
Firma Profili 

Ülke ekonomisi için her geçen gün daha yüksek 
katma değer yaratmaya çalışan KMC Group, başta 
çelik endüstrisi olmak üzere inşaat, gayrimenkul ve 
spor gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 8 farklı 
şirkete sahip.

Grup, özel profil üretimindeki tecrübeleri ve geniş ürün 
portföyleri ile otomotiv sektöründen beyaz eşyaya, 
mobilyadan yapı-çelik konstrüksiyon sektörüne kadar 
farklı sektörler için üretim yapıyor. AR-GE ve teknolojiye 
sürekli yatırım yapıyor, ürün geliştirme, tasarım ve 
üretimin tamamını kendi bünyelerinde gerçekleştiriyor. 

İnşaat, otomotiv, beyaz eşya, makina gibi sektörler için 
geliştirilmiş kelepçe ve bağlantı parçaları ile Türkiye’nin en 
köklü ve tecrübeli kelepçe üreticisidir. Özel tasarlanarak 
üretilen parçalar sebebiyle, Türk ve uluslararası üreticiler 
tarafından ilk tercih edilen marka niteliği taşımaktadır.

“Pazarda ilk sırada tercih edilecek 
üretici konumumuzu geliştirmek için 
çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bunun için 
üretimimizin temel taşı olan hammadde 
temini konusunda gerekli tedbirleri aldık. 
Böylece hammadde arz talep dengesindeki 
olumsuzlardan asgari şekilde etkilenerek 
müşteri taleplerini her zaman olduğu gibi 
en hızlı şekilde karşılamayı hedefliyoruz. 

Bir diğer hedefimiz ise farklı kesit ve tasarımlara sahip, ciddi mühendislik 
ve üretim altyapısı gerektiren “ÖZEL PROFİL” ürünlerindeki uzmanlığımızı 
daha da güçlendirerek pazar payımızı büyütmek. Bunun yanı sıra otomotiv 
sektörü için sunduğumuz ürün çeşitliliğini de arttırmak odaklandığımız ana 
konuların başında geliyor. 

Ne yazık ki başta sağlık ve ekonomik olmak üzere çok büyük olumsuzluklara 
neden olsa dahi pandemi, işini doğru yapanlar ve varmak istediği yeri 
bilenler için bu süreç aynı zamanda fırsatlar da doğurdu.”

Soğuk/sıcak haddelenmiş levha, galvaniz, boyalı 
galvaniz, alusi, aluzinc gibi ürünleri boy kesme ve 
dilme işlemlerinde uzman olan KMC Group, bütün 
liman şehirlerinde ve Kayseri’de toplam 100.000 m2 
üzerindeki kapalı alan ve fabrikalarıyla tüm Türkiye’ye 
hizmet veriyor.

KMC Group: Yapı Fuarı öncesinde de  
online çözümlerimiz ile metal sektörünün yanındayız.

Pandemi sürecinde KMC Group

Pandemi sürecini de dijital dönüşüm fırsatına çevirme 
yolunu seçen grup, şirket ve markalarını geliştirecek 
online ekibini kurup, bunu çeşitli mecralarda duyuruyor.

Mevcut ve potansiyel müşterilerinin verimliliklerini arttırıp, 
işlerini kolay ve hızlı yapmalarını sağlayacak metal 
çözümlerini, günün koşullarına uygun platformda sunmak 
için organize oldu. KMC bunu iki farklı mailing yaparak 
duyurdu. Hızla hayata geçirdikleri bu aksiyonun olumlu 
geri dönüş ve iş birlikleri ile sonuçlanması, verdikleri bu 
kararın ne kadar doğru olduğunun önemli bir göstergesi. 

Grup, aynı zamanda pandemi sonrası global pazarda 
artan talebi karşılamak üzere yeni makine ve insan 
kaynağı yatırımlarını büyütüyor. KMC Group YK Başkanı 
Ziya Eren, mevcut müşterilerinin taleplerine en hızlı şekilde 
yanıt vermeyi sürdürürken pandemi sürecinde üretim 
kabiliyetlerini kaybetmiş firmaların yarattığı boşluğu 
doldurmak üzere farklı kıta ve ülkelerde potansiyel 
müşterilere ulaşmak için de harekete geçtiklerini belirtiyor 
ve şöyle devam ediyor. 



“İlk katıldığımız yıl sadece kendimizi tanıtmak, sektörde biz 
de varız, öncü olan bir kuruluşuz demek için katıldık. Buna 
rağmen bize geri dönüşleri çok güzel ve beklediğimizden 
kazançlı oldu. Dolayısıyla sonraki yıllarda beklenti ve 
kazançlarımız da giderek arttı.” 

Ziya Eren
KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı

“Bu süreçte müşterilerimiz ile online iletişimde olmaktan da 
çok mutluyuz. Önümüzdeki fuarlardan beklentimiz çok yüksek. 
En kısa zamanda, sağlıkla, paydaşlarımızla yüz yüze fuarlarda 
buluşacağımıza eminiz.” 
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Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul hakkında daha fazla bilgi için:
www.yapifuari.com.tr

Pandemi ve sonrasında ticari fuarlar

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2021 katılımını kesinleştiren 
KMC Group, aynı zamanda Ekim ayında düzenlenen Sanal 
Alım Heyeti Etkinliğine de katılarak ticarete devam etti. Yapı 
Fuarı bünyesinde düzenlenen Sanal Alım Heyeti Etkinlikleri, 
yerini ayırtan katılımcılara fuar öncesinde de dünyanın 
dört bir yanından hedef ülkelerinden satın almacılar ile 
Hyve Connect uygulaması üzerinden sanal toplantılar 
yapmalarına olanak sağlıyor. 

KMC Group da pandemi sorasında ticari fuarların öneminin 
daha da artacağını ve niteliklerinin yükseleceğini düşünüyor. 
Her zaman fuarların olumlu etkisine inandıklarını, yeni 
ürünlerini yatırımlarını, iş ortaklarına birebir anlatabilmenin 
ve her şeyden önemlisi, müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmenin 
en iyi yolunun fuarlar olduğunu düşündüklerini belirten 
Ziya Eren, geleceğe yapılan önemli bir pazarlama yatırımı 
olduğunu ve sabretmesini bilen şirketler için sonuçlarının 
orta ve uzun vadede hep çok etkili olduğunu söyledi. Eren, 
bundan sonraki iyileşme sürecinde de çarklının ilk dişlileri gibi 
fuarların şirketlere hız kazandırmaya devam edeceklerine 
inandıklarını da sözlerine ekledi.
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