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Haznedar Refrakter, 2017 yılını üretim ve
satış rekoru ile kapatıyor
Erzen Erez
Haznedar Refrakter Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’nin en köklü refrakter üreticisi olan Haznedar Grup’un
sektördeki yolculuğu 1929 yılında kurulan ve 1933 yılında
ateş tuğla üretimine geçen Haznedar Refrakter ile başlamıştır. Günümüze kadar gelen süre zarfında edindiğimiz tecrübeler istikrarlı bir şekilde büyümemize ve an itibariyle Türkiye ve
dünyadaki müşterilerimize üç ana şirket olarak hizmet vermemize olanak sağlamaktadır. Bu şirketlerden Haznedar
Refrakter ve Durer Monolitik İstanbul’un 80 km dışında,
Çerkezköy mevkiinde, Vardar Dolomit ise Makedonya’nin
Gostivar Şehri’nde bulunmaktadır.
Haznedar Grup’un en önemli ilkeleri müşteri memnuniyeti ve
sektörün zaman içinde değişen ihtiyaçlarına tatmin edici
çözümler sunmaktır. Bu sebeple kendi ürün dallarında profesyonelleşmiş üç şirketimiz demir çelik sektörü, çimento ve
kireç sanayi, demir dışı metalurji üretimi, petrokimya kompleksleri, rafineriler, cam sanayi ve özellikle son senelerde
Türkiye’de ve dünyada sayıları her geçen gün artan enerji
santralleri ile atık yakma tesisleri gibi yüksek sıcaklık teknolojilerinin kullanıldığı tüm alanlarda hizmet vermektedir.
Haznedar alumina ve bazik tuğlalar (şekilli refrakter malzemeler), Durer monolitik ürünler (şekilsiz refrakter malzemeler)
üretmektedir. Vardar ise demir çelik sektörünün artan dolomit
talebini karşılama amacıyla sinter dolomit hammaddesi, dolomit tuğla ve dolomit monolitik malzemeler imal etmektedir.
Şirketlerimiz refrakter ürünlerin yanısıra müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre danışmanlık, proje mühendisliği, enstelasyon
ve saha ekipleriyle birlikte süpervizörlük, ilk ısıtma ve devreye
alma konularında da destek sağlamaktadır.
Durer ve Vardar, 2017 yılında tarihlerinin en yüksek üretim ve satışlarına ulaştı
2017 yılı bizim için önceki senelerde adım adım başladığımız
girişimlerimizi büyüttüğümüz ve ürün yelpazemizi çeşitlendirirken yeni fırsatları da değerlendirdiğimiz çok verimli bir sene
oldu.
Ekip olarak vizyonumuz değerlerimize sahip çıkarken kendi-

mizi geliştirerek yol almak ve bu yoldaki partnerlerimizin
memnuniyetinden emin olmaktır. Müşterilerimizin işletme
koşullarına özel ihtiyaçları ve yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik taleplerini en doğru ve hızlı şekilde karşılayabilmek adına 2017 yılında hem Haznedar hem de Vardar tesislerimizin üretim kapasitelerini arttıracak yeni fırın yatırımlarında bulunduk. Haznedar’da yaptığımız yeni fırınımız atık
yakma tesislerine ihraç ettiğimiz özel ürünlerimizin üretim
oranını ikiye katlamamızı sağladı. 2018 yılında Vardar’da
işleyişe geçecek olan ikinci temper fırınımız da artmakta olan
yurtiçi ve yurtdışı demir çelik müşterilerimize daha hızlı servis
verebilmemizi olanaklı kılacak.
Büyük bir memnuniyetle dile getirebilirim ki 2017 yılında sene
başında kendimize koyduğumuz üretim ve satış hedeflerimizin üzerinde bir çizgi çizdik. Haznedar Refrakter’deki sene
başı hedefimiz 2016 yılı rakamlarımızın %10 üstünü yakalamaktı. Bugün görüyoruz ki koyduğumuz hedefin de %5’i üzerinde seyretmekteyiz. Bunun yanısıra Durer ve Vardar 2017
yılında tarihlerinin en yüksek üretim ve satışlarına ulaştılar.
Bahsi geçen bu nicelik kavramlarının yanısıra ürünlerimizin
yüksek kalite ve dayanıklılığına dair müşterilerimizden aldığı
geri dönüşler 2017 süresince bizleri çok mutlu etti.
Satışlarımızın %12’si yeni müşteri ve pazarlara
2016 senesinde dünya çapında belli başlı çelik ve çimento
üreticileri ile önde gelen mühendislik şirketlerinin global tedarikçi listelerinde yerimizi aldık. 2017 yılı ve ilerisi için koyduğumuz hedeflerde bu ilişkilerimizi güçlendirerek ihracat alanında büyümek bulunuyordu. Haznedar Grup olarak sene
içerisinde yaptığımız satışlara baktığımızda %12’lik bir oranın
yeni müşteri ve pazarlara ayrıldığını görüyoruz. Bu yeni müşterilerimiz Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Güney
Afrika, Yunanistan ve Mısır gibi coğrafyalarda konumlanmaktadır. Bu oran 2018’deki büyüme hedeflerimize de sağlam bir
temel oluşturmaktadır.

Kaliteli ürün üretmenin başlıca şartlarından biri kaliteli
hammadde kullanımıdır
Refrakter ürünler kullanıldıkları bölgeler özelinde geliştirilerek
yüksek sıcaklıklar altında karşılaşacakları kimyasal ve fiziksel
korozyonlara dirençli olarak üretilmelidir. Refrakterde kaliteli
ürün üretmenin başlıca şartlarından biri kaliteli hammadde
kullanımıdır. Bunun yanısıra ürün gelişimi saha kullanımları
üzerine bilgili mühendisler tarafından yapılmalıdır.
Bizler Haznedar Grup olarak son teknolojiyle donatılmış ar-ge
laboratuvarımızda deneyimli mühendislerimizle çalışarak
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ürünler üretmeyi bir numaralı hedefimiz haline getirdik. Refrakter
ürünlerinin kalitesi kadar önemli olan diğer parametreler de
bu ürünlerin doğru şekilde seçilmesi, uygulanması ve bakımlarının yapılmasıdır. Her müşterimizin kadrosunda bu konudan bilgili ve kalifiye işcilerin çalışması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Haznedar Grup’un refrakter alanının tüm dallarında kapsamlı bilgiye sahip danışmanları, denetçileri ve
tuğla örücüleri bulunmaktadır. Uzman personelimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak her tesis için
özel hizmet sunmaktadır.
Her sektörde olduğu gibi tabii ki bizim sektörümüzde de kalitesiz ürün ve hizmet tedariği mevcut. Pek çok sanayici maliyet farklarından dolayı bu yollara baş vurabilmektedir. Fakat
kullanılan refrakter malzemenin performansının müşterilerin
üretim hızı ve kapasitesini doğrudan etkilemesi uzun vadede
kaliteli ürün öneminin anlaşılmasına ve stratejilerin yön değiştirmesine sebebiyet vermektedir.
Sektörümüzde arz-talep dengesi
Refrakter sektöründe müşteri kitlesinin yoğunluğuyla doğru
orantılı bir arz-talep dengesi hakimdir. Demir çelikçilerin,
çimentocuların ve yüksek sıcaklık teknolojileriyle üretim
yapan sanayilerin üretim artışları üretim proseslerinde kullanım zorunluluğu olan refrakter ürünlerine olan talebi de otomatik olarak arttırmaktadır.

