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SAY FA

Firmamız Tükiyenin en büyük yassı demir çelik üretici-
lerinden birisi ve diğer yassı üreticilerinden hem teknoloji,
hem ürün gamı, hem coğrafi konumlandırma hem de iç
dinamizmi açısından farklılıklar taşıyor. Bu farklılıkları şu
ana kadar birer avantaja çevirmeyi başardık ki satışlarımız-
da ve müşteri geri-bildirimlerimizde olumlu gelişimleri tecrü-
be ediyoruz. “Thin slab casting” teknolojisine yatırım yapan
şirketimizin bu teknoloji ile hedefi verimliliği daha az maliyet
ile artırırken aynı anda tedarik süresini kısaltmak. Bu yatırı-
mın etkilerini özellikle Avrupa ülke piyasaları açıldığında çok
daha net göreceğiz çünkü hız ve düşük maliyetler o dönem-
de daha  büyük avantaja dönüşecek.

Üretim kalitemize bakarsak, beyaz eşya sektörü ile yap-
tığımız özel üretim denemelerindeki olumlu gelişmeler bizim
için önemli bir referans oluşturuyor. Yeni kalitelerle yeni sek-
törlerde pay sahibi oluyoruz. Türkiye’de 4 temel ürünü
(sıcak sac, asitli sac, galvanizli sac, boyalı sac) müşterileri-
ne sunan başka bir üretici yok. İç ve dış pazarlarımızdaki
müşterilerimize ihtiyaçlarını paket halinde tedarik etme

avantajını sağlıyoruz. Bu durum tüccar ve ÇSM müşterileri-
miz açısından önem arz ederken, sanayici müşterilerimiz
için daha da elzem bir konuya hizmet ediyor. Çünkü birçok
sanayide artık “tam zamanında tedarik sistemi” ya da “proje
bazlı satış” sistemleri hakim... Dolayısıyla müşterilerimiz
olan bu üretici firmalar için tüm ürünleri istediği anda ve en
kısa zamanda tedarik etmesi büyük bir güven ve rekabet
avantajı kazandırıyor.

Bir başka güçlü yanımız ise coğrafi konumlandırmamız
Müşterilerimiz MMK Metalurji isminde bir firma ile çalı-

şıyor; ancak bu firmadan hizmet alırken gerçekte iki fabrika-
dan ve iki ÇSM’den, yani 4 kuruluştan hizmet alıyor. Örne-
ğin Ege Bölgesi’ndeki ya da Orta Anadolu’daki bir müşteri-
mizin ihtiyacını Güney fabrikamızdan ya da Kuzey fabrika-
mızdan tedarik edebiliyoruz. İki ÇSM’miz de hizmetinde.
Hangisi daha hızlı malzeme tedarik edebiliyorsa müşterimi-
zin talebini oraya yönlendirme seçeneğimiz mevcut.  Bu
seçenek yurtdışındaki müşterilerimiz için de geçerli.
Pazarlama çalışmalarımız hız kazanıyor. Müşterilerimizi
teknik konular ve piyasalar konusunda bilgilendirmeye baş-
lıyoruz. Bunun yanında segment ve sektör bazında ayrıca-
lıklı bazı çalışmalarımız var ki bu da müşterilerimizi sevindi-
recek.  Sosyal sorumluluk projelerimiz de ilerlemeye devam
ederken ses getirecek nitelikteler.

Dinamizmin getirdiği yaratıcılık ön planda
İç dinamizme gelince, genç bir kadro ile çalışmak bun-

dan 30-40 sene önce bir dezavantaj olarak görülebilirdi. O
dönemlerde tecrübe, yaratıcılığa kıyasla daha fazla önem
arz ederdi. Elbette tecrübe halen önemli… Bunun yanında
dünyadaki bilgi, teknoloji ve hizmet konularındaki değişimler
belki 10 kat hızlandı. Bu ortamda benzerlik yerine farklılığı,
aynılık yerine dönüşümü seçmeyen firmalar küçülmek duru-
munda kalıyorlar. Artık dinamizmin getirdiği yaratıcılık ön
planda… İşte bu sebeple MMK Metalurji’yi dışarıdan göz-
lemlediğimizde son 1.5-2 sene içinde geçirdiği değişimin

hızı ve yönü etkileyici. Öncelikli konumuz olan kalitede
büyük gelişmeler yanında ürünlerimizden memnuniyet
konusunda aldığımız sorumluluk, iç organizasyonumuz,
müşterilerimizle iletişimimiz, iç eğitimlerimiz, tedarik süreçle-
rimiz, lojistik desteğimiz gibi daha birçok konuda büyük atı-
lımlarımız var. Bu gelişimleri, iki ayrı dili konuşan,  iki farklı
kültürden gelen insanların başarması ise ayrıca etkileyici.
Geleceğimizle ilgili vizyonumuz da gittikçe güçleniyor

Galvanizli satışlarımız %35, boyalı sac satışlarımız
%45 arttı

Sıcak sac açısından baktığımızda kapasite kullanım
oranları çok yüksek değil. 4 aylık istatistik rakamlarını 2012
yılı ile karşılaştırdığımızda, sıcak sac için ithalat da ihracat
da yükseldi. Ithalat ve ihracat arasındaki net fark, 2012 itha-
lat rakamının yaklaşık 20% üstünde. Galvaniz için bu oran
35% civarında. Türkiye’nin boyalı sac ithalatı 4 ayda düşer-
ken ihracatı ise 75% artış gösterdi. Yurtiçi talep bu sene
daha yavaş geldi ama aniden hızlandı. Bu sebeple bahset-
tiğimiz oranlar ithalat lehine olsa da benzeri artışı kendi
satışlarımızda da gördüğümüz için endişe verici bir durum
söz konusu değil. 2013 ile 2012, 5 aylık satış rakamlarımızı
karşılaştırdığımızda galvanizli satışlarımız %35, boyalı sac
satışlarımız %45 artış gösterdi. Asitli sac ve ÇSM satışları-
mızda da benzeri artışlar kaydettik.

Piyasalarda Çin’in hakimiyeti sürüyor
Bunların yanında genel olarak piyasalarda geçen sene

var olan Çin hakimiyeti sürüyor.  Avrupa’nın yokluğu önem
arz etmeye devam ediyor. Fiyatlar açısından ilk 4 ay mev-
simsel fiyat artışları tekrar etti. Hammaddede  beklediğimiz
fiyat düşüşlerine rağmen nihai ürünlerimizin fiyatı çok daha
az gevşedi. Bunun sebebi öncelikle yapı sektörünün sezo-
nunun açılmış olması. Üçüncü çeyrek, geçen sene olduğu
gibi biraz daha yavaş geçebilir; eylül ayı gibi yeniden hare-
ketlenme başlar. Yani mevsimsel iniş ve çıkışlar doğasına
uygun olarak devam ediyor.

MMK Metalurji Pazarlama Müdürü Ayşen Üstünay:

“Türkiye’de 4 temel ürünü (sıcak sac, 
asitli sac, galvanizli sac, boyalı sac) 

müşterilerine sunan başka bir üretici yok”


