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TEK SORU TEK CEVAP
ONE QUEST ION ONE ANSWER

2016 genel itibariyle üç kardeş şirke-
timiz: Haznedar Refrakter, Durer Mo-
nolithik ve Vardar Dolomit için hedef-
lerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Sene 
içinde Haznedar Grup olarak belirle-
diğimiz önceliğimiz ihracat alanında 
istikrarlı bir büyüme elde etmekti. 
Çalışmalarımız sonucunda dünya ça-
pında lider konumda olan belli başlı 
çelik ve çimento üreticilerinin global 
refrakter tedarikçisi listesine girme-
nin heyecanını yaşıyoruz. 

Haznedar Grup’un en önemli ilkele-
ri müşteri memnuniyeti ve sektörün 
zaman içinde değişen ihtiyaçlarına 
tatmin edici çözümler sunmaktır. Bu 
sebeple 2016’da yaptığımız yeni pres 
yatırımına 2017 yılı içerisinde yeni bir fırın eklemeyi 
planlamaktayız. Ayrıca çevremize duyarlı olmak ve sür-
dürülebilir bir üretim sistemi sağlamak adına yenilene-

alanında 2016’da katettiğimiz adımları daha geniş bir yel-
pazeye yaymak, yurtdışı müşteri portföyümüzü çeşitlen-
dirmek ve eş zamanlı olarak Türkiye ve Makedonya’daki 
tesislerimizdeki üretim verimliliğimizi arttırmaktır.

From a general point of view, 2016 was a 
year in which our three sister companies: 
Haznedar Refractories, Durer Monolithics 
and Vardar Dolomite have realized their 
set goals. At Haznedar Group our priority 
during the year was to achieve a steady 
growth in exports. As a result of our efforts 
we are excited to have been included 
among the global refractory suppliers 
of the world’s leading steel and cement 
producers .

Customer satisfaction and responsiveness 
to the ever evolving demads of the 
market are the foremost principles 
of Haznedar Group. To this end, this 
year we are planning to make a new 
furnace investment as an addition to 

the recent press purchase we have made in 2016. 
We have also been evaluating renewable energy 
sources and carrying out relevant feasibility 
studies for a more environmentally friendly and 
sustainable production model. Among our 2017 goals 
are further advancement of our export achievements, 
diversification of our international customer base 
and enhancement of the production efficiency of our 
plants in Turkey and Macedonia.

2016’DA YAPTIĞIMIZ YENİ PRES YATIRIMINA 2017 YILI İÇERİSİNDE YENİ BİR FIRIN EKLEMEYİ PLANLAMAKTAYIZ.


