‹ZM‹R ATATÜRK OSB
S‹STAﬁ, Amerika
pazar›na aç›lacak
S‹STAﬁ Çelik Dövme Sanayi, 1978 y›l›nda çelik dövme
yapmak üzere faaliyetlerine
baﬂlad›. 1972 y›l›nda kurulan
Metod Kal›pç›l›k ile birlikte faaliyetlerini yürüttüklerini belirten S‹STAﬁ Çelik Dövme Sanayi Mali ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü ‹lker Aydan, 7 bin metrekaresi kapal› olmak üzere toplam 12 dönüm üzerine kurulu
tesislerinde üretim yapt›klar›n› söylüyor.
Y›ll›k 15 bin ton çelik dövme ve iﬂleme faaliyeti gerçekleﬂtirdiklerini belirten Aydan,
üretimin yüzde 50’sini direkt
ihraç ettiklerini ifade ediyor.
‹hracatç› firmalarla çal›ﬂt›klar›
için dolayl› olarak ürünlerinin
ihraç olmas› nedeniyle ise
üretimin yüzde 100’ünü ihraç
ettiklerini kaydediyor.
A¤›rl›kl› olarak otomotiv,
tar›m, savunma sanayi, demiryollar› ve enerji olmak
üzere tüm sektörlere hizmet veren S‹STAﬁ, Almanya,
Hollanda, Fransa, Belçika, ‹sviçre, Avusturya, Finlandiya, ‹talya ve ‹ran’a ihracat yap›yor.
Hedeflerinin en önemlisinin Amerika pazar›na sat›ﬂ yapmak oldu¤unu aç›klayan Aydan, “Avrupa ve
Rus pazar›na da aç›lmak istiyoruz. Biz ara mal üretiyoruz, ana sanayilere hitap eden bir iﬂ kolumuz var.
2010 y›l› hedeflerimiz aras›nda yer alan çok önemli
bir çözüm ortakl›¤›na imza atarak, Amerika pazar›na
ad›m ataca¤›z. 2010 y›l› ve 2012 y›l›nda yeni üretim
hatlar› sat›n alarak, gücümüzü ve teknolojimizi, kapasitemizi, h›z›m›z› ve verimlili¤imizi art›raca¤›z” diye konuﬂuyor.
Kaliteli hizmet, h›zl› üretim ve zaman›nda teslim
ilkeleri nedeniyle müﬂterileri taraf›ndan tercih edildiklerini vurgulayan ‹lker Aydan, önümüzdeki y›l
yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini dile getiriyor.
ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009 Kalite Yönetim
Belgeleri bulundu¤unu ve bu y›l›n sonuna kadar
14001 Çevre Yönetim Belgesi ve 2011 y›l› sonuna kadar ise OHSAS ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Güvenli¤i Kalite Belgesi’ni
almay› planlad›klar›ndan söz ediyor.
Faaliyet gösterdikleri iﬂ kolunun büyüme potansiyelinin yüksek ve önü çok aç›k bir sektör oldu¤unu
vurgulayan Aydan, Türkiye’de ilk 5 aras›nda yer ald›klar›n› belirtiyor.
‹AOSB’de iyi ve planl› bir yönetim oldu¤unu söyleyen Aydan, “KOB‹’yi bilgilendiriyorlar, fark›ndal›¤›n› art›r›yorlar. ‹dari iﬂleyiﬂ baﬂar›l›, sosyalli¤e önem
veriyorlar” diyor.
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YAPIDA KAL‹TE PfB YAPI
ELEMANLARI TEST ENST‹TÜSÜ
PfB Yap› Elemanlar› Test Enstitüsü, Avrupa’dan
onaylanm›ﬂ kuruluﬂ olarak test hizmetleri vermek
ve Türkiye’de yap› elemanlar›n›n CE performans
analizi ihtiyac›n› karﬂ›lamak için ‹zmir’de faaliyet
gösteriyor. PfB Yap› Elemanlar› Test Enstitüsü Genel Müdürü Nedret Sürmeli, yap› elemanlar› konusunda araﬂt›rma, e¤itim ve test faaliyetleriyle
1984 y›l›ndan bu yana Avrupa’n›n tan›nm›ﬂ kurumu olarak çal›ﬂt›klar›n› söylüyor. 2010 y›l› ﬁubat
ay›ndan bu yana ‹zmir laboratuvarlar›nda pencereler, kap›lar, sanayi tipi kap›lar, cepheler, kepenkler ve donan›m ekipmanlar› gibi yap› elemanlar›
konusunda uzman kuruluﬂ olarak ba¤›ms›z ürün
uygunluk de¤erlendirme olanaklar› sunduklar›n›
belirten Sürmeli, ﬂunlar› ifade ediyor: “TS EN
14531-1 Pencereler ve kap›lar - Mamul standard›
ile CE iﬂareti iliﬂtirilmesi zorunlu ürünler kapsam›na girmesiyle ‹zmir laboratuvar›m›zda pencere ve
kap›lar için performans testlerini gerçekleﬂtiriyoruz. PfB ekibimizle üreticilere ihtiyaçlar›na göre
düzenlenmiﬂ, CE iﬂaretinin uygulanmas› ve gerekleriyle ilgili seminerler ve e¤itimler sunuyoruz.
Enstitümüzün amac› sektördeki firmalara CE iﬂareti konusunda yol göstermek, zorunlu olan testleri
en uygun koﬂullarda gerçekleﬂtirmek ve Türkiye
için yeni olan bu konuda Türk üreticilerini bilgilendirmektir. Birincil hedefimiz CE belgelendirmesiyle
Türkiye piyasas›ndaki yap› malzemelerinin yüksek
kalitesini kan›tlamakt›r. Üreticilerin ürün geliﬂtirme
süreçlerini, laboratuvar testleri, performans analizleriyle destekleyerek h›z kazand›rmak hizmet ilkemizin temelini oluﬂturmaktad›r. PfB Yap› Elemanlar› Test Enstitüsü olarak üreticilere performanslar›n› yükseltmek için teﬂhise dayal› testlerle destek
oluyoruz. Hem yeni ürün geliﬂtirmede, hem de
mevcut ürün gruplar›n›n iyileﬂtirilmesi sürecinde
hangi detaylar›n ne ﬂekilde performans› etkiledi¤ine dair Ar-Ge olanaklar› sunuyoruz.”
PfB’nin en yeni teknik ve donan›mlar›yla performans testlerini 800 metrekarelik laboratuvar›nda
gerçekleﬂtirdi¤ini aktaran Sürmeli, “Testler ve analizler, Türk ve Alman mühendislerimiz taraf›ndan
Avrupa standartlar›nda yap›lmaktad›r. Uzmanl›¤›m›z› üniversiteler, sektör ba¤lant›lar›m›z ve di¤er
test enstitüleriyle Avrupa
çap›nda sa¤lad›¤›m›z geniﬂ uluslaras› bilgi a¤›m›zla desteklemekteyiz. Sektörün sa¤l›kl› geliﬂimini
sa¤lamak amac›yla standardizasyon komitelerinde
ve ulusal çal›ﬂma gruplar›nda aktif olarak yer almaktay›z” diye konuﬂuyor.

