
HAZ METAL MANUFACTURES 
IN ACCORDANCE WITH 
INTERNATIONAL STANDARDS

HAZ METAL, ULUSLARARASI 
STANDARTLARA UYGUN 
ÜRETIM YAPIYOR

The goal of HAZ Metal is to become one of the 
“Worldwide Brand” by globally advertising and 
marketing the systems and products they develop 
in accordance with industry standards.

HAZ Metal’in hedefi, sektör standartlarına 
uygun olarak geliştirdiği sistemleri ve ürünleri, 
dünyanın her yerinde tanıtıp pazarlayarak bir 
“Dünya Markası” olmaktır.

HAZ METAL Türkiye’nin güneyinde bulunan İsken-
derun’da, kendi mülkiyetindeki 17 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde yer alır. Şirket, doğal taş montajına yöne-
lik paslanmaz çelik tespit sistemlerinin ve inşaat yapı-
mında kullanılan çeşitli ürünlerin tasarımı ve üretimi 
alanında hizmet verir. HAZ Metal’in birincil amacı, müş-
terilerine ihtiyaçları için en uygun olan tespit sistemleri-
nin seçimi konusunda destek olup tavsiyede bulunmak 
ve onlara kaliteli üretim sunup zamanında teslimatlarla 
tedarikte bulunmaktır.

HAZ Metal kendini müşterilerine kullanımı kolay, 
emniyetli ve ekonomik tespit sistemleri temin etmeye 
adamıştır. HAZ Metal bu prensip doğrultusunda ulus-
lararası standartlara uygun tespit sistemleri tasarlayıp 
üretmek için bir teknik departman tertip etmiştir. HAZ 
Metal’in Türkiye’de ve yabancı ülkelerdeki şubelerde ça-
lışan 250’den fazla çalışanı vardır. Türkiye’nin İstanbul 
ilindeki satış ofisinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, 
Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Katar, Mısır ve Singa-
pur’da da HAZ şubeleri mevcuttur. HAZ Metal bu şube-
leri sayesinde yerel ihtiyaçlara daha iyi hizmet vermeyi 
amaçlamaktadır.

HAZ METAL is located in Iskenderun, in the south-
ern part of Turkey, based in the company owned property, 
with an area of 17.000 square meters. The company pro-
vides services in the design and production of stainless 
steel fixing systems for natural stone installation and a va-
riety of products used in construction. The company’s ob-
jective is to assist and advise its clients in choosing in the 
most suitable fixing systems for their requirements and to 
provide them with quality production and supply with time-
ly deliveries.

HAZ Metal has dedicated itself to supplying its clients 
with easy to use, secure and economical fixing systems. 
Along with this principle, HAZ Metal has organized a tech-
nical department to design and produce fixing systems 
in accordance with international standards.HAZ Metal 
has 250 employees working both in Turkey and in foreign 
branches. Along with a sales office in Istanbul, Turkey, 
there are HAZ branches in the United Arab Emirates, Ger-
many, the United Kingdom, Russia, Qatar, Egypt and Sin-
gapore. With this network, HAZ Metal reaches out clos-
er to their clients, to provide better services to meet local 
requirements.

Firma Adı : HAZ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YKB : Abit Yeşilkaya

Genel Müdür : H. Gökhan Eren

Sektörler : İnşaat

İhracat Ürünleri : Doğal taş bağlantı elemanları, prekast profiller,  
ray destek sistemleri, tuğla destek ankrajları

Yurt Dışı 
Temsilcilikleri

: BAE, Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Katar,  
Mısır ve Singapur

E-mail : info@hazmetal.com

Telefon : +90 (326) 626 20 50

Faks : +90 (326) 626 20 45

Web : www.hazmetal.com

Adres : Akçay San. Bölgesi Şehit Er Ali Çıracı Cad. 
No:10 İskenderun / Hatay

Company Name : HAZ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Chairman : Abit Yeşilkaya

General Manager : H. Gökhan Eren

Sectors : Construction

Exported Products : Natural stone fixing systems, cast in channel, 
channel support systems, brickwork support 
systems

Foreign 
Representatives

: UAE, Germany, United Kingdom, Russia, Qatar, 
Egypt, Singapore

E-mail : info@hazmetal.com

Phone : +90 (326) 626 20 50

Fax : +90 (326) 626 20 45

Web : www.hazmetal.com

Address : Akçay San. Bölgesi Şehit Er Ali Çıracı Cad. 
No:10 İskenderun / Hatay
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