


“Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır. 
Henry FORD”

Hakkımızda

STARMET YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. ; Uzman ve güçlü insan kaynağı ile Yassı Çelik Sektöründe çözüm ortağı ve tedarik merkezi 
olabilmek adına, özellikle İhracat ve imalata dayalı sanayi kuruluşlarına hitaben 2012 yılında İstanbul’ da kurulmuş, Şuan iktisadi 
faaliyetlerini MGD Sanayi Sitesi Gebze – Kocaeli adresinde devam ettirmektedir. Firmamız Müşteri odaklı yönetim ve üretim anlayışı 
ile “SOLUTION PARTNER AND SUPPLY CENTER” sloganı ile müşterilerine hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Firmamızın ana faaliyet konusu; Yassı Metal Çelik ürünleri olan Galvanizli Sac, Boyalı Sac, Natural Aluminyum, Boyalı Aluminyum’dur. 
Bunun yanı sıra bu malzemelerden üretilen katma değerli ürünlerin (Trapez, Sandwich Panel, Kompozit Panel, Yapı Profilleri vb.) 
ticaretini müşteri ve kalite odaklı olarak yapmayı hedeflemektedir. Firmamız yurt içi ve yurt dışından imalat ve sanayi kuruluşlarının 
yardımcı hammaddesi olan Niş ürünlerinde ticaretini yapmaktadır. Testere, Kalıp Ayırıcı Yağ, P.E. Film ve Kimyasal Hammaddelerin 
ilk elden ve doğru ürün olarak,  imalat sanayi kuruluşlarına maliyet ve termin gereksinimlerini maksimum seviye de tatmin ederek, 
koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaç edinmiştir. 

Yatırım odaklı olan firmamızın ödenmiş öz sermayesi 2.000.000 TL’dir. 2014 Yılında Dilme Hattı ve Boy Kesme Hattı 2016 yılında 
Trapez Hattı yatırımları ile Çelik Servis Merkezi kimliğini de kazanmış ve gelecek yıllar için makine yatırımlarına müşteri talepleri 
doğrultusunda hız kesmeden devam edecektir. 

Firmamız 02.10.2015 tarihinde Nev-i değişikliği yaparak LİMİTED ŞİRKET yapısını ANONİM ŞİRKET yapısına dönüştürmüş ve bu 
yeni şirket yapısı ile gelecek yıllardaki halka arz planlarının da temelini atmıştır.

STARMET YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. Olarak mevcut durumda toplam ciromuzun yüzde 40’ı ihracat olmakla birlikte gelecek yıllardaki 
ihracat hedefimiz %60’dır. Bu oranın artırılması için pazarlama faaliyetlerini yurt dışında Trade Ofisler (Makedonya, Bulgaristan, 
Türkmenistan) açarak devam etmeyi hedeflemektedir. İç piyasa satışlarımızın yüzde 85’lik kısmını imalat sanayi kuruluşları 
oluşturmakta ve kalan yüzde 15’lik kısım ise son kullanıcı tüketiciler’dir.

Misyonumuz

Müşteri odaklı yönetim anlayışı ile faaliyet 
alanlarımızda bilgi ve tecrübe birikimimizin 
gücünü kullanarak, kalitesi kabul görmüş 
ürünler ortaya koymak, müşterilerimiz ve 
çözüm ortaklarımız tarafından güvenilir 
ve stratejik bir ortak olabilmek, ülke 
ekonomisine maksimum katkı sağlamak 
ve sektöründe iş ortaklarımız ile birlikte 
büyüyerek devamlı gelişen bir şirket 
haline gelmek misyonumuz u oluşturan 
temel değerlerimizdir.

Vizyonumuz

Sosyal güvenceleri ve özlük hakları tam 
olarak karşılanan tüm çalışanlarımızın 
memnuniyetini, eğitim ihtiyaçlarını ve 
kişisel gelişimini sağlarken, kamu kural 
ve kaidelerine, vergi ve yükümlülüklerine 
sadık kalarak ülke çıkarlarını korumayı 
amaç edindik.

Bu bağlamda vizyonumuz;
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş 
ortaklarımızın ve kamu kurumlarının 
her daim çıkarlarını koruyan, bilgi ve 
teknolojiyi kullanarak kendisini ve 
müşterisini geliştiren, girişimci, yenilikçi, 
dinamik ve Endüstri 4.0’ın gereklerini 
yerine getirebilen bir şirket olabilmektir.

Kalite Politikamız

Müşterilerimize kaliteli hizmeti en iyi 
fiyatla, müşteri taleplerine uygun ve 
zamanında sunmak. Kalite yönetim 
sistemimizi ve ürünlerimizi hedefler 
belirleyerek, çalışanlarımızın da katkılarıyla 
sürekli geliştirmek. Kalite yönetim 
sistemi faaliyetlerimizin geliştirilmesine 
çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve 
müşterilerimizin de katılımını sağlayarak 
sürdürülebilir başarıyı sağlamak.
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GALVANİZLİ RULO SAC

Sıcak  haddeleme  ve  asitle yüzey temizleme işlemleri sonrasında tersinir soğuk haddede (CRM) 
yapılan soğuk haddeleme işlemi ile, galvanizleme hattı için uygun yüzey kalitesi ve kalınlıkta (0.25-
2.00 mm ) full hard malzeme üretilir.

Sıcak Daldırma Yöntemiyle Galvaniz kaplamanın yapıldığı (HDGL), galvanizleme hattında sürekli  
tavlama ve ardından çinko potasına daldırma yöntemiyle çinko ile kaplama işlemi gerçekleştirilir. 
Çinko kaplanmış malzemenin yüzeyine korozyona karşı koruyucu olarak kimyasal pasivasyon ve 
koruyucu yağ uygulaması yapılabilmektedir.  Sıcak daldırma galvanizleme hattında 0.25-3.00 mm 
kalınlık ve 800-1530 mm genişlik aralığında üretim mümkündür.

Üretilebilir Galvanizli Sac Çelik Kaliteleri
Çelik Kaliteleri  (Steel Grades)

Max. En / Width (mm)

Kalınlık
Thickness

(mm)

* Bu kalitelerin sıcak hammadde kalitesine göre grubu değişebilmektedir. Üretilebilecek ebatlar görüşmey-

le belirlenmelidir. Kalınlıklar kaplama öncesi fullhard malzeme kalınlıklarıdır.

Minimum sipariş genişliği 800 mm dir, 800-1000 mm arasındaki genişliklerde siparişler görüşmeye tabidir.
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Galvaniz, sıcak daldırma yöntemiyle kesintisiz hatlarda galvanizlenmiş, EN 10143:2006 standardına 
uygun, 100-275 gr/m² çinko kaplı sacdır. Galvaniz kaplama sacın korozyon dayanımını artırır. Galvanizli 
sac sertliğinden kaynaklı darbelere ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

Galvanizli Ürünler Hakkında Genel Bilgiler

Not: Üretilen Limitleri Tablosunda belirtilen ebatlar haricindeki ebatlar görüşmeye tabidir. Rulo iç çapı 508 veya 610 olarak üretim 

mümkündür.
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Galvanizli Dilme Rulo Ölçüleri

Kalınlık  Min.0.25 – Max. 3.0 mm
Bobin iç çapı 508 mm; 610 mm
Bobin dış çapı Max.2000 mm
Şerit genişliği Min. 60 mm
Kaplama kalınlığı  60 – 600 g/m² (çift taraflı)
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Galvanizli Plaka Ölçüleri

Kalınlık Min.0.25 ; Max. 3.0 mm
Genişlik Min.800mm; Max. 1530 mm
Uzunluk Min 500;Max 6000 mm
Paket ağırlığı Max. 8 ton
Kaplama kalınlığı 60 – 600 g/m² (çift taraflı)
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Standart Malzeme Toleransları

Kalınlık Toleransları

Genişlik Toleransı Tablosu
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Kesim & Büküm

GALVANİZLİ SAC ve BOYALI SAC lardan kullanım alanlarına göre müşteri talepleri doğrultusunda 

aşağıda belirtlilen tolerans ve ebatlarda APGANT KESİM ve BÜKÜM işlemleri bünyemizde 

yapılmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI
* Galvanizli Sacdan Dereler

* Sandwich Panel ve Trapez Aksesuarları




