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30 Yıllık Tecrübenin eseri



Firmamız, ülkemizin önemli büyük kuruluşlarında;

(TOKAR,ENKA,GÜRİŞ A.Ş. vb.) yurt içi ve yurt dışı 

şantiyelerinde  yöneticilik yapmış yaklaşık 30 yıllık bir 

şantiye tecrübesine sahip, Erol ERKILINÇ tarafından 

kurulmuştur. Müşterilerimizin orta ve büyük ölçekli 

projelerine yanıt verebilmektedir. 

Firmamızın yeni kurulmasına karşın, firma kurucu-

larımız ve firma çalışanlarımızın engin tecrübeleri ile  

kısa sürede otomotiv, tekstil ve enerji sanayisinde 

önemli projelerin üstesinden gelip, sektörde seçkin 

bir noktaya gelmiştir.

GKB olarak vermiş olduğumuz hizmet ve kalitenin 

yeterliliğini ve kalitesini müşterilerimize yansıtmak, 

minimum hata, düşük maliyet ve sonucunda müşteri 

memnuniyeti anlayışını belgelemek için, “ISO 

9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve OHSAS 

18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” yönetim 

sistemimize entegre ederek, kısa süre içerisinde 

ürün ve hizmet belgelendirmesini yapmıştır.

Bu kalite ve iş güvenliği maddelerinin en ince noktasını uygulamamıza alarak, değerli müşterilerimize 

daha GÜVENLİ, KALİTE ve BAŞARILI hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.



Hizmet Alanlarımız

Tüm Endüstriyel Tesisatlar

Füzyon ve Alın Kaynaklı polietilen boru montajı

Mekanik demontaj ve montaj işleri

Makina montaj ve makina bakım

Çelik imalat ve montaj işleri

Endüstriyel malzeme taşıma ambalajları tasarım ve imalatı

Endüstriyel raf ve taşıma sistemleri

Anahtar teslimi endüstriyel tesisler montajı işleri

Havalandırma

İzolasyon



İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yürürlükteki "İş Sağlığı ve Güvenliği" mevzuat ve 

yönetmeliklerini yerine getirmek,“İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi” şartlarına uygun

çalışmak,

Müşterilerimizin yasal ve diğer gerekliliklerini 

yerine getirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları  çerçevesinde 

düzeltici/önleyici kontrol ve önlem faaliyetlerinin 

alınması ve koruyucu ekipmanların kullanımını 

sağlamak,

Çalışanlarının "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilincinin 

geliştirilmesi için, periyodik olarak eğitim faaliyetle-

ri gerçekleştirmek,

İş güvenliği hedeflerine uymak, riskleri önlemek, 

çalışma şartlarını iyileştirmek, iş kazaları ve 

meslek hastalıklarını önlemek,

"İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve 

kararlılıkla takip etmek,

Çevreye ve doğaya saygıyı esas almak.



Kalite Anlayışımız

    Çelik konstrüksiyon, tesisat, makina taahhüt hizmetleri 
sektöründe, hızlı çözüm üreten ve yenilikçi anlayış ile taah-
hütlerimizi zamanında, eksiksiz ve en uygun maliyetlerle 
gerçekleştirmek suretiyle en çok tercih edilen kuruluş 
olmak,

     Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçile-
rimiz ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerden 
yararlanan tüm ilgili tarafların sağlık ve güvenli-
ğini güvence altında tutmak,

     Yürürlükteki yasal ve düzenleyici şartları ve müşterileri-
mizin yasal ve düzenleyici şartlarını yerine getirmek,

      Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve Kalite Yöne-
tim Sistemimizin etkinliğini, ekip çalışması bilinci ile sürekli 
iyileştirmek,

  Üretim ve hizmette; GKB olarak “Güven, 
Kalite ve Başarı” ilkesi ile müşterilerimizin 
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutmak,



Misyonumuz
Güvenilir ve kusursuz hizmetten ödün verme-

yen çalışanlarımızla, adımıza yakışır kaliteli 

ürünler sunmak, müşteri gereksinimleri ile 

beklentilerinin karşılanmasını sağlamak, 

hizmette kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak, 

müşteri için ekonomik üstünlükleri olan ürünle-

ri üretmek, projelerimizde kusursuz hizmet 

vermek, yenilikçi düşüncelerimizle alanımızda 

önder olmak, müşteri memnuniyeti odaklı 

olmak, faaliyet alanımızda liderliği yakalamak, 

teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kullanmak, 

dengeli ve karlı bir büyüme elde etmek, çalışan-

larının gurur ve çalışmaktan mutluluk duyduğu 

bir firma olmaktır.

Vizyonumuz
Tecrübeyi dinamizm ile birleştirmek, işlerini 

temiz, itinalı ve zamanında yapmak, müşteri 

memnuniyetiyle birlikte öncü bir marka olmak.





OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş

ECZACIBAŞI HOLDİNG-VİTRA YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş

FORD OTOSAN A.Ş

BİS ENERJİ ELEKTİRİK ÜRETİM A.Ş

YAZAKİ OTOMOTİV A.Ş

YAZAKİ WİRİNG OTOMOTİV A.Ş

GEMLİK GÜBRE YILPORT A.Ş

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA A.Ş

OTOTRİM PANEL SANAYİ A.Ş

TRİGO ORTAK ÇÖZÜM A.Ş

PARTNER CRS. A.Ş

RUDOLF DURANER KİMYEVİ A.Ş

BORÇELİK ÇELİK SANAYİ A.Ş

ÖZEL CİHANGİR HASTANESİ

MM NURTEKS TEKSTİL SANAYİ A.Ş

Referanslarımız
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Merkez
NOSAB Dokumacılar Sitesi 101. Sk.
No:47 Nilüfer / BURSA 

Pbx: (224) 411 19 82
Gsm: (530) 843 98 37
Faks: (224) 411 19 83
e-posta: info@gkbltd.com
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