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EGE ÇELİK

Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1986’da Aliağa’da kurulmuş, 2001’de üretime 
başlamıştır. Demir çelik sektörü için önemli bir yatırım amacıyla kurulan Ege Çelik, bugün 
üretimiyle ülkemizin ve sektörünün öncü kuruluşları arasındadır.

Ege Celik Endustrisi Sanayi ve Ticaret A.S. has been founded in 1986 and started steel 
production in 2001. Ever since, Ege Celik has been a reliable and high quality supplier to 
the local and worldwide steel industry.

LİMAN İŞLETMELERİ

Liman İşletmeleri ve Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1981 yılında kurulmuştur. Ege Çelik 
hammadde ithalatı ve ürünlerinin ihracatı yanı sıra bölge sanayisine kuru yük ve genel 
kargo yüklerinin boşaltma, yükleme ve depolanması alanlarında hizmet vermektedir.

Liman İşletmeleri ve Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. was founded is 1981. Alongside of 
handling Ege Celik’s raw material imports and its steel product exports, port operations 
provide services to the region’s industries for discharging, loading and storage of dry 
bulk and general cargos.

EÇE ENERJİ

30 yıldır ticarette karşılıklı güven ve kalite bilinciyle çalışan Ege Çelik, bu yaklaşımı
EÇE Enerji ile enerji tedarik sektörüne taşımıştır.

With a commercial history based on trust and dependability for over thirty years,
Ege Celik entered the electric enegy supply sector and founded EÇE Enerji to provide 
electrical energy for commercial and industrial customers.

Hakkımızda
About Us

Otuz yılı aşan tecrübe
30+ years of experience

Çelikte yüksek kalite
Ege Çelik, İzmir Aliağa tesislerinde yıllık 
2.000.000 ton sıvı çelik ve 1.200.000 ton 
inşaat demiri ve kangal üretim kapasitesi 
ile en kaliteli ürün ve hizmeti müşterilerine 
sağlamayı hedeflemektedir.

High Quality of Steel
Ege Celik operates at its İzmir Aliağa mill, 
with its capacity of 2 million tons of steel 
and 1.2 million tons of long steel products, 
aiming always to provide its customers 
with the highest quality and the best 
service.

Çevreye her zaman saygılı
Ege Çelik, çelikhane ve haddehane 
tesislerinde çevreye sürekli azami özen ve 
önemi göstererek üretim yapmaktadır.

Respect for our Environment
Ege Celik shows the utmost respect for 
the environment at its steel melt shop and 
rolling mills, complying with all regulations.

Dünyanın güvenini kazanmış iş ortağı
Ege Çelik, Türkiye’de ve ihracat 
pazarlarında çelik kütük, inşaat demiri, 
kangal demir ve endüstriyel gazlar, liman 
ve depoculuk hizmetleri ile müşteri ve iş 
ortakları tarafından tercih edilmektedir.

A worldwide reliable partner in steel
Ege Celik has been a preferred supplier 
among its customers in all areas of activity 
- steel billets, wire rod, reinforcing bars, 
industrial gases and port services locally 
and in most export markets.

Aliağa’dan dünyaya açılan kapı
Ege Çelik, Aliağa’dan yurtiçi lojistik 
bağlantıları ve Liman İşletmeleri limanı 
üzerinden müşterilerine en avantajlı 
şekilde kara ve deniz yolu ile ulaşmaktadır.

A Doorway to the World
In Nemrut Bay, Aliağa, Ege Celik port 
facilities enables Ege Celik to reach 
domestic and export customers 
with the most convenient method of 
transportation, by sea or by land.
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Kalite Politikası
Quality Policy

Önce Kalite
Quality First

Üretimde Kalite
• Ulusal, uluslararası standart ve müşteri 

şartnamelerine sürekli uygun çalışmak.
• İleriye yönelik değişimi her zaman 

benimsemek, yeni hedefler ile sürekli 
gelişmek.

• Ürün yelpazesini zenginleştirerek her 
türlü piyasa koşulunda başarılı olmak.

• Çevremize ve doğaya sahip çıkmak.
• Ekonomik ama kaliteli üretimde 

rekabetçi olmak.

Quality in Production
• Respecting domestic and international 

standards in all of our products
• Setting new goals for improvement at 

all times to improve our business
• Achiving success in all market 

condition through product depth and 
quality

• Always respecting the environment in 
all of our actions

• Bringing quality and competitive 
production together

Müşteri Memnuniyeti
• Müşterilerimizin isteklerini ve 

ihtiyaçlarını net anlamak
• Yenilenmiş ve gelişmiş rekabetçi 

ürünleri müşterilerimize sunmak
• Güvenilir üretici olmak
• Ortak menfaatimiz için müşterimizle 

amacımızı paylaşmak
• Daima ulaşılabilir olmak, bizimle 

çalışmayı kolaylaştırmak

Customer Satisfaction
• Approaching our customers with a full 

understanding of their needs
• Supplying our customers with the best 

available quality products
• Always maintaining our stance as a 

reliable and dependable supplier
• Developing long-lasting relations with 

our customers for our mutual benefit
• Always accessible, easy to work with

Kalite Belgeleri
Quality Certificates

• TSE BELGESİ - 2019
• ISO 9001-2019
• ISO 14001-2019
• OHSAS 18001
• ISO 50001-2019

����������
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Ürün Gamı
Product Range

Üretirken ve kullanırken hedefimiz verimlilik
Efficiently produced to be efficiently used by our customer

Kangal Demir – Filmaşin
- 5.5 mm-18 mm arasında;
- Soğuk çekme işlemine ve ince çaplara 
çekime elverişli düşük karbonlu çelikler, 
kaynak elektrodu, gazaltı kaynak teli, halat 
ve yay, vida, cıvata ve somun gibi bağlantı 
elemanları, ön gerilmeli betonarme teli ve 
topuk ve lastik teli üretimlerine yönelik 
çeliklerdir.

Wire Rod
- Between 5.5 mm and 18 mm in diameter
- Ege Celik Wire rod is produced for 
applications of cold drawing to finer sizes, 
welding electrodes, welding wires, wire 
rope and springs, fasteners and general 
cold heading, pre-stressed concrete wires, 
bead wire and tire cords.

Kare Kesitli Kütükler
100 mm x 100 mm – 200 mm x 200 mm 
arası kare çelik kütük üretimi

Steel Billets
Square cross section from 100x100mm to 
200x200mm

Düz ve Nervürlü İnşaat Çelikleri
• 8 mm - 32 mm arası
• Hasırlık ve Nervürlü İnşaat Çelikleri

Reinforcing and Structural Steel
• 8 mm - 32 mm in diameter
• Steel suitable for mesh making and 

rebar in bar or coil form

Oksijen ve Argon Gazları
Yüksek saflıkta sanayi gazları üretimi

Gaseous Products
Oxygen and Argon
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Filmaşinde kalitenin adresi
Quality in wire rod

• Bakır, krom, nikel gibi istenmeyen elementler; 
özenli hurda seçimiyle denetlenmekte ve 
söz konusu elementlerin miktarını en aza 
indirebilmek için Pik ve HBI kullanılmaktadır.

• Elektrikli ark ocaklarında dipten döküm alma 
ve gaz üfleme sistemleriyle curuf miktarı ve 
kompozistonu kontrol edilmektedir.

• Ürün boyutu ve biçimi, dar toleranslarda 
denetlenmektedir.

• Yüzey tufali mekanik veya kimyasal yöntemlerle 
kolaylıkla giderilebilmektedir.

• 5,5-18mm çap aralığında üretilen ürünler 
1500kg’lık kangallar biçiminde dört yerinden telle 
bağlanarak otomatik paketlenmektedir.

• Ürün kalitesi, döküm numarası içeren üretim 
sertifikaları ile garanti edilmektedir.

• Ürünler döküm bazında numaralanarak 
kullanım aşamalarına kadar bu numara ile 
izlenebilmektedir.

• Kangal/Filmaşin çelikleri, DIN ve ASTM 
standartlarına göre üretilmektedir. (Talep 
edilmesi durumunda analiz değişiklikleri 
mümkündür.) 
 
 

• Selected scrap is charged to the electric 
arc fumaces in order to control the impurity 
elements such as Cu, Cr and Ni, Level of total 
impurities is kept minimum by adding Pig Iron 
and HBI to the scrap.

• Eccentric bottom tapping and bottom purging 
system are employed at the electric arc 
furnaces in order to control the slag amount and 
composition.

• Final product is inspected with narrow tolerances 
both in size and shape.

• Surface oxide is suitable for mechanical 
descaling and chemical pickling.

• Wire rods of 5.5-18 mm are compacted and 
secured automatically by four wire ties into coils 
of 1500 kg. Two tags covering the details of the 
heat are attached.

• Traceability of the product is ensured with 
production certificates of every heat.

• Certificates with chemical analysis and 
mechanical properties allow the product to be 
traced until after final use.

• These grades are produced according to ASTM 
and DIN standards. It is possible to produce 
other grades with some deviations in analysis on 
special request.

Soğuk Çekilebilir Düşük Karbonlu Çelikler
• Silisyum ve alüminyum deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında (hızlı soğutma / 

stelmor – yavaş soğutma / yalıtkan kapaklı) 
malzemenin mekanik özellikleri ve üzerindeki 
tufalin karakteri kontrol edilmektedir.

İnce Çaplara Çekilebilir Düşük Karbonlu Çelikler
• Alüminyum ve mangan deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu 

uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında (hızlı soğutma / 

stelmor – yavaş soğutma / yalıtkan kapaklı) 
malzemenin mekanik özellikleri ve üzerindeki 
tufalin karakteri kontrol edilmektedir.

Kaynak Elektrodu Üretimine Yönelik Çelikler
• Alüminyum ve mangan deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu 

uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında (hızlı soğutma / 

stelmor – yavaş soğutma / yalıtkan kapaklı) 
malzemenin mekanik özellikleri ve üzerindeki 
tufalin karakteri kontrol edilmektedir. 
 
 

Low Carbon Steel Suitable For Cold Drawing
• Silicon and aluminum deoxidation is carried out.
• Fast or retarded cooling modes are achieved at 

the controlled cooling conveyor in order to reach 
the desired mechanical properties and scale 
characteristics. 

Low Carbon Steel Suitable For Cold Drawing To
Finer Sizes
• Aluminum and manganese deoxidation is carried 

out.
• Modification of the inclusions is achieved by 

Ca-wire injection method after the ladle treatment.
• Fast or retarded cooling modes are achieved at 

the controlled cooling conveyor in order to reach 
the desired mechanical properties and scale 
characteristics.

Steel Suitable For Welding Electrodes
• Aluminum and manganese deoxidation is carried 

out.
• Modification of the inclusions is achieved by 

Ca-wire injection method after the ladle treatment.
• Fast or retarded cooling modes are achieved at 

the controlled cooling conveyor in order to reach 
the desired mechanical properties and scale 
characteristics.

Kangal Demir – Filmaşin
Wire Rod
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Gazaltı Kaynak Teli Üretimine Yönelik Çelikler
• Alüminyum ve mangan deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu 

uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında (hızlı soğutma / stelmor 

– yavaş soğutma / yalıtkan kapaklı) malzemenin 
mekanik özellikleri ve üzerindeki tufalin karakteri 
kontrol edilmektedir.

Halat ve Yay Üretimine Yönelik Çelikler
• Silisyum ve mangan deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu 

uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
• Yürüyen tabanlı tav fırınında minimum 

dekarbürizasyon sağlanmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında güçlü fanlar yardımıyla 

yapılan patentleme sayesinde homojen ve çok ince 
yapılı perlit oluşturularak istenen mekanik özellikler 
elde edilmektedir.

Vida, Cıvata İçin ve Soğuk Kafa Şişirilebilir Çelikler
• Alüminyum deoksidasyonu uygulanmaktadır.
• Pota-Tandiş ve Tandiş-Kalıp arasında reflakter 

tüp ile metal akışı korunarak kalıntı kontrolü 
sağlanmaktadır.

• Sürekli döküm makinasında elektromanyetik 
karıştırıcı kullanılmaktadır.

• Yürüyen tabanlı tav fırınında minimum 
dekarbürizasyon sağlanmaktadır.

• Kontrollü soğutma hattında ısı yalıtkan kapaklar 
yardımıyla malzemenin çok yavaş soğutularak 
istenilen mekanik değerlere sahip olması 
sağlanmaktadır.

Steel Suitable For Welding Wires
• Aluminum and manganese deoxidation is carried 

out.
• Modification of the inclusions is achieved by Ca-wire 

injection method after the ladle treatment.
• Retarded cooling mode is achieved at the 

controlled cooling conveyor in order to reach the 
desired mechanical properties.

 

Steel Suitable For Wire Ropes And Springs
• Silicon and manganese deoxidation is carried out.
• Modification of the inclusions is achieved by Ca-wire 

injection method after the ladle treatment.
• Decarburization is kept minimum during the 

reheating process at the walking beam furnace 
prior to rolling.

• Fast cooling mode is achieved at the controlled 
cooling conveyor in order to reach the desired 
mechanical properties and scale characteristics.

 

Steel For Fasteners And Cold Heading Applications
• Aluminum deoxidation is carried out.
• Liquid steel flow is shrouded between ladle and 

tundish as well as tundish and mould so as to 
control the inclusions.

• Continuous casting machine is equipped with 
electromagnetic stirrers.

• Decarburization is kept minimum during the 
reheating process at the walking beam furnace 
prior to rolling.

• Retaded cooling mode is achieved at the controlled 
cooling conveyor in order to reach the desired 
mechanical properties.

Ön Gerilmeli Betonarme Teline Yönelik Çelikler
• Silisyum ve alüminyum deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota-Tandiş ve Tandiş-Kalıp arasında reflakter tüp ile 

metal akışı korunarak kalıntı kontrolü sağlanmaktadır.
• Sürekli döküm makinasında elektromanyetik karıştırıcı 

kullanılmaktadır.
• Yürüyen tabanlı tav fırınında minimum 

dekarbürizasyon sağlanmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında güçlü fanlar yardımıyla 

yapılan patentleme sayesinde homojen ve çok ince 
yapılı perlit oluşturularak istenen mekanik özellikler 
elde edilmektedir.

Topuk ve Lastik Teline Yönelik Çelikler
• Silisyum ve alüminyum deoksidasyonu 

uygulanmaktadır.
• Pota-Tandiş ve Tandiş-Kalıp arasında reflakter tüp ile 

metal akışı korunarak kalıntı kontrolü sağlanmaktadır.
• Sürekli döküm makinasında elektromanyetik karıştırıcı 

kullanılmaktadır.
• Yürüyen tabanlı tav fırınında minimum 

dekarbürizasyon sağlanmaktadır.
• Kontrollü soğutma hattında güçlü fanlar yardımıyla 

yapılan patentleme sayesinde homojen ve çok ince 
yapılı perlit oluşturularak istenen mekanik özellikler 
elde edilmektedir. 
 
 
 
 
 

Steel For Presressed Wires And Strands
• Silicon and manganese deoxidation is carried out.
• Liquid steel flow is shrouded between ladle and 

tundish as well as tundish and mould so as to control 
the inclusions.

• Continuous casting machine is equipped with 
electromagnetic stirrers.

• Decarburization is kept minimum during the 
reheating process at the walking beam furnace prior 
to rolling.

• Fast cooling mode is achieved at the controlled 
cooling conveyor in order to reach the desired 
mechanical properties and scale characteristics.

Steel For Tire Reinforcing
• Silicon and manganese deoxidation is carried out.
• Liquid steel flow is shrouded between ladle and 

tundish as well as tundish and mould so as to control 
the inclusions.

• Continuous casting machine is equipped with 
electromagnetic stirrers.

• Decarburization is kept minimum during the 
reheating process at the walking beam furnace prior 
to rolling.

• Fast cooling mode is achieved at the controlled 
cooling conveyor in order to reach the desired 
mechanical properties and scale characteristics.

Kangal Demir – Filmaşin
Wire Rods
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Düz ve Nervürlü İnşaat Demiri
Reinforcing and Structural Steel

İnşaat sektörünün temeli
The basics of the construction sector

• İnşaat çelikleri, BS (CARES), TSE, DIN, ASTM ve 
JIS standartlarına göre üretilebilmektedir. 

• Değişik inşaat çeliklerinde kullanıma yönelik 
üretilen düz ve nervürlü yuvarlak ürünler, Ege 
Çelik teknolojisi ve deneyimi ile dar boyut ve biçim 
toleranslarında 8 - 32 mm arasında üretilmektedir. 

• 8 - 18 mm çap aralığında üretilen düz ve nervürlü 
ürünler, 1.500 kg’lık kangallar biçiminde 4 yerinden 
telle bağlanarak paketlenmektedir. 

• 10 ile 32 mm çap aralığındaki nervürlü çubuklar, 
(firkete biçiminde talep edilmediği taktirde) 
yaklaşık 2.000 kg’lık bağlar halinde en az 4 
yerinden çemberlenerek paketlenmektedir. 
(Bağlarda kısa çubuk yer almamaktadır.) 

• Çubuk olarak üretilen düz ve nervürlü ürünler, 
(farklı bir ölçü belirtilmediği taktirde) 12 metre 
boyunda paketlenmektedir. 

• Ürünler döküm bazında ayrılmakta, her döküm 
ayrı bir numara ile tanımlanmakta ve kullanım 
aşamalarına kadar bu numara ile izlenebilmektedir. 

• Ürün kalitesi, döküm numarası bazında 
müşterilerimize sunulan sertifikalar ile garanti 
edilmektedir. 
 

• These grades are produced according to ASTM, 
DIN, EN, BS, JIS and TS standarts. 

• Concrete reinforcing steel are produced either 
in plain or deformed form with narrow size and 
shape tolerances using EGE ÇELİK’s technology 
and experience in sizes 8-32mm. 

• Plain or deformed wire rods of 8-18 mm are 
compacted and secured automatically with four 
wire ties forming coils of 1,500 kg. 

• Deformed reinforcing bars of 10-32 mm are 
aligned at both ends and secured with four 
tensioned flat steel bands forming bundles of 
approximately 2000 kg. Bundles do not contain 
short bars. 

• Straight bars are normally sheared into lengths of 
12m. unless otherwise specified by the customer. 

• Two tags covering the details of the heat are 
attached to the bundles and traceability of the 
product is ensured at all stages from tapping to 
after sale services with its specific heat number. 

• Certificates comprising chemical analysis and 
mechanical properties referring to the heat 
number are dispatched with delivery.
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• TSE/DIN, ASTM, BS ve JIS standartlarına göre 
inşaat uygulamalarına yönelik kütük üretimi.

• 100, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ve 200 mm 
kare kesitlerde, sürekli döküm yöntemiyle üretim. 

• Maksimum 12 metrelik boylarda kesim.

Belirlenen kütük boyut toleransları aşağıdaki şekildedir:
• Boy: +/- 100 mm
• Kenar uzunluğu: +/- 3 mm
• Köşe radyusu: En fazla 10 mm
• Doğrusallıktan sapma: En fazla %1
• Burulma: En fazla 1�/m
• Köşegenler farkı: En fazla %6
• Kütük ucu eğriliği: En fazla 30 mm

Kütükler en az 4 yerinden çemberlenerek satışa 
sunulur.

Her kütük, ait olduğu döküm numarasını üzerinde taşır.

Ürün kalitesi, döküm numarası bazında sertifikalı olarak 
garanti edilir.

• Billets are produced according to ASTM, DIN, EN, 
BS, JIS and TS standards for mainly reinforcing 
and structural purposes.

• Billets ara produced in sizes of 100, 110, 115, 120, 
130, 140, 150, 160, 170 and 200mm by continuous 
casting method.

• Billets are normally sheared into lengths of 12m.

Tolerance limits for the billets are given below:
• Length: +/- 100 mm
• Side length: +/- 3 mm
• Corner radius: 10 mm max.
• Out of straightness: 1% max.
• Permissible twist: 1�/m max.
• Difference between diagonals: 6% max.
• Hook end: 30 mm max.

Billets are secured with four steel bands.

The heat number is indicated on each billet for 
traceability.

Cretificates of chemical analysis referring to the 
number are dispatched with delivery.

Kare Kesitli Kütükler
Square Cross-Section Billets

Hurdadan ürüne kaliteli yolculuk
Quality journey from scrap to product
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Üretim Prosesi
Production Process

Çelikhane
Steel Mill

Hurda Sevkiyat
Scrap Shipping

Hurda Stok
Scrap Stock

Hurda Şarj
Scrap Charge

Ark Ocağı
Arc Furnace

Pota Ocağı
Ladle Furnace

Kütük Döküm
Billet Caster

Kütük Stok
Billet Stock

Fırın
Reheating Furnace

Tezgahlar
Rolling

Soğutma 
Platformu
Cooling
Platform

Soğutma  Platformu
Cooling Platform

Paketleme/Stok
Packaging/Stock

Sevkiyat
Shipment

Haddehane
Rolling Mill
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Güvenilir ve Sürdürülebilir Elektrik Tedariki
Supplying Reliable and Sustainable Electricity

Çelik üretimi için şart olan oksijen, argon 
ve azot gazları, hava ayırma tesisimizde 
yüksek saflıkta üretilmektedir.

Bu gazlar, çelikhanemiz tüketimi 
dışında bölge endüstrisine de aşağıdaki 
garantiler ile satılmaktadır: 

• Sıvı Argon (< 2 ppm O2 ve <3 ppm 
N2)

• Sıvı Oksijen (> % 99,5)

Oxygen, argon and nitrogen gas, the 
essentials of steel production, are 
manufactured at a high level of purity in 
our air separation plant. These gases are 
marketed to the local industry under the 
following guarantees:

• Liquid Argon (< 2 ppm O2 and <3 
ppm N2)

• Liquid Oxygen (> 99.5%)

EÇE Enerji Kuruluş Amacı
Geçtiğimiz yıllarda serbest elektrik 
ticaretinin yaygınlaşması sonucunda 
yaşanan sektörel gelişim sorunları ve 
diğer ekonomik faktörler, sanayi ve ticari 
serbest elektrik tüketicilerinin güvenilir, 
sürdürülebilir ve rekabetçi tedarikçiler 
bulamadığını gösterdi. EÇE Enerji 400 
milyon kilovatsaat hacmindeki portföyünü 
yöneterek tüketicilere güvenilir hizmet 
sunmak amacı ile 2018 yılında Ege Çelik 
tarafından kuruldu. EÇE Enerji’nin amacı 
karşılıklı güven ve ortak faydaya dayalı 
kaliteli bir iş ortaklığı kurmaktır.

Foundation of EÇE Enerji
With the problems experienced during 
the growth of the electric trade sector 
over the recent years, along with 
other economic factors, industrial and 
commercial electricity consumers had 
difficulty finding reliable, sustainable 
and competitive suppliers. Ege Celik 
founded EÇE Enerji in 2018 to manage its 
400-million kilowatt-hour electrical trade 
portfolio and supply its customers with 
reliable service. Our aim at EÇE Enerji is 
to develop high quality partnerships with 
our customers based on trust and mutual 
interest.

Neden EÇE Enerji?
• EÇE Enerji müşterileri ile olan ilişkisini 

karşılıklı güven ve ortak faydaya dayalı 
olarak sürdürür. 

• EÇE Enerji müşterileri faturalarında 
gizli ve öngörülemeyen bedeller ile 
karşılaşmaz. 

• EÇE Enerji müşterilerine sunduğu 
elektrik faturalarında tüm maliyetler 
şeffaf olarak paylaşılır.

• EÇE Enerji müşterilerine tüketici 
dostu, basit ve anlaşılır bir sözleşme 
sunar.

• EÇE Enerji hiçbir zaman müşteriyi 
yanıltıcı ve gerçekleştiremeyeceği 
teklif vermez.

Why EÇE Enerji?
• EÇE Enerji pursues the aim of 

establishing a relationship with its 
customers based on trust and mutual 
interest

• EÇE Enerji customers never find 
hidden or unexpected fees in their 
invoices

• EÇE Enerji provides all necessary cost 
information clearly on all electricity bill 
invoices.

• The EÇE Enerji commercial 
contract is clear, simple and easily 
understandable.

• EÇE Enerji never offers its customers 
any misleading, unattainable or 
speculative pricing.

Yüksek saflıkta sanayi gazları üretimi
Production of high purity industrial gases

Oksijen ve Argon Gazları
Oxygen and Argon Gases

EÇE Enerji Ticareti A.Ş.
EÇE Energy Trade
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Vinçler
• Liebherr LHM-150 Sahil Vinci 150 ton 

x 2 adet
• Mantsinen Ekskavatör 40 ton mazotlu 

x 3 adet
• Mantsinen Ekskavatör 60 ton elektrikli 

x 2 adet

Cranes
• Liebherr LHM-150 Shore Crane 150-ton 

x 2
• Mantsinen Excavator 40-ton diesel x 3
• Mantsinen Excavator 60-ton electrical 

x 2

Yangın Söndürme ve Acil Durumlar
• Acil Durumlar için Yangın Hidrant 

Sistemi
• Yangın Söndürme Üniteleri
• İtfaiye

Fire Safety and Emergencies
• Hydrant System for Emergencies
• Fire Extinguishing Units
• Fire Engine

Yardımcı Ekipmanlar
• Lastikli ve Paletli Loader
• Lastikli ve Paletli İstifleme Amaçlı 

Ekskavatör
• Forklift 7 – 10 ton
• Jeneratör
• Kapma 3 – 8 m3 Dökme yem, gübre, 

benzeri yükler
• Polip 4 – 6 m3 Hurda demir

Auxiliary Equipment
• Tire and Pallet Loaders
• Tire and Pallet Stacking Excavator
• Forklift 7 – 10 tons
• Generator
• Grabs 3 – 8 m3 for bulk feed, fertilizer, 

and similar loads
• Scrap grabs 4 – 6 m3 for steel scrap

Liman İşletmeleri
Port Facilities

Nemrut Körfezi’nde güvenli bir liman 
A safe harbor in Nemrut Bay

Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman İşletmeleri ve Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
1981 yılında kurulmuştur. Ege Çelik hammadde ithalatı 
ve ürünlerinin ihracatı yanı sıra bölge sanayisine kuru 
yük ve genel kargo yüklerinin boşaltma, yükleme ve 
depolanması alanlarında hizmet vermektedir.

Yıllık kapasitesi 7 milyon ton olup, yılda 70.000 ton 
DWT büyüklüğe kadar yılda yaklaşık 600 gemiye 
hizmet vermektedir.

Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman İşletmeleri ve Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
was founded is 1981. Alongside of handling Ege 
Celik’s raw material imports and its steel product 
exports, port operations provide services to the 
region’s industries for discharging, loading and 
storage of dry bulk and general cargos.

With an annual capacity of 7 million tons, the port 
facilities serve approximately 600 bulk carriers per 
year with sizes up to 70,000 tons DWT.

İskele Uzunluk Draft Min-Max Yanaşma Kapasitesi
Port No Length Draft Min-Max DWT

1 110 m 7,5 m - 7,5 m 6000

2 186 m 9,0 m - 25,0 m 25000

3 200 m 25,0 m - 35,0 m 70000

4 185 m 25,0 m - 35,0 m 70000

5 214 m 11,5 m - 25,0 m 40000

6 120 m 5,5 m - 13,0 m 3000

7 100 m 4,5 m - 6,0 m 3000

Koordinatlar / Coordinates

38° 46” Enlem / Latitude

26° 55” Boylam / Longitude
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Satış ve Pazarlama / Sales & Marketing
satis@egecelik.com.tr

Teknik Destek / Technical Support
info@egecelik.com.tr

Hurda Satın Alma / Scrap Purchasing
scrap@egecelik.com.tr

Muhasebe / Accounting
muhasebe@egecelik.com.tr

Finansman / Finance
finans@egecelik.com.tr

İthalat ve Satınalma / Import & Purchasing
satinalma@egecelik.com.tr

İletişim Bilgileri
Contact Information

Departmanlar ve E-Posta Adresleri
Departments & E-Mail

EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Ofis / Head Office
Esentepe Mah. Müselles Sok. No:6
Santa İş Merkezi Kat: 4-5, 34394
Şişli, Istanbul, Türkiye
T. +90 212 275 38 38
F. +90 212 275 38 43
egecelik@egecelik.com.tr

Fabrika / Mill
Horozgediği Mah. 15. Cad. No:3
Aliağa
İzmir, Türkiye
T. +90 232 625 17 00
F. +90 232 625 17 20
info@egecelik.com.tr

LİMAN İŞLETMELERİ VE NAKLİYECİLİK
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çakmaklı Mah. Nemrut Caddesi
No:17/2 P.K. 75 - 35800
Aliağa, İzmir, Türkiye
T. +90 232 625 54 40 PBX
F. +90 232 625 54 37
liman@egecelik.com.tr

EÇE ENERJİ TİCARETİ A.Ş.

Esentepe Mah. Müselles Sok. No:6
Santa İş Merkezi Kat: 4, 34394
Şişli, Istanbul, Türkiye
T. +90 212 275 38 38
F. +90 212 275 38 43
eceenerji@egecelik.com.tr

EGE DENİZCİLİK VE LİMAN HİZMETLERİ
TİCARET A.Ş.

Çakmaklı Mah. Nemrut Caddesi
No:17/3 P.K. 75 - 35800
Aliağa, İzmir, Türkiye
T. +90 232 625 54 42
F. +90 232 625 54 37
egedenizcilik@egecelik.com.tr

EGE ÇELİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ A.Ş.

Esentepe Mah. Müselles Sok. No:6
Santa İş Merkezi Kat: 4, 34394
Şişli, Istanbul, Türkiye
T. +90 212 275 38 38
F. +90 212 275 38 43
egejeo@egecelik.com.tr
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