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Değerli ekip arkadaşlarım, 
Geride bıraktığımız 2020 yılı As Çelik için büyüme ve 
dönüşme yolunda önemli adımların atıldığı bir yıl oldu. 
Müşteri sayımızın artmaya devam ettiği, farklı ürün 
gruplarının üretim bantlarına dahil edildiği ve 300 milyon 
Türk Lirasını aşan satışlar toplamına ulaştığımız bir seneyi 
tamamladık. 
2021 yılı ve sonrası için yönetim olarak kendimize 4 ana 
başlıkta topladığımız bir yol haritası çıkardık ve tüm 
planlamamızı buna göre yapıyoruz. İlk olarak tüm süreç 
hedeflerimizde, en başta iş sağlığı ve güvenliği olmak 
üzere, sürekli iyileştirme fenomenini ortaya koyduk.
İkinci olarak tüm proseslerde tamamen dijitalleşme ve 
online takip edilebilirlik hedefimizi belirledik. Üçüncü 
olarak “green deal” yeşil mutabakat kriterlerini eksiksiz 
karşılamak için gerekli tüm adımların atılmasını 
kararlaştırdık. 
Son olarak ise tüm hedeflerimizin ve vizyonumuzun 
gerçekleşebilmesi için fabrikamızın fiziki şartlarının 
ve yerleşkesinin değiştirilip, büyütülmesi yönünde bir 
program ortaya koyuyoruz. Kavak OSB’de firmamıza 
tahsis edilmiş üretim alanları 100.000 metrekarenin 
üzerine çıkmış durumda ve tüm alanda hem altyapı hem 
de üstyapı çalışmalarımız aralıksız sürmekte. 
Tüm bu rakamların birer gerçeğe dönüşmesinde emeği 
olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021 
yılında da büyümeye ve dönüşmeye devam edeceğiz. 
Herkese kolay gelsin.



1956 yılında Samsun’da küçük bir döküm atölyesi 
olarak kurulan As Çelik, 60 yılı aşan tecrübesi, 
iki fabrika ve beş yüz kişilik ekibiyle Türkiye’nin 
önde gelen çelik üreticilerinden biri olmuştur. 
Günümüzde üçüncü jenerasyon aile yönetimi 
ile başarılarını sürdüren fi rma ihracat hacmiyle 
Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesine her yıl adını 
yazdırmaktadır.

Yıllık 30.000 ton döküm kapasitesi ve 20.000 ton 
manganlı çelik dökümüyle Avrupa’nın en büyük 
manganlı çelik üreticisi olurken, üretiminin %85’ini 
ihraç ederek, uluslararası pazarda güvenilen 
bir marka olarak döküm sektöründe yerini 
sağlamlaştırmaktadır.

Hammaddeden model üretimine, ilk dökümden 
ısıl işleme, döküm simülasyonundan radyografi k 
test dahil bütün üretim ve kalite kontrol süreçlerini 
kendi çatısı altında gerçekleştiren bütüncül bir 
üretim anlayışıyla kalitesinin devamlılığından 
emin olmaktadır. Sürekli iyileştirmenin yanında, 
sürdürülebilir üretim ve kalite vizyonuyla hareket 
eden As Çelik, gerek ar-ge yatırımları, gerekse 
dijital altyapı dönüşümleriyle kurumsal yönünü 
güçlendirerek büyümeye devam etmektedir.  

KURUMSAL 



RAKAMLARLA

460 Çalışan

2 Lokasyon
120.000 m2 3 Vardiya

30.000 Ton
Döküm Kapasitesi

25 Tona Kadar
Tek Parça Döküm

Avrupa’nın En Büyük 
Manganlı Çelik Üreticisi

%95
Zamanında Teslim
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2017-2020 Yıllara Göre Toplam Satış (TL) 

SATIŞLAR

306.959.206
 TL

193.734.551 TL

114.487.464 TL

2020

239.570.740 TL2019

2018

2017



2017-2020 Yıllara Göre  Toplam İhracat (USD) 

İHRACAT

31.669.192 USD

22.153.543 USD

28.774.874 USD

31.834.106 
USD

2020

2019

2018

2017



DÖKÜM TONAJI

2017-2020 Yıllara Göre  Net Döküm Miktarı (Ton) 

18.867 
Ton

2020

2019

2018

2017

16.994 Ton

14.745 Ton

16.998 Ton



2017-2020 Yıllara Göre  Net Döküm Miktarı (Ton) 

YATIRIMLARKavak OSB’de geleceği 
inşa ediyoruz!

Kavak’ta 2018 yılında tamamlanarak faaliyete 
geçen yeni fabrikamızdan sonra, 2020 yılı itibariyle 
projenin ikinci etabı için yapım çalışmalarına 
başladık. Hızla ilerleyen ikinci etap fabrikanın yanı 
sıra üretim sahamızı toplamda 100.000 m2 ‘ye 
ulaştıran üçüncü etap için anlaşmaları sağladık. 
Yatırımlarımız neticelendiğinde 50 ton tek parça 
üretim yapabiliyor olacağız. 

İnovatif ve geleceğe dönük bir vizyon ile 
kuracağımız Ar-Ge merkezimizle kendi 
tasarımlarımızı geliştirebilecek ve üretebileceğiz. 
Ar-Ge merkezinin yanında halihazırda 
envanterimizde bulunan 20.000 üzerinde 
modelimizi aynı alanda stoklayarak Türkiye’nin 
en büyük ahşap model tesisine sahip olacağız. 

Geleceğin döküm sektörünün bir parçası olmak 
isteyen genç nesillerin profesyonel ve kişisel 
gelişimlerini desteklemek amacıyla As Çelik 
Akademi’yi kurarak, teorik ve pratik bilgilerimizi 
yeni nesillere aktaracak ve ileriye taşıyacağız. 



Bir kez daha ilk 1000 ihracatçı 
fi rma listesindeyiz.

MEDYA

Üretiminin yaklaşık %80’ini ihraç eden As Çelik, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM)’in 2020 yılında açıkladığı verilere 
göre 2019 yılında “Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı fi rması” 
listesinde yer almıştır. Daha önce 10 kez ilk 1000 ihracatçı 
fi rma arasında yer aldıktan sonra, bu yıl da kaliteden ödün 
vermeden üretim ve ihracat hacmini artırarak, büyüyen 
potansiyelini dünya ile paylaşmaya devam etmiştir.
Genişleyen müşteri ağıyla Avrupa ve Amerika başta olmak 
üzere, dünyanın her bölgesine ihracat yapan fi rmamız, 
çelik döküm pazarında güvenilir bir tedarikçi olarak marka 
ismini duyurmaktadır.



Türkiye’nin ikinci 500 büyük 
sanayi kuruluşu arasındayız. 

MEDYA

As Çelik, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2020 yılında 
açıkladığı sonuçlara göre 2019 yılında Türkiye’nin “İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girmeyi başarmıştır. 
İhracat alanındaki başarılarının yanında, 2019 yılında elde 
ettiği ve her sene yükselen cirosu, artan çalışan sayısı ve 
üretim hacmi ile Türkiye ekonomisine ve istihdamına 
katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır. Üretimin tüm 
safhalarını kendi çatısı altında gerçekleştiren As Çelik, 
2021 yılında da sürekli kendini yenilemeyi ve gelişimini 
sürdürmeyi amaç edinmiştir.



SOSYAL SORUMLULUK

As Çelik Başarı Bursu
Üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 20.000 başarı 
sırasına giren ve maddi durumu iyi olmayan 15 öğrenciye 
başarı bursu verildi.

TEGV Atma Bağışla Kampanyası
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği içinde yürütülen 
Atma Bağışla kampanyasıyla ilkokul seviyesindeki 
çocukların eğitimine katkıda bulunuldu.

Özel Gün Bağışları
Çalışanlarımız adına Türk Eğitim Vakfı’na yapılan bağışlarla 
kız öğrencilerin eğitimine destek olundu.

Yeşeren Kalemler
Çevre bilinci oluşturmak ve yeşile katkı sağlamak adına 
tohumlu kurşun kalemler çalışanlara ve müşterilere 
dağıtıldı.

Yeni Yıl Bağışları
Çalışanlarımızın adına LÖSEV’e yapılan bağışlarla 
lösemili çocuklara destek olundu.



İLETİŞİM

ADRES

Merkez Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi 
Dumlupınar Cd. No:8
55300 Kutlukent Samsun

Kavak Fabrika
Kavak Organize Sanayi, 5. Cadde
55850 Kavak Samsun

TELEFON
 +90 362 266 67 90

E-POSTA
info@ascelik.com



www.ascelik.com


