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Serhat Demir Çelik A.Ş. ürettiği inşaat demiri, ticari 
profil kalitesi ve farklı hizmet anlayışı ile yıllardır 
sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmayı 
başarmıştır. Tesisimiz Karabük’te 4.000 m2’lik 
açık ve 6.500m2’lik kapalı, Ankara’da 4.000 m2’lik 
açık ve 4.000m2’lik kapalı olmak üzere toplamda 
18.500m2’lik alanda faaliyet göstermektedir.

Yurtiçi piyasada, güven ve istikrar anlayışı ile 
yıllardır göstermiş olduğu başarıyı yurtdışı 
piyasaya da yansıtan şirketimiz, uluslararası 
alandaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam 
etmektedir.

Serhat Demir Çelik A.Ş has succeeded to be one 
of the pioneer institutions in the sector with the  
quality of mercant bars and rebars. Our facility is 
in service in Karabük with 4.000 square meters 
of open area and a closed area of 6.5000 square 
meters and in Ankara with 4.000 square meters 
of open area and a closed area of 4000 square 
meters, in total with an area of 18.500 square 
meters.

Our company, who has reflected the success 
built upon trust and sense of stability in domestic 
market for over years to the foreign market, is 
proceeding the activities in the international area 
at full pelt. 

Gururumuz çelikten!

Our pride is from steel!
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1970 yılında Ziya Büyükbektaş tarafından Serhat 
Nakliyat olarak Karabük’te kurulan firma, özel sektöre 
nakliye ile giriş yapmıştır. 1978 yılında Serhat Demir 
Ticaret ve Nakliyat Kollektif Şirketi olarak firmanın 
ismi değişmiş ve demir çelik sektörüne ilk adım 
atılmıştır.

1987 yılında üretici kimliği kazanan firma Karabük’te 
bir haddehane satın alarak ilk sanayi yatırımını 
gerçekleştirmiş ve SERHAT HADDECİLİK A.Ş. 
kurulmuştur. 1999 yılında Ankara’da SERHAT HAZIR 
DEMİR A.Ş. Grup Şirketlerine katılmış olup; istikrarlı 
büyüme hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Geçen süre içerisinde Türkiye’nin önde 
gelen inşaat demiri üreticilerinden biri haline 
gelen Serhat Haddecilik, 2016 yılı itibariyle 250 
farklı çeşit ürün üretebilmekte ve bugünkü üretim 
kapasitesi olan yıllık 100.000 tonun üzerinde 
imalat ve 200.000 tonun üzerinde satış rakamlarını 
gerçekleştirebilmektedir.

Ayrıca, firmanın hammadde ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla SERHAT DEMİR ÇELİK A.Ş. 
uzman kadrosuyla ithalat yapmakta ve artan üretim 
kapasitesiyle dünyanın birçok ülkesine ihracat 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisine 
her geçen gün daha fazla katkı sağlamaktadır.

Dünya ekonomisiyle entegre olan ülkemizin pazar 
koşulları, rekabeti her geçen gün daha agresif bir 
ortama taşımaktadır. Özellikle inşaat sektörü gibi 
yatırımın geri dönüş süresinin çok uzun olduğu bir 
alanda, kullanılan her kalemin maliyeti hayati önem 
taşımaktadır.
Serhat Demir Çelik A.Ş., yıllardır Karabük’te demir 
çelik sektöründe ürettiği inşaat demirinin kalitesi ve 
farklı hizmet anlayışı ile sektöründe ayrı bir güven 
ve referans noktası haline gelmeyi başarmıştır.

The company, established by Ziya Büyükbektaş in 
1970 in Karabük with the name “Serhat Nakliyat”, has 
entered into the private sector with transportation. 
The company’s name has been changed to Serhat 
Demir Ticaret ve Nakliyat Kollektif Şirketi and has 
put a stake in the ground to the iron and steel 
sector.  

Earning its producer identity in 1987, the firm has 
realized its first industrial investment by buying a 
rebar mill and SERHAT HADDECİLİK A.Ş has been 
established. In 1999, the firm has joined the 
SERHAT HAZIR DEMİR A.Ş. Grup Şirketleri in Ankara 
and has started to follow out the aims of steady 
growth step by step. Becoming one of the leading 
structural iron producers in Turkey in the course 
of time, Serhat Haddecilik is capable of producing 
over 250 different products by the year of 2016 
and is also capable of manufacturing over 100.000 
tons annual, which is the production capacity of 
today and over 200.000 tons of sales figure.

Moreover, with the aim of supplying the needs of 
raw material of the firm, SERHAT DEMİR ÇELİK A.Ş. 
imports with its expert staff and exports to several 
countries with the increasing production capacity. 
Accordingly, our firm contributes more to the 
national economy year by year. 

The market conditions of our country integrated 
with the world economy carries the competition 
into a more aggressive environment day by day. 
Especially in a field as the construction sector 
where the period of comeback is too long, the cost 
of each material is of vital importance. 

Serhat Demir Çelik A.Ş. has achieved to become a 
point of trust and reference with the quality of the 
structural iron that it produces in the iron and steel 
sector for years in Karabük and a diversified service 
manner.

Hakkımızda About Us



Demir çelik sektöründe dünya şartlarıyla paralel 
olarak, üretimde yenilikçi kalite ve standartları 
uygulamak, sağlıklı, çevreye duyarlı, güvenilir 
hizmet anlayışını sürdürmek.

In paralel with the world conditions in the steel 
sector, to implement innovator quality and 
standards, to maintain the healthy, environment- 
friendly and confidential service manner.

Vizyonumuz

Our Vision
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Serhat Demir Çelik A.Ş. olarak müşterilerimize 
her zaman yüksek kalitede ürünler sunmak, 
markamızın bilinirliğini demir çelik sektöründe 
yer alan tüm ülkelerde sağlamak ve güvenilir bir 
dünya markası olarak üretim kapasitemizi her 
geçen yıl artırmak.

Varlık gösterdiğimiz her ülkede, Türkiye’yi temsil 
ettiğimizi unutmadan, ülkemize hem ekonomik 
hem prestij açısından katkı sağlamayı ödev 
biliyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla her geçen gün 
hedeflerimizi büyütüyor, kendimizi yeniliyoruz. 

As Serhat Demir Çelik A.Ş. , always to offer high 
quality products to our customers, to ensure the 
recognition of our brand in all the countries in 
the steel sector and to increase our capacity of 
production every year as a confidential world 
brand.

In each of the countries we make our presence 
felt, without forgetting under that we are 
representing Turkey, we take it as our duty to 
contribute to our country both in manners of 
economy and prestige. With this consciousness 
and responsibility, each day we amplify our aims 
and we renew ourselves.

Misyonumuz

Our Mission
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Türkiye’nin geleceği için üretiyoruz.
We are producing for Turkey’s future.
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KALİTE / QUALITY
 ASTM A 615 GR40  FeE500-400/FEB 44 K

 ASTM A 615 GR60  JS 4466 PART 3 s-400

 TS 708 III-A  S-400W NT 26-05(1983)

 TS 708 IV-A  JS 33 GRADE 300/400

 DIN 488 BST 500 S  GOST R A500C

 ELOT 971 S500S

 ELOT 1421 B500C

 BS 4449:97 GR460B

 BS 4449:05 B500B

 STAS438 PC 52

 SD 35-SD 50

 CAN/CSA-G30.18-M92

 B 500 S/B 500 SD

Ebat / Size Ebat / Size
 8,00 mm  24,00 mm

 9,00 mm  26,00 mm

 10,00 mm  28,00 mm

 12,00 mm  30,00 mm

 14,00 mm  32,00 mm

 16,00 mm

 18,00 mm

 20,00 mm

 22,00 mm

BOY/LENGTH
 6.0-14.0 METERS

 20,30,40 FEET

Nervürlü İnşaat Demiri  
Reinforcing Deformed Steel Bars



  KALİTE / QUALITY
 DIN 17100 ST 37.2

 ASTM A36 SAE 1008

 ASTM A529-GR50 SAE 1010

 FE 360B SAE 1015

 S235 JR(EN 10025) SAE 1020

 S275 JR(EN 10025) SAE 1025

 S355 JR(EN 10025) SAE 1030

 SS 400 CK 15 SAE 1035

 RST 44-2 CK 30 SAE 1040

 ST 52-3 CK 45 SAE 1045

 ST 50-2 CK 60 SAE 1050

 ST 60-2

 ST 70-2

Ebat / Size Ebat / Size
 7,5x7,5 mm  22x22 mm

 8x8 mm  24x24 mm

 9x9 mm  25x25 mm

 10x10 mm  30x30 mm

 12x12 mm  32x32 mm

 14x14 mm

 16x16 mm

 18x18 mm

 20x20 mm

BOY/LENGTH
 3.0-12.0 METERS

 20,30,40 FEET

Kareler / Square Bars



  KALİTE / QUALITY
 DIN 17100 ST 37.2

 ASTM A36

 ASTM A529-GR50

 FE 360B

 S235 JR(EN 10025)

 S275 JR(EN 10025)

 S355 JR(EN 10025)

 SS 400 

 RST 44-2

 ST 52-3

 ST 50-2

Ebat/ Size Ebat / Size
 7 mm  26 mm

 8 mm  28 mm

 9 mm  30 mm

 10 mm  40 mm

 12mm  50 mm

 14 mm  60 mm

 16 mm  70 mm

 18 mm  80 mm

 20mm  90 mm

 22 mm  100 mm

 24 mm

BOY/LENGTH
 6.0-12.0 METERS

 20,30,40 FEET

Düz Yuvarlaklar/ Plain Round Bars



  KALİTE / QUALITY
 DIN 17100 ST 37.2

 ASTM A36

 ASTM A529-GR50

 FE 360B

 S235 JR(EN 10025)

 S275 JR(EN 10025)

BOY/LENGTH
 4.0-12.0 METERS

 20,30,40 FEET

Lamalar/ Flat Bars

h = b min max
10 4.00 mm 5.00 mm
11 2.80 mm 5.50 mm
12 2.80 mm 6.00 mm
13 2.80 mm 5.00 mm
14 2.80 mm 10.00 mm
15 2.80 mm 10.00 mm
16 2.80 mm 8.00 mm
17 7.00 mm 7.00 mm
18 2.80 mm 5.00 mm
19 2.80 mm 5.00 mm
20 2.80 mm 10.00 mm
21 11.00 mm 11.00 mm
22 2.80 mm 4.00 mm
23 2.80 mm 3.00 mm
25 2.80 mm 10.00 mm
30 2.80 mm 10.00 mm
31 11.00 mm 11.00 mm
32 2.80 mm 5.00 mm
35 2.80 mm 11.00 mm
38 3.8 mm 11.00 mm
39 2.8 mm 5.00 mm
40 2.80 mm 21.00 mm
41 7.00 mm 7.00 mm
45 2.80 mm 10.00 mm
47 2.80 mm 3.00 mm
50 2.80 mm 21.00 mm
51 7.00 mm 8.00 mm
60 6.00 mm 20.00 mm
70 6.00 mm 20.00 mm
80 6.00 mm 20.00 mm
90 6.00 mm 20.00 mm
100 6.00 mm 20.00 mm
110 6.00 mm 20.00 mm
120 6.00 mm 20.00 mm

Ebat / Size Kalınlık / Thickness 



  KALİTE / QUALITY
 DIN 17100 ST 37.2

 ASTM A36

 ASTM A529-GR50

 FE 360B

 S235 JR(EN 10025)

 S275 JR(EN 10025)

BOY/ LENGTH
 4.0-12.0 METERS

 20,30,40 FEET

Tırtıllı Lama / Serrated Flat Bars

h = b min max
20 3.00 mm 6.00 mm
30 3.00 mm 6.00 mm
35 3.00 mm 6.00 mm
40 4.00 mm 6.00 mm
45 5.00 mm 5.00 mm
50 4.00 mm 6.00 mm

Ebat / Size Kalınlık / Thickness 



  KALİTE / QUALITY
 DIN 17100 ST 37.2

 ASTM A36

 ASTM A529-GR50

 FE 360B

 S235 JR(EN 10025)

 S275 JR(EN 10025)

 S355 JR(EN 10025)

 SS 400 

 RST 44-2

 ST 52-3

 ST 50-2

BOY/LENGTH
 3.0-12.0 METERS

 20,30,40 FEET

Köşebentler / Equal Angles

h = b min max
20x20 2.00 mm 3.5 mm
25x25 2.00 mm 6.00 mm
30x30 2.00 mm 6.00 mm
35x35 2.00 mm 6.00 mm
40x40 4.00 mm 10.00 mm
45x45 4.00 mm 10.00 mm
50x50 4.00 mm 10.00 mm
55x55 4.00 mm 10.00 mm
60x60 4.00 mm 10.00 mm
65x65 4.00 mm 10.00 mm
70x70 4.00 mm 10.00 mm
75x75 4.00 mm 10.00 mm
80x80 4.00 mm 10.00 mm
90x90 4.00 mm 10.00 mm
100x100 4.00 mm 10.00 mm
110x110 6.00 mm 20.00 mm
120x120 6.00 mm 20.00 mm
130x130 6.00 mm 20.00 mm
140x140 6.00 mm 20.00 mm
150x150 6.00 mm 20.00 mm

Ebat / Size Kalınlık / Thickness



Bilgiyle üretiyor, güvenle büyüyoruz.
We are producing with knowledge and growing with trust.
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Firmamız 1978 yılından bu yana demir çelik 
sektöründeki nakliye deneyimini her yıl filosuna 
kattığı yeni araçlarla devam etmektedir. 
2017 yılı itibariyle toplamda 10 adet tırımızla 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve siparişlerine 
en hızlı ve güvenli bir şekilde cevap vermeyi 
sürdürüyoruz. 

Since 1978, our firm has been continuing to its 
transportation experience in and steel sector 
with the new vehicles added to its fleet. By year 
of 2017, with 10 rigs in total, we are continuing 
to meet our customers’ needs and orders in the 
fastest and the safest way. 

Lojistik

Logistics
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Firmamız 2016 yılında deniz taşımacılığına 
NAZ 1 adlı gemiyle adım atmıştır ve dış ticaret 
taşımacılığında da hizmet vermektedir.

Our firm has begun sea transportation in 2016 
with the ship NAZ 1 and serves in the foreign 
trade transportation.

Denizcilik

Shipping
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Kalite Belgeleri / Quality Certificates



Sektörde 47. yıl






