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MATKA, taahhüt ve uluslararası ticaret 
konularında küresel üreticilere ve yerel 
alıcılara, acentelik ve mümessillik temelinde 
hizmet vermek amacıyla 1998 yılında kuruldu. 
2008 yılı itibariyle paslanmaz çelik boru ve 
boru bağlantı parçalarının ticaretinde pazar 
lideri konumuna yerleşen MATKA, o günden 
beri liderliğini sürdürüp, piyasadaki gelişimine 
devam etti.

2012 yılında MATKA yeni stratejisini; öncelikle 
acentelik ve mümessillik tabanındaki 
faaliyetlerini doğrudan ticarete çevirmek ve 
sonraki aşamalarda, alanındaki her ürün 
grubu için o grubun dünyadaki lideriyle 
Türkiye’de üretime geçmek olarak yeniledi.

Bu stratejinin ilk meyvesi olarak Aralık 2014’te 
paslanmaz çelik dikişli boru üretimi amacıyla 
alanında dünya lideri olan MARCEGAGLIA ile 
ortaklık yaparak Marcegaglia TR Paslanmaz 
Çelik San. ve Tic. A.Ş.’yi kurdu. 2015 yılı son 
çeyreğinde deneme üretimine başladı, 2016 
yılı itibariyle faaliyete geçti.

MATKA, satış ve pazarlamadaki bilgi ve 
tecrübesine sanayici olmanın getirdiği bilgi ve 
tecrübeyi ekleyerek ürün zincirinin üst halkası 
olan paslanmaz çelik yassı mamul üreticileriyle 
olan ilişkilerini üst boyuta taşımıştır.  MATKA, 
paslanmaz ürün zincirinin tüm kademelerini 
içine alacak bir yapılanma içine girmiştir.

MATKA paslanmaz çelik boru ve boru bağlantı 
parçaları konusunda küresel bilgi birikimi 
sayesinde verimli bir çözüm merkezidir. 
Bu bilgi birikimi ürün-üretici-alıcı arasındaki 
en uygun eşleştirmeyi sağlar. Bu eşleştirme; 
yalın, verimli ve karlı bir sistem oluşturarak 
uzun süreçleri ve başarısız denemeleri ortadan 
kaldırır, gereksiz masrafları azaltır.

MATKA’nın satışları direkt ve toptandır. 
Hedef müşterileri toptancılar, stokçular, servis 
merkezleri, orijinal ekipman üreticileri, 
mühendislik ve taahhüt firmaları ile büyük 
ölçekli son kullanıcılardır.

MATKA’nın çözüm ortakları ise, alanında 
uzman profesyonellerdir.

MATKA Kalite Politikası:

• Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizi
ISO 9001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek ve sürekli
iyileştirmek,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerimizde hedeflere ulaşmak, verimliliği artırmak,

• Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,

• Müşteri memnuniyetini ve kalitede sürekliliğini sağlamak,

• Tüm çalışanlarımızın, yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için
eğitime ve ekip çalışmasına önem vermek,

• İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş olmak.

Hakkımızda



MATKA’nın paslanmaz çelik alanında sunduğu ürün ve aksesuarlar şu başlıklar altında 
özetlenebilir:

Ürünlerimiz

FlanşFittingsÇubukBorular

o  Dikişsiz Boru

ASTM ve DIN standartlarında üretilen endüstriyel 
kullanım amaçlı paslanmaz çelik borulardır. 
Kullanım alanına göre değişkenlik gösterse de 
genellikle AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 310 
kalitelerinde üretilirler. 

o  Dikişli Boru

Dekorasyon Amaçlı Borular: ASTM A554 
standardına göre üretilmiş TIG veya HF kaynaklı 
borular. Genellikle AISI 304 tercih edilmesine 
rağmen AISI 201 ve 202 malzemeler de 
kullanılabilir.

Endüstriyel Amaçlı Borular: ASTM A312 ve 778 
standardına göre üretilmiş TIG ve lazer kaynaklı 
borular. Genellikle AISI 304, 304L, 316, 316L, 
316Ti, 310 malzeme kalitelerinde üretilirler, 
kullanım alanına göre değişik kalitede 
malzeme- ler de tercih edilebilir.

Kare ve dikdörtgen profiller.

SacKöşebent Lama

Borular



Ürünlerimiz

Çubuk

Parlak çubuklar, yassı çubuklar ve soğuk
çekme kesitler, Marcegaglia’nın hassas
mekanik imalat, gıda sanayi ve inşaat
sektörlerindeki uygulamalarına
yönelik paslanmaz çelik uzun ürün
gamını tamamlamaktadır.



Ürünlerimiz

o  Kaynak Uçlu Fittingsler

AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 310 ve kullanım 
alanına göre değişebilen kalitelerde dikişli ve dikişsiz 
olarak ANSI, DIN normlarında üretilirler.

• Dirsek (45 ve 90)

• Konsantrik Redüksyon

• Eksantrik Redüksyon

• Tee

• Inegal Tee

• Kep

• Yaka 

o  Dişli Fittingsler

AISI 304, 304L, 316, 316L ve kullanım alanına göre 
değişebilen kalitelerde dişli olarak ANSI, DIN 
normlarında üretilirler.

• Dirsek (45 ve 90), kuyruklu dirsek

• Manşon, yarım manşon

• Tek taraflı nipel, çift taraflı nipel

• Hexagon nipel

• Tee

• Kruva

• Kör tapa (iç ve dış dişli)

• Rekor (dişli ve kaynak uçlu)

• Hortum ucu 

• Redüksyon

o  Tube Fittignsler

Fittings



AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti ve kullanım 
alanına göre değişebilen kalitelerde dövme ve 
döküm olarak ANSI, DIN, JIS normlarında 
üretilirler. 

• Kaynak Boyunlu Flanşlar 

• Kör Flanşlar 

• Conta Basma Yüzeyli Düz Flanşlar

• Yaka Flanşları 

• Baskılı Flanşlar

• Slip-on Flanşlar

Ürünlerimiz

Flanş



Köşebent

Ürünlerimiz

Paslanmaz köşebent, farklı sektörlerde 

kullanılan, paslanmaya karşı yüksek dirençli bir 

üründür.

L şeklinde olanları en çok tercih edilenler 

arasındadır.

Üretim teknolojisinin gelişmesi, köşebentlerin 

kullanım alanının çeşitlenmesine ve yaygın-

laşmasına neden olmuştur. Paslanmaz köşe-

bentler dayanıklılığı ve her geçen gün artan 

kalitesi nedeniyle otomotiv, mimari yapılar, 

gemi sanayi, kimya sanayi, mutfak ve gıda 

sektörü, petrokimya vb. alanlarda ve 

dekorasyonda sıklıkla kullanırlar.



Sacın rulo ve levha alternatifleri 
bulunmaktadır.

Ürünlerimiz

Lama

Sac

Paslanmaz lama veya demir-çelikte kullanılan 

adıyla silme, boyutları değişken, kare kenarlı 

düz ve dikdörtgendir.

İnşaat, mühendislik, madencilik, mobilya gibi 

farklı sektörlerde önemlidir. Paslanmaz lama, 

gıda sektöründe de oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Aynı şekilde savunma 

sanayinde lama malzeme kullanımı gittikçe 

artmaktadır.

Lama; mekanik taşıyıcı gövdelerde, makine 

parçalarının gövde kısımlarında, her türlü 

paslanmaması gereken iskeletlerde yoğun 

olarak ihtiyaç duyulur.

Yağmurlu ve sıcak havalarda bir bozulma ve 

eskime yapmayacağı gibi, montaj yapılan 

yerdeki kalıcılığı ve sağlamlığı ile kaliteli 

ürünlerin oluşmasına katkı sağlar.



Matka’dan
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