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Rekabet Kalite Ekseninde Olmalı

Sezer Metal Firma Ortağı Ayhan Sezer, gerçekleş-
tirdiğimiz söyleşide; “Sezer Metal olarak kuruluşu-
muzdan bu yana markalaşma en önem verdiğimiz 

konulardandır. Sektörde gerek Sezer Metal olarak ku-
rumsal imajımızı gerekse diğer üretimini yaptığımız mar-
kaları konumlandırırken innovasyon, kalite ve güvenilirlik 
temelinde bir strateji izledik. Geleneksel yaklaşımların ak-
sine üretilmiş bir malın pazarlanması değil, markalarımızı 
konumlandırdığımız segmentin isteklerini karşılayacak 
yenilikçi ürünlerin tasarlanmasını temel alan bir markalaş-
ma çalışması izlemekteyiz” şeklinde konuştu. 

Ülkemiz aksesuar üretiminde dünya genelinde üst 
sıralarda yer alıyor. Bu konudaki başarımızı neye 
bağlıyorsunuz?

Sektörümüzün bilgi birikimi, kalifiye iş gücü ve ülkemizin 

stratejik konumu aksesuar sektöründe dünya genelinde 
söz sahibi olmamızdaki başlıca etkenler arasındadır.

Aksesuar sektöründe kayıt dışı olarak gerçekleşti-
rilen satışlar sektörün en büyük sıkıntılarından biri 
durumunda. Sizce bu durum sektörü nasıl etkiliyor? 
Kayıt dışı ticaretin önüne geçmek için ne yapılabilir?

Kayıt dışı ticaretin öncelikli sebebi ülkemizin vergi siste-
mi tabii ki. Ama aynı zamanda sektörümüzün pazarlama 
stratejisi çoğunlukla fiyat üzerine kurulu olduğu için kayıt 
dışı çalışmaktan kaçınan firmaların rekabet gücü zayıfla-
maktadır. 

Genel olarak daha etkin bir vergilendirme sisteminin ka-
nunlaştırılması, özel olarak sektörümüzdeki temel üretim 
girdilerinin vergi oranlarının düşürülmesi veya sübvanse 
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etkin bir vergilen-
dirme sisteminin 
kanunlaştırılması, 
özel olarak sektörü-
müzdeki temel üre-
tim girdilerinin vergi 
oranlarının düşürül-
mesi veya sübvanse 
edilmesi kayıt dışı 
ticareti azaltacaktır
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edilmesi kayıt dışı ticareti azaltacaktır.

Aksesuar sektöründe Çin’in etkisini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Üretim maliyetlerinin düşük olması ve devlet destekleri en 
önemli avantajları iken kalite problemleri ve bölgemize 
uzaklığı dezavantajlarıdır. Özellikle uzun vadede maliyet-
lerinin artması ve kalite algısını değiştiremedikleri oranda 
pazar kaybetmeleri kuvvetle muhtemel. Ülkemiz aksesuar 
üreticileri lojistik ve kalite avantajıyla bu boşluğu iyi de-
ğerlendirmelidirler.

Sektörde yaşanan rekabet konusunda neler söyle-
mek istersiniz?

Sektörde ülkemizde yaşanan rekabetin kalite veya inno-
vasyon yerine daha çok fiyat ve vadelendirme temelinde 
olduğunu görüyoruz. Dünyada katma değeri yüksek ka-
liteli ürünler üreten firmalar arasında rekabet edebilmek 
için ülkemizde de rekabetin kalite eksenine oturmasının 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda özellikle kalite ve 
Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk verilmesi hem sektörümüz 
hem de ülke ekonomimiz açısından faydalı olacaktır. 

Markalaşma ve marka bilinirliğini artırma konusun-
da çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Sezer Metal olarak kuruluşumuzdan bu yana markalaşma 
en önem verdiğimiz konulardandır. Sektörde gerek Sezer 
Metal olarak kurumsal imajımızı gerekse diğer üretimini 
yaptığımız markaları konumlandırırken innovasyon, kalite 
ve güvenilirlik temelinde bir strateji izledik. 

Geleneksel yaklaşımların aksine üretilmiş bir malın pa-
zarlanması değil, markalarımızı konumlandırdığımız seg-
mentin isteklerini karşılayacak yenilikçi ürünlerin tasarlan-
masını temel alan bir markalaşma çalışması izlemekteyiz. 

Bununla birlikte markalarımızın bilinirliliğini artırmak için 
özellikle basılı ve görsel medyayı etkin bir biçimde kullan-
maktayız. Yakın zamanda Penkid markamızın web sitesi-
nin mobil versiyonunu hizmete sunduk, sosyal medyayı 
da marka çalışmalarımızda yoğun bir şekilde kullanmak-
tayız.

Ürün grubunuzda son zamanlarda yeni ya da yeni-
lenen ürünleriniz var mı? 

Şu an özellikle patentli ürünümüz Penkid pencere em-
niyet kilidi yoğun talep görmekte. Penkid’ in anahtarla 
kilitlenebilir olması, havalandırma konumunda da çocuk 
güvenliği, hırsız koruması sağlaması ve PVC, aluminyum, 
ahşap her tür pencereye uygun olması en önemli avan-
tajları. 

Evlerde kullanım yanında özellikle okul, hastane, otel gibi 
kurumlarda da pencere güvenliğinde kullanılması uygula-
yıcı bayiler için oldukça karlı, yeni bir kazanç kapısı oluş-
turmakta. Türkiye çapında bayilik çalışmalarımız devam 
etmekte ve bayi ağımızı genişletmekteyiz. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Tüm sektörümüze bol kazançlı bir sezon diler, sektörü-
müze olan katkılarınızdan dolayı şahsınızda kurumunuza 
teşekkür ederiz.

Patentli ürünümüz Penkid pencere emniyet kilidi yoğun ta-
lep görmekte. Penkid’ in anahtarla kilitlenebilir olması, ha-
valandırma konumunda da çocuk güvenliği, hırsız koruması 
sağlaması ve PVC, aluminyum, ahşap her tür pencereye uy-
gun olması en önemli avantajları”
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