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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.

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.

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.

Founded in 1956 as a small casting workshop in Samsun, As Çelik has become 
one of the leading steel manufacturers in Turkey with more than 65 years of 
experience, two factories, and a team of five hundred people.

Today, the company is listed among the top 1000 exporters of Turkey each year 
with its export volume; thanks to the success of the third generation of family 
management.

With an annual casting capacity of 35,000 tons steel and 30,000 tons of 
manganese steel, we are the largest manganese steel producer in Europe. 
We also have a strong presence in the casting sector as a trusted brand in the 
international market, exporting about 85% of our production.

We ensure sustainable quality with a holistic production approach that 
performs all production and quality control processes on-site, including model 
production and raw materials, heat treatment and first casting, radiographic 
testing, and casting simulations.

As Çelik acts with the vision of sustainable production and quality in addition 
to continuous improvement, and continues to grow with its R&D investments, 
digital transformations, and a vision for a clean environment.
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As Çelik Yeniden TİM İlk 1000 
İhracatçı Firma Listesinde
Üretiminin yaklaşık %85’ini ihraç eden As Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM)’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin “İlk 1000 İhracatçı Firması” listesine 
2021 yılında 934. sıradan girmiştir. 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 is once again on TİM’s 
Top 1000 Exporters List
Exporting nearly 85 per cent of its production, As Çelik rose from 720th place in 
2019 to 704th in 2020 on Turkey’s Top 1000 Exporter Companies, a list compiled 
by the Turkish Exporters’ Assembly (TIM). Being among the top 1000 exporting 
companies for years;

As Çelik continues to share its potential with the world by increasing its 
production and export volume without sacrificing quality.

As a reliable supplier in the steel casting market with an expanding customer 
network, As Çelik exports to every region of the world, especially to Europe and 
America.
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32 Lokasyon /Locations 

120.000 m2

35.000 Ton
Döküm Kapasitesi / 
Casting Capacity

30 Tona Kadar
Tek Parça Döküm

Avrupa’nın En Büyük 
Manganlı Çelik Üreticisi%95

Zamanında Teslim / 
On-Time Delivery

RAKAMLARLA ASÇELİK

Çalışan / Employees İstihdam / NewJobs

Vardiya / Shifts

Up To 30 Tons
Single-Piece Casting

Europe’s Largest 
Manganese Steel 
Manufacturer
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2018-2022 Yıllara Göre Toplam Satış (TL) 

950.981.546 TL

306.959.206 TL2020

406.379.014 TL2021

2022

239.570.740 TL2019

193.734.551 TL2018

2018-2022 Yıllara Göre  Toplam İhracat (USD) 

42.909.696 USD2022

31.834.106 USD2020

31.528.638 USD2021

28.774.874 USD2019

31.669.192 USD2018

Total Sales (TL) between years 2018 and 2022 

Total Exports (USD) between years 2018 and 2022 
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2018-2022 Yıllara Göre  Net Döküm Miktarı (Ton) 

19.6102022

2018 16.994

2019 16.998

2020 18.867

2021 19.821

Net Casting Quantity (Tons) between years 2018 and 2022 
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Türkiye / Turkey
%20

Hollanda / Netherlands
%22

Finlandiya / F
inland

%5

İsveç / Sweden

%5
Almanya / Germany

%21

Birleşik Devletler / United States
%5

Çekya / 
Czechsia  

İsviçre / 
Switzerland

Fransa / France  

Norveç / Norway  

Diğerleri
Others  

Fas / Morocco 

Avusturalya / 
Australia  

%3

 %1

%1

%1
%9

%3

%4

Other Countries:
Ghana, United Kingdom, Brazil, Spain, 
Kazakhstan, , N.Macedonia, Italy, Poland, India, 
Mexico, South Africa, Turkmenistan, Canada, 
Belgium, Nigeria, Panama, New Zealand, 
Benin, China, United Arab Emirates, Peru, 
Bulgaria.

Diğer Ülkeler: 
Gana, Birleşik Krallık, Brezilya, İspanya, 
Kazakistan, Filipinler, Kuzey Makedonya, 
İtalya, Polonya, Hindistan, Meksika, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kana-
da, Belçika, Nijerya, Panama, Yeni Zelanda, 
Benin, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Peru, Bulgaristan



2022 Yılında Dünya ekonomisinde süre gelen 
değişikliklere rağmen As Çelik, sipariş bazında 
yurtdışında %7,97, yurtiçinde %283,59 büyüme 
göstererek üretim ve ihracat kapasitesini artırmıştır.

Son üç yıl içinde kazanılan yeni müşterilerin toplam 
satışlara katkısı, yurtdışında yaklaşık %16’ya ulaşarak, 
istikrarlı büyümeye büyük bir katkı sağlamıştır.

Despite the ongoing changes in the world economy 
in 2022, As Çelik increased its production and export 
capacity by growing 7.97% overseas and 283.59% 
domestically on a purchase order basis.

The contribution of new customers gained in the 
last three years to total sales has reached about 16% 
overseas, significantly contributing to stable growth.
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2022 2022
Sipariş Bazında 
Büyüme Oranı 

Sipariş Bazında 
Büyüme Oranı 

% 7,97 % 283,59

PO-Based Growth 
Rate 

PO-Based Growth 
Rate 

(Yurt dışı / €)
(International / €)

(Yurt içi / ₺)
(National / ₺)



Büyüyen Üretim, Büyüyen As Çelik
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As Çelik’in Kavak’ta büyüme ve kapasite artırımına yönelik yatırımları 
istikrarla devam etmektedir. Kavak’ta birinci parsele iki adet yeni 10 ton 
kapasiteli 240 kw gücünde ısıl işlem fırını kurulumu tamamlanmış ve 
devreye alınmıştır. Bu sayede mevcut ısıl işlem kapasitesi artırılmıştır. 
İkinci parsel 10000 metrekare kapalı alan tamamlanmış olup, dökümhane 
bölümü elektrik altyapısı hazırlanmıştır. Isıl işlem holü ve diğer hollerin 
elektrik altyapısı 2023 yılında tamamlanacak olup  ek olarak üçüncü 
parsel 10000 metrekare kapalı alanların da  2023 yılında tamamlanması 
planlanmıştır.

60 tonluk döküm vinci kurulumu tamamlanmıştır. 100.000 m3/saat 
filtrasyon sistemi, 35 tonluk sarsak sistemi, 60 tonluk ısıl işlem robotu, 15 
tonluk çift potalı ocakların devreye alınması, 60 tonluk yeni kum mikseri 
ve otomatik hat sisteminin kurulması, presleme makinası kurulumu, 
termal reklamasyon kurulumu 2023 yılında tamamlanması planlanan 
yatırımlar arasındadır. İlgili yatırımlar ile döküm kapasitesi artırılıp, tek 
seferde gerçekleştirilebilecek maksimum parça tonajının  artırılması 
hedeflenmiştir. 2023 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. Ayrıca kurulacak 
otomatik hat sayesinde büyük modellerin de seri kalıplanması ve döküme 
hazırlanması amaçlanmıştır.

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.



Growing Production, Growing As Çelik

As Çelik’s growth and capacity expansion investments in Kavak 
continue. The installation of two new 10-ton capacity 240 kW 
heat treatment furnaces for the first parcel in Kavak has been 
completed and put into operation. Hence, the existing heat 
treatment capacity has been increased. The second parcel, a 
closed area of 10000 square meters, has been completed, and the 
electrical infrastructure of the foundry section has been prepared. 
The electrical infrastructure of the heat treatment hall and other 
halls will be completed in 2023, and the third parcel of 10,000 square 
meters of closed area is planned to be completed in October 2023.

Installation of a 60-ton casting crane has been completed. Among 
the investments planned to be completed in 2023 are a 100.000 m3/
hour filtration system, a 35-ton straw walker system, a 60-ton heat 
treatment robot, 15-ton double crucible furnaces, a 60-ton new sand 
mixer and automatic line system, pressing machine, and thermal 
reclamation. With the related investments, we aim to increase the 
casting capacity and the maximum tonnage of parts that can be 
completed in a single go. With the thermal reclamation system to 
be commissioned in 2023, we aim to reduce the error rate in casting 
materials, provide higher surface quality and better casting, and 
reduce the environmental impact by decreasing the amount of 
waste and chemical ratios. Furthermore, we aim to prepare large 
models for serial moulding and casting with the automatic line to 
be installed.

Supported by 65 years of experience, As Çelik has established 
As Çelik Akademi with an aspiration to develop and transfer 
theoretical and practical knowledge to new generations and 
support the professional and personal development of young 
generations who will shape the future in the casting industry.
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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. Dijitalleşme 
yatırımları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023 
yılında da devam edecektir.

Digital Transformation 
Continues

While As Çelik produces large and special projects, 
it has strategically determined to steer away from 
competing with other companies, to reduce possible 
price competition, to keep delivery and quality 
conditions at the highest level without sacrificing 
quality, and to choose labour-intensive systems 
instead of capital-intensive systems for high value-
added works with

All processes, especially the main ones, have been 
digitalized along with global business partners 
to improve traceability within and outside the 
company and enable real-time reporting. Our digital 
transformation investments will continue in 2023 as 
in previous years.



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.
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* Toplam katı model rakamı son 13 yılın toplamıdır.

2022 

MODEL 298

1200

16.961

KATI MODEL / 
SOLID MODEL

TOPLAM*
TOTAL

Türkiye’nin En Büyük 
Ahşap Model Tesisi

  The total solid model count is the sum of the last 13 years.

With an innovative and future-oriented vision, we will 
be able to develop and produce our own designs in our 
upcoming R&D center.

The establishment of our R&D center will create the largest 
wooden model facility in Turkey, with over 20,000 models 
stocked on the same site.

Turkey’s Largest 
Wooden Model Facility
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Çevre Dostu Yatırımlar, Çevre Dostu Üretim
2022 yılında Kavak Fabrikamızın 3. Parselinde kurulup devreye alınan atık kum eleme 
sistemiyle, üretimde kullanılan atık kum farklı sektörlerde kullanılan alternatif hammadde 
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 
yatırımları 2022 yılında başlatılmıştır ve Kavak Fabrikamızda 2022 yılında tamamlanan 
1000 kWh’lik kurulu güce ek olarak 2023 yılında çatılara kurulacak güneç panelleri ile 2500 
kWh’lik kurulu güç dahil edilmesi planlanmaktadır. Çevre ilde alınan arazi üzerine ise güneş 
panelleri inşa edilerek 6000 kWh’lik kurulu güce ulaşılması planlanmaktadır. 2023 yılında 
farklı lokasyonlarda olmak üzere toplam kurulu gücün 9500 kWh olması planlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 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 2021 yılında taahhüt etmiştir ve bu 
doğrultuda çalışmalarını planlayarak sürdürmektedir.

As Çelik Science Based Targets portalı 
üzerinden 2021 yılında yaptığı taahhüt ile; 
Dünyada 2300 firma, Türkiye’de ise 21 firma 
arasına girerek öncü olmuştur.

As Çelik became a pioneer, entering among 
2300 companies worldwide and 21 companies 
in Turkey, with its commitment made in 2021 
through the Science Based Targets portal.

Environment-Friendly Investments, 
 Environment-Friendly Production
With the waste sand screening system installed and commissioned in the 3rd parcel of 
our Kavak Factory in 2022, the waste sand used in production will be transformed into 
alternative raw materials to be used in different industries, contributing to the reduction of 
environmental impact.

As a pioneer in the region where it operates, we aim to meet all our energy needs from 
renewable energy in the long term. In line with this goal, we started solar power plant 
investments in 2022. In addition to the 1000 kWh installed power completed in 2022 in our 
Kavak Factory, we plan to include 2500 kWh installed capacity with solar panels placed on 
the roofs in 2023. We plan to reach an installed power of 6000 kWh by building solar panels 
on the land purchased in the surrounding province. In 2023, the total installed capacity is 
planned to be a total of 9500 kWh in several locations.

Reporting and verifying its greenhouse gas emissions annually, as in previous years, As Çelik 
has committed in 2021 through the Science Based Targets portal to reduce its scope 1 and 
scope 2 greenhouse gas emissions by 50% until 2030 compared to the 2018 base year and to 
measure and reduce its scope 3 emissions in addition to its own internal goals, and continues 
to work in line with this commitment.



Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilirlik ve As Çelik
2022 yılında ISO 14064-1:2019 ve ISO 14067:2018 kapsamında kurumsal karbon ayak 
izi hesaplamaları tamamlanmış ve sürdürülebilir hale getirilmiştir. Ürün karbon ayak izi 
hesaplamaları yapılmaya başlanmış ve yaşam döngüsü değerlendirmesi oluşturulmuştur.

Taahhütler ve sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tedarikçi firma seçimlerinde de çevre 
dostu yaklaşımlar önceliklendirilmeye devam edilmiştir.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirmesi, enerji takip 
sistemlerinin devreye alınması süreçlerini 2022 yılı içerisinde Merkez Fabrikası için 
tamamlayan As Çelik, 2023 yılında yeni yatırımlarla entegre olarak Kavak Fabrikasını da 
sisteme dahil ederek tüm Yeşil Dönüşüm gerekliliklerini karşılamak adına gelişmeleri 
yakından takip edecek, 2022 yılında olduğu gibi tüm yatırımlarını çevre dostu olacak 
şekilde planlayacaktır. 

Sürdürülebilirlik çalışmaları ve raporlaması için 2022 yılı sonunda çalışmalarını başlatan As 
Çelik, organizasyonel yapısını ve iç süreçlerini 2023 yılında bu doğrultuda kurgulayacak ve 
çalışmalarını sürdürecektir.

Green Transformation, 
 Sustainability, and As Çelik
In 2022, our corporate carbon footprint calculations were completed and made 
sustainable within the scope of ISO 14064-1:2019 and ISO 14067:2018. Product carbon 
footprint calculations have been implemented, and a life cycle assessment has been 
established.

In line with the commitments and ongoing studies, we continued to prioritize 
environmentally friendly approaches in supplier selection.

In 2022, As Çelik completed the ISO 50001:2018 Energy Management System installation 
and certification and the installation of energy tracking systems for its Central Factory. By 
integrating new investments in 2023, the Kavak Factory will be included in the system. As 
Çelik will closely follow the developments to meet all Green Transformation requirements 
and will plan all its investments in an environmentally friendly manner as in 2022.

As Çelik started its sustainability work and reporting activities at the end of 2022. It will 
continue these activities and establish its organizational structure and internal processes 
in line with them in 2023.



As Çelik Başarı Bursu

As Çelik Success Scholarship

İhracata, istihdama ve üretime olan katkılarının yanında yıllardır 
olduğu gibi 2022 yılında da sosyal sorumluluk projelerine katkı 
sağlamaya devam eden As Çelik, genç nesilleri desteklemek 
amacıyla verdiği As Çelik Başarı Bursunu 2022 yılında da 
titizlikle yapılan değerlendirmeler sonrasında maddi durumu 
iyi olmayan 20 öğrenciye vermiştir.
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In addition to its contributions to exports, employment, 
and production, As Çelik continued contributing to social 
responsibility projects in 2022 and has delivered the As Çelik 
Success Scholarship to support the younger generations. 
After careful evaluations, 20 students with financial 
difficulties were supported.



Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışanlarımızın adına;

Türk Eğitim Vakfı ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na 
yapılan doğum günü ve yılbaşı bağışları ile öğrencilerin eğitimlerine 
ve lösemili ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlerin tedavilerine 
destek olundu.

Çalışanlarımızın mesleki ve teknik gelişimine verdiğimiz önemi 
temsilen bu yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılarak, 
üniversite mağazasından alınan çantalar çalışanlarımıza hediye 
edilerek bu işbirliği duyuruldu, tüm çalışanlarımız eğitime ve 
kendilerini geliştirmeye teşvik edildi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na yapılan 8 Mart Kadınlar 
Günü bağışları ile  yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü 
bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların 
yaşamlarını iyileştirme çabalarına ve yerel kalkınmadaki liderliklerini 
güçlendirme çalışmalarına destek olundu.
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Social responsibility projects supported on behalf of our 
employees:

To contribute to building a strong society free of poverty 
and inequalities, we supported efforts to improve women’s 
lives and strengthen their leadership in local development 
with donations made to the Foundation for the Support of 
Women’s Work on International Women’s Day.

We supported the education of students and the treatment of 
children and adults with leukaemia and cancer with birthday 
and New Year’s donations to the Turkish Education Foundation 
and the Foundation for Children with Leukemia.

This year a cooperation was announced with the Middle East 
Technical University, representing the importance we attach 
to our employees’ professional and technical development. 
Bags purchased from the university store were gifted to our 
employees, while all employees were encouraged to train and 
develop themselves.



ADRES / ADDRESS

Merkez Fabrika / Main Factory
Organize Sanayi Bölgesi 
Dumlupınar Cd. No:8
55300 Kutlukent Samsun / TURKEY

Kavak Fabrika / Kavak Factory
Kavak Organize Sanayi, 5. Cadde
55850 Kavak Samsun  / TURKKEY

TELEFON / PHONE
 +90 362 266 67 90

E-MAIL
info@ascelik.com





www.ascelik.com


