FAALİYET RAPORU
2021

Değerli paydaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız,
2021 yılında, son yıllarda artık alıştığımız şekilde yine çok zor
bir yılı geride bıraktık. Dünya genelinde devam etmekte olan
Covid-19 pandemisine bu defa da global hiper enflasyon ve
tedarik sorunlarının eklendiğini gördük.
Bütün bu olumsuz görünüme rağmen üretim ve satış
gücümüzün sürdürülebilirliği için yatırımlarımıza hız
kesmeden devam ettik. Şimdi bütün bir yıla geriye dönüp
baktığımızda ise tüm zorluklara rağmen yine büyüyen
rakamlar, üreten, sektöründe lider bir As Çelik görüyoruz.
As Çelik artık Türkiye’nin dünya çapında tanınan önemli bir
değeri olmuştur.
2022 yılı yine yatırımların tamamlanacağı ve büyümeye
devam edeceğimiz bir yıl olacak. Büyük tonajlı parçaların
Kavak fabrikamızda üretimiyle döküm sektöründe rekabetin
oldukça az olduğu bir alanda daha da güçleneceğiz. Buna
ilaveten Türkiye’nin en büyük solar enerji santrallerinden
birini fabrikalarımız içerisinde kurmak üzere ilk adımı
atacağız ve kendimizi karbon emisyonsuz bir geleceğe
hazırlamaya devam edeceğiz.
As Çelik bu yolculukta, böyle bir vizyon ortaya koyabilmek
için tüm cesaretini başarılı ekip arkadaşlarımızın varlığından
almaktadır. Yarın bugünden daha zor olacak ancak biz buna
hazırız..

Orkun Tüfenk
Genel Müdür

1956 yılında Samsun’da küçük bir döküm atölyesi
olarak kurulan As Çelik, 65 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
firma ihracat hacmiyle Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı
listesine her yıl adını yazdırmaktadır.
Yıllık 35.000 ton döküm kapasitesi ve 30.000 ton
manganlı çelik dökümüyle Avrupa’nın en büyük
manganlı
çelik
üreticisi
olurken,
üretiminin
yaklaşık %85’ini ihraç ederek, uluslararası pazarda
güvenilen bir marka olarak döküm sektöründe yerini
sağlamlaştırmaktadır.

Sürekli iyileştirmenin yanında, sürdürülebilir üretim
ve kalite vizyonuyla hareket eden As Çelik, ar-ge
yatırımları, dijital altyapı dönüşümleri ve temiz çevre
vizyonuyla büyümesini devam etmektedir.

KURUMSAL

Hammaddeden model üretimine, ilk dökümden ısıl
işleme, döküm simülasyonundan radyografik test dahil
bütün üretim ve kalite kontrol süreçlerini kendi çatısı
altında gerçekleştiren bütüncül bir üretim anlayışıyla
kalitesinin devamlılığından emin olmaktadır.

RAKAMLARLA ASÇELİK

482 Çalışan

2 Lokasyon
120.000 m2

35.000 Ton
Döküm Kapasitesi

89 Yeni
İstihdam

3 Vardiya

30 Tona Kadar
Tek Parça Döküm

%95

Avrupa’nın En Büyük

Zamanında Teslim

Manganlı Çelik Üreticisi

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2018-2021 Yıllara Göre Toplam Satış (TL)

2021

406.379.014 TL

2020

306.959.206 TL

2019

239.570.740 TL

2018

193.734.551 TL

2018-2021 Yıllara Göre Toplam İhracat (USD)

31.528.638 USD

2020

31.834.106 USD

2019

28.774.874 USD

2018

31.669.192 USD

SATIŞLAR

2021

2018-2021 Yıllara Göre Net Döküm Miktarı (Ton)

2021

19.821 Ton

2020

18.867 Ton

2019

16.998 Ton

2018

16.994 Ton

Peru %1,01

Diğerleri %4,37

İsveç %1,13
İtalya %1,80
Birleşik Devletler %2,55
Fransa %2,83
Polonya %2,97
Hollanda
%27,51

Çekya
%3,87

SATIŞLAR

İsviçre
%5,00

Finlandiya
%8,69

Diğer Ülkeler:
Norveç, Kanada, K. Makedonya, Birleşik
Krallık, Litvanya, Gana, Güney Afrika, Rusya,
Fas, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Hindistan,
Sırbistan, Kazakistan, Panama, Avustralya,
Çin, Danimarka.

Almanya
Türkiye
%17

%22,07

2021 Yılında dünyada etkisini sürdüren Covid-19
pandemisine bağlı olarak Dünya ekonomisinde
süre
gelen
değişikliklere
ve
seyahat
kısıtlamalarına rağmen As Çelik, yurtdışında
%17,26, yurtiçinde %23,96 büyüme göstererek
üretim ve ihracat kapasitesini artırmıştır.
Son üç yıl içinde kazanılan yeni müşterilerin
toplam satışlara katkısı, yurtdışı ve yurtiçi
ortalamada %20’ye ulaşarak, istikrarlı büyümeye
büyük bir katkı sağlamıştır.

2021
Sipariş Bazında
Büyüme Oranı

(Yurt dışı / €)

% 17,26

Sipariş Bazında
Büyüme Oranı

(Yurt İçi / ₺)

% 23,96

BÜYÜME

2021

Büyüyen Üretim, Büyüyen As Çelik
1 adet çift potalı 15 tonluk indüksiyon ocağı alınarak üretim
kapasitesi artırılmıştır. 2022 Yılı için öngörülen kurulu kapasite
artışı 30 tondur. Döküm ocaklarının yanında yeni mikser ve
mekanik ve termal reklamasyon sistemi alımlarıyla kalıplama
ekipmanlarının kapasitesi artırılmıştır. 2022 Yılında devreye
alınacak termal reklamasyon sistemi ile; döküm malzemelerde
hata oranının azaltılıp, daha yüksek yüzey kalitesi ve daha iyi
döküm sağlanması; düşen atık miktarı ve kimyasal oranları ile
çevresel etkinin azaltılması hedeflenmektedir.

Kavak birinci parsele iki adet yeni talaşlı imalat tezgahı, bir
adet tam otomatik kalıplama hattı kurulmuş, 2022 için iki
adet ilave tam otomatik kalıplama hattının devreye alınması
planlanmıştır.
2021’de eklenen ikinci parselde ise 5.000 m2 kapalı alan inşaatı
tamamlanmış, ikinci 5.000 m2 alan için temel kazıları yapılıp üst
yapıya hazır hale getirilmiştir. Üçüncü parselde 35.000 m2 ise
zemin tasfiye ve tesviye işlemleri tamamlanarak, yapılaşmaya
hazır hale getirilmiştir.

YATIRIMLAR

As Çelik’in Kavak’ta büyüme ve kapasite artırımına yönelik
yatırımları istikrarla devam etmektedir. Kavak Fabrikamızda
birinci parselde bulunan mevcut fabrikamıza toplamda
3500 metrekare alan eklenmiş, 4. ve 5. holler faaliyete
alınmıştır. Kurulu güç 40 MWh’a göre tüm altyapı çalışmaları
tamamlanmıştır.

Çevre Dostu Yatırımlar
Artan kapasiteye istinaden büyük çaplı parçaları presleyebilmek
için pres makinesi 2022 yılında devreye alınacaktır. Üretim
kapasitesi artarken, çevre
etkilerinin azaltılması amacıyla,
mevcutta kullanılan maça makinalarında karbondioksit gazı
yerine amin gazlı sisteme geçilerek maça kaynaklı döküm
hatalarının önüne geçilmesi ve maçalara ait raf ömrünün
uzatılması yönünde çalışmalar tamamlanmıştır. Bunun yanında,
2022 yılında devreye alınmak üzere, fosil yakıt tüketiminin
azaltılması adına dizel yakıtlı taşıma arabalarının kullanımı
azaltılarak transfer arabası kullanımı planlanmıştır.
Aynı zamanda, 2022 yılında Kavak Fabrikamızın 3. Parselinde
kurulup devreye alınacak atık kum eleme sistemiyle, üretimde
kullanılan atık kumu farklı sektörlerde kullanılan bir malzeme
haline getirerek çevresel etkinin azaltılmasına katkıda
bulunulacaktır.
Faaliyet gösterilen bölgede öncü olarak; uzun vadede tüm enerji
ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda güneş enerjisi santrali yatırımlarının
2022 yılının ilk çeyreğinde başlatılması kararı alınmış ve çalışmalar
hızlandırılmıştır. Kavak’ta faaliyet gösteren fabrikamızın 2.3
MWh’lık kurulu gücünün tamamı 2022 yılının ilk yarısında güneş
enerjisiyle karşılanacaktır. İlerleyen süreçte ise 40 MWh’lık kurulu
gücün tamamına yakını güneş enerjisinden karşılanacaktır.
65 yıllık tecrübesiyle geçmişten güç alan As Çelik, döküm
sektöründe geleceği şekillendirecek genç nesillerin, profesyonel
ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla As Çelik Akademi’yi
kurarak, teorik ve pratik bilgilerimizin yeni nesillere aktarılması ve
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dijital Dönüşüm Sürüyor

DİJİTALLEŞME

As Çelik, büyük ve özel projeler üretirken diğer
firmalarla rekabetten uzaklaşmayı, olası fiyat
rekabetini azaltmayı, kaliteden ödün vermeden,
teslimat ve kalite şartlarını üst düzeyde tutarak,
son teknoloji ekipmanlar ile katma değeri
yüksek olan işler için sermaye yoğun sistemler
yerine emek yoğun sistemleri seçmeyi stratejik
olarak belirlemiştir ve bu yön doğrultusunda
sürdürülebilir sürekli iyileştirmeler ve yatırımlar
gerçekleştirmektedir.
Firma içerisinde ve dışarısında izlenebilirliği
iyileştirmek ve tüm raporlamaları anlık
olarak yapabilmek için global iş ortakları ile
beraber ana süreçler başta olmak üzere tüm
süreçler dijital ortama aktarılmıştır. İç süreç
raporlamaları ve izlemelerine ek olarak müşteri
memnuniyetleri,
tedarikçi
performansları,
çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gibi firmamızın
önem verdiği başlıca konularının takiplerinde
de dijitalleşme sağlanmıştır.
Anlık izlemelerle hızlı aksiyonlar alıp iyileştirme
sağlayabileceğine inanan As Çelik, izlediği
tüm süreçler için anahtar performans
göstergeleri belirlemiş ve entegre yönetim
sistemleri doğrultusunda anlık olarak tüm
süreç hedeflerinin takiplerini dijital platformlar
üzerinden sağlamıştır.

Türkiye’nin En Büyük
Ahşap Model Tesisi
İnovatif ve geleceğe dönük bir vizyon ile kuracağımız
Ar-Ge
merkezimizde
kendi
tasarımlarımızı
geliştirebilecek ve üretebileceğiz. Ar-Ge merkezi
kurulumu ile beraber 20.000 adedin üzerinde olması
planlanan modellerimizi aynı alanda stoklayarak
Türkiye’nin en büyük ahşap model tesisine sahip
olacağız.

2021 YILI

KATI MODEL
TOPLAM*

324

1501
15.761

* Toplam katı model rakamı son 12 yılın toplamıdır.

INOVASYON

MODEL

Çevre Merkezli
Üretim Anlayışı

Yıllık olarak sera gazı emisyonlarını raporlayan ve
doğrulatan As Çelik kendi iç hedeflerine ek olarak,
kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2018
baz yılına göre 2030 yılına kadar %50 azaltmayı ve
kapsam 3 emisyonlarını ölçmeyi ve azaltmayı “Science
Based Targets” portalı üzerinden de taahhüt etmiştir.
As Çelik Science Based Targets portalı üzerinden
yaptığı taahhüt ile; Dünyada 2300 firma, Türkiye’de
ise 21 firma arasına girerek öncü olmuştur.

YEŞİL MUTABAKAT

2021 yılı itibariyle Yeşil Mutabakat sürecine gerekli
özeni gösteren As Çelik, firma içerisinde farklı süreç
sahiplerinden oluşan Yeşil Mutabakat Çalışma
Grubu oluşturmuş, dünya çapında ve sektör bazında
gelişmelerin takip edilmesini sağlamıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve As Çelik
2022 yılında ISO 14064-1:2019 ve ISO 14067:2018
kapsamında ürün karbon ayak izinin hesaplanması ve
yaşam döngüsü değerlendirmesinin oluşturulması,
kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve
raporlanması çalışmalarının tamamlanması adına
danışman firma ile beraber çalışmalara başlamıştır.
Taahhütler ve sürdürülen çalışmalar doğrultusunda
tedarikçi firma seçimlerinde de çevre dostu yaklaşımlar
önceliklendirilmiştir.
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve
belgelendirmesi, enerji takip sistemlerinin devreye
alınması süreçlerini 2022 yılı içerisinde tamamlamayı
planlayan As Çelik, tüm Yeşil Mutabakat gerekliliklerini
karşılamak adına gelişmeleri yakından takip edecek,
2022 yılında da tüm yatırımlarını çevre dostu olacak
şekilde planlayacaktır.

As Çelik Yeniden TİM İlk 1000
İhracatçı Firma Listesinde

HABERLER

Üretiminin yaklaşık %85’ini ihraç eden As Çelik, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)’in açıkladığı verilere göre
Türkiye’nin “İlk 1000 İhracatçı Firması” listesine 2019
yılında 720. sıradan girerken, 2020 yılında 704. sıraya
yükselmiştir. Yıllardır ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer
alan firmamız, 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 firmamız, çelik döküm pazarında
güvenilir bir tedarikçi olarak marka ismini duyurmaktadır.

As Çelik Türkiye’nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı sonuçlara göre
Türkiye’nin “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine
2019 yılında 927. sıradan giren As Çelik, 2020 yılında
900. sıraya yükselmiştir. İhracat alanındaki başarılarının
yanında, 2020 yılında elde ettiği cirosu ve üretim hacmi ile
Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaktan
gurur duymaktadır. As Çelik, 2022 yılında da sürekli kendini
yenilemeyi ve gelişimini sürdürmeyi amaç edinmiştir.

2020

Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK

İhracata, istihdama ve üretime olan katkılarının yanında
yıllardır olduğu gibi 2021 yılında da sosyal sorumluluk
projelerine katkı sağlamaya devam eden As Çelik, genç
nesilleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda 15
öğrenciye verdiği As Çelik Başarı Bursunu 2021 yılında
titizlikle yapılan değerlendirmeler sonrasında maddi durumu
iyi olmayan 20 öğrenciye vermiştir.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışanlarımızın
adına;
Türk Eğitim Vakfı’na ve Mor Çatı Vakfı’na yapılan 8 Mart
Kadınlar Günü ve taziye bağışları ile kız öğrencilerin eğitimine
ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair yapılan
çalışmalara destek olundu.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı’na yapılan doğum günü bağışları ile
ağaçlandırma çalışmalarına destek olundu.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na yapılan yılbaşı
bağışları ile lösemili ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlerin
tedavilerine destek olundu.

Sağlık ve Güvenlik

Fabrika içerisinde gerçekleştirilen aşı uygulaması ile
tüm çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmiş ve iki doz aşısını
tamamlayan personel sayısında %85 oranını yakalamıştır.
Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler başta olmak üzere tüm
ilgili tarafların sağlık ve hijyen koşullarını öncelikli tutmak
adına gerekli önlemleri almaya her yıl olduğu gibi 2022
yılında da devam edecektir.
Bunların yanında çalışan sağlığını ve güvenliğini her
zaman öncelikli tutan As Çelik, 2021 yılında da iş sağlığı
ve güvenliği sürecine gerekli önemi göstermiştir. Fabrika
genelinde kayıp iş günü olan iş kazası sayısını yaklaşık %11
oranında düşürerek sıfır iş kazası hedefine yaklaşmak için
çalışmalarına devam etmiştir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Covid-19 pandemisi süresince gerekli tüm tedbirleri alan ve
bunu Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen
denetimler sonrasında “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”
ile belgeleyen As Çelik, üretime ara vermeden ihracata ve
istihdama katkı sağlamaya devam etmiştir.

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

