık Su Deşarjı ve Hava Emisyonu konulu Çevre İzni bulunmaktadır. Üretim faaliyetleri 
sırasında oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması işlemleri firma bünyesinde yapılmakta olup, bu atıkların 
bertaraf işlemleri yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte yapılmaktadır. 
 

TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı 

TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için tüm maddeler Ateş Çelik kapsamı dahilindedir ve 
hariç tutulan madde bulunmamaktadır. 

Bu kapsamda Ateş Çelik’te iç ve dış hususlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Rüzgar Enerji 
Santrali kule, jeneratör ve komponentlerinin üretimi faaliyetlerini içeren ve bu üretimi gerçekleştirdiğimiz yerleşkemizi 
kapsayan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmuştur. 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
gereğince uygunluk yükümlülükleri uygulanmakta ve tüm Ateş Çelik çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma alanı, 
düzeni ve donanımı sağlayarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemektedir. 
 
 

http://www.atescelik.com/

