Söyleşi

Metriks Büyümesini Sürdürüyor
“Firmamızın dinamik
organizasyon yapısı ile yeni
pazarlar ve yeni faaliyetlere
doğru yol almaya devam
edeceğiz.”

Metriks’in kuruluşundan bu güne kadar

nusu, Doğal gaz Sektörünün temel ürün-

geçen dönemi ve geldiği noktayı Yönetim

lerinden olan Gaz Sayaçlarının ülkemizde

Kurulu Başkanı Murat ADAŞ ile konuş-

üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışıdır. Gaz

tuk. Metriks’in 6 yıl gibi çok kısa bir süre

sayacı sektöründe 25 yılı aşkın bir süre

içinde önemli bir mesafe kat ettiğini belir-

uzmanlığı olan kurucu ortaklarca, söz

ten ADAŞ, “ Firmamız, 6 yıllık çok kısa

konusu sektörde yüksek kalite ve uygun

süre içerisinde sertifikalı ürünler üreterek,

fiyat esaslı bir rekabet ortamı oluşmasına

iç ve dış pazarlara mal satar hale gelmiş

katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Amaç-

olup, en önemlisi de kurumsallaşma için

lanan bu hedefler doğrultusunda Firma-

önemli bir adım olan tesisleşmeyi sağla-

mız, Polonya menşeili ve yaklaşık 70 yıllık

mıştır.” Diyor.

gaz sayacı üretim tecrübesi bulunan APATOR grup üyesi Metrix SA firması ile

Kuruluşundan Bu güne Metriks’in

işbirliği anlaşması imzalamıştır. Yine Po-

sektördeki yolculuğu ve geldiği nokta

lonya menşeili COMMON S.A firmasının

hakkında kısaca bilgi verebilir misi-

Türkiye münhasır mümessilliği alınarak

niz?

Gaz sayaçları ürün gamı; Konut, Ticari ve

Metrik gaz ve Su Armatürleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi 2010 yılında yerli
sermaye ile kurulmuştur. Ana faaliyet ko-
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Endüstriyel pazarların tamamını kapsar
duruma gelmiştir.
Ürün gamımıza son olarak firmamızın

Söyleşi

ve Metrix S.A firmasının çok miktarda

yüksek basınç kalibrasyon tesisleri, doğal

kullandığı ve işletimine aşina olduğu Ino-

gaz pazarına sunulmaya devam edilmek-

tech marka atmosferik ve yüksek basınçlı

tedir. Firmamızın, dinamik organizasyon

kalibrasyon tezgahları satış temsilciliği

yapısı ile yeni pazarlar ve yeni faaliyetlere

üstlenilmiş ve kalibrasyon tesisi işletme-

yol alınmaya devam edilecektir.

ciliğinin basit ve yaygın hale getirilmesi
Sizce Metriks niçin tercih edilmeli?

amaçlanmıştır.

Sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

2012 yıl sonu itibariyle, UG4-F konut tipi
gaz sayacının, lisansör firmamız Apator

Şirketimizin sloganı olan “Gaz ölçümün-

Metrix SA’ nın sac aksamının yıllık sac

de Hassasiyet, İstikrar, Güven ve Daya-

aksamının tamamının karşılanması ile bir-

nıklılık” bizler için ve bu sektörde çalışan

likte Türkiye pazarının yanı sıra Avrupa

herkes için çok şey ifade etmektedir. Do-

Birliği pazarına sayaç satılır duruma ge-

ğal gaz ölçümünde hassasiyet ve güven

linmiştir. Bu sebepten dolayı, kapasitesini

çok önemlidir. Çünkü faturalama esnasın-

arttıran firmamız, 2015 yıl sonunda Es-

da sayacın belirli bir hassasiyete sahip ol-

kişehir Organize Sanayi Bölgesinde satın

Akıllı ürünlerimizden Hybrid Sayacın

maması durumunda doğal gaz dağıtım şir-

aldığı fabrika binası ile 5.000 m2 açık alan,

demo kitleri temin edilmiş ve doğal gaz

ketlerinin çok büyük zarara uğrayabileceği

2.000 m2 kapalı alanda faaliyetini sürdür-

dağıtım şirketlerine sunumlara başlamış

veya doğal gaz abonesi zarar görebileceği

mektedir.

bulunmaktayız. Bu ürünümüzde, akıllı sa-

aşikardır. Bu bağlamda, ürünlerimizin ta-

yaçlarda olmazsa olmaz olan doğru oku-

sarım ve onay aşamasında; standart değer-

Ürün yelpazenizde neler bulunuyor?

ma, doğru vana idaresi ve sayaç metrolojik

lerin çok üzerinde ömür testleri yapılmak-

Sektöre yönelik ne gibi çözümler üre-

özelliklerine etkide bulunmama özellikleri

tadır. Bir doğal gaz sayacının karakteristik

tiyorsunuz?

birarada bulunmakta, dolayısıyla, ölçüm

hata eğrisini koruması gerekmektedir ki

doğruluğu ve güvenilirliği en yüksek se-

bizim ürettiğimiz sayaçlarda bu eğri ken-

viyede sunulmaktadır. Bu ürünümüz; RF,

dini gösterir

Ürün yelpazemiz içerisinde körüklü sayaçlardan G1.6, G2.5, G4 ebat sayaçlar fabrikamızda üretilmekte olup, G6, G10, G16
ve G25 sayaçlar Metrix S.A firmasından
ithal edilmektedir. Metrix firmamız ayrıca
Unismart, HybridSmart, PicoElcor serisi
ürünlerle, akıllı okuma sistemlerine çözümler sunmaktadır. COMMON firması

MBUS, GSM/GPRS/SMS iletişim versiyonlarına sahiptir ve tercih doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bırakılmıştır.

Ürünlerimiz yeni jenerasyon ürünler olup,
numaratör kilidi, mıknatıstan etkilenmeme, dış mekanlarda kullanılabilme sertifi-

Temsilciliğini sürdürdüğümüz Alman Ino-

kası olan H3 onayına sahiptir. Paslanmaz

tech GmbH firması mamulleri olan doğal

çember, galvanize saç üzerine epoxy toz

gaz sayaçları kalibrasyon makinaları ile

boya ile 500 saat tuz sisine dayanıklıdır.

ürünlerinden Rotarymetreler G16-G250
arası, türbinmetreler G250-G6500 arası
ve quantometrelerimiz ise G40-G1600
arası piyasaya sunulmaktadır.
Smart ürünlerimiz genel olarak OMS
prensibi ile üretilmekte ve müşterilerimize
bu şekilde sunulmaktadır. OMS dışındaki
akıllı ürünler belli bir markaya bağımlılık
yaratmakta, doğal gaz dağıtım şirketini tedarikçi firmaya tamamen bağımlı hale getirmektedir. Bu durum başarılı işletmecilik yaklaşımına aykırı bir durumdur. OMS
sisteminde şebeke, iletişim protokolüne
uyumlu her sayaca açıktır.
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Metriks olarak hedeflediğiniz noktaya
geldiniz mi? Kendinizi sektörün neresinde görüyorsunuz?
Apator Metrix SA firması global anlamda
70 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Sahip olunan bu tecrübe, ülkemizde kurduğumuz
şirketimizin faaliyetlerine, hedeflerine, iş
yapma usullerine yansımıştır. Firmamız 6
yıllık çok kısa bir süre içinde üretimi gerçekleştirmiş, sertifikasını almış, iç ve dış
pazarlara mal satar hale gelmiş ve en önemlisi kurumsallaşmada önemli bir adım olan
fabrikalaşmayı sağlamıştır. Ürün ve pazar
tecrübesi ve kaliteli ürün gamı ile alınacak
daha çok yolumuz vardır ama emin adımlarla yürüyüşümüz devam etmektedir.
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Şirketimizin

pazarlama

faaliyetlerinin

en önemli kısmını satış sonrası hizmet
oluşturmaktadır. Bu çerçevede müşterilerimizden gelen önerilerin tamamını de-

Ülkemiz ısıtma-soğutma sektörünü

ile birlikte ısıtma soğutma sektörü de çok

2016 yılı itibarıyla geldiği noktayı de-

büyük bir gelişim göstermiş, yurtdışından

ğerlendirir misiniz?

Türkiye’ye yeni teknolojilerin gelmesi ile

ğerlendirmekte, yeni fikirleri ar-ge birimi-

EPDK tarafından başarılı bir şekilde yü-

mizce yeni çözümler oluşturarak en kısa

rütülen süreç ile doğal gazın ulaşmadığı

sürede kendilerine dönüş yapmaktayız.

şehir hemen hemen kalmamıştır. Bu süreç

sektörün önü tamamıyla açılmıştır. Şu
anda bizim durumumuz gibi Türk girişimciliği ile harmanlanmış yurtdışı teknolojisinin bu sektöre çok şeyler katacağı
kanaatindeyim. Şu geldiğimiz nokta memleketimiz açısından övünç kaynağı olduğunu belirtmekle beraber, sektörün önünün açık olduğunu ifade etmek isterim.
Son olarak eklemek istedikleriniz…
Firmamız, doğalgaz sektöründe ölçümleme dalında üretim, satış, servis konularında faaliyet göstermektedir. Şirketimizin
misyonu, tamamen dövize bağlı olan sektörümüz de yerli katma değerin maksimize edilmesi, istihdam yaratılması, pazarda
kalite anlayışının ve beklentilerinin arttırılması, yerli ve global pazarlara mamul satılarak döviz girdisi sağlanması ve konusunda ebedileşmesidir. Bu misyon ve amaca
ulaşabilmek için gerekli bilgi, tecrübe ve
yetkin

organizasyonumuz

mevcuttur.

Emin adımlarla, bu amaçlara ulaşılacaktır.
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