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SHAPING A FUTURE TOGETHER! GELECEĞI BIRLIKTE ÜRETIYORUZ!
Atakaş Çelik keeps on its continuous investments 
and development in pursuit of growth and always 
producing the best outcomes.

Atakaş Çelik daima büyüme ve en iyisini  
yapma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına  
ve durmadan gelişmeye devam etmektedir.

ATAKAŞ Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2016 
yılının Mayıs ayında Hatay’ın Payas ilçesinde 75.000 met-
rekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 145.000 metre-
kare arazi üzerinde faaliyetlerine başlamıştır. Tesisteki A 
fazı ve B fazı olmak üzere iki bölümden oluşan üretim hat-
larının devreye alınması ile üretim hatları, tam kapasiteye 
ulaşmıştır. A fazı asitleme, haddeleme, galvanizleme ve bo-
yama hatlarından oluşmaktadır. A fazının yıllık kapasitesi 
asitleme hattı için 1.200.000 ton/yıl, birinci ve ikinci had-
deleme hatları için ayrı ayrı 750.000 ton/yıl, galvanizle-
me hattı için 350.000 ton/yıl ve boyama hattı için 200.000 
ton/yıldır. B fazında ise elektrolitik temizleme, yığın tavla-
ma ve temper hatları bulunmaktadır. B fazının yıllık kapa-
sitesi elektrolitik temizleme hattı için 300.000 ton/yıl, yı-
ğın tavlama hattı için 150.000 ton/yıl ve temper hattı için 
300.000 ton/yıldır. Ayrıca Çelik Servis Merkezi hizmeti ile 
Atakaş, müşterilerine boy kesilmiş levha ve dilimlenmiş sac 
da sağlamaktadır. Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, ödün vermediği kalite anlayışı, zamanında teslim 
ve satış öncesi&sonrası süreçleri memnuniyet çerçevesin-
de yürüten genç ve dinamik kadrosu ile ürünlerini hem iç 
piyasada hem de ihraç yoluyla dış pazarlarda satışa suna-
rak ülke ekonomisine destek sağlayan, hedefleri doğrultu-
sunda hep daha iyisi için çalışan bir fabrikadır. İç piyasada  
tüccar, ve imalatçılara, dış pazarlarda ise Amerika, Güney 
Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine hammadde tedariği sağ-
layarak ülke ekonomisine destek sağlamaktadır. Üretimi-
nin yüzde 50’sinden fazlasını ihracat pazarına vermektedir.

ATAKAŞ Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi started 
its activities in May 2016 on a land of approximately 145.000 
m2, 75.000 m2 of which is indoor space, in Hatay’s Payas 
district. After commencement of production lines in Phase 
A and Phase B, the factory reached its full capacity. Phase 
A consists of pickling, rolling, galvanizing, and painting lines. 
Annual capacity of Phase A is as following for each line: 
1.200.000 ton/year for pickling line, 750.000 ton/year per 
Line 1 and Line 2 of rolling line, 350.000 ton/year for galva-
nizing line and 200.000 ton/year for painting line. Phase B 
consists of electrolytic cleaning, BAF (batch annealing fur-
nace) and temper lines. Annual capacity of Phase B is as fol-
lowing for each line: 300.000 ton/year for electrolytic clean-
ing, 150.000 ton/year for BAF line and 300.000 ton/year for 
temper line. Besides, through our Steel Service Center ser-
vices, Atakaş provides cut to length sheet and slitted coil. 
Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi is a compa-
ny that contributes to country economy by selling the prod-
ucts it produced through young and dynamic team adopts a 
sense of quality, on-time delivery and customer satisfaction 
before and after sales as principles, both in domestic and in-
ternational markets. Atakaş constantly aims for more and bet-
ter on the route to its goals. It supports its country’s economy 
by supplying raw materials to tradesmen and manufacturers 
in the domestic market and to USA, Southern Europe and 
Northern Africa countries in the international market. Atakaş 
exports more than 50% of its production. 

Firma Adı : ATAKAŞ ÇELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.

YKB : Recep Atakaş

Genel Müdür : Cem Üstün

Sektörler : Sac Sanayi

İhracat Ürünleri : Asitle Temizlenmiş Sıcak Sac, Soğuk 
Haddelenmiş Tavlanmamış Sac, Galvaniz 
Kaplamış Sac, Boya Kaplanmış Sac, Soğuk 
Haddelenmiş Tavlanmış Sac

Yurt Dışı 
Temsilcilikleri

:

E-mail : info@atakas.com.tr

Telefon : +90 (326) 755 24 04

Faks : +90 (326) 755 75 00

Web : www.atakas.com.tr

Adres : Yenişehir Mahallesi, Şht. Yzb. Ali Oğuz Blv.  
No:169/1 Payas / Hatay 

Company Name : ATAKAŞ ÇELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.

Chairman : Recep Atakaş

General Manager : Cem Üstün

Sectors : Coil Sector

Exported Products : Pickled Hot Rolled Coil, Cold Rolled Full Hard 
Coil, Hot Dip Galvanize Coated Coil, Painted 
Coated Coil, Cold Rolled Annealed Coil

Foreign 
Representatives

:

E-mail : info@atakas.com.tr

Phone : +90 (326) 755 24 04

Fax : +90 (326) 755 75 00

Web : www.atakas.com.tr

Address : Yenişehir Mahallesi, Şht. Yzb. Ali Oğuz Blv.  
No:169/1 Payas / Hatay 
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