
Durer Refrakter monolitik refrakterde dünyanın önde 
gelen şirketlerinin farklı ülkelerdeki bireysel tesisleriy-
le üretim kalitesi ve hacmi konusunda boy ölçüşen bir 
firma. Firmayı bu konuma getiren 40 yıllık deneyimini 
özetler misiniz? 

Durer, Türkiye’de öncülüğünü ettiği düşük ve çok düşük oran-
da çimento içeren monolitik malzemelerin, hazır mastik harçla-
rın ve precast şekilli refrakter malzemelerin yanı sıra alümina 
silikat bazlı monolitik ürünler ile düşük çimentolu püskürtme 
ve alümina silikat bazlı monolitik malzemelerde ülke pazarın-
da en yüksek paya sahiptir. Son senelerde yurt içindeki lider 
konumunun dışında üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden 
Durer, gelişmiş ülkelerdeki rakipleri ile Türkiye’deki rekabeti-
ni yurt dışına da taşımıştır.
Petrokimya tesisleri ve petrol rafinerileri refrakterleri konu-
sunda geliştirdiğimiz yeni ürünler ile yurt içi ve yurt dışında 
bu tesislere mühendislik hizmeti veren uluslararası firmaların 
refrakter malzeme partneri olarak hizmet vermekteyiz. 

Geçmişi çok daha uzun olan Haznedar Refrakter’i 
tanıtır mısınız?

Müşterilerimizin taleplerine zamanında ve istenen düzeyde 
cevap vermek adına pazarın değişen koşullarını yakından takip 
etmemiz ve bu yöndeki Ar-Ge araştırmalarımız Haznedar ürün-
lerini sürekli geliştirmemizi ve çeşitlendirmemizi sağlamakta-

dır. Türkiye’nin ilk refrakter üreticisi olan Haznedar, alümina 
ve bazik tuğlalar üretmekte ve dünyanın her yerine ihracat 
yapmaktadır. Makedonya’daki Vardar Dolomit isimli tesisinin 
yüksek kalite dolomit tuğla ve sinter üretimini dünyanın dört 
bir yanına ihracat yaparak uluslararası rakipleriyle üst düzeyde 
rekabet edebilecek konuma gelmiştir. 

Gelecek için planlarınız ve öngörüleriniz nelerdir?

Değişen pazar ihtiyaçlarıyla birlikte özel ürün çeşitliliğimizi, 
üretim hacmimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Uzak Doğu’dan 
Avrupa’ya sahip olduğumuz pazarlarda etkinliğimizi ve reka-
bet gücümüzü arttırarak geliştirmek Haznedar Grup olarak en 
önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu yolda atılan somut örnek-
ler ise çok kısa bir süre önce yaptığımız yeni press yatırımımız 
ve yakın gelecek için planladığımız yeni fırın kurulumudur. 

Uluslararası firmaların 
refrakter malzeme partneriyiz
Haznedar Refrakter Yönetim Kuru-
lu Üyesi Salih Erez: “Uzak Doğu’dan 
Avrupa’ya sahip olduğumuz pazarlarda 
etkinliğimizi ve rekabet gücümüzü arttıra-
rak geliştirmek Haznedar Grup olarak en 
önemli hedeflerimiz arasındadır.”


