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Sarkuysan’ın,ABD’dekiüretimi
12bintonkapasiteyeulaştı
Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, bakır tel üretimi için ABD’de yapılan yatırımda kapasitenin
12 bin tona ulaştığını, Sark-USA’in yıllık cirosunun 100 milyon doları bulduğunu söyledi
Çaycı, “Bu konseyin çalışmalarında, ABD tarafının Türkiye’de madencilik başta olmak üzere
birçok sahada yatırım ve işbirliği ilgisinin artırılmasına etkin bir şekilde çaba gösterilmektedir. Zira bu yönde gerçekten yapılacak çok
önemli müşterek projeler olduğu düşünülmektedir” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ
MAMUL ÜRETİMİ YAPIYOR
Hayrettin Çaycı, ABD’deki
fabrikada üretilen yüksek
teknoloji mamullerin, iletişim,
denizcilik, otomotiv, savunma
ve havacılık sanayiinde
kullanıldığını dile getirdi.

Toplamda 50’den fazla ülkeye elektrolitik bakır
tel ihraç eden Sarkuysan’ın, ABD’de kurduğu üretim tesisi Sark-Wire’in yıllık üretim kapasitesi 12
bin tona yaklaştı. Tesisin 10 milyon dolarlık yatırım ile kurulduğunu dile getiren Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, “Sark-Wire’ın tüm ürünlerini pazarlayan Sark-USA, 100
milyon dolar civarında yıllık satış seviyesine ulaşmıştır” dedi.
Sarkuysan’ın ABD pazarındaki varlığının
1980’lere uzandığını bildiren Hayrettin Çaycı,
2008 yılındaki kriz sürecinde hem nakliye maliyetlerini azaltmak, hem de müşterilerin taleplerini daha kısa sürede çözmek amacıyla Albany’de bir üretim merkezi kurmaya karar verdiklerini dile getirerek, “Bu amaç ve strateji doğrultusunda Sark-Wire şirketi kuruldu” dedi.
Çaycı, yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım ile son
teknolojiye sahip makina ve ekipman parkıyla

2009 yılı sonunda üretime geçen söz konusu fabrikanın, bugün yıllık 12 bin tona yaklaşan bir üretim kapasitesine ulaştığını ifade etti. Çaycı, fabrikada üretilen yüksek teknoloji mamullerin, iletişim, denizcilik, otomotiv, savunma ve havacılık sanayiinde kullanıldığını dile getirdi.
ABD bakır tel pazarı gelişiminin, ülkenin gelişimine paralel olarak artacağını belirten Hayrettin Çaycı, “Yüksek teknoloji gerektiren birçok
ürünün girdisi olan bakır, kalay kaplı bakır ve nikel kaplı bakırın tüketiminin de artacağı beklenmektedir” dedi. Çaycı, Sark-Wire’in yatırım kararlarını, ABD pazarı beklentilerine paralel olarak değerlendireceğini ifade etti.
ABD-Türkiye ilişkilerinin gelişimine büyük
önem verdiklerini de vurgulayan Çaycı, ABD’de
yüzde 100 Türk sermayeli kurulan ilk şirket olduklarını dile getirdi. Türk-ABD İş Konseyi yönetiminde yer aldıklarını da söyleyen Hayrettin

Sarkuysan have
reached the capacity
of 12 thousand tons
in its production in
the US
Hayrettin Çaycı
Sarkuysan Chairman:
The chairman of Sarkuysan,
Hayrettin Çaycı has said that the
investment in the US for the
production of copper wires has
reached 12 thousand tones, and the
annual turnover is around 100
million dollars.

“Firmalar, ABD’de kalite ve
zamanında teslimi önemsemeli”
ABD pazarının diğer ülke pazarlarına göre
birçok açıdan farklılık gösterdiğine işaret eden
Hayrettin Çaycı, bu pazara girecek firmaların öncelikle kalite ve zamanında teslim kriterlerini çok
önemsemeleri gerektiğini vurguladı. Hayrettin
Çaycı, şöyle devam etti: “ABD’de herhangi bir yatırım kararı almadan önce, en az dört, beş yıl bu
pazarda satış yapmanın yolları aranmalıdır.
Bunun için de uygun bir lokasyonda bir lojistik
merkezin kuruluşu ürün satışına önemli katkı
sağlayacaktır.” Türk kablo sektörünün ABD pazarında etkin bir biçimde yer alması gerektiğinin
altını çizen Hayrettin Çaycı, “Pazar son derece büyük ve küresel durgunluğa rağmen yine de gelişmektedir” dedi. ABD’nin, krizde olan Euro bölgesine önemli bir alternatif olduğunu vurgulayan
Hayrettin Çaycı, “Türk üreticisi bu pazarı tanımak için her türlü imkanı zorlamalı ve farklı satış ve dağıtım kanallarını kullanmalıdır” diye konuştu.
Borsada 26’ncı yılı
1972 yılında kurulan Sarkuysan, aynı yıl halka açılarak bin 612 küçük tasarruf sahibinin ortak olduğu çok ortaklı şirket kimliği kazandı. 1975
yılında üretime geçen ve 1976 yılından itibaren
de hemen her yıl ortaklarına temettü veren kuruluşun, bugün tahminen 5 bin civarında ortağı bulunuyor. Şirketin hisse senetlerinin tamamına yakını, İMKB’nin kuruluş tarihi olan 1986
yılından beri borsada işlem görüyor.

İştirakleri de büyüyor
BEMKA AŞ: Bemka Emaye,
Türkiye’nin önde gelen emaye bobin
teli üreticilerinden Emsan, Kavi, Botel
ve Bektaş şirketlerinin birlikteliği ile
kuruldu. 2012’den itibaren Sarkuysan
AŞ ve iştiraklerinin ortaklıktaki payı
yüzde 94.3’e yükseldi. Günümüzde,
27 bin ton/yıl kapasitesiyle
Avrupa’nın önemli emaye bobin teli
üreticilerinden biri olan Bemka AŞ,
Türkiye’deki emaye bobin teli
ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini
karşılıyor ve pek çok ülkeye ihracat
yapıyor.
DEMİSAŞ AŞ: 1974 yılında kurulan
Demisas AŞ, pik ve sfero döküm

üretimi ile beyaz eşya ve otomotiv
sektörlerine hizmet etmekte olup,
ürünlerinin ortalama yüzde 90’nını
ihraç ediyor. Ulusal ve uluslararası
standartlara sahip, beş adet düşey
kalıplama hattı ve Türkiye’nin en
büyük kupol ergitme tesisi ile 80 bin
ton/yıl üretim kapasitesine sahip.
Temmuz 1997’de halka açıldı.
Sermayesinin yüzde 44’ü Sarkuysan
AŞ’ye ait olup, çok ortaklı bir kuruluş
olarak faaliyet gösteriyor.
BEKTAŞ AŞ: 2003 yılında üretim
faaliyetlerini durduran Bektaş AŞ,
2002 yılında Emsan AŞ, Kavi AS ve
Botel AŞ ile bir araya gelerek 20

milyon TL sermaye ile Bemka
Emaye’yi kurdu. Türkiye’nin en büyük
emaye tel tesisine sahip Bemka AŞ,
çok kısa bir zaman içinde faaliyete
geçerek, gerek yurtiçi gerekse
yurtdışı piyasalarda talep
potansiyelini yükseltti. Bektaş
AŞ’nin, Bemka AŞ’ye olan iştirak
hissesi yüzde 17 oranındadır.
SARMAKİNA AŞ: Kurulduğu 1991
yılından beri özellikle metal ve kablo
sektörüne proje ve imalat bazında
hizmet veriyor. Ayrıca, çevre koruma
teknolojileri konusunda Avrupa’daki
bazı önemli kuruluşların temsilciliğini
yaparak çevre sorunlarına çözümler

getiriyor.
SARDA AŞ: 1979 yılından günümüze
Sarkuysan ürünlerinin pazarlama
faaliyetlerinin bir bölümünü
yürütüyor.
SARK WIRE CORP: New York
eyaletinin başkenti Albany’deki
fabrikasında Kuzey ve Güney
Amerika pazarlarına hitap etmek
üzere yüksek kaliteli çeşitli norm ve
çaplarda bakır tel üretimi yapıyor.
SARK USA: Şirketin ürünlerini,
ABD’de direkt olarak pazarlama
amacıyla kuruldu.

