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VİZYONUMUZ (OUR VISION)
Hızlı, güvenilir ve yaratıcı mühendislik çözümleri sunmak, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla
müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
To provide fast, reliable and creative engineering solutions, to keep the satisfaction of our
customers and business partners at the highest level with our principled and responsible
approach.

HAKKIMIZDA (ABOUT US)
2015 yılında ARKPAN ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ünvanı altında
yapılanan firmamız; mühendislik, elektrik, pano, otomasyon, satış ve pazarlama alanlarında
faaliyet göstermeye başlamıştır.
Sunmuş olduğumuz sistem çözümleri ve hizmetlerimiz; Petrokimya, Demir-Çelik, Maden,
Enerji, Otomotiv, Data Center, Cam, Ticari binalar, Gıda, Tekstil, Endüstriyel tesislerin ve üretim
proseslerin gereksinimlerine cevap vermektedir.
İmalat aşamasında kalite politikamız ile ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları
gerekliliklerini yerine getiren firmamız, Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarında ihracat yaptığı
ülkelerin bir çoğunda kalite ve satış sonrası hizmetleri sayesinde sektörden aldığı güç ve
tecrübe ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini her zaman önde tutmayı
hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ (OUR MISSION)
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümleri sunarak alanında fark ve değer yaratan
öncü firma olmak.
To be the leading company that creates difference and value in its field by offering the most
appropriate solutions to customer needs and expectations.

In 2015, ARKPAN ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. started to operate in
the fields of engineering, electricity, panel, automation, sales and marketing.
Our system solutions and services; It responds to the needs of Petrochemical, Iron-Steel,
Mining, Energy, Automotive, Data Center, Glass, Commercial buildings, Food, Textile, Industrial
facilities and processes.
With our quality policy, our company fulfills the requirements of ISO 9001, ISO 14001 and ISO
45001 standards during the manufacturing phase. We attach importance to product quality
and our after-sales services in Turkey and in the countries we export to in foreign markets.
With the power and experience we get from the sector, it is our goal to always keep quality
and customer satisfaction ahead.
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kalİTE POLİTİKAMIZ
Our Quality Policy

SERTİFİKALARIMIZ
Our Certificates

Kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde
dokümantasyonunu oluşturur, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar,
Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini oluşturmayı hedefler,
Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak amacı güder ve bu
hedeflere ulaşmak için takım ruhu içinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeyi benimser,
Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve
uygular,
Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede
kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini
sürekli yükseltmeyi hedefler,
Katılımcı yönetim anlayışını uygulamayı hedefler.

Creates the documentation of the quality management system in a way that fulfills the
requirements of the ISO 9001:2015 standard, ensures that it is documented and developed,
It aims to create awareness of quality, environment and occupational safety in all employees,
We aim to achieve our quality targets at the highest level of customer satisfaction and adopt
all necessary work in a team spirit to achieve these targets,
Follows and applies technological developments closely in order to reduce costs and
increase profits,
Within the framework of quality systems, it gives importance to teamwork so that all
employees become more competent and aims to continuously increase the quality level,
It aims to implement the participatory management approach.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Human Resources Policy

ÇEVRE POLİTİKASI
Environmental Policy

Firmamız hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak
görmektedir. Bu nedenle gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışanlar yetiştirerek, insan
kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.
Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz kalite ve başarılar ile
Arkpan Elektromekanik Ailesi çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu
gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını
çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.
Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak takım
çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.
Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme
sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak, gelişim ve kariyer
haritalarını birlikte çizerek kendilerini yetkinlikler açısından geliştirmelerine yardımcı olmak
esastır.
Our company sees people as the most important resource in order to reach its goals and be
successful. For this reason, it aims to keep its human resources strong by training employees
with high success potential.
To carry our quality to a higher level together with our Arkpan employees in the sectors we
operate in, and to convey the success of showing human-oriented management at the top
layer of our values to our employees and customers while doing this.
Our aim in this process; is to create an employee profile that uses teamwork, team spirit and
resources efficiently by blending our motivation and experience.
In order to bring our employees to high performance, it is essential to subject them to
effective evaluation systems, to ensure that they receive training, to help them develop
themselves by drawing career maps together.
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Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu
bilincinden hareketle; ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en
aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle,
Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın,
tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda
bulunmak,
Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
Su tüketiminin azaltılmasını sağlamak,
Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak, hedeflerimiz arasındaki en temel
unsurdur.
We are aware that protecting and improving the environment we live in is a part of our
business. We aim to increase the quality of our products and activities by minimizing their
negative impact on the environment. Therefore,
To continuously improve our environmental performance and quality, to contribute to raising
the environmental awareness of our employees, suppliers, customers and society,
To reduce waste rates and to follow their evaluation,
To reduce water consumption,
To ensure the recycling of wastes, is the most important element among our targets.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİkASI
Occupational Health AND Safety
İmalat faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda;
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri ve ilgili standartları karşılamayı,
Tüm çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş
ortamı yaratmayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi çalışmalarına katılım sağlamayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı, benimsiyoruz.

We aim to carry out all stages of our manufacturing activities in a healthy and safe working
environment. In line with these goals;
To use safe equipment and appropriate technologies for a healthy and safe working
environment,
To provide legal obligations and related standards on Occupational Health and Safety,
To create an ergonomic, healthy and safe work environment by making risk assessments with
the participation of all employees,
To contribute to the continuous improvement of Occupational Health and Safety practices,
To create the Occupational Health and Safety culture, we adopt.
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ACTIVITIES

FAALİYETLERİMİZ

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ENGINEERING SERVICES
AG PANO SİSTEMLERİ VE ELEKTROMONTAJI
LV PANEL SYSTEMS AND ASSEMBLY
SERVİS VE BAKIM
SERVICE AND MAINTENANCE
SATIŞ VE PAZARLAMA
SALES AND MARKETING
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MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

ENGINEERING SERVICES

Tesislerinizin ihtiyacına uygun tüm proje ve etüt çalışmaları uygulamaya
yönelik teknik değerlerine uygun olarak titizlikle hazırlanır.
All projects suitable for the needs of your facilities are prepared in accordance
with technical values for implementation.

AG & OG Projelendirme
LV & MV Project Design
Enerji & Güç Kalitesi Çözümleri

(+ Kompanzasyona yönelik çözümler, harmonik ölçümü, şebeke kalitesini
iyileştirmeye yönelik çözümler.)

Energy & Power Quality Solutions

(+ Solutions for compensation, harmonic measurement, solutions for improving network quality.)

Enerji Verimliliği ve Projelendirme

(+ Özellikle endüstriyel tesislerin fan ve pompa uygulamaları, kompresör
uygulamaları, aydınlatma uygulamalarındaki enerji verimliliği çözümleri ve kontrol sistemleri,
yıldız-üçgen enerji tasarrufuna yönelik çözümler.)

Energy Efficiency and Project Planning

(+ Fan and pump applications of industrial facilities, compressor applications, energy efficiency
solutions in lighting applications, control systems, star-delta energy saving solutions .)

HVAC & Fan & Pompa Driver Uygulamaları
HVAC & Fan & Pump Driver Applications
Akıllı Ev ve Bina Otomasyonu Sistemleri
(+ KNX tabanlı sistemlere yönelik çözümler.)

Smart Home and Building Automation Systems
(+ Solutions for KNX-based systems are offered.)
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LV Panel Systems

AG PANO SİSTEMLERİ
PANO MONTAJI
ALÇAK GERİLİM TİP TESTLİ VE FORMLU PANOLAR (2A,2B,3A,3B,4A,4B)
PANEL ASSEMBLY
TYPE-TESTED AND FORMED (2A,2B,3A,3B,4A,4B) PANEL ASSEMBLY IN LOW VOLTAGE PANEL SYSTEMS
ADP, ANA DAĞITIM VE KUVVET DAĞITIM PANOLARI
MDP, MAIN DISTRIBUTION AND POWER DISTRIBUTION PANELS
MCC, MOTOR KONTROL VE KUMANDA PANOLARI
MCC, MOTOR CONTROL AND CONTROL PANELS
KOMPANZASYON VE HARMONİK FİLTRE PANOLARI
COMPENSATION AND HARMONIC FILTER PANELS
JENERATÖR TRANSFER VE SENKRONİZASYON PANOLARI
GENERATOR TRANSFER AND SYNCHRONIZATION PANELS
AC-DC DRIVER PANOLARI
AC-DC DRIVER PANELS
ÇEKMECELİ TİP PANOLAR
DRAWER TYPE PANELS
PLC VE RTU OTOMASYON PANOLARI
PLC AND RTU AUTOMATION PANELS
DCS PROSES OTOMASYONU PANOLARI
DCS PROCESS AUTOMATION PANELS
DDC, AYDINLATMA VE PRİZ PANOLARI
DDC, LIGHTING AND SOCKET PANELS
ŞANTİYE VE SAYAÇ PANOLARI
CONSTRUCTION SITE AND COUNTER PANELS
OEM MAKİNA PANOLARI
OEM MACHINE PANELS
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SERVİS VE BAKIM

Service and Maintenance

AG KOMPANZASYON SİSTEMLERİ
LV COMPENSATION SYSTEMS
AKTİF-REAKTİF-KAPASİTİF ÖLÇÜMLERİ VE TAKİBİ
ACTIVE-REACTIVE-CAPACITIVE MEASUREMENTS
HARMONİK ÖLÇÜMLERİ
HARMONIC MEASUREMENTS
JENERATÖR TRANSFER VE SENKRONİZASYON PANOLARI
GENERATOR TRANSFER AND SYNCHRONIZATION PANELS
AG PANOLARI YILLIK BAKIMI VE ARIZA ONARIMI
LV PANELS ANNUAL MAINTENANCE AND FAULT REPAIR
AG DRIVER BAKIM VE ONARIMLARI
LV DRIVER MAINTENANCE AND REPAIRS
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Sales and Marketing

SATIŞ VE PAZARLAMA
ALÇAK GERİLİM ŞALT ÜRÜNLERİ
LOW VOLTAGE PRODUCTS
ORTA GERİLİM ÜRÜNLERİ
MEDIUM VOLTAGE PRODUCTS
AC-DC SÜRÜCÜLER
AC-DC DRIVES
TİP TESTLİ VE LOKAL PANOLAR
TYPE TESTED AND LOCAL PANELS
PLC & HMI OTOMASYON ÜRÜNLERİ
PLC & HMI AUTOMATION PRODUCTS
PROSES ENSTRÜMANTASYON ÜRÜNLERİ
PROCESS INSTRUMENTATION PRODUCTS
SENSÖRLER VE ALGILAMA ÜRÜNLERİ
SENSORS AND DETECTION PRODUCTS
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MANUFACTURING AREAS

ÜRETİM ALANLARI

Üretim alanlarımız güncel teknolojiye uygun şekilde dizayn edilmiştir.
Verimliliğin arttırılması için tüm ölçüm ve bakım işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.
Our production areas are designed in accordance with the latest technology. All
measurement and maintenance operations are carried out regularly to increase
efficiency.
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TEST AREAS

test alanları

Test alanlarımız ilgili standartlar ve güncel teknolojiler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Montaj işlemi tamamlanan panoların iş güvenliği önlemleri alınarak testleri
yapılmaktadır.
Our test areas have been prepared in line with relevant standards and current
technologies. The panels, whose assembly process is completed, are tested by taking
occupational safety measures.
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copper processing

bakır İŞLEME

Bakır işleme alanında kesme, bükme ve yüksek delme işlemleri yapan makineler
bulunmaktadır. Bu alanda çalışan personellerin, ilgili eğitimler doğrultusunda gerekli
yeterlilikleri karşılamaları gerekmektedir.
In the copper processing area, there are machines that perform cutting, bending and
punching operations. Personnel working in this field must have received relevant
training and meet the qualifications.
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WAREHOUSES

depolar

Satın alması yapılan malzemelerin montaj aşamasına gelene kadar en iyi şekilde
muhafaza edilmesi için oluşturulan alanlardır.
These are the areas created for the best preservation of the purchased materials until
they reach the assembly stage.
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