HAKKIMIZDA;
Baştuğ Metalurji, kırk yılı aşkın süredir demir çelik sektöründe hizmet veren, Baştuğ ailesinin
gurur yatırımıdır. 2008 yılında Yolbulan ve Baştuğ güç birliğiyle temelleri atılan kuruluş 2016 yılı ikinci
yarısında varılan mutabakatla, sektörel yaşamına Baştuğ Metalurji olarak devam etmektedir.
Teknolojik yatırımlarla her gün büyümeye ve kaliteli üretimi refleks haline getirmeye odaklanan
Baştuğ, 1 milyar doları aşan cirosuyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde, 145 bini kapalı, toplam
700 bin m2’lik tesislerinde hizmet vermektedir. Yıllık 2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasiteli Baştuğ
Metalurji, dünyada ilk kez kullanılan ve günlük 6.500 ton sıvı çelik üretim kapasiteli teleskopik tip
elektrikli ark ocağına sahiptir. Entegre haddehane yatırımıyla Ø8-Ø65 mm arası nervürlü inşaat demiri
üretim gücüne kavuşan tesiste şu anda Ø8- Ø40 mm arası nervürlü inşaat demiri üretilmektedir.

SOSYAL PERFORMANS;
“ÇALIŞANLARIMIZ, BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR.”
Her yıl; 2 resmi bayram olmak üzere bayram harçlığı, kış döneminde yılda 1 olan yakacak
yardımı, ramazan ayında erzak desteği yapılması gibi yılın belirli zamanlarında çalışanlarımıza destek
sağlanmaktayız. Çalışanlarımıza karşı gösterdiğimiz bu özen ve önemin yanında tüm paydaşlarımıza
da aynı hassasiyetle yaklaşmakta ve insani değerler çerçevesinde mümkün olduğunca çevreye ve
insana duyarlı bir ortam ve sosyal birliktelik içerisinde olmayı hedeflemekteyiz.
Bu bağlamda;

• Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak,
• Nitelikli iş gücü kazanmak ve elde tutmak,
• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, sürdürülebilirlik ve nükleer enerji
konularına eğitimler vermek,

• Yeni fikirlere açık, yaratıcı ve güvenilir bir kurum kültürü yaratmak ve
• Çalışanlara sosyal yaşam olanakları sunmayı her daim hedefleyeceğiz.

Bunların yanı sıra çevresel istihdam sağlamaktayız. 2018 yılına ait istihdam profilimiz;
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ. tesisimizde alt 748
kişi istihdam edilmektedir.Alt iş verenlerimizle birlikte bu sayı 898 kişiye kadar ulaşmaktadır. Yıl
içerisinde ortalama 150 alt iş veren fabrikamızda görev yapmaktadır.
Fabrikamıza İskenderun,Adana,Osmaniye merkez,Payas,Dörtyol gibi civar bölgelerden personel
servislerimiz mevcuttur. Bölgesel çalışan dağılımına bakıldığında ise;
Çalışanlarımız 2018 yılında;
•

%4 Adana

•

%44 İskenderun

•

%52 Osmaniye bölgesinden olmak üzere istihdam edilmiştir.

Şekil.1.Baştuğ Metalurji’nin konumu

Şekil.2.Baştuğ Metalurji’nin Organize Sanayi Bölgesindeki konumu

2018 yılında; 229 beyaz ,519 mavi yaka olmak üzere 748 personelimiz görev yapmıştır.
Aşağıdaki grafiklerde çalışan profilimiz detaylı şekilde ifade edilmiştir.
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Grafik.2. Detaylı İstihdam Profili
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Grafik.3. Yaş Profili

SATIŞ PERFORMANSI
2018 yılında toplam satışın kütük-çubuk ton/yıl başına oranı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.Ülkenin ve
dünyanın talebi doğrultusunda bu denge değişmektedir.Geçen seneye bakıldığında %54 kütük-%46 çubuk
iken,2018 yılında bu değerler birbirine çok yakın hale gelmiştir.
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Grafik.4.Kütük-Çubuk Satış Dağılımı
Bu satış grafiğini detaylandıracak olursak;
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Grafik.5.Çubuk Satış Dağılımı

ÇEVRESEL PERFORMANS
Baştuğ Metalurji olarak çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması, enerjinin verimli
kullanılması, emisyonların 5nsane5 altına alınması ve doğal kaynakların sorumlu tüketimini sağlayan
bir sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Çelik ve inşaat demiri üretimi için hammadde seçiminden,
ürünlerimizin müşterilere gönderilmesine kadar ki tüm süreçlerde çevreyi ve 5nsane sağlığını
korumayı amaçlayarak yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Tesisimizde her gün binlerce ton çelik hurdasını en ileri teknolojilerle ergiterek geri kazanıyor
ve çelik ürünleri haline getiriyoruz. Hammadde, yardımcı madde ve malzeme seçiminden ve
tedariğinden tesise kabulü ve işlenmesine kadarki her aşamada hurdaları detaylı kontrollerden
geçiriyoruz. Radyasyon Güvenliği Yönetimi’ne uygun hareket ediyor ve karbon salınımını azaltmayı
hedefliyoruz. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerine bağlı hareket ediyoruz.
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Grafik.6.Katı Atık Performansı

SATINALMA PERFORMANSI
Baştuğ Metalurji olarak dünyadaki gelişmelere paralel olarak pazardaki konumumuzu sürdürmek, rekabet
edebilmek, çağdaş dünya ile entegre olabilecek yatırımlar yaparak büyümeyi ve sanayileşmeyi hedefliyoruz.
Güçlü finansal yapımız yatırımlarımızla istihdam olanağı sunan, üretime katkı sağlayan, ekolojik çevremize,
kültürümüze ve insan yaşamına değer katan projeleri hedefliyoruz.

ÜRETİM PERFORMANSI
Baştuğ Metalurji olarak; yıllık 2 milyon ton sıvı çelik kapasiteli tesisimizde Fuchs (Almanya) tarafından
dizayn ve imal edilen, dünyada ilk uygulama olan teleskopik tipli elektrikli ark ocağına sahibiz. Çelikhanemizde
1 adet Fuchs marka pota ocağı ve 1 adet SMS Concast marka 7 yollu sürekli döküm makinası bulunmaktadır.
2017 yılında sıvı çelik üretimimiz 1.761.000 ton iken 2018 yılında bu değer 1.674.494 ton olarak ifade
edilmektedir. 2018 yılında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen tesisimiz üretime ara vermemiş ve
hedefleri yolunda çalışmaya devam etmiştir.
Ağustos 2014 tarihinde devreye giren haddehanemiz ise; 45 bin m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.
Haddehane fırınımız; 1.250.000 ton/yıl kapasiteyle çalışma gücünde sahiptir. Fransız Five Stein firması
tarafından dizayn edilen hadde fırınımız, sıcak - soğuk şarj yapabilme özelliğine sahiptir. Fırınımızın baca boyu
ise yaklaşık 70 metredir. Günümüzün yeni teknolojileri kullanılarak yapılan haddehanemizde 2018 yılında
631.615 ton nervürlü inşaat üretimi yapılmıştır.

