






1970  yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman 
içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu önce oto LPG tankları üretimine kaydırmış daha sonra ülkemizde ve 
dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve piyasaların taleplerini göz önüne alarak LPG ve CNG yakıt sistemleri üretimine yönelmiştir.
Atiker Metal A.Ş.’nin mensubu olduğu Atiker Şirketler grubu bünyesinde Oto LPG/CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, elektronik, ayakkabı, 
dış ticaret, pazarlama konularında faaliyet gösteren çok sayıda firma yer almaktadır.
 
 Atiker Metal A.Ş., otogaz sistemleri üretim ve pazarlanmasında hızlı bir gelişim süreci yaşayarak bugün  bir dünya markası haline 
gelmiştir. Atiker Metal A.Ş.’nin Konya’da yerleşik 55.000 m2 lik kapalı alana sahip tesislerinde 700 ü aşkın beyaz ve mavi yakalı çalışanı 
ile ürettiği yüksek kaliteli ürünler Türk ve dünya tüketicilerinin kullanımına sunulmaktadır. Teknolojinin en son yeniliklerinin kullanıldığı 
Atiker Metal A.Ş. üretim tesislerinde koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla üretilen ürünlerin %60’ı 5 kıtadaki 40’ı aşkın ülkeye ihraç 
edilmektedir. 

 Atiker Metal A.Ş., işletmeleri bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerini  
etkin biçimde uygulamaktadır. Atiker Metal A.Ş.’nin ürettiği LPG ve CNG otogaz dönüşüm sistemleri dünyanın çeşitli ülkelerden alınan çok 
sayıda kalite belgesine ve homologasyona sahiptir. 

 Türk Patent Enstitüsü, 2009 yılında ATİKER markasını “tanınmış marka” olarak kabul etmiş, bu karar doğrultusunda ATİKER markası 
Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi kapsamında anlaşmaya taraf olan 196 ülkede sadece tescil edildiği değil, tescil edilmediği tüm 
sınıflarda da  tescil şartı aranmaksızın koruma altına alınmıştır. 

 Atiker Metal A.Ş., son yıllardaki yeni ürün geliştirme, yeni teknoloji geliştirme, kapasite artırma çalışmalarının sonucunda üretim 
kapasitesini geometrik olarak büyütmüş, üretim teknolojisini tümüyle yenilemiştir. Bir dünya markası olmanın gereği olarak Atiker Metal 
A.Ş. üretim tesisleri bünyesinde yüksek kaliteli, düşük maliyetli üretim için gerekli teknolojik altyapı oluşturulmuştur. Atiker Metal A.Ş. Ar-
Ge, tasarım ve üretim ekipleri “Çevre Dostu İleri Teknoloji Ürünleri” sloganıyla müşterilerine yüksek kaliteli ileri teknoloji ürünlerini makul 
fiyatlarla sunma çabasındadır.

 Atiker Metal A.Ş., dünya piyasalarında süregelen rekabet yarışında hep önde olabilmek, değişen müşteri istek ve beklentilerini 
karşılayabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine özel önem atfetmiş, bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ile işbirliği 
yapmak amacıyla Selçuk Üniversitesi Teknoloji geliştirme Bölgesinde (Konya Teknokent) bir Ar-Ge birimi oluşturmuştur. Atiker Metal A.Ş., Ar-
Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında ürün portföyünü sürekli geliştirmiş, mevcut ürünlerin kalite ve performansını piyasaların talepleri 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirmiş ve güncellemiş, ürettiği her bir parça ve bileşende imalat atıklarını azaltmış, 
ürün güvenilirliğini artırmak üzere potansiyel hata ve arızaları önleyici iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir. Atiker Metal A.Ş., müşterilerine ve 
insanlığa karşı sorumluluklarını bir gereği olarak ürün ve teknoloji geliştirme projelerinin yanında önemli sosyal sorumluluk projelerini de 
uygulamaya koymuştur.

 Atiker Metal A.Ş.’nin yönetimi, tüm çalışanları, bayileri ve dünya üzerine yayılmış distribütörleri, temiz bir çevre ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti için durmadan ve yılmadan çalışmaktadır.

Firma Profili



 Atiker MetaI Inc. is started by Mehmet Ali Atiker in 1970 in order to manufacture steel pipes used in deep water wells. As a result 
of technological developments and the demands of the markets Atiker Metal Inc. changed interest from production of steel pipes to 
production of automotive LPG tanks and then production of LPG and CNG autogas systems.
Atiker Metal Inc. is a member of Atiker Group of Companies consisting companies dealing with marketing, foreign trade and manufacturing 
of LPG /CNG autogas systems, textiles, electronics and footwear.
Atiker Metal Inc. experienced a rapid development in manufacturing and marketing of autogas systems so that Atiker has become a global 
brand in autogas systems. 

 Atiker Metal Inc. is manufacturing auto LPG tanks and LPG/CNG fuel systems within the manufacturing plants located in Konya, 
Turkey. Closed area of manufacturing facilities is about 55,000 square meters. Atiker Metal Inc. production team of more than 700 white and 
blue collars is doing best in supplying high quality products to customers in Turkey and all around the world. State of the art technology is 
used in Atiker’s manufacturing facilities for ultimate consumer satisfaction. Atiker Metal Inc. exports about 60 % of the production to more 
than 40 countries in 5 continents.

 Atiker Metal Inc. is registered to ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, OHSAS 
18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 10002 Customer Satisfaction and Customer Complaints Management 
System and ISO 50001 Energy Management System and these management systems are effectively implemented throughout Atiker 
manufacturing plants. 

 Atiker Metal Inc. has received homologation and quality certificates for Atiker LPG tanks, LPG and CNG fuel systems from 
worldwide recognized organizations in many countries.
Atiker brand received “well-known mark” status from Turkish Patent Institute in 2009. As a consequence of this fact,  Atiker brand received 
special protection  against later registrations of the same trademark by others in 196 signatory countries of Paris Convention.

 As a result of ongoing product development, technology development and capacity building activities Atiker’s manufacturing 
technology is wholly renewed and production capacity is increased geometrically in recent years. As expected from a global brand, a 
manufacturing technology that facilitates minimum manufacturing costs with highest product quality is achieved throughout Atiker 
manufacturing plants. Atiker Metal Inc. research, design and production teams target high technology and high quality products with 
reasonable prices with the motto “Environmentally Friendly High-Tech Products”. 

 In order to meet dynamic customer requirements and expectations and to be ahead of her competitors Atiker Metal Inc. refers 
high priority to innovation and R&D activities.  Atiker Metal Inc.’s R & D unit in Selcuk  University Technology  Development Zone (Konya 
Technopolis) collaborate with the academic staff of  Selcuk  University in developing high technology and high quality products. As a 
result of innovation and R&D activities,  Atiker Metal Inc. has continuously enhanced  product range, improved quality and performance of 
existing products, reduced manufacturing costs and  production wastes in line with market demands and technological advances. Atiker 
Metal Inc. R&D team continuously improves and updates all products and improves product reliability by preventing potential failures.
Besides product and technology development projects, Atiker Metal Inc. initiated numerous social responsibility projects considering her 
responsibilities towards customers and humanity. 

 Atiker Metal Inc.’s management, employees, dealers and distributors in all around the world work for a clean environment and 
ultimately satisfied customers.
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