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TÜRK REFRAKTER SANAYİSİNDE 
UZUN SOLUKLU BAŞARI ÖYKÜSÜ…
1929 Tarihinden beri 
refrakter konusunda 

dünya sanayisine hiz-
met veren Haznedar 

Durer firmasının 
dünden bugüne ba-

şarı öyküsünü Salih 
Erez Bey ile değer-

lendirdik.

Salih Bey uzun yıllardır Türk 
sanayisine refrakter konusunda 
hizmet veren firmalarınızın oluşumu 
ve gelişimi ile ilgili bize bilgi verir 
misiniz? Haznedar Durer 
Refrakter olarak hangi 
sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Haznedar, gelişmekte olan Türk sana-
yisi için refrakter tuğla üretimi amacıy-
la 1929 yılında İstanbul’da kuruldu. Şir-
ket’in şu anki hissedarları, 1952 yılında 
işletmeyi satın almış ve 1977’de kardeş 
şirket Durer’in kurulumuyla monolitik 
refrakter üretimine geçilmiştir.

2001 senesinde, yeni tesis inşaatımı-
zın tamamlanmasıyla refrakter tuğla 
ve monolitik üretimimizin tamamı, İs-
tanbul’a 80 kilometre uzaklıktaki mo-
dern tesise taşınmış, iş akışı ve üretim 

hacmi büyük bir reform geçirmiştir. 
Şirketimiz 2003 senesinde Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Var-
dar Dolomit’i bünyesine katarak 
yurt dışında yatırım yapan ilk ve tek 
Türk refrakter üreticisi olmuştur.

2020 yılının sonunda, Haznedar ve 
Durer, Imerys Grubu’nun %60’lık 
hisse payı alımıyla tamamen sahi-
bi olduğu yan kuruluşu Calderys’in 
bünyesine dahil olan Haznedar Du-
rer Refrakter kuruluşu altında birleş-
miştir. Yeni yapılanmamız vesilesiyle 
portföyümüzü ve servislerimizi ge-
nişletmekte ve müşterilerimize eksik-
siz bir refrakter hizmeti sunmaktayız.

Haznedar Durer’in ana müşteri grupla-
rı demir-çelik ve çimento sanayileridir. 
Bunun yanısıra çevre teknolojileri tesis-
leri, demir dışı metalürji ve petrokimya 
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sektörleri büyümekte olan önemli pa-
zarlarımızın başında gelmektedirler. 
Satışlarımızın yaklaşık %60’ı yerel paza-
ra %40’ı ise ihracata yöneliktir; 5 kıtada 
müşterilerimize servis vermekteyiz.

Firmanızı sektördeki rakiplerinizden 
ayıran özellikler nelerdir?
Haznedar Durer çok geniş bir ürün 
çeşitliliğine sahiptir; alümina silikat ve 
bazik refrakter malzeme olarak hem 
tuğla hem de monolitik üretimi ya-
pılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de ihracat 
oranı en yüksek olan refrakter üreti-
cisiyiz. İhraç ettiğimiz nitelikli ürünle-
rimiz global standartlar seviyesinde 
olup, tabi tutuldukları tüm uluslararası 
analiz testlerinde uygun sonuçlar ver-
mektedir. Bu kalite düzeyine ulaşmak 
bir firma için çok önemli bir vasıftır. 

Ayrıca Calderys ile birlikte, müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için, 
ürün tedariğinden teknik ve mühen-
dislik uzmanlığı sunmaya ve kuru-
lumları gerçekleştirmeye kadar tek 
servis durağı haline geliyoruz.

AR-GE çalışmalarımız ve dünyada 
uygulanan yeni yöntemleri sürekli ta-
kipte oluşumuz, genel müşteri spesi-
fikasyonlarının yanısıra, farklı kalite ve 
nitelikte malzemeler sunmamıza da 
olanak tanımaktadır. Örneğin, ülke-
mizde nitrit bağlı tuğlaların üretimini 
yapan tek firmayız. Refrakter alanında 
yaşanan yeniliklerde Türkiye’de öncü 

konumunda olmaktan gurur duyu-
yoruz. Yeni dönemde Calderys’in bir 
parçası olarak yürüttükleri global AR-
GE stratejilerine de dahil olacağız.

Firmanızın sahip olduğu standartlar 
nelerdir? Ürün teminindeki  
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Haznedar Durer üretim ve sunduğu 
hizmet kalitesinde global kriterleri 
baz alan bir firmadır. Müşterilerimizin 
üretim proseslerinde kullanılan refrak-
ter ürünlerimizin tamamı uluslararası 
standartlar tarafından tanımlanmış 
malzemelerdir. Yaptığımız her üretimi 
bu standardlar dahilinde analiz ederek 
kalite kontrolden geçiriyoruz; uygun-
luklarını tasdik ediyoruz. Yukarıda da 
belirttiğim gibi özellikle ihracatta tabi 

kaldığımız kabul yönetmelikleri açısın-
dan bakıldığında, güvenilir bir tedarikçi 
olabilmek için üretimimizi çok sıkı kont-
rol mekanizmalarından geçiriyoruz.

Hizmet ettiğiniz Türk imalat 
sektörünü değerlendirir misiniz?
En büyük müşteri kitlemizi oluşturan 
demir çelik ve çimento sektörleri ref-
rakter tüketiminin % 70’e  yakınını kap-
samaktadır. Çelik sanayindeki uzun 
mamül kapasite ve tüketimi fazlalığı, 
üretimin bir kısmının ihracata yönlen-
dirilmesine neden olmuştur. İhracatta 
sorunların yaşandığı dönemlerde ise  
bu olumsuzluklar refrakter üreticisini 
de doğrudan etkileyebilmektedir. Çi-
mentoda sektöründe de benzer bir 
durum söz konusudur. Kapasite ve ih-
tiyaç fazlası dolayısıyla ihracat önemli 
bir konumdadır ve bu çerçevedeki 
olası problemler refrakter üreticisine 
de yansımaktadır.

Bu iki ana sektörün yanısıra petrokim-
ya rafinerileri, enerji santralleri ve çöp 
yakma fırınları gibi çok özel tuğlaların 
kullanıldığı segmentlerin ihtiyaçlarına 
da ağırlık vermemiz, çelik ve çimento 
sektörlerinin sorun yaşadığı dönemler-
de dengemizi korumamızı sağlamak-
tadır. Bu strateji ile katma değeri çok 
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yüksek olan özel tuğlalarda uzmanla-
şarak,  şirketimizin bulunduğu konumu 
farklı bir noktaya taşıdık diyebilirim.

Az önce de belirttiğiniz gibi, yakın 
zamanda iki firmanızı birleştirme 
kararı aldınız. Bu kararınızın  
arkasındaki nedenler nelerdir?
Haznedar ve Durer şirketlerimizi bir 
çatı altında birleştirmemizin nedeni 
stratejik bir karardı. Bir süredir Cal-
derys firması ile yürütmekte olduğu-
muz müzakerelerde, ortak mevcutiye-
timizi tek bir yapıda şekillendirilmenin, 
gerek işleyişlerimizde gerekse de 
müşteri ilişkilerimizde daha verimli bir 
geri dönüşü olacağında karar kıldık. 

Haznedar Durer Refrakter  
olarak yatırımlarınızdan bahseder 
misiniz? Yeni projeniz var mı?
Önümüzdeki dönemde en büyük ön-
celiğimiz tesislerimizdeki iş sağlığı ve 
güvenliği standardlarımızı Calderys’in 
globalde uyguladığı düzeye yükselt-
mektir. Ayrıca yeni İK yapılanmamız ile 
çalışanlarımıza sunacağımız eğitim ola-
nakları çeşitlendirilecek,  kişisel gelişim-
leri adına kurumsal destek verilecektir.

Operasyonel mükemmelliğe ulaş-
ma yolunda üretimde verimlilik artı-
şı, enerji tüketiminde iyileştirme ve 
kapasite arttırımı konuları üzerinde 
de çalışılmaktadır. Analizlerimiz so-
nucundaki ihtiyaç belirlemelerimize 

göre 2021 yılını önemli bir iyileştirme 
süreci olarak değerlendireceğiz. 

Haznedar Durer Refrakter olarak 
uluslararası Calderys şirketiyle 
birleşme kararını nasıl aldınız?
Haznedar Durer ve Calderys’in bir-
leşmesi her iki şirket açısından da bir-
çok avantajı beraberinde getiriyordu. 
Öncelikle tedarik zinciri göz önünde 
bulundurulduğunda coğrafi olarak 
da ürün bazında da örtüşmemiz bu-
lunmuyor. Bu sayede Avrupa ve Orta 
Doğu olmak üzere tüm müşterilerimi-
ze eksiksiz refrakter çözümleri sunarak 
tüm ihtiyaçları için (ürün tedariği, tek-
nik danışmanlık,  proje mühendisliği, 
denetim ve kurulum süpervizörlüğü) 
başvurabilecekleri tek adres olacağız.  

Dahası Haznedar Durer bu birleşme 
sonucunda Calderys’in sağlık& güven-

lik standartlarından, çalışanların eğitim 
ve gelişimini merkez alan İK sistem-
lerinden, istikrarlı tedarik zincirinden, 
performans ve kalite sürekliliğini sağ-
layan endüstriyel süreçlerinden, ürün 
bilgisi ve operasyonel mükemmelik 
seviyesinden ve dünya genelindeki sa-
tış ağından faydalanacaktır. 

Uluslararası Calderys  
firması neden birleşme  
konusunda size tercih etti?
Haznedar Durer’in uzun yıllardır uz-
manlaştığı yüksek kaliteli tuğla üretimi 
Calderys firmasının daha önce bulun-
madığı bir alan. Calderys bugüne kadar 
müşterilerine geleneksel asidik monoli-
tik ürünleri tedarik ediyordu ve sadece 
çok az bir müşteri yalnızca bu ürünleri 
kullanıyor. Calderys, Haznedar Durer 
ile birleşerek üretim portfolyosunu ta-
mamlamış oldu. Günümüzde müşte-
riler refrakter tedarikçilerinin, ürün 
tedariğinden teknik ve mühendislik 
konularında uzmanlık sunmaya ve hat-
ta kurulum süreçlerini yürütmeye kadar 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen tek du-
rak noktası olmalarını bekliyor.

Haznedar Durer’in, yüksek kalitedeki 
ürün ve müşteri hizmetleriyle, gerek 
Türkiye gerekse ihraç pazarlarındaki 
önde gelen oyunculardan biri olması, 
Calderys’in ana endüstri segmentleri 
ve hızla büyüme gösteren Türk piyasa-
sındaki konumunu sağlamlaştırmasın-
da kilit rolü oynayacaktır. 


