




Aras Metal  1995 yılında İstanbul / Kartal'da Ali Rıza ve Özcan ARAZ kardeşler tarafından kurulmuştur. 

Her geçen gün büyüyen portföyü ile bugün Türkiye'nin önde gelen çelik çekme boru ve sac tedarikçisi 

olma yolunda ilerlemektedir. 2006 yılından itibaren ithalata başlamasıyla birlikte toptan satış hizmeti de 

vermeye başlamıştır. Günümüzde perakende satışlarına Kocaeli / Gebze Hasköy'deki tesisinde ve toptan 

satışlarına Kocaeli / Dilovası O.S.B. 4'üncü kısımdaki tesisinde devam etmektedir.

Perakende satış tesisinde; çelik çekme boru kesiminin yanı sıra CNC Oxy-Plazma ile sac kesimi de 

yaparak siz değerli müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ürünlerinin tamamı ithal olduğundan, ürünlerindeki 

ebat çeşitliliği sayesinde; Aras Metal bölgenin en çok tercih edilen firmalarındandır.

Aras Metal perakende satışta olduğu gibi toptan satışta da müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; 

siz müşterilerine tamamı ithal ve sertifikalı EN, DIN, ASTM, GOST, API, GB normlarındaki çelik çekme boru 

ve sac ürünleri ile hızlı teslimat ve istikrarlı fiyat politikası ile hizmet sunmaktadır.

Aradığınız şey hizmette kalite, üründe çeşitlilik ve fiyatta uygunluk ise doğru adrestesiniz.

Aras Metal was founded in 1995 by Ali Rıza and Özcan ARAZ brothers in Kartal, Istanbul. With its growing 

customer portfolio, it aims to be the best seamless steel pipe and steel sheet supplier in Turkey. In 2006, 

it has started importing its own products and hereby has also started to provide wholesale services as well. 

Today, it continues to provide retail service at Koceli/ Gebze Haskoy while it provides wholesale service at 

Kocaeli/ Dilovasi OSB 4th area. On its retail service area, other than providing cutting service for seamless 

steel pipes, it also serves steel sheet cutting service to its valuable customers by using the CNC 

Oxy-Plazma machine. Thanks to the diversity in its products, Aras Metal is one of the most preferred 

companies in the region. Aras Metal aims for the highest customer satisfaction on its wholesale business 

as it does to its retail business and provides fully certificated and exported seamless steel pipe and steel

sheet in EN, DIN, ASTM, GOST, API, GB standards with fast service and affordable prices. If what you are 

seeking for is quality in service, great  diversity in products, and affordability in price; you are at the

right address.

Vizyon:
Aras Metal Türkiye'nin en büyük çelik çekme boru ve diğer çelik mamülleri tedarikçisi olarak,
müşterilerine her zaman olduğu gibi kaliteli ve uygun maliyetli hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Vision:
Aras Metal is aiming to become the biggest seamless steel pipe and other steel products 
suppliers in Turkey while keeping to supply the best quality products with reasonable prices.

Misyon:
Aras Metal profesyonel ekibiyle Türkiye genelinde 7 bölgeye kaliteli  dikişsiz çelik çekme boru ve 
sac mamülleri satışı ve pazarlaması yapmaktadır. Bu vesile ile Aras Metal dünyanın önde gelen 
üreticilerinden  tedarik ettiği ürünleri müşterilerine sunmaktadır.

Mission:
Aras Metal supplies seamless steel pipe and steel sheet to 7 regions in Turkey with its professional
team. Hereby, Aras Metal supplies its products by cooperating with some of the best producers in
the market. 
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