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Haznedar Refrakter Yönetim Kurulu Üyesi Erzen Erez:

“Haznedar Refrakter, Durer Monolitik ve
Vardar Dolomit ürünlerimizle
Ankiros fuarında yer alacağız”

Refrakter sektörünün vizyoner ve lider firmaları arasında yer
alan Haznedar, süre gelen Ar-Ge çalışmaları ile sektöründe
yenilikler yapmaya ve ilklere imza atmaya devam ediyor. En
yeni ürünleri ile Ankiros 2018 fuarında yer alacaklarını belirten Haznedar Refrakter Yönetim Kurulu Üyesi Erzen Erez ile
firmaları ve sektörleri hakkında konuştuk.
Ürün çeşitleriniz konusunda bilgi verir misiniz?
Haznedar Grup bünyesinde yer alan üç ana şirketimiz

Haznedar Refrakter, Durer Monolitik ve Vardar Dolomit müşterilerimizin refrakter alanındaki ihtiyaçlarına yönelik geniş bir
ürün yelpazesi sunmaktadır. Haznedar Refrakter alumina ve
bazik tuğlalar (şekilli refrakter malzemeler), Durer monolitik
ürünler (şekilsiz refrakter malzemeler), Vardar ise sinter dolomit, dolomit tuğla ve dolomit bazlı monolitik malzemeler üretmektedir.

Firmanızı tercih eden müşterilerinizin verimlilik, maliyet vb.
konulardaki kazançları nelerdir?
Haznedar Grup’un köklü tarihi boyunca edindiği deneyimleri
harmanlayışı, AR-GE çalışmalarına verdiği önem ve uluslararası gelişmeleri takipte olması üç ana şirketimizi de alalarında lider konuma getirmiştir.
Grubumuzun en önemli ilkeleri müşteri memnuniyeti ve sektörün zaman içinde değişen ihtiyaçlarına tatmin edici
çözümler sunmaktır. Refrakter ürünlerimizin yanısıra müşterilerimizin üretimlerinde yüksek verimlilik almaları ve hacim
artışı sağlamaları adına malzemelerimizin en etkili kullanımı
için danışmanlık, proje mühendisliği, süpervizörlük servisleri
ile ilk ısıtma ve devreye alma konularında da destek veriyoruz. Ayrıca süre gelen AR-GE çalışmalarımızla ürün bazında
yenilikler yaratıyor ve müşterilerimizin işletme koşullarına
özel ihtiyaçları ve yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik
taleplerini en doğru şekilde karşılayabilmeyi hedefliyoruz.
Grupça günümüze kadar sürdürdüğümüz teknolojik gelişmelerdeki liderliğimizin yanısıra yurt dışında yatırım yapan ilk
Türk refrakter üreticisiyiz. Makedonya’da satın aldığımız
Vardar Dolomit’le birlikte girdiğimiz dolomit pazarı müşterilerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan demir çelik sektörünün
daha az maliyetlerle yüksek performans elde ederek temiz
çelik üretimi sağlayabilmesinde büyük bir adım olmuştur.
Müşterilerimize sunduğumuz “fiyat/ performans” oranımızın
her daim üst seviyelerde olması, hızlı teslimat ilkemiz ve uzun
soluklu müşteri ilişkilerimizde temele oturttuğumuz karşılıklı
anlayış ve güven hissiyatı müşterilerimizin refrakter ihtiyaçlarında bizi tercih etmelerini sağlıyor.

Ürünleriniz ve firmanız neden tercih ediliyor/edilmeli?

Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?
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Haznedar Grup; demir çelik sektörü, çimento ve kireç sanayi,
demir dışı metalurji üretimi, atık yakma tesisleri, petrokimya
kompleksleri, rafineriler, enerji santralleri ve cam sanayi gibi
yüksek sıcaklık teknolojilerinin kullanıldığı tüm alanlarda hizmet vermektedir. Refrakter bu sektörlerin üretim prosesinde
en önemli hammaddelerden biri olarak yer almaktadır ve
müşterilerimizin üretim hızı ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir.
Firma olarak 2018 yılının ilk yarısını nasıl kapattınız?
Hedeflerinize ulaştınız mı? Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslar mısınız?
Haznedar Grup altında yer alan üç firmamız da sene başında
koyduğumuz üretim ve satış hedeflerimizin üzerinde birer
çizgi çizdi. 2018’de gündemimizde olan en önemli konular
hem Haznedar Refrakter hem de Vardar Dolomit’te yaptığımız yeni fırın yatırımlarımız ve üretim kapasitemizi arttırarak
genişlemekte olan uluslararası pazar ağımıza daha hızlı servis vermekti. Yatırımlarımızın sonuç verdiği bir dönemde
olmaktan memnunuz.
Ankiros fuarına katılacak mısınız? Hangi ürünlerinizi sergileyeceksiniz?
Evet, her yıl olduğu gibi bu sene de 25-27 Ekim’de Ankiros’da
olacağız. Standımızda üç şirketimizin de ürünlerini sergileyeceğiz. Ziyaretçilerimiz standımızda dolomit tuğlaları, precast
parçaları, magnezya-karbon, yüksek alümina, alümina-krom,
andaluzit esaslı, boksit ve şamot esaslı tuğlaları ve en son
geliştirdiğimiz enerji, çelik, çimento sektörü ve atık yakma
fırınlarında kullanılan Nitrit bağlı SiC ile Korex99 tuğlalarını
görebilecekler.
Güncel konu döviz kurları… Firmanızı, sektörünüzü ve dolayısıyla ticareti nasıl etkiliyor? Bu dönemde ne yapıyorsunuz,
ne yapmıyorsunuz?
İçinde bulunduğumuz dönem hammaddesini ithal eden her
sanayici gibi bizi de oldukça etkiliyor.
Son beş senedir üretimimizi arttırmak adına pek çok farklı
yatırımlarda bulunduk. Bunlara örnek olarak Haznedar’daki
yeni pres alımımız ve yeni fırın inşaatımız, Vardar’daki yeni
fırın ve mixer yatırımlarımız ve üretim binamızın genişletilmesi verilebilir. Bu çalışmalara paralel olarak önümüzdeki süreçte yapmamız gereken geçmiş yıllarda genişletmiş olduğumuz
uluslararası müşteri kitlemize olan ihracat payımızı arttırmaktır.
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