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SİNERJİ

Faydasıçok Holding

Uzun hem de 
çok uzun bir 
başarı hikâyesi 

onlarınki…1968 yılında 
Faydasıçok Holding 
Onursal Başkanı Hasan 
Faydasıçok tarafından 
kurulan Hasçelik dile kolay 
yarım asrı geride bıraktı. 
Green Park Pendik Hotel’de 
düzenlenen 50’inci Yıl Özel 
Daveti’nde Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden 
gelen çalışanlarıyla birlikte 
50.’inci yılını coşkuyla 
kutladı. Bu coşkuyu ve 
bu büyük başarıya imza 
atan firmayı; Faydasıçok 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Naci 
Faydasıçok’tan dinledik. 
Faydasıçok Holding’in 
‘Hasçelik’ markası altında 
faaliyet gösteren sıcak 
haddelenmiş ve soğuk 
işlem görmüş uzun vasıflı 

Hep bir adım 
önde olacağız

AdnAn nAci FAYdASIÇOK
Faydasıçok Holding 
yönetim kurulu Başkanı

çelik üreten şirketleri 
ağırlıklı, olarak otomotiv, 
makina, beyaz eşya gibi 
mühendislik çeliğinin 
kullanıldığı alanlara hizmet 
veriyor. Türkiye’deki yaygın 
dağıtım ağı ve 65 ülkeye 
ihracatı ile uzun vasıflı çelik 
alanında tüm dünyada 
bilinen bir marka olma 
yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Hasçelik’i Adnan 
Naci Faydasıçok, şu 
sözlerle anlatıyor: “Tüm 
dünyada Türk markalarının 
desteklenerek “Türk Malı” 
imajının ve Türkiye’nin 
itibarının güçlendirilmesini 
hedefleyen Turquality 
programında marka 
desteği almaya hak 
kazandık. Hasçelik 
markamız bu destek 
ile uluslararası alanda 
büyüyecek ve önümüzdeki 
yıllarda bir Turquality 
markası olacaktır. Ayrıca, 
tüm dünyada uluslararası 
ticaretin prestij sembolü 
sayılan ‘’Yetkili Yükümlü 
Statüsünü’’ geçtiğimiz 
günlerde aldık.”

Dünyanın 8’inci 
büyük çelik üreticisi
Röportajımız esnasında 
demir çelik sanayinin 
tarihsel gelişimine de 
değinen Faydasıçok; 
ham çelik üretiminin 
her yıl arttığını ve tüm 
bu sürelerin sonunda 
Türkiye’nin 8’inci büyük 
çelik üreticisi olduğunu şu 
sözlerle anlatıyor: “Demir 
çelik sanayinin tarihsel 
gelişimine baktığımızda; 
sanayileşmenin doğal bir 
sonucu olarak, dünya ham 
çelik üretiminin sürekli 
arttığını görüyoruz. 1950 
yılında 200 milyon ton olan 
global ham çelik üretimi 
2016 yılında toplam 1.6 

milyar ton oldu. 2017 yılı 
ilk on ayında ise 2016 yılı 
aynı dönemine oranla 
dünya ham çelik üretiminin 
yüzde 5.6 oranında arttığını 
görüyoruz. Türkiye ise 
34 milyon tona yakın 
yıllık ham çelik üretimi ve 
yüzde 2,1 payla dünyanın 
8’inci büyük çelik üreticisi 
konumunda.”

Üretim artışları 
devam edecek
Faydasıçok, şöyle devam 
ediyor; “Ortalama 
büyüklükte bir aracın 
yapımında yaklaşık 
180 kg. uzun vasıflı 
çelik kullanıldığı 
düşünüldüğünde bizim 
için esas gelişim potansiyeli 
olan alanın burası olduğu 
görülüyor.  Hasçelik olarak 
kendimizi konumladığımız 
alanlar olan otomotiv, 
otomotiv yan sanayi, 
makine imalat, savunma 
sanayi gibi yüksek katma 
değerli vasıflı çelik talebi 
yaratan sektörler bizler için 
hayati oluyor.” 

1968 yılında kurulan 

Hasçelik, yarım asırlık 

bir başarı hikayesine 

sahip. Firma otomotiv 

sektörüne paralel 

olarak üretimini her yıl 

artırıyor. 


