


“Lider fi rma yaratmanın doğru formülü: 
büyük bir başarma arzusu, risk alabilme kapasitesi, 
azim ve tüm çalışanların özverisi”.

Yılda 5 milyon tonluk üretim 
miktarıyla Marcegaglia, çelik işleme 
sektöründe dünya çapında lider bir 
endüstriyel şirketler topluluğudur. 

Steno Marcegaglia, Founder (1930-2013) 



Topluluk; 7.000 çalışanı, 52 satış ofi si, 210 ticari 
temsilciliği ve günde 5.500 kilometrelik paslanmaz 
ve karbon çelik işlenen toplam 6 milyon metrekarelik 
alana yayılmış 50 üretim tesisi ile 15.000’i aşkın 
müşterisi için dünya çapında faaliyet gösterir.  

Çelik sektörü (%90) ve diğer sektörlerdeki 
(%10) faaliyetleriyle 2012 yılındaki iş hacmi 
4 milyar Euro’yu aşmıştır.
1959 yılında kurulan, tamamen Marcegaglia ailesi 
tarafından yönetilen fi rmanın genel merkezi Mantova 
ilinin Gazoldo degli Ippoliti kasabasında dır. 

Antonio Marcegaglia 
Chairman 
Chief Executive Offi cer

Emma Marcegaglia 
Vice Chairman
Chief Executive Offi cer 



the growth factor

Üretim zincirinde uyguladığı sürekli 
yatırım politikası yoluyla 
Marcegaglia, hedefl ediği 
istikrarlı büyümeyi 
gerçekleştirmiştir.

Antonio Marcegaglia 
Chairman 
Chief Executive Offi cer

 “Marcegaglia’nın bugünkü başlıca dört 
hedefi : teşkilatlandırılmış kaynakları 
daha da güçlü kılmak, ana faaliyet olarak 
çelik sektörüne odaklanmak, uluslararası 
görünürlüğü artırmak, sürekli büyümeyi 
muhafaza etmek amacıyla yatırım planları     
 geliştirmek”.



Topluluk tarafından son on yılda elde edilen sonuçlar, 
ülke ve dünya ekonomisindeki oranlardan çok daha 
üst seviyede bir büyümeye işaret eder. Bu büyümenin 
formülü, edinilen kârların düzenli olarak yatırıma 
dönüştürülmesi ile üretim faktörleri verimliliğinin 
iyileştirilmesine yönelik hatasız bir stratejinin 
birleşiminden müteşekkildir.
Dünyanın farklı bölgelerindeki tesislerinde sürmekte 
olan yatırımlar sayesinde Marcegaglia, karbon ve 
paslanmaz çelikten boru ve sac üretimini ikiye katlayıp, 
2015 yılında 5 milyar Euro iş hacmine ulaşabilecektir. 

the growth factor

miliardi di euro 
di fatturato (2015e)5,0

Turnover

* CAGR = Compound annual growth rate
• Reduced parameters of consolidated accounts
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steel

product range

MARCEGAGLIA coil division

- asitlenmiş rulo
- soğuk haddelenmiş rulo
- sıcak daldırma galvanizli rulo
- boyalı çelik ürünleri

MARCEGAGLIA
cold-drawn bar division 

- çekilmiş karbon çelik
- yüksek hızlı mekanik işler için çekilmiş çelik

MARCEGAGLIA
stainless steel division 

- paslanmaz çelik yassı ürünler
- paslanmaz çelik kaynaklı borular
- paslanmaz çelik uzun ürünler
- paslanmaz çelik çekilmiş ürünler

MARCEGAGLIA strip division
MARCEGAGLIA sheet division
MARCEGAGLIA heavy plate division 

- siyah şerit ve sac
- asitlenmiş şerit ve sac
- soğuk haddelenmiş şerit ve saclar
- sıcak daldırma galvanizli şerit ve sac
- sarılı şeritler
- çizgili ve karo desenli saclar
- ağır levhalar

MARCEGAGLIA tube division
MARCEGAGLIA cold-drawn tube division 

- karbon çelik kaynaklı borular
- soğuk çekilmiş kaynaklı borular
- soğutma boruları

90%



steel90%

Plants:

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti

MARCEGAGLIA Albignasego

MARCEGAGLIA Boltiere

MARCEGAGLIA Casalmaggiore

MARCEGAGLIA Contino

MARCEGAGLIA Corsico

MARCEGAGLIA Dusino San Michele

MARCEGAGLIA Forlì

MARCEGAGLIA Lainate

MARCEGAGLIA Lomagna

MARCEGAGLIA Osteria Grande

MARCEGAGLIA Pozzolo Formigaro

MARCEGAGLIA Ravenna 

MARCEGAGLIA San Giorgio di Nogaro

MARCEGAGLIA Tezze sul Brenta

Sales offi ces:
 
MARCEGAGLIA coil division

MARCEGAGLIA strip division

MARCEGAGLIA sheet division

MARCEGAGLIA heavy plate division

MARCEGAGLIA tube division

MARCEGAGLIA cold-drawn tube division

MARCEGAGLIA cold-drawn bar division

MARCEGAGLIA stainless steel division

MARCEGAGLIA ETA division

MARCEGAGLIA TRISIDER division

Worldwide - Plants and sales offi ces:

MARCEGAGLIA CHINA Yangzhou

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva

MARCEGAGLIA POLAND Kluczbork

MARCEGAGLIA RU Vladimir

MARCEGAGLIA U.K. Dudley

MARCEGAGLIA USA Munhall

Worldwide - Sales offi ces:

MARCEGAGLIA BENELUX Antwerpen

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND
Düsseldorf

MARCEGAGLIA FRANCE Lyon

MARCEGAGLIA IBERICA Barcelona

MARCEGAGLIA INDIA Calcutta

MARCEGAGLIA MOSCOW

MARCEGAGLIA ROMANIA Cluj

Steel mills partnership
agreements:

BRE.M.A. Warmwalz Bremen

group structure



others

product range

10%

BUILDING

Yapı Ekipmanları
- yapı iskeleleri
- şantiye asansörleri
- kalıp ve destek
- tersane sistemleri
- tribün ve sahne

Panel sistemleri
- izole panel
- profi lli ve oluklu sac

Kayar kapılar için 
izole panel

Güneş Enerjisi Sistemleri

Korkuluklar

Depo sistemleri

HOME PRODUCTS

Beyaz Eşya sektörü 
parçaları
- yoğuşturma aygıtları
- buharlaştırma aygıtları
- ısı pompaları

Ev temiziliği için parçalar
- Metal tutamaklar

ENERGY

- yenilenebilir 
kaynaklardan 
enerji üretimi

TOURISM

- Turizm faaliyetleri

OTHER ACTIVITIES

- çevre, güvenlik, kalite

- Mühendislik

- fi nans

REAL ESTATE 



home productsbuilding energy tourism other activities real estate

group structure

others10%

MARCEGAGLIA buildtech
Plants and sales offi ces:
Graffi gnana
Milano
Potenza
Pozzolo Formigaro
Taranto

MARCEGAGLIA POLAND
Plant and sales offi ces:
Praszka 

MARCEGAGLIA ROMA-
NIA
Plant and sales offi ces:
Timişoara

MARCEGAGLIA GULF
Sales offi ces:
Doha

MARCEGAGLIA PERÙ
Sales offi ces:
Lima

EUROENERGY GROUP
Lainate

ETA Cutro

ETA Manfredonia

APPIA ENERGY Massafra

ECOENERGIA
Massafra

CO.GE.AM Massafra

SOCIETÀ PROGETTO 
AMBIENTE
Bacino Bari Cinque
Bacino Lecce Due
Bacino Lecce Tre
Provincia di Lecce
Provincia di Foggia

ALBARELLA

CASTEL MONASTERO

Ex Arsenale LA 
MADDALENA

LE TONNARE

PUGNOCHIUSO

MADE HSE Mantova

ELET.CA Signa 

S.I.P.A.C Luxembourg

MARCEGAGLIA IRELAND 
Dublin

ALLU’S Pordenone

SIM Teramo 

SAZ Mantova

GABETTI Property Solutions 
Milano

IMAT 
Plant and sales offi ces:
Fontanafredda

MARCEGAGLIA 
DO BRASIL
Plant and sales offi ces:
Garuva

MARCEGAGLIA POLAND
Plant and sales offi ces:
Praszka

OSKAR
Plants and sales offi ces:
Mezzolara di Budrio



Çeliğe şekil vermek; ustalık, 
deneyim ve teknik uzmanlık sayesinde 
iyi yapılandırılmış bir üretim süreci 
geliştirmek anlamına gelir.

unique personality



Marcegaglia’nın küresel çaptaki stratejik konumu ve 
ürün yelpazesinin kendine has özellikleri, şirketler 
topluluğunun tamamının yapısı ve örgütlenişiyle sıkı 
sıkıya bağlıdır. Marcegaglia, her zaman daha ileri 
teknolojiye sahip ürünler elde edebilmek için, sürekli 
olarak tesislerini yeniler ve güçlendirir. 

Üretim süreçlerine ve ürünlere yönelik olarak edinilen 
en önemli uluslararası sertifi kalar, tüm sektörlerde 
durmaksızın araştırma faaliyetleri yürüten teknisyenler 
ve kalite uzmanlarından oluşan Marcegaglia ekibinin 
çabasını kanıtlar.

unique personality



Marcegaglia, çok sayıda endüstriyel 
sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için üretimini farklılaştırma yoluna gitmiş 
ve böylece uluslararası pazarda satışlarını 
artırmıştır.  

steel is everywhere
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Tüm dünyada 15 binden fazla müşteri, dağıtımdan 
inşaat sektörüne ve en özel OEM ürünlerine kadar 
Marcegaglia ürün yelpazesini tercih eder. 

Marcegaglia, müşterilerinin her türlü talebini en 
üst düzey profesyonellikle karşılamak üzere bölge 
genelinde 250 farklı ticari temsilcilikten oluşan bir ağ 
ile hizmet sunar.

steel is everywhere

Endüstri koluna göre iş hacmi

Dünya genelindeki cirosu 

Tarım

Gıda

Mobilya, Ev eşyası

Kimya, Petrokimya

İnşaat, Doğramacılık

Elektronik ev eşyası

Enerji, Çevre

Endüstri tesisleri

Mekanik endüstrisi

Ulaşım araçları

Spor, Hobi

Termomekanik, Hidrolik

Ticaret

Diğer

İtalya

Avrupa

Avrupa dışı

46%

37%

17%

milyon ton 
dönüştürülmüş
çelik (2013b)6,0



Küresel bir iş ortaklığı anlaşmaları ağı 
sayesinde, üretim süreçlerimiz için 
gereken çelik tedariği sürekli kılınır.

at the source



Marcegaglia; hammadde tedariğindeki büyük 
bağımsızlığı, stok yönetimindeki üstün esnekliği 
ve fi yat politikası ile, çelik sektöründeki en önemli 
bağımsız şirketlerden biridir. 

Dünya çapındaki yenilikçi iş ortaklığı anlaşmaları, 
kaliteli çelik temininde süreklilik sağlar.

Ruloların ilk yeniden işlenmesinin ardından 
Marcegaglia kontrollü üretim zinciri, dünyanın en 
geniş ürün yelpazesi haline gelir.

at the source



Marcegaglia’nın gücü, çelik dönüştürmede 
saklıdır. Grubun dünya çapındaki
50 üretim tesisinde tam ilk dönüştürme 
çevrimi gerçekleştirilir.

the flat universe



Ravenna demir-çelik fabrikası, grubun 
en önemli sanayi kompleksidir. En 
ileri teknolojiye ve en yüksek üretim 
kapasitesine sahip pek çok dekapaj, 
soğuk haddeleme, galvanizleme, 
tavlama, skinpas ve sac boyama tesislerini 
barındıran bu merkez, Avrupa’da kendi 
alanında en büyük hizmet merkezidir.
Marcegaglia Ravenna, kendi rıhtımı ve 
dahili demiryolu ağı sayesinde, üretim 
zincirine ilişkin tüm endüstriyel ve ticari 
faaliyetler için lojistik ve intermodal 
taşımacılık merkezi niteliğindedir. İlk 
dönüştürme faaliyetleri arasında, inşaat 
ve altyapı, ağır doğramacılık ve makina 
endüstrisi sektörleri için ağır levha üretimi 
de bulunur. 1

st
Dünyadaki en geniş 
ürün yelpazesi

the flat universe



Marcegaglia, ilk dönüştürmenin 
ardından kendi kontrollü üretim zinciri 
kapsamında dünyanın en geniş 
yarı-mamûl ve nihai çelik ürünleri 
yelpazesine sahip olur.

all you need, in tubes



Hassas çekme boru alanında Avrupa’nın en büyüğü 
olan Boltiere tesisi, paslanmaz çelik boru üretiminde 
dünyanın en büyüğü olan Forlì tesisi ve ayrıca 
Gazoldo degli Ippoliti ve Casalmaggiore’deki kaynaklı 
boru üretiminde uzman diğer seçkin tesisleri ile 
Marcegaglia, bugün dünyadaki en geniş boru, soğuk 
profi l ve çekilmiş ürünler yelpazesini sunar. En farklı 
üretim sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen 
kaliteli materyalleri, karbon ve paslanmaz çelik 
ürünlerini; ayrıca standart ürünlerden, müşteri için 
üst düzeyde kişiselleştirilip değer katılmış çözümlere 
kadar pek çok farklı şekil ve kalınlıkta ürünü içeren bir 
yelpazeye sahiptir.

50 Her yıl işlenen 
kilometrelerce ürünün 
uzunluğu, dünya 
çevresinde atılan 
50 tura eşittir.

all you need, in tubes



Çekilmiş karbon ve paslanmaz 
çelik çubuklar, Marcegaglia’nın 
uzun ürünler yelpazesini tamamlar.

tough bars



Marcegaglia’nın çekilmiş yuvarlak, kare, 
düz ve altıgen çubuklardan oluşan ürün 
yelpazesi, mekanik aletler ve makina 
imalatı sektöründe, otomotiv endüstrisi 
ve inşaat sektöründe doğal kullanım 
alanını bulur.

tough bars



stainless steel growth

Marcegaglia, yıllık 400 bin ton üretim
kapasitesi ve dünyanın farklı yerlerinde 
bulunan 8 tesisi ile dünyadaki en büyük 
kaynaklı paslanmaz çelik boru üreticisidir.



Üretim zincirine sürekli yatırım yapma stratejisinin
bir parçası olarak Marcegaglia, geleneksel ostenitli 
ve ferritli paslanmaz çelik yarı-mamûl üretimine, 
soğuk ve sıcak haddeli yassı ürünlerden oluşan 
yeni bir ürün yelpazesi eklemiştir: 
kaynaklı borular, çekilmiş çubuklar, soğuk 
çekilmiş yassı ürün ve profi ller. 

stainless steel growth



İnşaat sektöründeki gelişmiş
uzmanlığı, Marcegaglia’nın 
yüksek teknolojik değere sahip
bir nihai ürünler yelpazesi 
sunmasına olanak tanır. 

steel building the world



Konut inşaatı ve endüstriyel inşaat sektörleri
için çelik ürünler serisi; yalıtımlı panel, oluklu sac, 
soğuk çekilmiş profi l ve yapı borularını kapsayan
bir ürün yelpazesi oluşturur. Güvenli bir inşa 
için çelikle birlikte, aralarında iskele, kalıplama, 
destekleme ve yol güvenlik bariyerlerinin de 
bulunduğu komple sistemler sunulur; ayrıca lojistik 
amaçlı çeliğin dışında, depolama ve taşımayı içeren 
entegre çözümler de söz konusudur.

steel building the world



Elektrikli ev eşyaları endüstrisi ve
ev temizliğine yönelik bir dünya parça.

steel at home



Soğutma ve elektronik ev eşyası sektöründe 
Marcegaglia, müşterilerinin üretim süreçlerine 
mükemmel bir şekilde entegre edilebilmesi için 
üzerinde özel olarak çalışılmış yoğuşturma ve 
buharlaştırma aygıtları tasarlar ve üretir. 

Marcegaglia ayrıca metal tutamakların; süpürge, fırça 
ve “kendin yap” ürünleri için çeşitli parçaların dünya 
üzerindeki en büyük üreticisidir.

steel at home



Çelik işleme tecrübesinden,
her türlü üretim tesisini geliştirme 
ve işletme becerisine: Marcegaglia.

works in progress



Marcegaglia Engineering, demir-çelik sektöründe 
kullanılan üretim tesislerinin projelendirilmesine, 
hayata geçirilmesine, revizyonuna, otomasyonuna 
ve bilgi-işlem sistemlerine yönelik iyi yapılandırılmış 
faaliyetler için uzman bir teknik ekip kullanır.

150 uzman mühendis ve 
teknisyen

works in progress



building with energy

Endüstriyel faaliyetlerini sürdürebilmek ve gösterdiği 
büyümeye sağlam bir zemin temin etmek amacıyla 
Marcegaglia, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimi ve güneş pili teknolojisi üretimi ile 
enerji sektöründe de varlık gösterir. 



first class relax

Marcegaglia Tourism; Venedik Lagünü’nde bulunan 
özel Albarella adası, Gargano burnu kıyısındaki 
Pugnochiuso tatil köyü, Sardunya adasının kuzeyinde 
yer alan Stintino’daki “Le Tonnare” tatil köyü ve 
Sardunya’nın güneyinde bulunan Santa Margherita 
di Pula’daki prestijli tatil tesisi Forte Village Resort 
ile turizm, otel işletmesi ve emlak pazarında faaliyet 
gösterir.

Le Tonnare

Isola di Albarella

Castel Monastero

Ex Arsenale
La  Maddalena

Pugnochiuso



worldwide presence

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16

46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 - fax +39 . 0376 685 600

www.marcegaglia.com

6,000,000 sqm üretim alanı

Headquarters

Antwerpen Bremen

Munhall

Garuva

Dublin

Dudley

Lyon

Barcelona

Doha

Cluj

Moscow
Praszka

Kluczbork

Yangzhou

Timişoara

Calcutta

Lima

Vladimir

Düsseldorf



via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com
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