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“KÜRESEL TEDARIK NOKTASI
OLMA KONUMUMUZU
GÜÇLENDIREBILIRIZ.”
Salgın küresel ekonomiyi altüst ederken,
dünya ticareti yılın ilk yarısında keskin
bir düşüş gösterdi. DTÖ istatistiklerine
göre emtia ticareti hacmi ilk çeyrekte
geçen yılın aynı çeyreğine göre %3
küçüldü. İkinci çeyrek için ilk tahminler
%20’ya yakın bir düşüşe işaret ediyor.
Uluslararası hava kargosu taşıyan
küresel ticari uçuşlar yaklaşık dörtte üç
oranında azaldı. Bu rakamlar tarihsel
olarak en büyük düşüşe işaret ediyor.
Ancak daha da kötü olabilirdi. Pek çok
ülkenin aldığı destek kararları, üretim ve
ticarete yönelik düzenlemeler bu salgının
olumsuz etkilerini bir nebze azaltmış
oldu. İkinci bir dalga gelmemesi haline
üretim ve ticaretin 2021’de toparlanmaya
başlanması bekleniyor.
Önceki krizlerden farklı şekilde
küresel ticaretteki küçülme küresel
milli gelirdeki gerilemeden daha az
gerçekleşti. Bunun birinci nedeni, mali
ve para politikaların daha hızlı ve daha
geniş bir ölçekte uygulanmasıydı.
İkincisi, hane halklarına sağlanan gelir
desteği ve salgının sonunda hafifleyeceği
beklentileri, tüketicileri tüketim
seviyelerini beklenenden daha yüksek
bir seviyede tutmaya teşvik etti.
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Üçüncü olarak, üretimdeki düşüşün
çoğu, imalattan daha az ithalat yoğun
olma eğiliminde olan konaklama,
kişisel hizmetler ve eğlence gibi dış
ticarete konu olmayan hizmetlerde
yoğunlaşmıştır.
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Yine de önümüzdeki iki yıl için küresel
ekonominin görünümü belirsizliğini
koruyor. Covid-19’a ilaveten artan
küresel korumacılık uygulamaları,
Avrupa’da yükselen popülizm ve
Trump’ın tavırlarıyla alevlenen ticaret
savaşları dünya ekonomisini en çok
etkileyen faktörlerin başında geliyor.
Öte yandan koronavirüs salgını ilk
tahminlerden daha yaygın şekilde
seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla
yapılan hesaplar da değişiyor. Her gün
meselenin bir başka yanını keşfediyoruz
ve öğreniyoruz. Virüsü dikkate almadan
ne günlük hayatımız ne de ekonomi ile
ilgili karar almak mümkün olmuyor.
Başlangıçta bir süre eve kapanmak,
okulları ve işyerlerini kapatmak ve
sosyal izolasyonla vaka sayılarının
azalacağı ve sonrasında virüsle birlikte

yaşamaya başlanacağı bekleniyordu.
Şimdilerdeyse meselenin bu kadar kolay
atlatılamayacağı görüşü hâkim. Virüsle
birlikte yaşamanın ilk başta beklendiği
gibi kolay olmadığı görülüyor.
Şimdilerde vaka sayılarının azalmasının,
virüsün gücünü kaybetmesi demek
olmadığını öğreniyoruz. Ekonomiyi
yeniden açmanın da ayrıca ciddi bir
planlama ve risk analizi gerektiren bir
süreç olduğunu öğreniyoruz. Kısacası
virüs gücünü kaybedince ekonomiyi
yeniden açacak ve işler eski haline
dönüverecek ihtimali eskisi gibi öne
çıkmıyor.
Tüm bunlar, hastalıkla ilgili bir tedavi
ve aşı bulunmadan, virüsle yaşamanın
kolay olmayacağını işaret ediyor. Bu
da ticaret kanalları ile turizm gibi
sosyal etkileşimi yüksek sektörlerde
eskiye dönüşün umulduğu kadar hızla
gerçekleşmeyebileceği anlamına geliyor.
Herkesin kendi iş planlarını gözden
geçirmesi gereken bir sürecin içindeyiz.
Bugüne kadar nereden girdi tedarik edip,
kimlere neler satış yapılıyorsa, bu geçiş
döneminde artık bu standart rutinin
dışına çıkma ihtiyacı artacak. Şimdi
herkesin salgın ihtimali düşünülmeden
tasarlanmış ofisleri, üretim alanlarını
yeniden organize edip, yeni mallar
tasarlamaya başlaması, yeni tedarik
yolları ve yeni pazarlar bulması
gerekecek. Ayrıca önümüzdeki süreçte
daha fazla parasallaşma ve daha fazla
harcama programı olacak. Ama yanı
zamanda artan işsizlik ve azalan geliri
telafi için herkesi kapsayacak güçlü bir
sosyal korunma ağı da gerekecek.
Covid-19 ile birlikte yaşamaya intibak
etmek söz konusu olduğunda, kamu
sağlık ve ekonomi politikalarının
kredibilitesi ve etkinliği kadar, dijital
dönüşüm altyapısı da önem taşıyacak.
Türkiye bu durumu yeni bir fırsata da
çevirebilir. Zira rakamlarda gösteriyor
ki eskiden yaptıklarımızı yapmaya
devam ederek 10 bin dolar kişi başına
gelirden 30 bin dolar kişi başı gelire
yükselemiyoruz. 3 bin dolardan 10
bin dolara gelmek için yaptıklarımızla
yetinirsek aynı seviyede kalıyoruz. Dün
mevcut iş planına kitlenmiş kalmış ve
hatta bir miktar rehavet içindeydik.
Bugünse artık yeni bir iş planı
tasarlamak zorundayız.

M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Geleneksel sektörlerimizi terk etmek
değil çağ atlatmak ve küresel değer
zincirlerinde yer edinmek gerekiyor.
Piyasada ismi yer etmiş markaları satın
almak için fırsatlar muhakkak çıkacak.
Bunu değerlendirmek için kaynak lazım.
Sermaye piyasalarını kullanarak ama
daha da önemlisi ortaklık kültürünü
geliştirerek kaynakları daha etkin
kullanmak mümkün. Küçük olsun benim
olsun anlayışını bırakıp birlikte büyüme
modelini öğrenmeliyiz.
Türkiye üretim kapasitesi güçlü insan
kaynağı hızlı sevkiyat performansı
ve dinamik girişimci yapısı sayesinde
bu civardaki tüm ülkelerden olumlu
yönde ayrışabilir. Bu avantajlarımızla
küresel tedarik noktası olma
konumumuzu güçlendirebiliriz. Salgın
tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya
bağlı olmasının sakıncalarını tüm
dünyaya gösterdi. ABD ve Avrupa
gibi gelişmiş ekonomiler alternatif
tedarik merkezlerinin arayışında. Tek
pazara bağımlılığı azaltmak kaynak
çeşitliliğine gitmek istiyorlar. Mesela
bakın yanı başımızda Avrupa 2 trilyon
avro ithalat yapıyor. Biz bundan sadece
70 milyar avro yani %35 pay alıyoruz.
Şu an burada fırsat var. Bu fırsatı iyi
değerlendirmeliyiz. Hükümetimiz
yatırım ortamını iyileştirme kapsamında
özel sektörel istişare içinde pek çok
düzenleme ve iyileştirme gerçekleştirdi.
Dünya Bankası’nın 2020 yılı raporuna
göre ülkemiz ‘İş Yapma Kolaylığı’
sıralamasında 190 ülke arasında son iki
yılda sağlanan iyileşmeler sonucunda
27 basamaklık bir iyileşme göstererek
33’üncü sıraya yükseldi.

“NORMALLEŞME SÜRECI
TOPARLANMAYI DESTEKLEDI.”
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Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgını ilk zamanlara
kıyasla kontrol altına alınmış, tedavi
yöntemleri daha fazla umut vadeder hale
gelmiş olsa da yeni bir pik ihtimali her
zaman tetikte olmamızı gerektiriyor.
Tetikte olmayı sürdürürken de hastalıkla
birlikte yaşamaya alışmak, tedbiri elden
bırakmadan yükümlülüklerimizi yerine
getirmek durumundayız. Salgın sürecinde
dünya ülkelerinin durumu ve izledikleri
politikalar hiçbir ülkenin aylarca sürecek
bir belirsizliği tolere edebilecek güce
sahip olmadığını gözler önüne serdi.
Bu nedenle normalleşme sürecinin
riskli ancak gerekli olduğu konusunda
sanıyorum ki herkes hemfikirdir.
3 aylık bir kapanmanın ardından
Haziran ayında başlayan normalleşme
süreci beklenilenden daha verimli
başladı. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz
görüşmelerde Haziran ayından bu
yana elde ettikleri cironun 3 aylık
açığı kapatacak güçte olduğu yönünde
bildirimler alıyoruz. Bu sektörümüz
ve ülke ekonomimiz adına oldukça
sevindirici. Devlet eliyle hayata geçirilen
ekonomik tedbir paketleri de bir nevi can
suyu oldu, işverenlerin üzerindeki yükün
azaltılması ve kredi kolaylıklarının
sağlanması işsizlik rakamlarının yüksek
bir pike ulaşmasının da önüne geçti.
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Yenileme pazarının önemi yadsınamaz
Sektörümüzdeki hareketliliğin en
önemli sebeplerinden birinin pandemi
süresince evlerinde daha fazla vakit
geçirmeye başlayan vatandaşlarımızın
yaptıkları birikimi yaşam alanlarını
yenilemeye, erteledikleri tadilatları
gerçekleştirmeye ayırmaları olduğunu
söyleyebiliriz. Bu durum uzun zamandır
üzerinde durduğumuz ve hem deprem
gerçeği karşısında zorunluluk olan hem
de sektörümüzde önemli bir hareketlilik
yaratacak olan derin yenileme pazarının
güç kazanmasının önemini göstermesi
açısından da güzel bir gelişme oldu.
Dernek olarak önceliklerimizden biri
de derin yenilemenin deprem gerçeği
karşısındaki hayati önemini vurgulamak
ve bu alandaki çalışmaları hızlandırmak,
bu konudaki çalışmalarımızı da hız
kesmeden sürdürüyoruz.
Deprem, alınan önlemler sayesinde
kayıpların önüne geçebileceğimiz
doğal bir afet. Geçtiğimiz günlerde
İzmir’de meydana gelen depremde
vatandaşlarımızı kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerekli
önlemlerin alınması adına bir an önce
harekete geçilmesini ve benzer bir olayın
tekrar yaşanmamasını diliyoruz.

“Sektörümüzün ihracat konusunda önünü
açmayı kendimize görev addederiz.”
Sektörümüzün en önemli etkinliği ve
dünyaya açılan kapısı konumunda olan
UNICERA Fuarı’nı bu yıl koronavirüsün
gölgesinde gerçekleştirmek durumunda
kaldık. Fuarın açılış tarihinde
ülkemizde henüz vaka görülmemiş
olması nedeniyle aldığımız devam etme
kararı ilk günün akşamında açıklanan
ilk pozitif vakayla birlikte ciddi bir
endişeye sebebiyet verdi. Fuarda her ne
kadar gerçek alıcılar bulunuyor olsa da
sonrasında yaşanan 3 aylık kapanma
esnasında siparişlerin gönderilememesi
yapılan anlaşmaların anlamını
yitirmesine yol açtı. Katılımcılarımızın
yaşadıkları mağduriyetleri gidermek
adına çalışmalarımızı fuar kapanır
kapanmaz başlattık, yetkili kurumlarla
birçok görüşme gerçekleştirdik ve
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Virüsün bir yıl içerisinde tamamen
ortadan kalkmayacağı öngörüsüyle fuar
tarihimizi de ileriye çekerek 2021 yılının
Kasım ayında gerçekleştirmeye karar
verdik. Kasım ayında gerçekleşecek
fuarımızda geçtiğimiz yılı telafi
edebilmek adına yabancı alıcıların
ağırlıkta olması için hummalı bir
çalışma yürütüyoruz. İhracatın yalnızca
ekonomimiz üzerinde değil ülke
prestijimiz üzerinde de ciddi bir etkisi
olduğu yadsınamaz. Made in Turkey
ifadesinin yaygınlaşması ve güven
verici hale gelmesi ülkemizi birçok
alanda öne çıkaracaktır. Özellikle
seramik sektöründe dünyanın önde
gelen üreticilerine sahip olduğumuz
ve katma değeri yüksek ürünler ortaya
çıkardığımız gerçeğini göz önünde
bulundurarak sektörümüzün ihracat
konusunda önünü açmayı kendimize
görev addederiz.

“TİMDER
AKADEMİ’Yİ
PANDEMİ
ŞARTLARINI
GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURARAK
ONLINE OLARAK
SÜRDÜRME
KARARI ALDIK.”

AYDIN EŞER

TİMDER
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@timder.org.tr

“Bugün yapılacak her türlü üretim
yatırımının kısa vadede olumlu dönüşleri
olacağı kanaatindeyim.”
Önümüzdeki dönemde beklentiler
gerçekleşir ve Çin’den uzaklaşan
ülkeler ihtiyaçları için ülkemize
yönelirse artan ihracatla birlikte
hepimiz rahat bir nefes alabiliriz. Gelen
talepleri karşılayabilmek adına üretim
kapasitelerimizi artırmamız gerektiği bir
gerçek, Çin’deki üretim kapasitelerini
yakalamamamız ilk etapta mümkün
olmasa da Avrupa pazarına hitap
edebilmek adına en yakın üreticiden
daha yüksek bir kapasiteye ulaşmamız
şart. Bu kapasitelere ulaşılabilmesi
için üreticilerimizin devlet eliyle
desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri
gerekiyor. Bugün yapılacak her türlü
üretim yatırımının kısa vadede olumlu
dönüşleri olacağı kanaatindeyim.
TİMDER Akademi’de yeni bir dönem
başlıyor
2004 yılından bu yana aralıksız olarak
sürdürdüğümüz ve sektörümüze
yetişmiş iş gücü sağlama noktasında
önemli bir katkı sunan TİMDER
Akademi’yi pandemi şartlarını göz
önünde bulundurarak online olarak
sürdürme kararı aldık. Böylelikle hem
hastalık riskini ortadan kaldırmış hem
de eğitimlerimizi aralıksız sürdürme
misyonumuzu devam ettirmiş olacağız.
Eğitim saatlerimizi belirlemek adına da
mevcut ve potansiyel katılımcılarımızı
ilgili anketimize katılmaya davet ettik.
Anket sonuçları doğrultusunda yeni
ders programımızı şekillendirerek
eğitim dönemini başlatacağız. Yeni
eğitim dönemimizin sektörümüz adına
hayırlı olmasını ve online eğitimde
eski verimliliğimizi yakalayabilmeyi
diliyorum.

“Bir işi zamansız yapmak,
o işi başarısızlığa uğratmak olur.
Her şey sırasında ve zamanında
yapılmalıdır.”

“ÜRETICILERIN BAYILERINE
KULAK VERMELERI ŞART.”
Mart ayından bu yana ana gündem
maddemizi oluşturan koronavirüs salgını
uzunca bir süre daha hayatlarımızdan
çıkacak gibi görünmüyor. Ekim
ayında yeniden pik yapmaya başlayan
salgın birçok ülkede yeni yasakların
getirilmesine neden oldu. Bir yandan
pandemi süreciyle birlikte ekonominin
büyük yaralar aldığı, hem çalışan
hem işveren açısından zorlu bir sürece
neden olduğu yadsınamaz. Yasaklar
ve kısıtlamalarla geçirilen 3 ay birçok
sektör için zorlayıcı ve sınayıcı oldu.
Öz sermayesi yüksek olan ve mali
planlarını kriz riskini göz önünde
bulundurarak yapan şirketler hayatta
kalırken, iflas eden şirketlerin sayısı da
azımsanmayacak seviyelere ulaştı.
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“Artan döviz kurları maliyetlerde ciddi
artışlara sebep oldu.”
Pandemi öncesinde de ülke
ekonomimizde yaşanan çalkantılar
ve yükselişini sürdüren döviz kurları
nedeniyle birçok sektör zor süreçlerden
geçmekteydi. Üzerine bir de pandeminin
gelmesi yaraların derinleşmesine neden
oldu. Ham madde ve ara mamullerde
dışarıya bağımlı olan birçok sektör
mevcut. Artan döviz kurları maliyetlerde
ciddi artışlara sebep oldu ve bu artışlar
elbette pazara yansıyarak vatandaşın
birçok yeni zamla karşılaşmasına yol
açtı. Ekonomilerin bu kadar global hale
geldiği, üretimlerde ham maddenin
birçok farklı ülkeden temin edildiği
günümüzde döviz kurlarının Türk lirası
kullanan halkımızı etkilememesi elbette
mümkün olmayacaktır.

10

“Küçük işletmeler dezavantajlı duruma
düştü.”
Salgın sürecinin etkilediği bir başka
konu da stoklar oldu. Pandemi nedeniyle
getirilen kısıtlamalar üretimlerin
yavaşlamasına, teslim sürelerinin
gecikmesine nihayetinde de stoklarda
azalmalara neden oldu. İthal ürünlerde
bu sıkıntılara bir de gümrükte meydana
gelen aksamalar eklenince yüksek
stoklarla çalışmayan küçük işletmeler
dezavantajlı duruma düştü.
“Bayiler için yeni bir rakip daha
yaratılmış oldu.”
Bayilerimizin bu süreçteki en büyük
sorunlarından biri de normal şartlarda
yalnızca bayiler kanalıyla satılan
ürünlerin gıda marketlerde de satılmaya
başlanması oldu. Mağaza maliyetleri
her geçen gün artarken internetten daha
uyguna satılan ürünlerle rekabet etmek
zorunda kalan bayiler için yeni bir

rakip daha yaratılmış oldu. Üreticilerin
bu konuda bayilerine kulak vermeleri
ve ortak bir çözüm üretmek adına
masaya oturmaları şart. Geçtiğimiz bu
zorlu süreçte iki tarafın da birbirinin
desteğine ihtiyacı var. Bugüne kadar
omuz omuza büyüyen üretici ve bayilerin
bugün böylesi bir konuda ayrılığa
düşmeleri uzun vadede sektörün de zarar
görmesine yol açacaktır.

“BUGÜNE KADAR
OMUZ OMUZA
BÜYÜYEN ÜRETICI
VE BAYILERIN BUGÜN
BÖYLESI BIR KONUDA
AYRILIĞA DÜŞMELERI
UZUN VADEDE
SEKTÖRÜN DE ZARAR
GÖRMESINE YOL
AÇACAKTIR.”
Aynı sorunun bir benzeri internet
satışlarındaki denetimsizlikler nedeniyle
de yaşanıyor. Büyük metrekareli
mağazalarla hizmet vermek durumunda
kalan bayiler, showroomlarını albenili
hale getirmek ve iyi satış elemanlarıyla
çalışabilmek adına ciddi maliyetleri
göze alarak çalışıyorlar. Oysa ki internet
kanalında bambaşka bir tablo mevcut.
Ufak bir ofis tutarak şirket kuran birçok
kişi ürünü dahi görmeden sadece aracı
görevi görerek satış yapabiliyor ve
maliyetlerinin düşük oluşu nedeniyle
mağazalara kıyasla ürünü daha
uygun fiyata satarak rekabet avantajı
sağlayabiliyor. Burada süreçlerin
denetlenmesi için birçok kuruma önemli
görevler düşüyor ancak tüketicilerin
de alım yaparken dikkatli olmaları
gerekiyor. Satın alma sonrası üründe
yaşanabilecek sorunları göz önünde
tutarak tedarikçi firmanın bu sorunlar
esnasında kendilerine destek olup
olmayacağını iyi analiz etmeleri şart.
Üreticilerin de satış kanallarında dengeyi
sağlamak için çeşitli düzenlemeler
getirmeleri gerekiyor. Bugüne kadar
en önemli iş ortakları olarak var olmuş
olan bayilerinin hayatta kalabilmeleri ve
birlikte büyümeye devam edebilmeleri
için çözüm yolları geliştirilmesi önemli
bir gereklilik.

N. BEGÜM KIRATLILAR

TİMDER Dergisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
dergi@timder.org.tr

“Üretimi güçlendirmemiz şart.”
İstihdamda meydana gelen azalmalar
da koronavirüsün başka bir götürüsü
oldu. Mevcut durumda kısa çalışma
ödeneğinden yararlanan şirketlerin
çalışanlarını işten çıkarmaları yasal
olarak mümkün değil ancak kısa
çalışma ödeneği bittiğinde birçok
işverenin çalışan sayısını azaltma
riskiyle karşı karşıyayız. İstihdamı
artırmak ve döviz kurlarından mümkün
olduğunca az etkilenebilmek adına
üretimi güçlendirmemiz şart. Şu an ülke
olarak en önemli avantajımız Çin’den
uzaklaşmak isteyen ülkeler açısından
yeni tercih olma ihtimalimizin yüksek
olması. Bu durumun gerçekleşebilmesi
için de üretim kapasitelerimizin talebi
karşılayabilecek ölçeklere ulaşması
gerekiyor. Bu konuyla ilgili adımları
bir an önce atarak tedarik zincirindeki
yerimizi sağlamlaştırmalıyız.
“Evden çalışma sisteminin eskiye oranla
daha fazla tercih edileceği tahmin
ediliyor.”
3 aylık kapanma sürecinde birçok sektör
evden çalışma yöntemini tercih etti ve
birçoğu da hali hazırda bu yöntemle
çalışmayı sürdürüyor. Bu şekilde
hem trafiğe ve kalabalığa karışan kişi
sayısı azaltılarak virüsün yayılmasının
önüne geçilebildi hem de çalışanların
kendilerini güvende hissetmeleri
sağlanarak iş verimliliğinde önemli
artışlar sağlandı. Evden çalışma
sisteminin birçok şirket için ekonomik
açıdan da önemli avantajlar sağladığı ve
iş süreçlerinin devamlılığı açısından bir
engel teşkil etmediği de deneyimlenerek
öğrenilmiş oldu. Pandemi süreci
sona erdikten sonra da evden çalışma
sisteminin eskiye oranla daha fazla
tercih edileceği tahmin ediliyor.
Tahminlerin gerçekleşmesi, çalışanların
yaşam kalitelerinin artması ve trafik
sorununun azalması açısından da
oldukça faydalı olacaktır.

SALGIN SONRASI
DÜNYA VE TÜRKIYE
Dünyanın Ekonomik Görünümü
Covid-19 salgınıyla birlikte her alanda
pek çok şey değişti. Bu değişikliklerden
en fazla nasibini alan da ekonomik
görünüm oldu. 2020 yılı başlarken
küresel krizin toparlanma yoluna
gireceğine ilişkin umutlar oldukça
güçlüydü. Şubat ayında Çin’in Wuhan
kentinden gelen Covid-19 haberleriyle
bu umutlar sarsılmaya, virüsün mart
ayından başlayarak hızla dünyaya
yayılmasıyla birlikte de tamamen yok
olmaya yöneldi. Böyle bir ortamda en zor
işlerden birisi tahmin yapmak kuşkusuz.
IMF’nin 189 üye ülkeyi kapsayan son
tahminleri yeni yayınlayan Dünyanın
Ekonomik Görünümü (World Economic
Outlook) raporunda yer alıyor (burada
kullandığım tabloların tamamını bu
rapordan derleyerek aldım.).
Aşağıdaki tablo küresel ekonominin
genel görünümünü sergiliyor.
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2020
(GSYH Payı SAGP)
Toplam Ekonomi
Gelişmiş Ekonomiler
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
Gelişen Ekonomiler
Çin
Hindistan
Rusya
Brezilya
Türkiye
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Sayı
195
39
19
156

Satın alma gücü paritesine göre
değerlendirildiğinde Çin, ABD’den
daha yüksek bir GSYH’ye sahip olduğu
için dünya GSYH’sindeki payı daha
yüksek görünüyor. Çin aynı zamanda
dünyanın en kalabalık ülkesi. Bununla
birlikte Hindistan hızla Çin’e yaklaşıyor.
Euro Bölgesi ise küresel ihracatta en
yüksek paya sahip bulunuyor. Tablo
bize dünyada gelir paylaşımının ciddi
biçimde bozuk olduğunu anlatıyor:
Dünya nüfusunun %14,1’ini barındıran
39 gelişmiş ülke dünya gelirinin
%43,1’ini; nüfusun %85,9’unu barındıran
156 gelişmekte olan ülke dünya gelirinin
%56,9’unu elde ediyor. Türkiye bu
değerlendirmede dünya nüfusundaki
%1,1’lik payıyla dünya gelirinden %1,7,
dünya toplam ihracatından %1 pay alıyor.
Covid-19 salgınıyla karşılaştığımız
2020 yılında küresel sistemde birçok
şey gibi beklentiler de alt üst oldu.
Dünyanın dört büyük ekonomisinin
büyüme performansında ciddi kırılmalar
bekleniyor. Aşağıdaki tablo 4 büyük

ekonomiyi üç önemli makro gösterge
açısından ele alıyor.
2020

Büyüme

Enflasyon

-5,8

2,1

Cari
Denge
-2,1

-4,3

0,1

1,9

1,9
-5,3

1,4
-0,6

Büyüme

Enflasyon

3,9

2,2

1,3
2,9
Cari
Denge
-2,1

3,1

1,1

2,4

8,2
2,3

2,5
0,7

0,7
3,2

ABD
Euro
Bölgesi
Çin
Japonya
2021
ABD
Euro
Bölgesi
Çin
Japonya

Görüleceği gibi Çin dışında bütün büyük
ekonomiler için 2020 yılında küçülme
bekleniyor. Çin açısından %1,9’luk bir
büyüme de aslında küçülmeye yakın bir
oran. IMF, 2021 yılında birden 4 büyük
ekonominin V tipi bir çıkışla büyümeye
GSYH Payı
(%)
100
43,1
15,9
12,5
4,1
56,9
17,4
7,1
3,1
2,4
1,7

İhracat Payı
(%)
100
63
10,3
26,3
3,7
37
10,8
2,2
2
1,1
1

Nüfus Payı
(%)
100
14,1
4,3
4,5
1,7
85,9
18,5
18,1
1,9
2,8
1,1

A. MAHFİ EĞİLMEZ
Ekonomist

mahfie@gmail.com
www.mahfiegilmez.com
verilerden hareketle ben hesapladım.)
IMF, 2020 için %5 küçülmeye karşılık
2021’de %5 büyüme öngörüyor. Bu tam
anlamıyla V tipi bir çıkış demektir. Bu
çarpıcı çıkışa karşılık kişi başına gelir
dolar cinsinden düşüyor. YEP tahminleri
çok daha iyimser. IMF tahminlerine
göre kişi başına gelir 8 bin doların
altına düşer ve 2021’de biraz daha
gerilerken YEP, kişi başına gelirin 8 bin
doların üzerinde kalacağı ve 2021’de de
artacağını tahmin ediyor.

geri döneceklerini tahmin ediyor. 2021
yılında böyle V tipi bir geri dönüşün
sergilenmesi bugünkü görünümle pek
kolay değil gibi. IMF, biraz da moral
vermek için tahminleri iyimser tutmuş
görünüyor.

Eğer IMF’nin 2020 yılı tahminleri
gerçekleşirse Türkiye 2013 yılında
ulaştığı 950 milyar dolarlık GSYH ve
12.480 Dolarlık kişi başına gelirden 650
milyar Dolarlık GSYH ve 7.715 dolarlık
kişi başına gelir düzeyine gerilemiş
olacak ki bu 7 yılda üçte bir oranında
gelir kaybı anlamına gelecek.

Türkiye Tahminleri
IMF’nin 2020 ve 2021 tahminlerini Orta
vadeli Program (YEP) tahminleriyle
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda
sunuyorum (kur tahminlerini tablodaki

Türkiye ile ilgili gerçekleşmeleri bir
noktaya kadar diğer ülkelerde olacağı
gibi salgının seyri belirleyecek. Buna ek
olarak Türkiye için risklerin ne yönde
gelişeceği de büyük ölçüde etkili olacak.

Türkiye

IMF

IMF

YEP

YEP

2020

2021

2020

2021

4.490

4.993

4.851

5.644

GSYH (Milyar USD)

650

652

702

735

Ortalama Kur (USD/TL)

6,91

7,66

6,91

7,68

Yılsonu Kur (USD/TL)

7,86

7,46

7,87

7,49

Kişi Başına Gelir (USD)

7.715

7.659

8.381

8.661

Büyüme (%)

-5

5

0,3

5,8

İşsizlik (%)

12,9

GSYH (Milyar TL)

14,6

12,4

13,8

Enflasyon (%)

12

12

10,5

8

Cari Denge / GSYH (%)

-3,7

-0,9

-3,5

-1,9

-5,6(1)

-7,9(1)

-4,9

-4,3

Bütçe Dengesi/GSYH (%)
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YÖNETIM KURULU BAŞKANI
ERDEM ÇENESIZ

“SEKTÖRÜMÜZ KÜRESEL ANLAMDA DAHA STRATEJIK,
DAHA GÜÇLÜ BIR OYUNCU OLMA YOLUNDA
ÖNEMLI BIR FIRSAT YAKALADI.”

2006 yılında şirketleri tek bir merkezden
yürütme düşüncesiyle yola çıkarak
Ece Holding’in temellerini attım,
holdingimiz 2007’de dünyanın en büyük
banyo ürünleri markalarından olan İdeal
Standard‘ın Exculusive Distribitörü ve
lisanslı üreticisi oldu. 2013 yılında ise
İtalyan Isvea markasını tüm hakları ile
birlikte satın aldık.
Zaman içerisinde TÜRKONFED Türk
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
Başkanlığı, Orta Karadeniz Sanayici
ve İşadamları Federasyonu Başkanlığı,
DEİK Tunus İş Konseyi Başkanlığı ve
ÇORUMSİAD Başkanlığı görevlerinde
bulundum. Halihazırda ise Türkiye
Seramik Federasyonu ve Orta Anadolu
İhracatçılar Birlikleri Çimento, Cam,
Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini yürütmeye devam
ediyorum.
Türk Seramik Sektörü dünyada önemli
bir konuma sahip. Seramik Karo
üretiminde Avrupa’da 3., dünyada 8.
büyük üretici konumundayız, ihracatta
yine dünyada 8. sırada yer alıyoruz.
Seramik Sağlık Gereçleri’nde ise;
Avrupa’da 1. ve dünyada 4. büyük
üreticiyiz, ihracatta 4. sırada yer
alıyoruz. İhracatın %50’si AB ülkelerine
ve %20’si Kuzey Amerika pazarına
gerçekleştiriliyor. AB ve Kuzey
Amerika’da hem ülke olarak hem de
Türk Seramik markası olarak kabul
görüyor ve tercih ediliyoruz.

“Marka, ürünle tüketici arasında bir
kimlik, aidiyet ve sadakat üretiyor.”
Seramiğin kaliteli bir biçimde üretilmesi
kadar, arz biçimi ve pazarlanması da
önem taşıyor. Tanıtımı ve reklamı ise
ülke adına güçlü bir “Türk Seramikleri”
markasına sahip olunmasıyla doğrudan
ilişkili. Bu bakımdan marka, ürünle
tüketici arasında bir kimlik, aidiyet
ve sadakat üretiyor. Türk Seramik
markasını doğru ifade edebilmek ve
güçlü bir imaj oluşturmak adına özgün
ve yaratıcı tasarımlar oluşturulmaya
çalışılıyor.

“SEKTÖRÜMÜZ
ITHALATI
ARTTIRMADAN
IHRACAT
YAPABILEN
BIR SEKTÖR.”
“Sektörümüzde ihracat rakamları hızla
büyüyor.”
Ülkemizin seramik üreticisi olma
deneyimi köklü bir geçmişe dayanıyor.
Sektörün uzun yıllardır sürdürdüğü
etkin pazarlama politikaları, tanıtım
faaliyetleri, Türk ürünlerinin artan
kalite imajı, son dönemde inşa edilen
yüksek kapasiteli modern tesisler,
tasarım kültürünün hızla yükselmesi
ve sektörün gelişen ve değişen şartlara
yüksek uyum kabiliyeti ile geniş bir
ürün gamı ortaya çıkıyor ve ülke olarak
hızlı hareket edebilme ve talebe göre
ürün çıkarma kabiliyet üstünlüğümüz
ile ihracatın hızla büyüdüğü görülüyor.
Türkiye Seramik Sektörü 2019 yılını
büyüme ile kapattı. 1.3 milyar USD
seviyesinde ihracat gerçekleştirerek

%80’lik yerli katma değer yarattı. Bu
tanımı açmak gerekirse 100 birimlik
ihracat gelirinin 80 biriminin yurt içinde
kalması anlamı taşıdığını söyleyebiliriz.
Sektörümüz ithalatı arttırmadan ihracat
yapabilen bir sektör, bu da çok önemli
bir parametredir.

“SALGIN,
HEDEFLERI
DEĞIŞTIRMEYE
MECBUR
BIRAKTI.”
Sektör olarak 2020 yılına yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda büyüme hedefi ile
başladık. Ancak salgın, bu hedefleri
değiştirmeye mecbur bıraktı. Sektör
öncelikle krizden en az hasarla
çıkmaya odaklandı, yeni normal
olarak adlandırılan süreçte bölgenin
en önemli ve kaliteli üreticisi olarak
yeniden yapılanarak küresel tedarik
zincirlerinden azami pay artışı sağlamayı
hedefledi. Bunu iç pazarda konut
satışını arttırmaya yönelik hamleler
de destekleyince, sektörde ciddi bir
canlanma başladı.
Covid-19 Pandemisi; dünyada,
ülkemizde ve sektörümüzde iş yapış
şekillerimize yeniden yön vereceğimiz
“yeni normal” adında bir dünya düzeni
oluşturdu. Her yaşanan zorluğun
kendi içinde fırsatlar barındırdığına
inanarak, sektörümüzün; üretim yapısı,
coğrafi avantajı ve insan kaynağı ile
yeniden şekillenen dünya tedarik
zincirinin önemli ve güçlü bir parçası
olması yönünde, sektör birliklerimiz
ve federasyonumuz ile çalışmalarımız
devam ediyor.

“AB VE KUZEY AMERIKA’DA HEM ÜLKE OLARAK
HEM DE TÜRK SERAMIK MARKASI OLARAK KABUL
GÖRÜYOR VE TERCIH EDILIYORUZ.”
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Çorumlu bir ailenin ferdi olarak 1972
yılında Tokat’ta dünyaya geldim.
İş hayatım, okulum henüz devam
ediyorken, 1988 yılında ailemize ait
tuğla fabrikasında çalışmamla başladı.
İşletmecilik alanında lisans ve İşletme
Analizi alanında da yüksek lisans
eğitimi aldım. 1993 yılında kendi işimi
kurmaya karar vererek vitrifiye ve
seramik ürünleri üretmeye başladım.
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“TÜRK SERAMIK SEKTÖRÜNÜN BAŞARISI
TEKNOLOJIK YATIRIMLAR, TASARIM VE
KALITE SAYESINDE ARTIYOR.”

UNICERA Fuarı seramik sektörünün
düzenlediği Avrupa’daki 2. büyük fuar.
Fuarı 30.000’i yabancı olmak üzere
toplamda 100.000 kişi ziyaret ediyor.
Ancak; bu yıl pandemi dolayısıyla ne
yazık ki ziyaretçi sayısı 70.000’lerde
kaldı. Fuar; üretici ile satıcıyı
buluşturan en önemli mecralardan biri.
Bu bağlamda; UNICERA Fuarı’nın
önemi her geçen gün artıyor. Özellikle
Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde,
ciddi bir üretim üssü olacağı
varsayımıyla fuarın kapsamının daha
da geliştirilmesi için Türkiye Seramik
Federasyonu olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
UNICERA kapsamında düzenlenen
Kitchen Turkey Mutfak hollerimiz de
ayrıca dikkat çeken bir yeni yaklaşım
olarak fuarda yer aldı.
“TSF, Seramik Sektörünün problemlerinin
çözümünde etkinliğini artırıyor.”
Türkiye Seramik Federasyonu Bakanlar
Kurulu kararı ile Türkiye unvanını
kullanmaya yetkilendirilen; 7 dernek, 87
büyük sanayi işletmesi, 1.500’den fazla
KOBİ, TUİK verilerine göre 60.000
direkt çalışan ve 300.000 binden fazla
dolaylı istihdam yaratan büyük bir yapı.
Federasyon olarak; üretim, ihracat,
istihdam, enerji, çevre, iş sağlığı ve
güvenliği, teknik standartlar ile ilgili
yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri dikkatle
takip ediyor ve sektöre bilgi veriyoruz.
AB komisyon çalışmalarını üye
olunan yurt dışı dernekler aracılığıyla
izliyoruz. Sektörün yaşadığı çeşitli
sorunların gündeme getirilerek çözüme
kavuşturulması amacıyla kamu ile yakın
temaslarda bulunuyoruz. Geçen yılın
en çok dikkat çeken konularından biri
ülkemizde maalesef bütün dünyadan
farklı olarak uygulanan hatalı Meslekte
Kazanma Gücü Kaybı Sistemi oldu
(MKGKS). Bu sistem, hem sanayicimiz
için büyük risk oluşturuyor, hem de
yabancı yatırımın önünde ciddi bir engel
teşkil ediyor. Oysa yapılması gereken
son derece basit olan, AB ile aynı sistemi

uygulama yöntemidir. Bu konuda yakın
temasları sürdürüyoruz.
“TSF olarak faaliyetlerimizi
çeşitlendirerek artırıyoruz.”
Federasyon bünyesinde sektörün
nitelikli iş gücüne katkı sağlanması
amacıyla pandemi öncesi yüz yüze
ve sonrasında online teknik eğitim
programları düzenledik. Bu programları
çeşitlendirerek sektörün ihtiyaç duyduğu
tüm konulara yaygınlaştırılmasını
hedefliyoruz.
Yarattığımız yerli katma değeri
akademik olarak ortaya koymak
için uzman kurumlarla çalışarak
hazırladığımız raporu kamuoyuna
sunduk. Bu raporla Seramik sektörünün
ne derece önemli olduğu net şekilde
ortaya koyulmuş oldu.
Uluslararası rekabet gücümüzün
kaybolmaması için en önemli konu
olan enerji maliyetlerimiz konusunda
Kamu yönetimiyle yakın çalışıyoruz.
Federasyon olarak bu konuda
hazırlattğımız 2 farklı rapor enerji
politikalarının belirlenmesinde etkili
olmaya başladı. Bu çalışmaların
akabinde yakın geçmişte doğalgaz
fiyatındaki indirim de bizlere moral
verdi.
Son 3 yılda başlattığımız sektörel
toplantılar kapsamındaki 7.Seramik
Sektör Buluşmasını, ilk kez online olarak
gerçekleştirdik ve sektörden firma ve
kurum temsilcilerinden oluşan yaklaşık
170 kişiyle rekor bir katılıma ulaştık. İş
birliğine ve beraberliğe her dönemden
daha fazla ihtiyaç duyulan bu süreçte,
seramik sektörünün tüm paydaşlarının
yoğun katılımı ile gerçekleşen “Seramik
Sektör Buluşmaları”na önümüzdeki
dönemde de sektördeki gelişmeleri

“UNICERA
FUARI’NIN
ÖNEMI HER
GEÇEN GÜN
ARTIYOR.”

izlemek üzere devam edeceğiz.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak
Ürünleri İhracatçıları Birliği ve
Seramik Federasyonu ortak projesi
olarak “Seramik Sektörü İhracat
Stratejisi ve Turkishceramics Yol
Haritası” oluşturulması konusunda
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu stratejinin
oluşturulmasında esas çıkış noktası Türk
seramiğinin ihracat pazar payı, birim
fiyatı ve dolayısıyla toplam ihracatının
artması için firmalar ve Turkishceramics
nezdinde yapılabilecekleri belirlemekti.
Bu çerçevede seramik sektöründeki
firma ve ilgili kamu kurumu
temsilcilerinden oluşan katılımcılar ile
yapılan çalışmalar neticesinde rapor
oluşturuldu. Bu konuda çalışmalar
Strateji Perspektifi, Organizasyonel
Perspektif, Müşteri Perspektifi, Teknoloji
Perspektifi kategorilerinde sürdürülecek.
Online olarak yürüttüğümüz
faaliyetlerimize bir de tasarım
kültürümüzün geliştirilmesine yönelik
organize ettiğimiz webinar’ımızı
ekledik. İtalyan ve Türk tasarımcıların
bir araya geldiği online toplantıda Türk
seramik sektörü tasarımdaki trendler
konusunda bilgiler edindi.
“Sektörümüz küresel anlamda daha
stratejik, daha güçlü bir oyuncu olma
yolunda önemli bir fırsat yakaladı.”
Stratejilerimizin ve iş planlarımızın
yeniden şekillendiği bugünlerde,
dünyaya kaliteli, rekabetçi ve güvenilir
bir üretici olduğumuz kanıtlanırsa,
ülkemiz 2020’li yıllarda yükselen bir
seramik tedarik merkezine dönüşebilir.
Sektörümüz küresel anlamda daha
stratejik, daha güçlü bir oyuncu olma
yolunda önemli bir fırsat yakaladı.
Hem bulunduğumuz coğrafyada
hem de dünya ihracat pazarında
öne çıkan ülkelerle rekabetimizi
sürdürürken bu zorlu dönemi lehimize
çevirebileceğimize inanıyoruz.
“TİMDER’in TSF içinde bulunması,
TSF’nin gücüne ilave güç katıyor.”
TİMDER, Federasyonumuzun önemli
üye derneklerinden biri ve inşaat
malzemeleri sektörünün önemli bir
sivil toplum kuruluşu. TİMDER’in TSF
içinde bulunması, TSF’nin gücüne ilave
güç katıyor.
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UNICERA Fuarı 32. yılını geride
bıraktı. Seramik sektörünün uluslararası
pazarlara açıldığı yıllardan bu yana,
kendine güçlü bir yer edinebilmiş
başarılı bir oyuncu haline gelmesinde
UNICERA’nın katkısı oldukça büyük.
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GENEL MÜDÜRÜ
CENK TEPEGÖZ
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“SEKTÖRÜN EN BÜYÜK
IHRACATÇILARINDAN BIRI OLARAK
110 FARKLI ÜLKEYLE TICARI ILIŞKI IÇERISINDEYIZ. ”

Firmamızın hikayesi bundan 27 yıl önce
Rusya’da başladı, şu anda da Türkiye,
Rusya, Mısır, Hindistan, Ukrayna
ve BAE olmak üzere 6 farklı ülkede
fabrikamız bulunuyor. Ayrıca İngiltere,
Almanya, Kanada ve Amerika’da
bulunan çalışma ofislerimiz, lojistik
altyapımız ve depolarımız ile tüm
dünyaya ürün sunan bir marka olma
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Sektörün en büyük ihracatçılarından
biri olarak 110 farklı ülkeyle ticari
ilişki içerisindeyiz. Avrupa’nın
tamamında, Çin, Pakistan, Hindistan,
Yeni Zelanda gibi Asya ülkelerinde ve

17 yıldır da Amerika pazarında faaliyet
gösteriyoruz. 2019 yılında gerçekleşen
8,2 milyar dolarlık ihracatta IDDMIB’in
(İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği) 8000 üyesi
arasından üçüncü olduk, bu bizler için
büyük bir gurur kaynağı.
“Daha Kullanışlı Mutfaklar için
Çalışıyoruz”
Sektörde en fazla Ar&Ge yatırımı
yapan firmalar arasında ilk
sıralardayız. Devamlı olarak
yenilediğimiz ürün gamımız, yüksek
üretim standartlarımız, durmaksızın
çeşitlendirdiğimiz hizmetlerimiz,
dinamik pazar ihtiyaçlarına cevap
veren özel çözümlerimiz sayesinde
“Daha Kullanışlı Mutfaklar için
Çalışıyoruz” mottosuyla üretmeye
devam ediyoruz. Ar&Ge yatırımlarımız
ile şekillendirdiğimiz ürünlerimiz
dünya standartlarında üretiliyor ve elde
ettiğimiz patentlerle sektörümüzün
geleceğine de katkıda bulunuyoruz.
Özellikle indüksiyonlu ocak ve akrilik
bazlı granit eviye üretim teknolojilerini
ülkemizde ilk kez geliştiren ve dünya
pazarına sunacak alt yapıyı oluşturan
firmayız. Endüstri 4.0 ile işletilen Düzce
fabrikamızda her çeşit eviyeyi, istenilen
ebatlarda üretebiliyoruz. Yine Endüstri

4.0 ile işlettiğimiz ankastre ocak
hatlarımız ve SAP Hana Cloud entegre
çalışmamız ile Türkiye’de ilklerden
biri olmayı başardık. MASS sahadan
veri toplama yazılımlarımız istasyon
OEE hesaplamalarını yaparak, üretim
sahasındaki tüm istasyon ve makinelerin
birbirleri ile haberleşmesini ve üretim
süreçlerine en iyi şekilde karar vermesini
de sağlıyor.
Her sene Türkiye ve dünya genelinde
sektör büyüme rakamları üzerinden
Türkiye pazarı için %100’ün üzerinde
büyüme kaydediyoruz. Farklı
tasarımlarımız, Ar&Ge’ye önem veren
yaklaşımımız, patentli ürünlerimiz ve
geleceği hedef alan vizyonumuz ile
Türkiye’nin adını dünyaya duyurmanın
haklı gururunu yaşıyoruz.
“Dünyanın merkezi noktalarında yeni
showroomlar açmak istiyoruz.”
Yakın vadedeki en önemli
hedeflerimizden biri; Türkiye pazarının
adetsel anlamda en çok eviye satan
firması pozisyonunu cirosal birinciliği
de elde ederek desteklemek. Bunun için
de ürünlerin katma değerini artıracak
yenilikler geliştirmeyi ve hizmet
tarafındaki niteliği arttırarak reklamsal
faaliyetleri çoğaltmayı planlıyoruz.
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Sektörde yaklaşık 17 yıllık bir
deneyime sahibim. 2013 yılından bu
yana da Ukinox’ta görev yapıyorum.
Bu süreç zarfında şirket içerisinde
birçok farklı pozisyonda yer aldım,
bir süredir de Genel Müdür olarak
faaliyetlerimi sürdürüyorum. 27
yıldır başarılarını katlayarak sürdüren
bir firma olarak mutfak eviyesi ve
ankastre cihaz sektörlerinde hizmet
veriyoruz. Yerli, yabancı birçok firmayla
rekabet ediyoruz. Ukinox olarak
temel felsefemiz; hayatı kolaylaştıran
teknolojik ve çevreci tasarımlar ortaya
çıkartmak.
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“2021 YILI
YENILIK YAPAN,
KENDINI GELIŞTIREN
VE TEKNOLOJIYI TAKIP
EDEREK AR&GE’YE
AĞIRLIK VEREN
FIRMALARIN YILI
OLACAKTIR.”
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Bir yandan dünya genelinde markalaşma
ve trend oluşumu ile ilgili çalışmalarımız
da hızla devam ediyor. Dünyanın
merkezi noktalarında Londra, Köln,
Toronto, Moskova ve Miami’deki gibi
showroomlar açmak istiyoruz bu sayede
yaygınlaşma hedefimize daha fazla
yaklaşmış olacağız.
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UNICERA İstanbul dünyanın en
iyi fuarlarından biri, kalitesini ve
gücünü uzun yıllardır kanıtlamış
durumda. Bu sene yaşanan pandemi
fuarımızı da derinden etkiledi ve
beklediğimiz verimliliğe ulaşamadık.
Bu yıl yaşanılanlardan ders alınarak,
TİMDER’in destekleriyle sonraki
yıllarda çok daha etkin fuarlar organize
edilebileceğine inanıyoruz.
Dünya ekonomisi 2020 yılında pandemi
ile büyük bir yara alsa da Çin’e karşı
oluşan tepkiler sonucunda, Amerika
ve Avrupa’nın vergileri arttırarak Çin
haricinde çözüm bulmak istemesinin

Türkiye’nin önünü açacağını
öngörüyoruz.
Standartlarımızı ve hizmet kalitemizi
yükselterek, dünya genelindeki
genişlemiş para politikalarından
destek aldığımızda ekonomimize ciddi
girdilerin olacağını düşünüyoruz. 2021
yılı yenilik yapan, kendini geliştiren
ve teknolojiyi takip ederek Ar&Ge’ye
ağırlık veren firmaların yılı olacaktır.
Sadece ürün odaklı çalışmanın
yetmediği, dünyanın küçüldüğü,
herkesin birçok ürün çeşitliliğine
ulaştığı bir dönemden geçiyoruz bu
nedenle hizmetin ürünle birlikte önem
kazanacağını görüyoruz.
“İhracat noktasında önümüzün açık
olduğuna inanıyorum.”
Türkiye’de inşaat sektörünün
ekonominin lokomotifi olması inşaat
malzemeleri sektörünü de şekillendirdi.
Dünyayla rekabet edebilecek nitelikte,
tasarımsal değeri olan yüksek katma

değerli üretimler yapılıyor. Bu üretim
gücü tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle
de desteklenirse ihracat noktasında
önümüzün açık olduğuna inanıyorum.
Bizler ihracat yaparken Türkiye adını
duyurmanın da haklı gururunu yaşıyor
ve yaptığımız işe daha fazla özen
gösteriyoruz. Üretimlerde doğayla
uyumlu, çevre dostu politikaların
belirlenmesi de sektörümüze değer
katarak bir adım önde olmamızı
sağlayacaktır.
Fuarlarda ve sektörel tanıtımlarda etkin
olan TİMDER’in sektörel eğitimlere
daha fazla ağırlık vermesini, yetişmiş
personel ihtiyacımıza çözüm olacak
öneriler geliştirmesini ve gerekli
adımları atmasını diliyoruz.
Sektörel firma ziyaretlerini artırarak
farklı görüşleri dinlemeleri de
sektörümüzün gelişimi adına faydalı
olacaktır. Bizler de firma olarak her türlü
desteği vermeye hazırız.

“UNICERA ISTANBUL DÜNYANIN EN IYI
FUARLARINDAN BIRI”
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YÖN. KUR. BAŞKANI
AHMET MALKOÇ
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1978 yılında Trabzon’da dünyaya geldim,
henüz 3 yaşlarımdayken Kocaeli/
Gebze’ye taşındık, o zamandan beri
Gebze’de yaşıyorum. Ticaret hayatım,
1993 yılında ev gereçleri üzerine
perakende satış yaptığımız küçük bir
dükkânda başladı. Ağabeyimle başlatmış
olduğumuz bu girişim büyüyerek ve
ortaklıklar kurarak devam etti. 2004
yılında da 9000 metrekare alana
sahip, dayanıklı tüketim malları satışı
yaptığımız bir perakende mağazamız
oldu. Mutfak ve banyo mobilyaları da
bu mağazadaki bölümlerden biriydi.
Başlarda yalnızca Gebze bölgesinde
lokal olarak üretim hizmeti verirken
sonrasında hem ihracat yapabileceğimiz
hem de iç pazarda hizmet
verebileceğimiz bir marka yaratma
isteğiyle yola çıktık ve böylece Badella
markası doğmuş oldu. 2008 yılında
Badella markamızla banyo mobilyaları
alanında ilk kez UNICERA Fuarı’na
katıldık ve bazı ihracat müşterileri
kazandık. O zamandan bu yana da banyo
mobilyası üretmeye devam ediyoruz.

“Ayda ortalama 17.000 modüllük üretim
gerçekleştiriyoruz.”
Üretime ilk başladığımızda 400
metrekarelik bir atölyemiz vardı, burada
müşterilerimizin istek ve beklentilerine
uygun özel tasarımlar geliştiriyorduk.
Sonrasında 5000 metrekare ve
devamında da şu anda bulunduğumuz
10000 metrekarelik alanda üretim
yapmaya başladık. Buradaki alanın
bir kısmını üretim bir kısmını da depo
olarak değerlendiriyoruz, ayda ortalama
17.000 modüllük banyo mobilyası üretim
gerçekleştiriyoruz.
“Piyasa var olanı çok çabuk tüketiyor,
sürekli yenilik bekliyor.”
Piyasanın bir nabzı ve beklentisi
var, bu beklentileri dikkate alarak
tasarımlarımızı belirlememiz gerekiyor.
Bizim sektörümüzde tek bir alanda
öne çıkan tasarımcı bulmak zor,
banyo mobilyası tasarımcısı diye bir
kavram yok. Bizler de müşteri istek ve
beklentilerini dinleyerek bünyemizdeki
tasarımcılarımıza aktarıyoruz,

hazırlanan tasarımlar arasından
beğendiklerimizi kataloglarımıza ilave
ediyoruz. Her yıl kataloglarımızı ve
çeşitliliğimizi yenilemek zorundayız,
piyasa var olanı çok çabuk tüketiyor,
sürekli yenilik bekliyor. Eskiden moda
kavramı yalnızca tekstil için kullanılan
bir kavramken bugün evin her alanında
moda algısı var. 15 yıl kadar önce
banyolarda 3 renk seramik seçeneği
sunulurken bugün piyasa büyük bir
doymazlık içerisinde, biz de bu ihtiyaç
ve beklentilere uyum sağlayabilmek
adına kendimizi devamlı olarak
geliştiriyoruz.
“Türkiye’nin her bölgesinde, her ilinde
hizmet verebilecek şekilde organize
olduk.”
Ürünlerimizi ağırlıklı olarak bayi
kanallarımız aracılığıyla nihai
tüketicilerimizle buluşturuyoruz.
Bayi ağımızı hem iç piyasada hem de
ihracat çalışmalarımızda aktif olarak
kullanıyoruz. İç piyasada yaklaşık 100
noktada hizmet veriyoruz, geçtiğimiz
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“96 SAATTE SEVK SÖZÜ VEREREK
SEKTÖRDE BIR ILKI GERÇEKLEŞTIRECEĞIZ.”
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“AVRUPA VE AMERIKA PAZARLARI
TÜRK ÜRETICILERE YÖNELIYOR.”
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yıllarda bu sayı çok daha fazlayken güçlü
partnerlerle daha iyi hizmet verebilmek
adına bilinçli olarak sayıyı azaltmayı
tercih ettik.
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“Kullandığımız boyalara 10 yıllık garanti
veriyoruz.”
Badella kalite ve tasarımı önemsemeyen,
sadece en ekonomik ürünü arayan
kişilere hitap etmiyor çünkü biz
ürünlerimizin sadece tasarımlarına değil
uzun ömürlü ve kullanışlı olmalarına da
büyük önem veriyoruz, özellikle banyo
mobilyalarında kullanılan boyalara
dünyada hiçbir firmanın vermediği 10
yıllık garantiyi veriyoruz, ürünlerimiz
10 yıl boyunca güneş altında tutulsalar
dahi renklerinde hiçbir solma, bozulma
olmuyor. Gösterdiğimiz özen dolayısıyla
müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu
bir markayız, ürünlerimizin arkasında
duruyor olmamız kalıcı müşteriler
edinmemizi sağlıyor.
“Yüksek ürün çeşitliliğiyle hizmet
veriyoruz.”
İki farklı ürün grubumuz var, Gentplus
üst segment ürünlerimizin yer aldığı,
el işçiliğinin daha yoğun olduğu,
daha butik olan kısım. Bu gruptan
alınan ürünlerde müşterilerimiz
pantone kartelasından seçtikleri rengi
diledikleri ürüne uygulatabiliyor,
lavabolarda da mermer, cam, seramik

ve bizim üretimimiz olan alüminyum
alternatiflerinden birini seçebiliyor. Tarz
olarak da herkese hitap edebilmek adına
çeşitliliği yüksek tutmaya gayret ediyor,
klasik, modern ve avangart modellerin
tamamında yüksek ürün çeşitliliğiyle
hizmet veriyoruz, şu an kataloglarımızda
180 çeşit ürün yer alıyor. Bu kadar
yoğun bir çeşitlilik elbette çeşitli
külfetleri de beraberinde getiriyor bir
de ürünlerimizin kişiselleştirilebildiğini
göz önünde tuttuğumuzda stok konusu
daha karmaşık bir hal alıyor. Bizler
de yeni bir uygulama geliştirerek
en çok satışı yapılan 75 ürünümüzü
içeren ayrı bir katalog hazırladık,
bu 75 ürün satışlarımızın yaklaşık
%90’ını oluşturuyor. Uygulamayı henüz
duyurmadık, hayata geçirdiğimizde
müşterilerimiz bu 75 üründen
dilediklerini bizlere dahi sormadan
sipariş verebilecekler, stok endişesini
yaşamayacaklar. Bu 75 ürünü mamul
stok ve yarı mamul stok olmak üzere
2 kademeli olarak stoklayacağız. Yarı
mamul stoklar bizim için bir nevi
sigorta görevi görecek, mamul ürün
bittiğinde yarı mamulleri toplayarak
gönderebileceğiz. 75 ürünümüz özelinde
bir de 96 saatte sevk sözü vermeyi
planlıyoruz, bu da sektörümüz için
bir ilk olacak. Drop shipping diye
anılan stoksuz ticaret son yıllarda çok
yaygınlaşmış olsa da bayilerin yeniden

stoklu çalışma sistemine dönmeye
başlayacaklarını düşünüyorum. Sonuçta
drop shipping sistemiyle ofis tutan ve
bir e-ticaret portalına ürünleri ekleyen
herkes düşük kar marjlarıyla, ürünü
görmeden ve dokunmadan müşteriye
teslim eder oldu. Stoksuz ticaret bayiler
tarafından zahmetsiz olması nedeniyle
tercih edilse de yaygınlaşmış olması
rekabeti daha da kızıştırdı ve kârlılık
oranları tatmin etmemeye başladı.
Bu tatminsizliği gidermenin en etkili
çözümü de stoklu çalışma sistemine
geri dönmek olacaktır. Stoklu çalışma
sisteminde toplu alım yapıldığı için
seri üretim avantajından faydalanarak
daha uygun fiyatlarla alım yapılabiliyor
ve iyice artan nakliye bedellerinden
de tasarruf edilebiliyor, yalnızca bu
iki öge bile kârlılık üzerinden büyük
etki yaratıyor. Yer konusunda sorun
yaşamayan firmalar stoklu sisteme
dönmeye başladılar bile, bu akım
hızlanarak devam edecektir.
“Uzun soluklu düşünebilen bayilerimizle
iş ilişkilerimiz daha uzun süreli olarak
devam ediyor.”
Bayilerimizle ilişkilerimizde temel
gayemiz karşılıklı bir güven ilişkisi
kurarak iki tarafın da kârlılığını
sağlamak. Bayilerimiz tarafından zaman
zaman göz ardı edildiğini düşündüğüm
en temel şeyse uzun vadeli düşünerek

“Otomasyon ve yazılım anlamında yeni
çalışmalarımız var.”
Teknoloji ve dijitalleşme artık
hayatımızın merkezinde, bizler açısından
da kullandığımız makinelerin son
teknoloji olmaları kalite, estetik ve
verimlilik açısından önemli farklılıklar
yaratıyor. Bu gerçekten hareketle
mümkün olduğunca yenilikleri takip
ederek teknolojilerimizi güncellemeye
çalışıyoruz. Özellikle otomasyon ve
yazılım anlamında yeni çalışmalarımız
var, niyetimiz müşterilerimiz sahip
olmak istedikleri ürüne ait bir çizim
veya fotoğraf gösterdiklerinde bu ürünü
tasarlayarak, maliyetlerini ve teslimat
sürelerini 5 dakika gibi kısa bir sürede
kendileriyle paylaşabilmek. Müşteri ürün
için onay verdiğinde de yapay zekanın
da desteğiyle tek tuşla üretim aşamasını
başlatabilmek istiyoruz.
“Avrupa ve Amerika pazarlarından ciddi
talepler gelmeye başladı.”
Önümüzü görme imkânımızın
olmadığı bir dönemden geçiyoruz,

bu süreci yerimizi çok değiştirmeden
verimliliğimizi maksimum düzeye
çıkararak ve kapasitemizi artırarak
atlatmayı hedefliyoruz. Sonrası
için durumun daha iyi olacağını
düşünüyorum, son zamanlarda Avrupa
ve Amerika pazarlarından ciddi
talepler gelmeye başladı, bu talepleri
karşılamaya hazır olmak istiyoruz.
Bugüne kadar Çin’den ürün tedarik eden
firmaların taleplerine yetişebilmek için
altyapılarımızı geliştirmemiz gerekiyor.
Çin’de bulunan üreticilerin kapasite
miktarlarını göz önüne aldığımızda Türk
üreticilerin büyük kısmı daha küçük
kalıyor. Firmalarımızın teknolojiyi
yoğun kullanıp, otomasyona yazılıma
önem vererek verimliliklerinin ve
performanslarının birkaç kat daha
üzerine çıkmayı hedeflemeleri gerekiyor.
Ancak dediğim gibi şu an için hava
oldukça bulanık, biraz süreci ve gidişatı
izleyerek talepleri doğru okuyabilmemiz
gerekiyor.
“Pandemiye rağmen 2020 yılını
geçen yılı geride bırakan bir ciroyla
tamamlayabileceğimize inanıyorum.”
2020 yılına iyi bir başlangıç yaptık,
UNICERA Fuarı’ndan da ihracat
müşterilerimizi artırma açısından çok
ümitliydik ancak fuarın açılış gününün
ertesinde ülkemizdeki ilk vakanın
açıklanması bütün planlarımızı alt üst
etti. Sonrasındaki 3 ayda sektörümüzün

özellikle ihracatta durma noktasına
geldiğini söyleyebilirim. Sonrasında
bizlerin de çok beklemediği bir
hareketlilik söz konusu oldu ve
birdenbire satış rakamlarımızı artırmaya
başladık. Bu süreçte kaybedilen 3 ayı
telafi ettik hatta artıya dahi geçtik, 2021
yılı için ise siyasi gidişata da bağlı olarak
iyi bir dönem de geçirebiliriz kötü bir
dönem de şu an için kestirmek oldukça
zor.
“UNICERA Fuarı’na 2008 yılından bu
yana neredeyse her yıl katılım gösterdik.”
UNICERA Fuarı’na 2008 yılından bu
yana neredeyse her yıl katılım gösterdik,
global alandaki fuarları da göz önüne
alarak kesinlikle ilk 3 fuar arasına
gireceğini düşünüyorum özellikle
ihracat konusunda verimliliği yüksek
bir fuar. Bugüne kadar katıldığımız için
hiç pişmanlık duymadığımız bir fuar
olmasına rağmen bu sene yapılmasının
yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.
Henüz ülkemizde vaka açıklanmamasına
rağmen koronavirüs salgını dünyada
yayılmakta ve ülkemizde de her an vaka
çıkması beklenmekteydi. Nitekim fuarın
ilk günü akşamı da öyle oldu. Sonucunda
istenilen verimlilikte bir fuar olmadı.
Bu nedenle yaşadığımız kayıpların göz
önünde bulundurularak bir sonraki
fuarda bizleri memnun edecek bir
çalışma yapılmasının isabetli olacağı
kanaatindeyim.
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hareket etmek, uzun soluklu düşünebilen
bayilerimizle iş ilişkilerimiz daha
uzun süreli olarak devam ediyor. Genel
olarak da bayilerimizden memnunuz,
karşılıklı olarak birbirimiz için işleri
kolaylaştırmaya gayret ediyoruz, temelde
de hepimizin amacı aynı, dürüst ticaret
yaparak kârlılıklarımızı artırmak
istiyoruz.
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ÜRETIM VE PLANLAMA SORUMLUSU
DILEK TURAN

“SEKTÖRÜMÜZDEKI EN BÜYÜK SORUN;
DÜŞÜK KÂR MARJLARI.”

“Kendimizi sürekli yeniliyoruz.”
Ürün çeşitliliğini belirlerken sektörü
yakından takip ediyoruz, sektörde var
olan ürünlerin yanı sıra kendimize has
ürünler üretiyor, kişiye özel tasarımlar
da ortaya çıkarıyoruz. Piyasa koşulları
doğrultusunda kendimizi sürekli
yenileyerek devam ediyoruz. Elbette
üretim süreçlerimizin gerisinde ciddi
Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz, bu
sayede piyasanın nabzını tutmayı
sürdürebiliyoruz.
“Bayi seçimlerimizde titizlikle hareket
ediyoruz.”
Satışlarımızı öncelikle bayi
kanallarımızla yürütmeyi tercih
ediyoruz, nihai tüketiciye satış
oranımız bayilere kıyasla oldukça
düşük kalıyor. Bayi seçimlerimizde de
titizlikle hareket ediyoruz, onlar bizim
müşteri gözündeki imajımızı belirleyen
yüzümüz aslında. Bayilerimizle bir
takım olduğumuz gerçeğinden hareket

ederek stratejilerimizi belirliyoruz,
eğer bayilerimiz müşteriyi memnun
edebilirlerse bizler de üretici olarak
mutlu oluyoruz.
Bugüne kadar online kanallarda satış
amaçlı değil de marka bilinirliğini
artırmak amaçlı yer alıyorduk ancak
pandemi süreçlerinde online kısımda
ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başladı.
Proje pazarında da temkinli olmak
kaydıyla yer alıyoruz, şu an devam
eden 3 projemiz var. Proje kısmında
bayilerimizle birlikte ilerleyebildiğimiz
gibi direkt şirket bünyesinde takip
edilen işler de olabiliyor. Ancak elbette
öncelikli tercihimiz projeleri bayi
kanallarımız üzerinden takip etmek
oluyor.
Katıldığımız fuarlarda iş birliği
geliştirdiğimiz ihracat müşterilerimizle
ticari ilişkilerimiz devam ediyor, bu yıl
portföyümüze yeni alıcılar ekleyebilmek
amacıyla yeniden UNICERA Fuarı’na
katıldık ancak pandemi etkisiyle
geçtiğimiz yıllarda elde ettiğimiz
başarıyı yakalayamadık.
“Rakiplerimizden ayrışmak için belli
konularda daha iyi olmak zorundayız.”
Rekabetin kızıştığı günümüz şartlarında
öne çıkabilmek ve rakiplerimizden
ayrışmak için belli konularda daha iyi
olmak zorundayız. Üretim zamanlaması,
sevkiyat hızı, ürün kalitesi, müşteri
memnuniyeti gibi noktalara dikkat
etmek uzun vadede müşteri sadakatini
kazanmamızı sağlıyor.

İşin özü müşteriye verdiğimiz sözü
yerine getirmeye, teslimat tarihlerine
sadık kalmaya ve ürünümüzün arkasında
durmaya gayret ediyoruz. Daha uygun
fiyata ürün satan kişi anlık olarak
kazanabiliyor ama uzun vadede kalıcı
bir müşteri edinemiyor ve iyi referans
edinemediği sürece de pazardaki ömrü
uzun olamıyor.
“Sektörde devamlılığımızı sağlamak
istiyorsak fiyatlandırmaları kârlılığı
hesaba katarak yapmak zorundayız.”
Sektörümüzdeki en büyük problemlerden
biri düşük kâr marjlarıyla çalışılıyor
olması. Bunun en temel sebebi de yine
sektör oyuncuları aslında, fiyat politikası
belirlenirken her zaman rakipler baz
alınıyor ve onların aşağısında bir fiyatta
karar kılınıyor. Bu da zincirleme bir etki
yaratarak kârlılığı öldürüyor. Maliyet
hesaplarını iyi yapmamız gerekiyor
sonuç olarak üretimde kullandığımız
ithal malzemeler var ve döviz arttıkça
imalat fiyatlarımız da her geçen gün
artıyor. Ürün zammını senede bir veya
iki kez yapabiliyorken sürekli olarak
gelen zamlarla kendi cebinizden yemiş
oluyorsunuz aslında. Durum böyleyken
girdiler arttığı halde satış fiyatlarını
düşüren rakiplerimizi anlamakta zorluk
yaşıyorum, nihayetinde fiyat değiştikçe
tüketim miktarı da değişmiyor. Sektörde
devamlılığımızı sağlamak istiyorsak
fiyatlandırmaları kârlılığı hesaba katarak
yapmak zorundayız, aksi takdirde kalıcı
bir kurum haline gelemeyiz. Nitekim
bu fiyat oyunlarına giren rakiplerimiz
de uzun süreli var olamıyor, birkaç
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Üniversiteden mezun olduktan sonra
2013 yılında dbbanyo markası ile
üretim yapan Başak Bina A.Ş.’de
Üretim ve Planlama Sorumlusu olarak
işe başladım. Şirketimiz 2012 yılında,
yapı sektöründe uzun yıllardır faaliyet
gösteren kurucularımız tarafından
hayata geçirildi. dbbanyo olarak
akrilik küvet, akrilik duş teknesi ve
duşa kabin üretimi yapıyoruz. Toplam
alanımız bir kısmı açık olmak üzere
2500 metrekare, bu alanda bünyemizde
istihdam ettiğimiz 25 çalışanımızla
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
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“FIYATLARIMIZ AVRUPA ILE KIYASLANAMAYACAK
KADAR UYGUN OLSA DA ÇIN ORTALAMASINA INMEMIZ
AYNI KALITEYI KORUDUĞUMUZ SÜRECE
MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.”
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sene sonra iflas ederek sektörü terk
edip gidiyorlar. Bu durumun önüne
geçilmesi mümkün mü bilmiyorum ama
sektörümüzü sürekli aşağı çeken ve
iyi üreticilerin şevkini kıran bir durum
olduğu da inkar edilemez bir gerçek.
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“Mevcut durumu muhafaza etmek için
çaba gösteriyoruz.”
Pandemi sürecinin hedeflerimiz
üzerinde ciddi bir etkisi oldu, çıkarmayı
tasarladığımız yeni ürünler vardı,
yeni bir katalog çalışması yapmak
istiyorduk, yeni bölgelere açılacaktık
ancak şimdiki durumda yarını
dahi kestiremediğimizden mevcut
durumu muhafaza etmek için çaba
gösteriyoruz. Haziran ayında pandemi
şartlarında beklemediğimiz bir
hareketlilik yaşamaya başladık, halen
daha bu hareketliliğin devam ettiğini
söyleyebiliriz. Bu sayede belki yıl sonu
hedeflerimize de ulaşmayı başarabiliriz,
bu konuda çok ümitsiz olmadığımı
söyleyebilirim.
Şu an ekonominin iyi bir durumda
olmadığı herkesin malumu, geçmişteki
yönetimlerin iyiliği de bugünkülerin
iyiliği de sorgulanabilir siyaset bizim
işimiz değil ancak bizler bu kadar
sorunla boğuşmak zorunda kalıyorsak
bir şeylerin de yolunda gitmediğini

söyleyebiliriz. Piyasada nakit sıkıntısı
var, herkes krediyle, borçla iş yapıyor.

kalitemizden asla ödün vermememiz
lazım.

Üretici olarak bizlerin de işi oldukça zor,
ödemelerimizi almakta zorluk yaşıyoruz,
herkes günü kurtarmak için çalışıyor.
2019 yılı bizim için oldukça başarılıydı,
2020 pandemi dolayısıyla birçok sıkıntı
yaşatsa da haziran ayında başlayan
hareketlilik devam ediyor. Bu da 2021
için daha ümitli olmamızı sağlıyor.

Ülkemizde yadsıyamayacağımız bir
deprem gerçeği var, 1999 yılında bunu
çok ağır bir şekilde yaşadık ve her an
yeni bir depremle de karşılaşabiliriz. Bu
nedenle konut yapımında dayanıklılığa
çok dikkat etmek zorundayız
müteahhitlerin çoğu kârlılık artırma
adına ucuz malzeme kullanmaya
çalışıyor, bu işin bir standardı olması ve
sıkı bir denetim uygulanması gerekiyor
aksi takdirde çok ağır bedeller ödemek
zorunda kalabiliriz. Ucuzun ciddi bir
maliyeti olduğunu ve her zaman daha
pahalıya mal olacağını unutmamalıyız.

Pandeminin başından bu yana Çin’den
uzaklaşan Avrupa ve Amerika gibi
pazarlar için Türkiye’nin alternatif
pazar olarak görülmesi ihtimali söz
konusu. Burada da dikkat edilmesi
gereken noktalar var, daha önceki
fuarlarda da benzer bir durumu yaşadık,
alıcılar bizlerden Çin fiyatlarını
bekleyebiliyorlar. Halbuki sorduğunuzda
Çin ürünlerinin kalitesinden memnun
değiller, bizim ürünlerimizi beğendikleri
için bizi tercih etmek istiyorlar
ama bunu da aynı bedeli ödeyerek
yapmak istiyorlar. Mantıklı olmasa
da bu tarz taleplerle karşılaştığımız
çok oluyor. Bizlerin fiyatları Avrupa
ile kıyaslanamayacak kadar uygun
olsa da Çin ortalamasına inmemiz
aynı kaliteyi koruduğumuz sürece
mümkün olmayacaktır. Bu gerçeği
potansiyel alıcılara iyi anlatabilmemiz,

Çok prestijli binalar için dahi ucuz ürün
arayışında olunabiliyor, halbuki binaya
yakışacak malzemeler seçilse satış
fiyatı da o doğrultuda artırılabilir ve
alıcı bulabilir. Yine de müteahhitlerin
daha fazla para kazanma hırsıyla
ucuza yönelmeleri birçok işin kalitesini
düşürüyor maalesef.
TİMDER sektör için ciddi bir çaba
sarf ediyor, üyelerinin arkasında
olduğunu hissettiriyor. Derneğin eğitim
faaliyetlerini yöneticilerimizle birlikte
yakından takip ediyoruz, ilgimizi çeken
eğitimlere de katılmaya gayret ediyoruz.
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GENEL MÜDÜRÜ
ÖMER FARUK KUMRU
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“KÂRSIZ BIR SEKTÖR HALINE GELDIK.”

Mağazamızın toplam alanı 1.500
metrekare, özellikle İstanbul şartlarında
büyük metrekarelerde çalışmanın
maliyeti de bir o kadar yüksek oluyor.
100 metrekarelik dükkânda da aynı işi
yapmaya çalışan firmalar var, onların
maliyetleri bizlere göre oldukça düşük
oluyor, biz lüks bir mağazada standart
üstü bir hizmet vererek maliyetlerimizi
artırırken onlar en minimal maliyetlerle
fiyatlarını daha düşük tutarak satışlarını
artırabiliyor. Uzun zamandır kârsız bir
sektör haline geldik ve bununla mücadele
ediyoruz, nihayetinde bu meslek bize
babamızdan yadigâr en iyi şekilde
mirasımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz.
Bu noktada UNICERA Fuarı’nın kritik
öneme sahip olduğunu belirtmeliyim,
fuarın 2 yılda bir yapılması biz
bayilerin stok maliyetlerini ciddi oranda
azaltacaktır. Her sene fuara yeni ürün
çıkarma gayesiyle fabrikalar yeni

çalışmalara girişiyor, bayiler olarak bizler
de o ürünleri almak zorunda kalıyoruz.
Bayilerin üzerinde çok büyük yük var,
firmaların geçmişlerine baktığınızda
uzun soluklu olanların sayısının her
geçen gün azaldığını görebilirsiniz.
“2000’li yıllar sektörümüzün altın
çağlarıydı.”
Babam yapı malzemeleri sektörüne
girdiğinde henüz çocuktuk ama okul
çıkışlarında dükkânda çalışarak ticareti
yerinde öğrenme şansımız oldu. Bu
açıdan da babamıza büyük bir şükran
duyuyoruz. 2000’li yıllar sektörümüzün
altın çağlarıydı, öğle yemeklerimizi
ikindiye doğru anca yiyebilirdik, hizmet
verdiğimiz Sultanbeyli bölgesinde
yapılaşma yeni yeni başlamıştı, büyük
bir talep vardı ve biz bu işi yapan
sayılı firmalardan biriydik. Sonrasında
sektöre girenlerin sayısı arttıkça pasta
bölünmeye başladı tabii. 2010’lu yıllarda
ise kentsel dönüşümün hız kazanmasıyla
perakendecilik epey bir sekteye uğradı,
müteahhit işleri moda oldu. 100, 150
dairelik projeler geliyordu ve büyük iş
yapıyoruz algısı oluşuyordu ancak uzun
vadede bu durumun tehlikeli olacağını
ön görüyorduk çünkü kârlılığımız ciddi
anlamda azalmaya başlamıştı. Yoğun
bir rekabet içerisinde müteahhitlerle
görüşüyorduk, fabrika bize %5 kâr hakkı
veriyordu ve bu kadar düşük kâra bir de

uğradığımız valör kayıpları ekleniyordu.
Tablo böyleyken kâr etmeyi bırakın zarar
ederek tamamladığımız projeler dahi
oldu.
“Perakendenin canlanması hepimize can
suyu oldu.”
2018 yılında konut sektöründe
yaşanan ekonomik krizden sonra
perakende sektörünün güç kazanacağı
yönündeki tahminimiz de doğru çıktı,
kentsel dönüşümün durma noktasına
gelmesiyle insanlar evlerinin tadilat
ve dekorasyonuna ağırlık vermeye
başladı. Bu süreçle başlayan perakende
hareketliliği bütün bayileri memnun etti,
kimse müteahhitlik işleri aramadı çünkü
orada kazanan hep fabrika oluyordu,
en büyük riski alan bayiler verdikleri
emekle kalıyorlardı. Az olsun ama
kârlı olsun, perakendenin canlanması
hepimize can suyu oldu.
2017 yılında hayata geçirdiğimiz Pure
Concept için de doğru bir zamanlama
oldu, kentsel dönüşümün sona erdiği,
zevkli işlerin arttığı bir dönemde
piyasaya girmek doğru bir hamleydi. Şu
an tercih edilen ve aranan bir markayız.
2018 yılında yaşanan krizlere rağmen
fuara katılma cesaretini gösterdik ve çok
da memnun kaldık, yurt dışından çok
ciddi bir alıcı kitlesi geldi, başarılı iş
birlikleri geliştirdik.

“BÜYÜK METREKARELERDE ÇALIŞMANIN MALIYETI DE
BIR O KADAR YÜKSEK OLUYOR.”
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Yapı sektörüne 1987 yılında rahmetli
babam Burhan Kumru’nun girişimleriyle
dahil olduk, ilk yıllarda nalburiye
ağırlıklı hizmet verirken sonrasında
seramik firmalarının bayiliğini
üstlenmeye başladık. 20 yıla yakın
Kütahya Seramik , sonrasında da
Kaleseramik bayiliği yaptıktan sonra
şimdilerde yolumuza Seramiksan ve
Anka Seramik bayilikleriyle devam
ediyoruz.
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“SEKTÖRE YENI BIR SOLUK GETIRMEK ISTIYORUZ.”
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2020 fuarında ise pandemi nedeniyle
ziyaretçi sayıları oldukça düşüktü ancak
düzgün bir kitle vardı tamamen alım
odaklılardı. Hatta fuarda görüştüğümüz
firmalarla bayilik sözleşmelerimizi
de imzaladık, bu anlamda biz fuardan
memnun ayrıldık. Büyük firmaların
farklı beklentileri olduğu için
onların memnuniyetsizliklerini de
anlayabiliyorum.
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Az önce de değindiğim gibi 2017’de
uzun yıllardır seramikçilik yapıyor
olmanın getirdiği durağanlıktan
kurtularak yeni bir heyecan yaratma
düşüncesiyle, hayalini kurduğum bu işe
giriştim. İşe başlarken iki seçeneğimiz
vardı, hazır ürünlerden seçerek getirmek
ve ürünlere kendi tasarımlarımızı
ekletmek. Biz zor olanı, ikinci seçeneği
tercih ettik, ilkini herkes yapabiliyor, biz
tasarıma odaklanmak istedik. Hazırda
böyle bir ürün yokken desen belirleyip
klozetlerimize uygulattık, riski göze
aldık. Ürünler ortaya çıktıktan sonra da
doğru bir iş yaptığımızı görmüş olduk
bundan sonraki süreçte de tasarım
odaklı devam edeceğiz. Bayilerimizin
satarken, son kullanıcılarımızın
kullanırken keyif alacakları ürünler
ortaya çıkarmak, standarttan

uzaklaşarak sektöre yeni bir soluk
getirmek istiyoruz. Sosyal medyada
gerçek alıcılarımız bizi buluyor, şu
an tamamen organik olmak üzere 65
bin takipçimiz var, bizim gibi niş bir
alanda hizmet veren bir marka için
ciddi bir rakam bu. Yola çıktığımızda
hedeflediğimiz bir ciro vardı bu ciroya
kısa sürede ulaştık, ulaştığımız her
hedeften sonra da kendimize daha
yüksek hedefler belirledik. Yaptığımız
işin çoğunluğa hitap etmediğinin
farkındayız, belki yüz kişiden yalnızca
on tanesi ürünlerimizi beğeniyor ama o
on kişinin de beğenisini karşılayacağı
ürüne ihtiyacı var. Biz de o açığı
doldurmuş oluyoruz. Başlarda daha gold
ağırlıklı ürünlerle ilerlerken genel kitleyi
de yakalayabilmek adına portföyümüze
modern ürünler de ekledik. Butik bir iş
yaptığımız için fabrikalar gibi adetsel
siparişler beklemiyoruz, daha küçük bir
grupla ilerlemekten memnunuz.
“Türkiye çapında 100’ü aşkın bayimiz
var.”
Şu an portföyümüzde 150 çeşit
dekoratif lavabo, 25 çeşit klozet ve
onlarca aksesuar bulunuyor. Markamızı
kurduğumuz zamandan bu yana
ekonomik kriz, pandemi ve kur krizi

gibi birçok zorlu süreçten geçtik ve
hepsinde de büyümeyi sürdürdük, ürün
çeşitliliğimizi artırdık. Geldiğimiz
noktada girişimimizden dolayı büyük
memnuniyet içerisinde olduğumuzu
söyleyebilirim. Türkiye çapında 100’ü
aşkın bayimiz var ve ürünlerimizin
getirdiği kârlılıktan çok memnunlar.
Uzun yıllardır bayilik yapan bir
firmanın yönetici olarak en büyük
şikâyetin kârsızlık olduğunu biliyorum,
bayilerimizin Pure Concept’in
kârlılığından memnun olmaları da bizler
için mutluluk verici. Grup şirketlerimiz
içerisinde bir de Akaryakıt firmamız
var, yapı malzemeleriyle akaryakıt
kısmında toplamda 40 personelimizle
hizmet veriyoruz, ilerleyen zamanlarda
yatırımlarımızı artırarak sağladığımız
istihdamı büyütmeyi istiyoruz.
“Bayilerimizi korumak adına e-ticarete
izin vermiyoruz.”
Pure Concept için çok agresif bir
yayılım politikası izlemiyoruz, girmek
istediğimiz şehirde en iyi olan kimse
onunla görüşerek iş birliği yapıyoruz.
İş işi getiriyor o nedenle daha büyür
müyüz, ne kadar büyürüz şimdilik
kestirmek çok mümkün görünmüyor.

2020 yılı için büyük hedeflerimiz
vardı, yılın ilk iki ayında da çok
güzel işler yaptık ancak sonrasında
başlayan pandemi sürecini herkes
gibi biz de sakin geçirdik, çalıştık,
eksiklerimizi tamamladık. Haziran
ayında başlatılan normalleşme süreciyle
beraber de hepimiz güzel işler yaptık,
bayilerimizden de bu anlamda olumlu
dönüşler geldi. Şimdi yine salgının pik
dönemindeyiz ancak artık deneyimliyiz,
ne yapmamız gerektiğini biliyoruz bu
nedenle ilk zamanki gibi kötü bir dönem
yaşayacağımızı sanmıyorum.
“Maddi olarak kimseyi üzmemenin
yarattığı bir kredi var.”
Sektörde 30 yılı deviren çok az firma
kaldı, biz de onlardan biriyiz, babamız
bize itibarlı bir isim bıraktı, bugüne
kadar çalıştığımız hiçbir firmayla sorun
yaşamadık. Maddi olarak kimseyi
üzmemenin yarattığı bir kredi var, şu

an mal istediğimizde alamayacağımız
hiçbir fabrika olmadığını gönül
rahatlığıyla söyleyebilirim. Kumrular
olarak bu başarının haklı gururunu
yaşıyoruz, bu prestiji parayla veya
herhangi bir şekilde satın almanız
mümkün değil.
“Masanın iki tarafında birden
bulunuyoruz.”
Gelecek dönem için hedefim Pure
Concept’i geliştirerek daha iyi bir
noktaya taşımak. Biz masanın iki
tarafında da bulunduğumuz için bayileri
çok iyi anlayabiliyoruz, markamız ürün
bazında da bayiye ciddi kâr getiriyor bir
de stok maliyetlerini ortadan kaldırmak
adına en geç siparişin ertesi günü
merkez depodan ürünlerimizi çıkararak
gönderiyoruz. Böylelikle bayilerimizin
kendi bünyelerinde stok tutmaları
gerekmiyor, şehir içinde teslimatı direkt
olarak yaparken şehir dışı bayilerimize
de ürünlerimizi kargoyla gönderiyoruz.
“Ar-Ge süreçlerimizin sonunda
ülkemizde üretim yapan bir marka haline
gelebiliriz.”
Yaptığımız iş ihracat potansiyeli de
barındıran bir iş ancak ürünlerimizin
menşeinin ithal olması büyük bir
engel teşkil ediyor. Eğer üretimleri
Türkiye’de yapabiliyor olsak ihracat
konusunda önemli adımlar atabiliriz.

“SEKTÖR
HER GEÇEN
GÜN KABUK
DEĞIŞTIRIYOR.”
Yerli üretim adına çalışmalarımız devam
ediyor, Ar-Ge süreçlerimizin sonunda
belki de ülkemizde üretim yapan bir
marka haline gelebiliriz. Eğer üretim
sorunlarını çözmeyi başarırsak fason
yerine kendi bünyemizde bir üretim
tesisi oluşturmak istiyoruz.
Rekabet elbette tüketici açısından
oldukça yararlı ancak üreticilerin
bizleri de kollamaları gerekiyor, biz
onlara lazımız. Bu gerçeğin farkına
vararak kâr edip etmediğimizden emin
olmaları, desteğe ihtiyaç duyduğumuzda
yardımcı olmaları lazım. Üreticilerle
birlikte TİMDER’in de değişen piyasa
koşullarında ayakta kalabilmemiz için
bizlere yol göstermesi gerekiyor.
Sektör her geçen gün kabuk değiştiriyor,
bu değişim süreçlerinde biz bayilerin
yapması gerekenleri yine bize
derneğimiz ve üreticilerimiz göstermeli.
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Hala gitmediğimiz yerler var, gelen
talepler var bunları değerlendirerek,
doğru insanlarla anlaşarak yolumuza
devam edeceğiz. E-ticarete de çok
müsaade etmiyoruz, bayilerimiz teşhir
için ciddi yatırım yapıyorlar, e-ticaretten
ürün satmanın emek hırsızlığı olduğunu
düşünüyorum ve bayilerimizi korumak
adına e-ticareti engellemek için
elimizden geleni de yapıyoruz.
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YURTBAY ŞIRKETLER GRUBU’NUN KURUCUSU
DEĞERLI IŞ INSANI ZEKI YURTBAY VEFAT ETTI
Yarım asrı aşkındır gerçekleştirdiği
çalışmalar, ticari ahlakı ve ülkemizin
sanayisine çok değerli katkıları
ile herkesin yakından tanıdığı ve
sevdiği Yurtbay Şirketler Grubu’nun
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
değerli İş İnsanı Zeki Yurtbay,
tedavi görmekte olduğu Acıbadem
Altunizade Hastanesi’nde çoklu
organ yetmezliğine bağlı olarak
24.09.2020’de vefat etti.
82 yıllık yaşamına birçok başarı
sığdıran Zeki Yurtbay, binlerce
insana sağladığı istihdam ile ülke
ekonomisine katkısıyla her zaman
öncü olan çok kıymetli bir iş insanıydı.
Disiplini, mütevazı kişiliği ve iş
ahlakı ile çevresi tarafından her
zaman saygıyla anılan ve sevilen Zeki
Yurtbay, ülkesi için hep “sadece en
iyisi” vizyon anlayışıyla ömrünü hep
daha iyisi için mücadeleye adamış, 14
yaşında atıldığı ticari hayatı ile başarı
öyküsü örnek olmuş değerli bir iş
insanı.
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İtibarlı olmak, güvenilir olmak ticari
ahlakının mihenk taşları olan Zeki
Yurtbay, kazandığı ile çeşitli yatırımlar
yaparak topluma, ülkesine her zaman
faydalı bir insan olabilmeye önceliği
görmüştür. 1950’li yılların başlarında
atıldığı ticareti, her zaman bu topraklar
için nasıl fayda sağlayabilirim
düşüncesi ile önce 1955’de Zonguldak
Çaycuma’da Yurtbay Tuğla üretimi
ile başlatan Zeki Yurtbay daha
sonraki yıllarda Yapı Kimyasalları
ve seramik sektörüne de çok değerli
katkılarda bulundu. Delta Tuğla,
Yurtbay Yapı Kimyasalları ve Yurtbay
Seramik markaları ile binlerce insana
istihdam sağlamış, sağlamaya devam
etmektedir.
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BORUSAN MANNESMANN ÜÇÜNCÜ KEZ ABD’DE
“YILIN BORU ÜRETICISI” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
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ABD’de çelik sektörünün önde gelen yayınları arasında yer alan American Metal Market medya
platformunun 2020 “Çelik Mükemmellik Ödülleri”ni kazanan şirketler belli oldu. Yayın, Borusan
Mannesmann Pipe US şirketini “Yılın Boru Üreticisi” seçti. Borusan Mannesmann Pipe US bu ödülü
üçüncü kez kazanıyor.
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Borusan Mannesmann’ın ABD’deki
şirketi Borusan Mannesmann Pipe
US; ortaya koyduğu yüksek kalite ve
performansla dikkat çekmeye devam
ediyor. Şirket ABD çelik sektörünün
en saygın ve bağımsız yayınlarından
American Metal Market tarafından
verilen “Çelik Mükemmellik Ödülleri”
kapsamında 2020 “Yılın Boru Üreticisi”
ödülünü kazandı. Borusan Mannesmann
Pipe US, 2016 ve 2017 yıllarında peş
peşe aynı ödülün sahibi olmuştu.

ve projeler yürüten şirket ve kişilere
veriliyor. 23 kategoride 71 şirketten 90
finalistin yarıştığı 2020 ödüllerinde,
rekor sayıda katılımcı yer aldı.

American Metal Market tarafından
2010 yılından bu yana kesintisiz
olarak gerçekleştirilen “ABD Çelik
Mükemmellik Ödülleri”, üretim,
dağıtım ve hizmet sağlayıcılar arasında
yaratıcı, özgün, fark yaratan çalışmalar

“Çelik endüstrisine katkı sağlayanlara
bu ödülü verdiği için Amerikan Metal
Market’e teşekkür ederim. Ayrıca
yönetim kurulumuza, müşterilerimize,
paydaşlarımıza ve ekibimize de
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Borusan Mannesmann’ın 60 yılı aşkın
üretim mirasını ileri taşıyacağız
Pandemi nedeniyle online düzenlenen ve
sanal ortamda yüzlerce kişinin katıldığı
ödül töreninde açıklama yapan Borusan
Mannesmann Teknik Satış ve Strateji
Direktörü Riley Mabry şunları söyledi:

Virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu
zor zamanlarda, Borusan olarak öncelikle
kendimizi çalışanlarımızın sağlığına,
iş yeri güvenliğine ve ayırımcılıkla
mücadeleye adadık. Enerji endüstrisinin
karşı karşıya olduğu bu mevcut zorlu
ortamda ihtiyaçlarını düşük maliyetli
ve yüksek performanslı çözümlerle
karşılamak için kalite, güvenilirlik
ve devamlı gelişmeye kendimizi
adamaya devam edeceğiz ve Borusan
Mannesmann’ın 60 yılı aşkın üretim
mirasını ileri taşıyacağız.”
American Metal Market tarafından
düzenlenen “Çelik Mükemmellik Ödülleri”
kapsamında Borusan Mannesmann Pipe
US, 2014 “Yılın Teknoloji Tedarikçisi”
ödülünü de kazanmıştı.

ISITMANIN UZMANI
BUDERUS’A BIR ÖDÜL DAHA!
Isıtmanın uzman markalarından Buderus The Hammers ödülünün sahibi oldu.
Pazarlamasyon.com tarafından düzenlenen
Marketing Meetup etkinliği kapsamında bu
yıl ilk kez jüri değerlendirmesiyle şirketlerin
pazarlama ekiplerinin başarısını ödüllendirdi.
The Hammers Award’da sektör ödülleri
ana kategorisinin Yapı ve İnşaat Sektörü alt
kategorisinde ısıtma sektörünün önde gelen
markalarından Buderus, En İyi Pazarlama
Takımı seçildi.
Türkiye’nin tanınan pazarlama üst düzey
yöneticilerinin de jüri koltuğunda yer aldığı
yarışma, üç ana kategori ve 29 alt kategoride
gerçekleştirildi. Buderus Pazarlama Ekibi
yıl içerisinde etkin ve başarılı bir şekilde
yürüttüğü Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası
Yarışması, Dijital Partner ve İş Ortakları
Websitesi projeleri, resmi sosyal medya
hesaplarının yönetimi, Buderus Star Club ve
etkinlikleri gibi sektöre yön veren çalışmaları
sayesinde somut hedeflerine ulaşarak The
Hammers ödülünün sahibi oldu.

BOSCH TERMOTEKNIK TÜRKIYE INSAN KAYNAKLARI,
‘ULUSLARARASI STEVIE IŞ ÖDÜLLERI’NDE
BRONZ MADALYANIN SAHIBI OLDU!
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İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Bosch Termoteknoloji, iş dünyasının en prestijli
ödüllerinden biri olan “Uluslararası Stevie İş Ödülleri”nde İnsan Kaynakları alanında başvurduğu
“Potansiyeli Keşfet Re-Design” projesindeki başarısıyla bronz madalyayı almaya hak kazandı.
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Müşterilerine hayatı kolaylaştıran
teknolojiler sunan Bosch Termoteknik
Türkiye, çalışanlarının gelişimine
odaklanan projelere de imza atıyor. Bu
projelerden biri olan “Potansiyeli Keşfet”
ile şirket, çalışanlarına bütünsel bir
bakış açısı kazandırarak çalışanların öz
farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

birini oluşturuyor. Şirketimizde her
yıl yaklaşık 24 gönüllü katılımcımız
projeye dâhil olarak kendi potansiyelini
keşfediyor. Çalışan gelişimini hedefleyen
projemizin “Re-Design” adımıyla,
Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde bronz
madalyaya layık görülmesi şirketimiz
adına önemli bir başarıdır. ”

6 yıldır başarıyla devam eden proje
için Bosch Termoteknik Türkiye
İnsan Kaynakları Direktörü Sevilay
Zengingül Yusufoğlu görüşlerini şu
şekilde açıkladı: “Potansiyelini Keşfet,
Bosch Termoteknik Türkiye olarak 2014
yılında pilot uygulamayla başladığımız
ve ara vermeden devam ettirdiğimiz en
önemli insan odaklı projelerimizden

Potansiyelini Keşfet, dönemin şartlarına
uyarlandı
Potansiyelini Keşfet Projesi, 2019
yılında 360 derece geri bildirimle
yeniden dizayn edildi. Çalışanlara daha
fazla fayda sağlayabilmek için proje,
içinde bulunduğumuz dönemin değişen
ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine göre
yeniden tasarlandı.

Bosch Termoteknik Türkiye,
Uluslararası Stevie İş Ödüllerinde
kazandığı bu başarı ile insan ve gelişim
odaklı bir şirket olduğunu bir kez daha
kanıtladı.

DAIKIN
3 AYDA 26 BIN AĞACI KURTARDI
İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin’in, Sakarya’daki fabrikasında Temmuz ayında devreye
aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak enerji ihtiyacının tümünü
karşılamaya başladı.
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Çevreci yaklaşımıyla sektörün
öncülüğünü yapan iklimlendirme devi
Daikin’in hem üretim maliyetlerindeki
enerji girdisini kontrol edilebilir
kılmak hem de yenilenebilir enerji
kaynaklarından faydalanmak için
Sakarya’daki fabrikasında hayata
geçirdiği Güneş Enerjili Sistem (GES)
projesi meyvelerini verdi.
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20 Şubat 2020 tarihinde yapımına
başlanan ve Temmuz ayı içinde devreye
alınan proje ile ‘yeşil fabrika’sının
enerjisinin tümünü kendi üretir hale
gelen Daikin, enerji maliyetlerinden
büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye
olan saygısının da altını çizdi.
“İnsana değer çevreden başlar”
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle
açıklamalarda bulunan Daikin Türkiye
CEO’su Hasan Önder, çevreye verdikleri
önemin altını çizerken Temmuz ayında
devreye alınan GES projesi hakkında
şu bilgileri verdi: “Bu projeyi Daikin’in
kurum kültürünün önemli bir parçası
olan çevre misyonu ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan bağlılığının
bir göstergesi olarak görüyoruz. ‘İnsana

değer, çevreden başlar’ mottosuyla
hareket eden bir markayız. Bir
GES projesi uygulayarak Daikin’in
çevre misyonunu hayata geçirirken
maliyetlerimizi de daha kontrol
edilebilir hale getirmeyi amaçlamıştık.
Daikin olarak üretimden lojistiğe,
ürünlerimizin satışından kullanım
ömrünün sonuna kadar her adımda
sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz.
Bu nedenle GES projesi bizim için çok
önemliydi. Yatırım maliyeti
3 milyon dolar olan GES projemizle
5.760 kWp güç üreterek fabrikamızın
enerji ihtiyacının büyük bölümünü
karşılamayı hedefliyorduk. Şubat 2020
tarihinde yapımı başlayan projemiz,
Temmuz ayında devreye alındı ve 3
aylık periyotta %118 oranında elektrik
üreterek beklentilerin üzerinde
performans yakaladı. Bu rakam 3 bin
440 hanenin 3 ayda harcadığı miktara
eş değerde. Projemiz sayesinde
sadece 3 ayda 900 bin ton CO2
salımını engellerken, 26.000 ağacı
da kurtarmış olduk. Bundan sonraki
yatırımlarımızda da çevre faktörü her
zaman öncelikli olacak.”

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder

TSE’DEN DEMIRDÖKÜM’E
COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI
İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, Bozüyük’te yer alan DemirDöküm
Fabrikaları ve Panel Fabrikası’nda pandemi sürecinin en başından itibaren hayata geçirdiği güvenli
üretim uygulamaları ve düzenlemeleriyle, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.
Türkiye iklimlendirme sektörüne
66 yıldır birçok ilki kazandıran
DemirDöküm, Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından verilen
“Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”
için tüm denetimleri başarıyla
tamamladı. Covid-19 pandemisinin
dünyada görüldüğü ilk günden itibaren
gerekli tüm tedbirleri kurumun
süreçlerine uygun olarak hayata geçiren
DemirDöküm, tüketicilerin bu süreçte
en çok ihtiyaç duyduğu hijyen şartlarını
sağlayan ürünlerin üretim merkezi olan
DemirDöküm Fabrikaları ve Panel
Fabrikası’nda bir sürdürülebilir başarıyı
daha hayata geçirdi.
Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda
alınan üst düzey hijyen önlemleriyle
pandemi sürecinde Bozüyük’teki üretim
üssündeki faaliyetlerine kesintisiz olarak
devam eden DemirDöküm, çalışanları,
iş ortakları ve tüketicilerinin sağlığını

önceliklendirerek hareket etmeyi misyon
edindi. Çalışanların üretim alanına
adım attığı andan itibaren tüm temas
noktalarında uygulanan düzenlemelerle
TSE denetiminden geçer not alan

DemirDöküm Fabrikaları ve Panel
Fabrikası, iklimlendirme sektöründe
“TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”
almaya hak kazanan ilk fabrikalar
arasında yer aldı.
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VAILLANT YENILIKÇI ÜRÜN VE HIZMETLERIYLE ILK 7 AYDA
PANDEMIYE RAĞMEN BÜYÜMESINI SÜRDÜRDÜ
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Vaillant Türkiye bölgelerdeki
performansını değerlendirdiği roadshow
toplantılarına pandemi döneminde
de devam etti. Online ortamda
gerçekleştirilen toplantılarda İstanbul,
İzmir, Ankara ve Adana bölgesindeki
yetkili satıcılarla 2020 yılının ilk 7
aylık sonuçlarını değerlendirilerek yıl
sonu hedefleri için öneriler paylaşıldı.
Yüksek verimli ve yenilenebilir
ürünleriyle Covid-19 pandemisine
rağmen hedeflerine emin adımlarla
ilerleyen Vaillant Türkiye, tüm ana
şehirlerde Türkiye büyümesinin üzerinde
performans sergiledi.
“Aldığımız önlemlerle müşterilerimize
kesintisiz hizmet vermeye devam ettik”
İlk 7 aya ilişkin değerlendirmede
bulunan Vaillant Türkiye Satış ve
Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu,
Covid-19 pandemisi nedeniyle zamanın
büyük bir bölümünün evlerde geçtiği
ilk yarıyılda iklimlendirme ürünlerinin

öneminin daha da arttığını söyledi.
Vaillant Türkiye olarak koronavirüse
karşı aldıkları en üst seviyede önlemler
ile tüm çalışanları ve tedarik zinciri ile
müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye
devam ettiklerini belirten Kayaoğlu,
“Müşterilerimizin temel ihtiyacı olan
ısınma ve sıcak su tedarikini sekteye
uğratmayacak şekilde çalışmalarımıza
devam ettik. Hayata geçirdiğimiz
yeni uygulamalarla kullanıcılarımızın
güvenli bir şekilde hizmet almaya devam
etmesini sağladık” diye konuştu.
Pandemi döneminde de satış, servis ve
çağrı merkezi birimleri ile hizmetlerini
sürdürdüklerini dile getiren Erol
Kayaoğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir
ve Adana’da büyümeye devam
ediyoruz. İnşaat sektöründeki büyüme
sektörümüzü de olumlu yönde etkiledi.
Ayrıca konut kredilerindeki faiz indirimi
de sektörümüzü olumlu etkileyen bir
başka etken oldu” dedi.

Erol Kayaoğlu

COVID-19’A KARŞI E.C.A. VALF’E
SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞINDAN
GÜVENLI ÜRETIM BELGESI
Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ilk günlerden itibaren etkin hijyen
politikalarıyla başarıyla mücadele eden E.C.A. markalı teknik ürün grubu üreticisi, Valf Sanayi, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.
E.C.A. markalı teknik mamül üretimi
yapan, Valf Sanayi A.Ş., Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen
“TSE Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesi” almaya hak kazanarak su ve
gaz mamulleri üretimi kapsamında
Türkiye’de belge sahibi olan ilk
kuruluş oldu. Bu belge ile Manisa’da
bulunan E.C.A. teknik ürün fabrikası
Valf Sanayi’nin “damlacık veya temas
yoluyla bulaşan Covid-19 riskine karşı
çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri,
bakım personelini ve tüm paydaşları
korumaya yönelik hijyen uygulamaları,
bulaşın önlenmesini ve kontrol
edilmesini içeren güvenli üretim
fonksiyonları” TSE tasarından tam not
alarak tescillendi.
Süreç boyunca Türk Standartları
Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği tüm
prosedürü eksiksiz olarak yerine getiren
eden E.C.A. Valf Sanayi A.Ş., TSE
uzman denetçileri tarafından kapsamlı
bir şekilde kontrol edildi. Denetim
sürecini başarı ile tamamlayan fabrikada

üretim alanları, servisler, atık yönetimi,
ofisleri, tuvaletler, yemekhaneler,
sterilizasyon çalışmaları, bilgilendirme
eğitimleri gibi pek çok farklı birim
ve operasyon noktasında hiçbir
uygunsuzluk tespit edilmedi.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
önderliğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün
ve Sağlık Bakanlığımız altında
kurulan Bilim Kurulunun Covid-19’a

yönelik tedbirlere ilişkin kararlarının,
sanayi tesislerinde kurumsallaşmış
uygulamaların ve çalışanlar açısından
sendikaların talepleri dikkate alınarak
Türk Standartları Enstitüsü tarafından
hazırlanan “TSE Covid-19 Güvenli
Üretim Belgesi” yalnızca salgın dönemi
için değil aynı zamanda salgın sonrası
dönemde de işletmelerin güvenilir
ve hijyenik üretim standartlarına
uygunluğunu temsil ediyor.
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E.C.A., KOÇ ÜNIVERSITESI IŞBIRLIĞINDE
GERÇEKLEŞTIRDIĞI BAYI GELIŞIM PROGRAMLARI’NI
ONLINE PLATFORMA TAŞIDI
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Koç Üniversitesi ile gerçekleştirilen
eğitimler kapsamında, ilki 18 Şubat’ta
düzenlenen E.C.A. Bayi Gelişim
Programları, pandemi koşullarıyla
oluşan sosyal mesafe kuralları gereği
online olarak devam ediyor. E.C.A.’nın
kurulduğu günden bu yana şirket
değerlerinin bir parçası olan eğitim
politikaları dahilinde yıl sonuna kadar
sürdürmeyi planladığı ve iş ortaklarının
sektörel gelişimini desteklemek amacıyla
yürüttüğü eğitimler, 24-25 Eylül
tarihlerinde “Yöneticiler İçin Finans”
başlığıyla gerçekleştirildi.
“Eğitimlerimiz yıl sonuna kadar online
olacak”
E.C.A. Bayi Gelişim Programları ile
yılda 40 bayi için eğitim planladıklarını

söyleyen Emas Makina Sanayi A.Ş.
Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu
“Eğitime verdiğimiz önem, şirket
kültürümüzün ayrılmaz bir parçası
olarak çok çeşitli segmentlerde etkin
biçimde yürüyor. Bu doğrultuda
ülkemizin en köklü üniversitelerinden
Koç Üniversitesi’nin de desteğini
alarak Şubat 2020’de başlattığımız Bayi
Gelişim Programları’nı da pandemi
koşullarına rağmen aksatmadan
sürdürüyoruz. Eğitimlerle ürünlerimizin
tüketicilerimizle Türkiye’nin dört bir
yanında buluşmasını mümkün kılan
değerli paydaşlarımızın gelişimine
katkıda bulunmayı ve her bir bayimizin
mesleki yetkinliklerini arttırmayı
amaçlıyoruz. Şu anki şartlar gereği
Bayi Gelişim Programlarına yıl

Mehmet Özokumuşoğlu

sonuna kadar online platformda devam
edeceğiz. Sürecin oldukça verimli
yansımalarını alıyoruz, bu eğitimler ile
olumlu sonuçların katlanarak devam
edeceğinden hiç şüphemiz yok.“ dedi.

Özgen Özkan

Yavuz Feyzioğlu

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERI’NDE
IKI ÖNEMLI ATAMA
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VitrA ve Artema markalarını üreterek dünyaya ihraç eden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nde iki önemli
atama gerçekleşti. Temmuz ayı itibariyle Özgen Özkan CEO, Yavuz Feyzioğlu ise
Pazarlama Direktörlüğü görevlerine getirildi.
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VitrA markasıyla Türkiye’nin ilk ve en
büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi
ve ihracatçısı olan, Artema markasıyla
ülkemizin ilk tek kumandalı armatürünü
üreten Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
(EYAP), iki deneyimli yöneticinin
katılımıyla kadrosunu güçlendirdi.
1 Temmuz’da CEO olarak göreve
başlayan Özgen Özkan, EYAP’ın tüm
yurt dışı iştirakleri ile İntema ve İntema
Yaşam kuruluşlarının da sorumluluğunu
üstlendi. EYAP’ın Pazarlama
Direktörlüğü’ne ise Yavuz Feyzioğlu
atandı.
Özgen Özkan kimdir?
Kariyerine 1989’da Eczacıbaşı VitrA
çatısı altında başlayan Özkan; üretim
planlamasından hizmetlere, ihracattan

satışa, pazarlamadan lojistiğe pek çok
farklı alanda önemli roller üstlendi.
1998’de Franke Ailesi’ne katılarak
sırasıyla Genel Müdür (Türkiye),
Bölge Müdürü (Türkiye, Yunanistan,
Romanya, Kafkasya ve Kazakistan),
Bölge Direktörü (Güneydoğu Avrupa,
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya)
ve Satış Başkanı (Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika) olarak çalıştı.
1964 yılında doğan Özgen Özkan,
1986’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1989’da ise İstanbul
Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde
yüksek lisansını tamamladı. Yönetim
Kurulu Üyeleri Derneği’nin kurucu
üyeleri arasında yer alan Özkan, evli ve
bir çocuk babası.

Yavuz Feyzioğlu kimdir?
Kariyerine Unilever çatısı altında
başlayan Yavuz Feyzioğlu, 2007-2012
yılları arasında şirketin Türkiye’deki ve
İtalya’daki operasyonlarında görev aldı.
Grup Marka Müdürü olarak katıldığı
Diageo’dan Kıdemli Pazarlama Müdürü
olarak ayrılan Feyzioğlu, 2017-2018
döneminde Şölen Gıda’da, ardından da
Danone Türkiye’de Pazarlama Direktörü
olarak çalıştı.
1981 yılında doğan Yavuz Feyzioğlu,
Galatasaray Lisesi’nde okudu. Lisans
eğitimini 2005’te Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Bölümü’nde, yüksek lisans
eğitimini ise 2006’da HEC Paris
Business School’da Pazarlama Yönetimi
Bölümü’nde tamamladı. Feyzioğlu, evli
ve 2 çocuk babası.

EGE SERAMIK GREEN SQUARED BELGESI ALMAYA
HAK KAZANAN ILK VE TEK TÜRK FIRMASI OLDU!
Tasarım sürecinden başlayarak,
ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca tüm
aşamalarında oluşan olumsuz çevresel
etkiyi minimize eden Ege Seramik, bu
bilinci tüm çalışanları ile sürdürülebilir
kıldığı için Green Squared belgesi
almaya hak kazandı.
Ege Seramik tüm dünyada toplamda 18
firmanın sahip olduğu, Green Squared
belgesini Türkiye’de almaya hak kazanan
ilk ve tek Türk firması oldu.
Bağımsız bir denetleme kuruluşu
olan UL Environment tarafından
verilen, sürdürülebilirlik standardı
olan Green Squared çevre ve toplum
üzerinde olumlu etkisi olan ürünlerin
değerlendirmesini yapmaktadır. Green
Squared, tüm kullanım ömrü boyunca
ürünler için sürdürülebilirlik ölçütleri
oluşturmak amacıyla hammaddeden
başlayarak; ürün özelliklerini, üretimi,
ürün yaşam sonunu, ilerici kurumsal
yönetimi ve yeniliği kapsamaktadır.
Çevreye duyarlı üretim tesisleri ve geri
dönüşüm & geri kullanım projelerini hız
kesmeden sürdüren Ege Seramik aldığı
uluslararası sertifikalar ile çalışmalarını
taçlandırmaya devam ediyor.

FORM AILESI
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR
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Türkiye’de iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Form Şirketler Grubu’nun Japon Mitsubishi
Heavy ile ortaklığı bulunan iştiraki Form MHI Klima Sistemleri’nde üst düzey bir atama gerçekleştirildi.
Uğur Bayülgen, Form MHI Klima Sistemleri şirketinde VRF Satış Müdürü görevine getirildi.
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Form, kadrosuna dahil ettiği deneyimli isimlerle her geçen gün büyüyor.
Bu kapsamda Form’un son üst düzey transferi Form MHI Klima
Sistemleri için gerçekleşti. Uzun süreler profesyonel hayatta deneyim
kazanan Uğur Bayülgen, Form MHI Klima Sistemleri şirketinde VRF
Satış Müdürü görevine getirildi.
Bayülgen, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünden mezun oldu.
2006 yılında profesyonel iş hayatına adım atan Uğur Bayülgen, 20102012 yılları arasında Demtek Ltd şirketinde Satış Mühendisliği görevini
yürüttü. Ardından 2014 yılına kadar Levent Group’da Satış Mühendisi
olarak iş hayatına devam etti. 2014- 2020 yılları arasında ise Johnson
Controls şirketinde VRF Ülke Satış Müdürü pozisyonunda görev aldı.
Gerçekleşen bu atamayla beraber Form MHI Klima Sistemleri’nde
yönetim kadrosu Genel Müdür Mehmet Oral ve Genel Müdür
Yardımcısı Zafer Sarı ile beraber Bireysel Sistemler Satış Müdürü
Taner Özdoğan ve VRF Sistemler Satış Müdürü Uğur Bayülgen ile
tamamlanmış oldu.
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GEBERIT’IN ISTANBUL’DAKI
EN BÜYÜK SHOWROOM’U AÇILDI
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İsviçre merkezli sıhhi tesisat devi Geberit, yeni showroom projesini hayata geçirdi. İstanbul’un
merkezi lokasyonlarından Mecidiyeköy’de Yılmazlar Banyo Merkezi’nde açılan showroom’da
Geberit’in yüksek segment ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra Geberit uzmanları tarafından satış ve
satış sonrası destek hizmetleri de veriliyor. Nitelikli Geberit teknolojilerini İstanbul’da bu özel mekanda
ziyaretçilerle buluşturan showroom, modern mimarisi ile Geberit’in üst düzey marka gücünü de en iyi
şekilde tamamlıyor.
İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit,
İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan
Yılmazlar Banyo Merkezi bünyesindeki
showroom’unu faaliyete geçirdi. 5
katlı binanın giriş katında 115, en üst
katında 69 m2’ye sahip showroom’da
Geberit’in yeni nesil banyo teknolojileri
sergileniyor. Satış ve satış sonrası destek
hizmetlerinin de verildiği showroom,
profesyoneller için kurgulanmış bir
eğitim alanı da barındırıyor.

Avrupa pazarında sıhhi tesisat
teknolojilerinin lideri konumundaki
Geberit, uzun bir süredir yatırımını
planladığı yeni showroom ile tüm
ziyaretçilerini ürünlerinin ayırt edici
niteliklerini keşfetmeye çağırıyor.
Showroom’da, sıhhi tesisat pazarına yön
veren yenilikçi Geberit çözümlerinin
yanı sıra vitrifiye grubundaki seriler
de ziyaretçilerle buluşuyor. Geberit’in
geçtiğimiz yıl piyasaya sürerek duvar

arkasındaki bilirkişiliğini duvar önüne
taşıdığı mobilya serileri Citterio, Smyle
ve iCon, ikişer farklı dizilim halinde
giriş katında yer alırken duş çözümleri
ve kumanda kapakları da aynı katta
sergileniyor. Showroom’un beşinci
katında ise Geberit’in sıhhi tesisat ve
boru grubu ürünleri ön plana çıkıyor.
Yine son katta Geberit’in profesyoneller
için kurgulayarak showroom’a entegre
ettiği bir eğitim alanı bulunuyor.

IKI KÜRESEL MARKA KALE VE GEBERIT’TEN
GÜÇLÜ IŞ BIRLIĞI
Kaleseramik; İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Anlaşma kapsamında Geberit ürünleri, seçili Kale satış noktalarında tüketiciler ile buluşacak.
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Müşterilerine ürünleri kişiselleştirme
noktasında alternatif çözümler
sunan Kale ve Geberit, yeni nesil
perakendecilik anlayışı doğrultusunda
iş birliğine imza attı. Perakende
mağazacılık algısını yaptığı güçlü marka
iş birlikleri ve yeni vizyonuyla geliştiren
Kaleseramik ile sıhhi tesisat devi Geberit
arasında yapılan iş birliği kapsamında,
seçili Kale satış noktalarında yer alacak
Geberit ürünleri müşterilerin farklı ürün
ihtiyaçlarını karşılayacak.
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“Perakende sektörüne yeni bir boyut
kazandırdık”
Kale Holding binasında gerçekleştirilen
imza töreninde konuşan Kaleseramik
Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “İş
birliklerinde kurallar yeniden
yazılıyor ve dünyada farklı sektörlerde
önemli marka iş birliklerine de şahit
oluyoruz. Biz de 63 yıllık tecrübemiz,
markalarımızın gücü ve kanaldaki
yaygınlığımız ile çok önemli iş
birliklerine imza attık. İnovasyon ve
tasarım odağımızla, ileri teknoloji
ile ürettiğimiz geniş seramik karo
ürün gamımıza ek olarak; vitrifiye,
banyo mobilyaları ve armatür ürün
gruplarındaki ürünlerimizle estetik ve
bütünsel mekan çözümleri sunuyoruz.
Müşterilerimize, ihtiyaçları ve istekleri
doğrultusunda ilham vermek, en iyi
müşteri deneyimini yaşatmak ve Kale
satış noktalarını müşterilerin tek
noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla alanında öncü olan markalar
ile iş birlikleri yaparak, yeniden
dizayn ediyoruz. Bu sayede perakende
sektöründe hizmet çıtasını daha yukarı
çıkarmanın yanı sıra sunduğumuz
marka çeşitliliği ve hizmet/çözüm,

özel ürün seçenekleri ile perakende
sektörüne yeni bir boyut kazandırdık.
Geberit, küresel altyapısı, tasarım ve
mühendislik gücüyle şekillenen ürünleri
ile kendi sektörüne öncülük eden, sıhhi
tesisat ve vitrifiye alanında merkez
Avrupa’daki hemen hemen tüm ülkelerde
uzun geçmişi olan köklü bir marka. Bir
global markayı daha mağazalarımızda
bulundurmaktan dolayı mutluyuz” dedi.
“Üst segmentte daha konforlu bir
tüketici deneyimi için artık Kale
Mağazalarındayız”
Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer ise
şöyle konuştu: “Gömme rezervuarın
mucidi Geberit olarak, 150 yıldır
sıhhı tesisat sektöründe 5 yıldır ise
vitrifiye sektöründe hizmet veren
global bir markayız. Etik değerleri,
yüksek kalitede güvenli ürünleri ve
sürdürülebilir kalkınmayı marka
değerlerimizin odağına koyuyor, küresel
ekonominin prensipleriyle yüksek
katma değerli ürünlerin araştırılması
ve geliştirilmesi için her yıl global
ciromuzun ciddi bir oranını AR-GE
yatırımlarımıza aktarıyoruz. Üretim
süreçlerimizi tasarım, teknoloji,
mühendislik ve bilgi birikimimiz
bütünlüğünde yürüterek pazara üst
segment ürünler sunuyoruz. Bu anlayış
doğrultusunda, kurulduğumuz günden
bu yana, sektör paydaşlarımız ile
geliştirdiğimiz diyaloğun son derece
kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş
birlikleri kurarak sektörümüzü daha da
ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sanayici
mirası ve girişimciliği ile sektörümüzün
önderlerinden olan, insana ve çevreye
saygılı, topluma sürdürülebilir değerler
katan itibarlı şirketler grubu Kale ile

yapmış olduğumuz güç birliği ile üst
segment ürünlere ulaşmak isteyen
müşterilerimiz, daha konforlu bir
tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi
değerlerine sahip çıkan, ürün ve
hizmetleriyle sektöre ilham olan Kale
ile bu yolcuğun içerisinde olmaktan
çok memnunuz. 2020 yıl sonuna kadar
14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil
olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit
lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha
taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda
yaptığımız anlaşmanın ilk altı aylık
süreçte satışlarımıza %5 oranında pozitif
yönde yansıyacağını düşünmekteyiz. İlk
altı ayın ardından bu artı değer kademeli
olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile
gerçekleştirdiğimiz iş birliğini diğer
bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu
ve Doğu Anadolu bölgelerindeki
yapılanmamıza da destek olacağını
öngörüyoruz.”
Geberit’in tasarım ödüllü ürünleri de Kale
satış noktalarından müşteriye ulaşacak
Geberit’in önemli tasarım ödüllerine de
sahip seçkin ürünleri; Kaleseramik’in
prestijli markaları ‘Çanakkale
Seramik’, ‘Kalebodur’, ‘Kale Banyo’ ve
‘EdilcuoghiEdilgres’ ürünleri ile birlikte
tüketici ve profesyonellerin beğenisine
sunulacak. Sene başında Türkiye
vitrifiye pazarına yeni serileriyle giriş
yapan Geberit, banyo mobilyalarının
yanı sıra ’Montaj Sistemleri‘,
’Rezervuarlar ve İç Takımlar‘, ’Banyo
Seramikleri‘, ’Yıkanma Alanları ve
Küvetler‘, ’Elektronik Bataryalar ve
Yıkanma Sistemleri‘, ’Süzgeçler ve
Sifonlar‘, ’Akıllı Klozetler‘ gibi farklı
ürün gruplarıyla seçili Kale satış
noktalarında yerini alacak.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu

KALEKIM’E
‘COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI’
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Kalekim’in, sağlık ve güvenliği öncelikleyen çevreci üretim faaliyetleri, resmi kurumlar tarafından
tescillenmeye devam ediyor. Eylül ayında Çevre Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata
geçirdiği uygulamaları başarıyla tamamlayarak, “Sıfır Atık Belgesi”ni alan Kalekim, bu kez de Türk
Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme
programı şartlarını yerine getirerek, ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.
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Çevre Bakanlığı’nın Sıfır Atık
Projesi kapsamında hayata geçirdiği
uygulamaları başarıyla tamamlayarak
“Sıfır Atık Belgesi”’ ne sahip olan
Kalekim, şimdi de Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın liderliğinde TSE
tarafından yayınlanan kılavuzdaki tüm
kriterleri yerine getirerek, ‘Covid-19
Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.
Kalekim Genel Müdürü Timur
Karaoğlu, “Ülkemizde yapı kimyasalları
sektörüne liderlik eden bir şirket
olarak, tüm faaliyetlerimizde, bu
misyonun bize yüklediği toplumsal
sorumluluk anlayışımızla hareket
ediyoruz. Kalekim çatısı altında tüketici
memnuniyeti odaklı yaptığımız üretimin
her kademesinde, çalışanlarımızın,
paydaşlarımızın ve toplumun sağlığı
en büyük önceliğimizi oluşturuyor.
İnsanlığı tehdit eden küresel salgın
döneminde de yine bu anlayışla hareket
ettik. Pandemi döneminde ilgili tüm

ulusal ve uluslararası kurumların
uyarıları doğrultusunda tedbirlemizi
en üst düzeyde aldık. Bugün de
bu tedbirlerden taviz vermeden
aynı kararlılıkla süreci yürütmeye
devam ediyoruz. Sağlık ve güvenliği
öncelikleyen çevreci üretim noktasındaki
anlayışımızın bugün resmi kurumlarca
tescillenmesi bizim için çok büyük
anlam ifade ediyor. Son aldığımız
belgede bu konuda işimizi ne kadar
doğru yaptığımızı gösteriyor” diye
konuştu.
“Uluslararası ticarette ‘güvenli üretim
uygulamaları’ önemli hale geldi”
‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin
uluslararası önemine dikkat çeken
Karaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Pandemi, iş ve üretim süreçlerinde
birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan biri
de güvenli üretim uygulamaları oldu.
İnsanlar artık, sağlıklı ve güvenli
ürünlerin yanı sıra bu ürünlerin

nasıl bir ortamda ve hangi anlayışla
ürettildiklerini de önemsiyor. Dolayısıyla
yeni normalle birlikte bu belgeler gerek
ulusal gerekse de uluslararası piyasalarda
artık çok daha önemli hale gelmiş
durumda.
Kalekim gibi ürünlerini dünyanın dört
bir yanındaki 80 ülkede tüketici ve
profesyonellerle buluşturan bir şirket
için ise ‘Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesi’ çok daha büyük önem arz
ediyor. Bu belge aynı zamanda nasıl bir
anlayışla ve nasıl bir ortamda üretim
yaptığınızı, insan sağlığına ne kadar
önem verdiğinizi gösteriyor. Bu yüzden
bu belgeyi önemsiyoruz
Ülkemizin uluslararası düzeyde ticaretini
kolaylaştırmak ve toplumun yaşam
düzeyini yükseltmek için önümüzdeki
dönemde bu tip belgelendirmelerin
çok daha fazla ön plana çıkacağını
düşünüyoruz.”

CUMHURIYET TARIHININ ILK SERAMIK ÜRETICISI
KALESERAMIK’TEN ATATÜRK’E SAYGI ESERI
Yenilikçi ürünleri ile sektöre öncülük eden Kaleseramik’in devrim niteliğindeki ürünü; dünyanın ilk,
Türkiye’nin tek, en ince, en büyük porselen seramik levhası Kalesinterflex. Kullanım alan çeşitliliğiyle
sektörde bir ilk olan Kalesinterflex, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünde çok değerli bir portreyi
ölümsüzleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Atatürk’ün portresini
120X360 santimetre boyutlarındaki Kalesinterflex’e bastıran Kaleseramik,
Ulu Önder’e olan minnet ve saygısını bir kez daha ortaya koydu.
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Seramik sektörü, ülkemizin gerek üretim
gerekse ihracat noktasında dünyada söz
sahibi olduğu az sayıdaki sektörden bir
tanesi. Türkiye’nin bugün dünya seramik
liginde en önemli oyuncular arasında yer
almasında ise, 1962 yılında ülkemizin
ilk seramik duvar karosu ihracatını
yapan Kaleseramik, büyük ve öncü bir
role sahip.
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İhracatın ülkemizde yeni yeni başladığı
bir dönemde Kale Grubu’nun Kurucusu
ve Onursal Başkanı merhum İbrahim
Bodur, kendi ürettiği ürünü yine kendi
girişimiyle dünya pazarlarına sunarak,
muazzam bir başarıya imza attı. O
günden bu yana seramik ihracatında ön
saflarda yer alan Kaleseramik, bugün
100’ü aşkın ülkeye yaptığı 100 milyon
doların üzerindeki ihracat rakamıyla
sektöre öncülük etmeye devam ediyor.
Kaleseramik’in ihracattaki en büyük
gücü ise, yine İbrahim Bodur’un
vizyonunun, cesaretinin bir örneği
olan inovatif ürünü Kalesinterflex
oluşturuyor. Aynı sektördeki

profesyonellerin bile imkânsız dediği,
devrim niteliğindeki Kalesinterflex,
dünyanın ilk, Türkiye’nin tek, en ince,
en büyük ve esnek porselen seramik
levhası olarak, bugün dünyanın en büyük
üreticisi Çin’e dahi ihraç ediliyor.
“Seramiğin kaderini değiştirdik”
Kaleseramik’in Çanakkale Çan ilçesinde
yer alan fabrikalarında çalışanları ile
29 Ekim’i kutlamak üzere bir araya
gelen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ
Akbaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği hedefle yola çıkan, değerli
büyüğümüz İbrahim Bodur, küresel
vizyonuyla, öngörüsüyle, eğitimiyle,
çalışkanlığıyla ve milletinden aldığı
güçle iş dünyasında çok büyük başarılara
imza attı. Tüm hayatı boyunca üretimin,
Türkiye’nin bir numaralı meselesi
olduğunu, bir ülkenin üretmeden,
sanayileşmeden, bir değer yaratmadan,
yalnız tüketmekle kalkınamayacağını
savundu. Kendisinden aldığımız
cesaretle bizim de hedefimiz her zaman
üretmek ve değer yaratmak oldu. Bu

anlayış sayesinde kendisinin 63 yıl önce
Anadolu’da toprağa ektiği tohum bugün
dallarıyla hem Türkiye hem de dünyanın
dört bir yanına uzanan bir çınara dönüştü.”
diye konuştu.
Atatürk’ün portresi 29 Ekim anısına
120X360 cm Kalesinterflex’e basıldı!
Akbaş bu özel günde; “İnsan, teknoloji ve
tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler
sayesinde Kalesinterflex, bugün
mutfaklarda tezgah, banyolarda mobilya,
yaşam alanlarında masa, TV ünitesi, duvar
tablosu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle
pek çok farklı alanda kullanılıyor. Biz de
Kaleseramik olarak; 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı anısına bu ürünümüzün üzerine
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün posterini bastırdık.
120x360 cm ebatlı portre ile hem
Atatürk’e olan minnet borcumuzu ödemek
hem de bugüne özel ölümsüz bir eser
bırakmak istedik.” diyerek Kaleseramik
çalışanlarI ile birlikte Kalesinterflex’ten
hazırlanan Atatürk portresinin yanında
hatıra fotoğrafı çektirdi.

ISO, MITSUBISHI ELECTRIC’IN MANISA FABRIKASININ
YÜKSEK KALITESINI ONAYLADI
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle dizayn edilen fabrikasında üretim
gerçekleştiren Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., ihracattaki başarılarının yanı
sıra iç piyasaya ve Manisa bölgesindeki istihdama da katkı sağlıyor. ISO standardına göre verilen bu
sertifika; yeni bir kalite yönetim sistemiyle planlı, kontrollü, ölçülebilir ve analiz edilebilir bir işletme
yaklaşımı benimsendiğini kanıtlıyor.
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve
üretimi için Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulan Mitsubishi Electric
Turkey Klima Sistemleri Üretim
A.Ş., ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi’ni aldı. Sertifika, şirket adına
şirketin başkanına takdim edildi.
ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi;
işletmelerin hedeflerini, prosedürlerini
ve planlarını belirlemelerini ve risk

analizi yapmalarını sağlayarak müşteri
odaklı ve disiplinli bir organizasyon
yaratmalarını sağlıyor.
Ev tipi klima alanında üretim üssü
Mitsubishi Electric Turkey Klima
Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi
Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima
fabrikası olma özelliğini taşıyor. Bu
yatırım, Mitsubishi Electric Corporation
için gelişme ve büyüme potansiyeline

inandığı Türkiye’yi ev tipi klima
alanında önemli bir üretim üssü haline
getiriyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi
4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle
tasarlanan dijital klima fabrikasında,
yüksek teknolojili çevreye dost ürünler
üretiliyor.
Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle
kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik
alan üzerinde yer alıyor.

GF HAKAN PLASTIK
EĞITIMLERE ONLINE DEVAM EDIYOR
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Firma içerisinde gerçekleştirdiği
eğitimler, müşteri ve bayileri buluşmaları
ile yoğun bir eğitim programına sahip
olan GF Hakan Plastik, Covid-19
sürecinde de aktif bir şekilde
eğitimlerini online olarak sürdürdü.
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GF Hakan Plastik, müşteri ihtiyaçlarını
doğru analiz etmek, doğru ürün
çözümleri sunabilmek adına müşteri
ile direkt iletişim halinde olan Satış
ve Satış Destek Ekiplerinin ürün
bilgilerini güncel tutmaya önem veriyor.
Bu kapsamda düzenlediği periyodik
eğitimleri, pandemi sürecinde online
platforma taşıdı. Satış ve Satış Destek
birimlerine bilgi tazelemesinin yanı
sıra özellikle yeni ürünler GF Silenta
Extreme, GF Aerator, GF Aquasystem
PP-RCT üzerinde yoğun bilgi
paylaşımları yapıldı.
Bayi eğitimlerini de online’a taşıyan
GF Hakan Plastik, 12 bayinin Satış,
Satış Destek, Satın Alma ve Sevkiyat

bölümleri ile biraraya gelerek hem yeni
ürünlerini tanıttı, hem de mevcut ürünler
üzerinden bilgi tazelemesi yaparak
sorulara yanıt verdi.
GF Hakan Plastik ayrıca sektör
profesyonellerine yönelik düzenlediği
Webinar ile “Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmeliğe
Uygun Çözümler”i konusunda bilgi
paylaşımda bulundu. GF Hakan Plastik
Ürün Müdürleri Alpay Cesur ve Dr.
Ozan Kovancı‘nın konuşmacı olduğu

Webinar’da, yangın yönetmeliğinin
yanı sıra formülasyonu ile Türkiye’de
sektöründe tek olma özelliğine sahip
GF Silenta Extreme ve GF Silenta FR
sistemleri üzerinde duruldu; gelen
sorular yanıtlandı.
Covid-19 sürecinin yoğun etkisi altında
geçirilen 2020 yılının ilk yarısını, aldığı
kararlarla güvenli bir şekilde yöneten
GF Hakan Plastik, önümüzdeki süreçte
de aynı titizlikle eğitim ve çalışmalarını
sürdürmeyi planlıyor.

NG KÜTAHYA SERAMIK HER YIL DOĞAYA
BIN 543 AĞAÇ HEDIYE ETTI
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30 yılı aşan üretim faaliyetleriyle NG Kütahya Seramik, tasarım ve üretimdeki üstün gücüne ek olarak,
başarılı Entegre Yönetim Sistemi ile enerji verimliliğini zirveye çıkardı. Üretiminde sağladığı yıllık
750 MW enerji tasarrufuyla yılda 1 milyon 600 bin kişinin harcadığı enerjiyi geri kazandı. Her yıl doğaya
4 bin 460 ton karbon salınımını engelleyerek bin 543 ağaç dikimine eşdeğer bir kazanım elde etti.
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Türkiye’nin seramik üretimine
gerçekleştirdiği inovatif çalışmalarla
önemli katkılar sağlayan NG Kütahya
Seramik, Kütahya’daki 7 fabrikasında
yer alan arıtma ve geri dönüşüm
sistemleri ile enerji verimliliği ve
tasarrufta sınırları aştı. 30 yılı aşkın
süredir seramik sektörüne yön veren
şirket, sahip olduğu geri dönüşümlü
ve verimlilik esaslı Entegre Yönetim
Sistemi ile seramiğin üretimdeki
yolculuğuna dair standartları yukarıya
taşıdı. Tüm kaynakların verimli bir
şekilde kullanılması çerçevesinde
gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, enerji
tasarrufunu da beraberinde getirdi.
En son teknolojiler üzerine inşa ettiği
Entegre Yönetim Sistemi kapsamında
gerçekleştirdiği geri dönüşüm faaliyetleri
ile enerji verimliliğini zirveye çıkardı.
Atık ısı geri kazanım sistemleriyle yıllık
8 milyon 337 bin 300 sm3 doğalgaz
tasarrufu sağladı. Geri kazanım
faaliyetleriyle yıllık 197 bin 750 m3’lük
atık suyu yeniden üretime dâhil etti. Her
yıl doğaya 4 bin 460 ton karbon salınımı
engellenerek 1543 ağaç dikimine eşdeğer
kazanım elde etti. Üretim tesislerinin
tamamında LED kullanılması ve
aydınlatma sistemlerinin otomasyona
yönlendirilmesiyle yıllık 750 MW
tasarruf sağladı. Bir başka ifadeyle yılda

1 milyon 600 bin kişinin enerjisini geri
kazandı.
Başarılı Entegre Yönetim Sistemi ile
ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,
belgelerine sahip olan, geri kazanım
faaliyetleriyle Sign Of The City AwardEn İyi Endüstriyel Yapı ödülüne iki defa
layık görülen NG Kütahya Seramik’in,
üretimde yaşam alanları ile doğal hayatı
gözeten yaklaşımının detayları ve
kazanımları şöyle:
Doğa dostu çevreci yaklaşım
◉ Isı geri kazanım projeleri ile
fırınlardan çıkan sıcak hava, kurutucu
olarak adlandırılan evalarda ve ortam
ısınmalarında kullanılarak enerji
tasarrufu sağlanıyor.
◉ ECO fırınlarla enerji sarfiyatı düşük
fırınlar kullanılarak enerji verimliliği
destekleniyor.
◉ Üretimde kullanılan oksijen yanmalı
frit fırınlar, doğa dostu ve çevreci bir
yapıya sahip.
◉ Yeni yatırımlarda enerji
performansını göz önünde bulunduruyor.
Satın alınacak ürünlerin enerji
performansı değerlendiriliyor ve satın
alma şartnamelerinde bu değerlendirme

bir gereklilik olarak yer alıyor.
◉ Ürün ve hizmetlerin taşınması,
sevkiyatı ve kullanımı sırasında yaşam
döngüsü aşamaları değerlendirilerek,
satın almalarda çevre dostu ürünler
tercih ediliyor.
◉ Tüm kaynakların verimli
şekilde kullanılmasını sağlamak
amacıyla geri dönüşüm sistemlerinin
kurulduğu fabrikalar, doğaya atık
madde bırakmama özelliğine sahip.
Fabrikalarda yer alan arıtma ve geri
dönüşüm sistemleri sayesinde yaşam
alanlarına ve doğal hayata zarar
verilmiyor. Üretim sırasında oluşan
atık sular arıtılıyor ve üretim işleminde
değirmenlerde değerlendiriliyor.
◉ Üretimde kullanılan suyun arıtılarak
tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi
sayesinde su tasarrufu sağlanıyor.
◉ Maksimum oranda gün ışığının
içeriye alınmasına uygun olarak
tasarlanan fabrikaların cephe ve
çatısındaki ışıklıklar, doğal bir
havalandırma sistemi görevi görüyor.
◉ Fabrikada gerçekleştirilen paketleme
işlemlerinde oluşan atıklar, geri
dönüştürülüyor.
◉ Düzenli sağlık muayeneleri, ortam
ölçümleri ve çalışma ortamında
iyileştirmeler yapılarak çalışanlar için en
uygun çalışma ortamı sağlanıyor.

Başak Bina ve Banyo Malzemeleri İnşaat Pazarlama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Cumhuriyet Mh. İsmet İnönü Cd. No:53 Kocaeli
T: 444 9460 - (0262) 658 8087
dbbanyo@dbbanyo.com
www.dbbanyo.com

ODE YALITIM 2023 YILINA KADAR
125 MILYON TL’LIK YATIRIM YAPACAK
Yalıtım sektöründe dünya markası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım, kuruluşunun
35’inci yılını kutluyor. Başta Ar-Ge, üretim ve ihracat olmak üzere her alanda hız kesmeden
yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “2023
yılına kadar Ar-Ge, dijital dönüşüm, operasyonel verimlilik ve üretim tesislerimizdeki kapasite artışı
için 125 milyon TL’lik yatırım hedefliyoruz. 2021 yılında Eskişehir üretim tesisimizde gerçekleştirmeyi
planlandığımız ilave yatırımla birlikte Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri
olma konumumuzu daha da güçlendireceğiz ve 150 kişiye daha istihdam olanağı sağlayacağız” dedi.
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Türkiye’de yalıtım sektörünün önde
gelen firmalarından ODE Yalıtım, 35
yaşında. Eskişehir ve Çorlu’daki beş
üretim tesisinde Ar-Ge’yi odağına
alarak dört binden fazla ürün üreten ve
bu ürünleri beş kıtada, 75’in üzerinde
ülkeye ihraç eden ODE Yalıtım’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,
şirketin gelecek hedeflerini açıkladı.
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Başta Ar-Ge, üretim ve ihracat
olmak üzere her alanda hız kesmeden
yatırımlarına devam ettiklerini anlatan
Orhan Turan, pandemi sürecinin
planlarını etkilemediğini belirterek,
“Biz kuruluşumuzdan itibaren ODE’nin
yolculuğunun uzun soluklu bir yolculuk
olduğuna inandık ve bu tip zorlu
dönemlerin bizi hedeflerimizden
uzaklaştırmaması yönünde planlama
yaptık. Bu sayede 2020 hedeflerimizi
de güncelleme ihtiyacı duymadık.
Yılsonu hedeflerimize ulaşmak için
çalışmalarımıza devam ederken aynı
zamanda yeni yatırım planlarımızı da
hayata geçiriyoruz. Çorlu’daki membran
tesislerimizin modernizasyon yatırımını
Mayıs ayında gerçekleştirdik. Kauçuk
üretiminde kapasitemizi artırırken aynı
zamanda bir test laboratuvarı kurduk
ve Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırdık.
Yine Mayıs ayı başında şirketimizin
dijital dönüşümü açısından çok önemli
bir yatırım yapıp ERP sistemimizi
yeniledik. Önümüzdeki yıl içinde de
Eskişehir’deki üretim kapasitemizi
geliştirmek için ilave yatırım yapmayı
planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte
yaklaşık 150 kişiye ilave istihdam
sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin
yalıtım sektöründeki en büyük
üreticileri arasındaki yerimizi daha da
güçlendireceğiz ve global marka olma
vizyonumuz adına çok önemli bir adım
daha atmış olacağız” dedi.
“2023 yılında ciromuzun yarısının
ihracattan gelmesini hedefliyoruz”
Yeni yatırım ile birlikte ihracata ağırlık
vereceklerini ve global şirketlerle
rekabet güçlerini daha da artıracaklarını
belirten Turan, “Ülkemizin adını

yalıtım alanında da dünyanın dört bir
yanında duyurmak istiyor, bu doğrultuda
ihracata yönelik çalışmalarımıza
ağırlık veriyoruz. İhracatta, Türkiye
yalıtım malzemeleri sektörünün 2019
şampiyonuyuz. İhracatımız içindeki
en önemli payı MENA (Orta Doğu
ve Kuzey Afrika), Doğu Avrupa, Batı
Avrupa ve CIS (Bağımsız Devletler
Topluluğu) bölgeleri oluşturuyor.
Bu bölgelerdeki pek çok prestijli
projenin yalıtımında ODE imzası var.
Önümüzdeki dönemde, özellikle Batı
Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında
daha da büyümeyi planlıyoruz. 2023
yılı hedeflerimizden biri de şu anda 350
milyon TL olan ciromuzu iki katına
çıkarmak. Ciromuz içinde ihracatın
payı 2019 yılında %40 iken 2023
yılında bu payı %50’ye ulaştırmak üzere
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye
konuştu.
“125 milyon TL’lik yeni yatırım
planlıyoruz”
Kapasite artışı, dijital dönüşüm ve Ar-Ge
için 2023 yılına kadar 125 milyon TL
yatırım planladıklarını söyleyen Orhan
Turan, “Küresel yolculuğumuzda en
önemli gücümüzü Ar-Ge çalışmalarımız
oluşturuyor. Özellikle son birkaç yıldır
tüm yatırım ve yapılanmamızı, yeni
yönetmeliklerin ses, ısı ve su yalıtımında
doğuracağı talep ile yeni ve mevcut
pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek
üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki
üç yıl içinde ciromuzun %2’sini Ar-Ge
ve dijitalleşmeye ayıracağız. Bunun
yanında her zaman değer yaratmayı
hedeflediğimiz müşteri deneyimini
daha ileriye taşımak adına operasyonel
mükemmellik konusuna ağırlık veriyor
ve projelerimizi hayata geçiriyoruz”
açıklamasında bulundu.
“Sürdürülebilir bir gelecek ve ekonomiye
katkı için bina yalıtımına odaklanmalıyız”
Pandemi ile birlikte bir kez daha
gündeme gelen küresel iklim
değişikliğinde yalıtımın önemine dikkat
çeken ODE Yalıtım Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan şunları söyledi:

Orhan Turan

“Koronavirüs ve benzeri salgınlar ile
iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan
afetler, geleceğin dünyasının değişmesi
gerektiğini güçlü bir şekilde bizlere
yeniden hatırlattı. Bu konuda hepimize
düşen görevler var. Yalıtım, doğası
gereği gelecek nesillere sürdürülebilir
bir yaşam alanı bırakmakta son derece
büyük bir öneme sahip ve iklim
değişikliğiyle mücadelede atılması
gereken ilk adımlardan biri. Türkiye’de
yaklaşık 10 milyon civarında bina
var. Bu 10 milyon civarında binanın
%80’inde yalıtım yok. Bu binaların
yalıtımlarının yapılmasıyla hem
geleceğimizi koruyabilir hem de dışa
bağımlı enerji tüketimimizi azaltabilir,
toplam enerji faturasını %50 oranında
aşağıya çekebilir ve ekonomimize
yılda yaklaşık 10 milyar dolar katkı
ile cari açığın düşürülmesine destek
sağlayabiliriz. Biz de ODE Yalıtım
olarak tüm üretimimizi sürdürülebilirliği
odağımıza alarak gerçekleştiriyor,
yalıtım bilincinin gelişmesi için
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2016
yılında sektörün ilk Kurumsal Sosyal
Sorumluluk raporunu yayımlayarak
bu alanda sektörümüze örnek teşkil
ettik. Bu yıl yayımladığımız ikinci
raporumuzla da çalışmalarımızı şeffaf
bir şekilde ortaya koymaya devam ettik.
Bununla birlikte pandemi dönemimde
yayımladığımız çeşitli katalog, yayın ve
kitapları sektör ile paylaşarak yalıtım
sektörüne değer katmayı sürdürdük. Bu
çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de
devam edeceğiz.”

SEREL SERAMIK FABRIKASI “TSE COVID-19
GÜVENLI ÜRETIM BELGESI” SAHIBI OLDU
SEREL, Manisa’da bulunan Seramik Fabrikası ile “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya
hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
iştiraklerince yapılan denetlemeler sonucu belgeyi almaya layık görülen SEREL, Ege Bölgesi ve kendi
sektörü içerisinde bu belgeye sahip ilk kuruluş oldu.

HABERLER / TİMDER Dergisi 105.Sayı, Ekim-Aralık 2020

2015 yılında gümüş iyon kullanarak
tüm vitrifiye ürünlerini kir tutmayan
teknolojilerle buluşturan SEREL,
Manisa’da bulunan SEREL Seramik
Fabrikası ile kendi sektöründe ve Ege
Bölgesinde bir ilk olarak “TSE Covid-19
Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak
kazandı. Belge, Elginkan Topluluğu’nun
İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen’e
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede ve TSE Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin
tarafından takdim edildi. Takdim
törenine Sanayi, Teknoloji Bakanlığı
İl Müdürlüğü Temsilcileri, TSE Ege
Bölgesi Yöneticileri ile Elginkan
Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeleri de
katılım gösterdi.
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Bakan Büyükdede: Çalışanların sağlığı
kırmızı çizgimiz
Takdim töreninde konuşan Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede, 30 yılı aşkın süredir seramik
gereçleri üretimi yapan SEREL’in, aynı
zamanda çevreye saygılı üretim yaptığını
ifade ederek “Serel, sektörünün değerli
bir markası. Bu değeri de insan ve çevre
dostu ürünler üreterek, değerli ve sınırlı
kaynakları boşa harcamadan su ve enerji
tasarrufu sağlayarak gerçekleştiriyor.
Salgın ortamında güvenilir ve hijyenik
üretim standartlarına uygunluğun
belgelendirilmesi için enstitümüze
başvuran Serel Seramik Fabrikası’nı
kılavuzumuza göre denetledik. Bu
kapsamda; Matel Hammadde San. ve
Tic. ve A.Ş. Serel Seramik Fabrikası
“Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”
almaya hak kazandı. Sektöründe ilk TSE
Çift Yıldız belgesini alan kuruluşumuza
güvenli üretim belgemiz hayırlı uğurlu
olsun.” dedi.
TSE standartlarında sağlık ve ekonomik
denge esası
TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Adem Şahin de konuşmacı olarak
katıldığı törende TSE “Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
Kılavuzu” ile standartizasyon modelinin
nasıl geliştirildiği ile ilgili bilgi verdi.
Covid-19 öncesinde bu tip salgın
dönemlerine ilişkin hijyen ve yönetim
sistemleri standartında 30 civarı

belgenin halihazırda mevcut olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Adem Şahin, Sanayi ve
Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın
pandemi dönemi başladığında kendilerini
bir araya getirerek güvenli üretimi
temin edebilecek bir belgelendirme
modeli oluşturulmasıyla ilgili talimatta
bulunduğu bilgisini verdi. Şahin,
“Bakanımız Varank’ın talimatı üzerine
Dünya Sağlık Örgütünün, Sağlık
Bakanlığımız altında kurulan Bilim
Kurulunun bu konuya ilişiklin kararlarını,
sanayi tesislerimizde kurumsallaşmış
uygulamaları ve çalışanlarımız açısından
sendikaların taleplerini dikkate alarak
bir belgelendirme modeli oluşturduk. Bu
modeli sanayi tesisleri için gıda ve gıda
dışı olmak üzere ikili bir ayrımla tesis
ettik.” dedi.
SEREL, ebedi müessese olma misyonunu
koruyor
Elginkan Topluluğu İcra Meclisi
Başkanı Gaye Akçen, törende yaptığı
açılış konuşmasında SEREL markasıyla
“seramik sağlık gereçleri üretiminde ürün
ve hizmet alanında lider dünya markası
ve ebedi müessese olmak” vizyonu ile
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
2015 yılında vitrifiye sektöründe gümüş
iyon teknolojisi kullanarak tüm vitrifiye
ürünlerini fiyat farkı gözetmeksizin
sırladıklarını ifade eden Gaye Akçen,
hijyenik yüzeyli seramik sağlık gereçleri
döneminin SEREL ile başladığının altını
çizdi.

Hijyen, su tasarrufu ve ekosürdürülebilirlik birinci planda
Sağlık ve hijyen konularında farkındalık
yaratan ürünler ve operasyonel süreçlerle
geçmişten bu yana vitrifiye pazarını
farklı yönde etkileyen SEREL’in,
Covid-19 sürecinde de insanı ve doğayı
önceleyen yaklaşımını koruduğunu
belirten Akçen, süreç boyunca Türk
Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
belirlediği tüm prosedürü eksiksiz olarak
yerine getirdiklerini belirtti.
Gaye Akçen, “Dünya olarak hijyen
temelinde güncellenen bir yeni normali
deneyimledik, deneyimlemeye devam
ediyoruz. Bu deneyimin -içerdiği
olumsuz tabloların yanında- toplumlara,
bireylere, sektörlere ve işletmelere
unutulmuş pek çok değeri hatırlattığının
inancı içerisindeyim: “İnsan ve
sürdürülebilir bir çevre” esası. Elginkan
Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren
tüm işletmelerimiz adına rahatlıkla
söyleyebilirim ki varlık gösterdiğimiz
tüm zamanlarda güvenilir ve hijyenik
üretim anlayışımızdan asla ödün
vermeyeceğiz. Çalışanlarımızın,
ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin
kısacası tüm paydaşlarımızın ve hizmet
verdiğimiz müşterilerimizin sağlığını
gözeten üretim anlayışımızı koruyacağız.
Adil, dürüst ve gelişime dayalı çalışma
prensibimizle bu köklü değerleri gelecek
kuşaklara devretmeyi bir sorumluluk
olarak kabul ediyoruz.” dedi.

Termo Teknik Türkiye
Ticari Genel Müdürü Emin Kasan

TERMO TEKNIK’TEN
YENI ÜRETIM HATTI YATIRIMI
Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen ısı sistemleri tedarikçilerinden birisi olan Termo Teknik,
Covid-19 Pandemisinin dünyayı ve Türkiye’yi olumsuz yönde etkilediği ortamda yeni üretim hattı
yatırımına başladı.
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Çorlu’da, Dünyanın en büyük panel
radyatör fabrikasına sahip olan Termo
Teknik yeni hat yatırımına başladı. Yeni
hattın 2021 yılı başında tamamlanması
bekleniyor. Robot teknolojisinin de
kullanılacağı yeni üretim hattı ile, Termo
Teknik ‘in yıllık 4.5 milyon adet olan
radyatör üretim kapasitesi 5.1 milyona
çıkacak.
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Termo Teknik Türkiye Ticari Genel
Müdürü Emin Kasan, yeni hat ile sadece
kapasite artırımı sağlanmayacağını,
aynı zamanda üretime esneklik
kazandırılacağını söyledi. Termo
Teknik’in standart radyatörlerinin yanı
sıra yeni tipte, farklı bağlantı olanakları
tanıyacak radyatörlerinin de bu hatta,
ileri teknoloji ve yüksek otomasyonla
üretileceğini belirten Kasan şunları
söyledi:
Kapasite, verimlilik ve kalite artacak
“Termo Teknik, uluslararası ısıtma devi
SRG’nin 1999’dan beri Türkiye’deki
iştirakidir. Türkiye’de Avrupa Birliği
standartlarını aşan kalitede üretim ve
50’den fazla ülkeye yüksek miktarda
radyatör ihracatı yapıyoruz. 2020
yılında Çorlu’daki fabrikamızda üretim
verimliliğine odaklandık. Yaptığımız
yeni hat yatırımı ile hem kapasiteyi, hem
verimliliği, hem de kaliteyi artıracağız.
Ülkemize güveniyoruz
Dünyayı etkisi altına alan, ticaret

hacimlerini düşüren Covid-19 Pandemisi
döneminde yatırıma devam ederek,
markamıza ve ülkemize olan güvenimizi
bir kez daha gösteriyoruz.

gerçekleştiren iş ortaklarımız ile de en
üst düzeyde iletişimi sürdürüyoruz ve
bayilerimize desteğe devam ediyoruz”
dedi.

Termo Teknik gibi köklü, finansal açıdan
güçlü kuruluşlara ekonomik daralma
dönemlerinde düşen görevler var. Biz
de, sağlık ve iş güvenliği açısından her
türlü önlemi alarak, üretime istihdama
ve yatırıma devam ediyoruz ve bu
şekilde görevlerimizi yerine getirmeye
çalışıyoruz.”

500’ün üzerinde satış noktası
Termo Teknik, Türkiye’nin tamamında,
200’ün üzerinde bayi ve 500’ün üzerinde
satış noktası ile tüketiciye ulaşıyor.
Bayileri ile iletişime üst düzeyde
önem veren Termo Teknik’in satış
yönetmenleri ve şirket üst yöneticileri
aileden görülen iş ortakları ile yakın
temas halinde çalışıyor. Böyle bir
iletişim ve ticaret prensibi, güvenli ve
sağlam bir büyümenin temel taşı olarak
görülüyor.

Kalite belgeleri
Termo Teknik’in en önemli değerleri
iş güvenliği ve kalite. İki alana yatırım
yapan şirketin TSE’nin yanısıra: BS, ISO
9001:2008 akreditasyonu; uluslararası
radyatör standardı olan EN442 ve DIN,
BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI
ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığı
açısından en önemli belge olan OHSAS
18001 belgeleri de bulunuyor.
Ürünler
Termo Teknik’in , panel radyatörün
yanı sıra İngiltere’de 110 yıllık tecrübe
ve 6 Sigma ile üretilen LOGIC Premix
Yoğuşmalı Kombi ile İngiltere iş
dünyasının en prestijli ödülü “The
Queen’s Award” sahibi duvar tipi
yoğuşmalı kazan EVOMAX’ı ve yer
tipi yoğuşmalı kazan IMAX Türk
tüketicisine sunduğunu hatırlatan Kasan,
“Ürünlerimizin satış, montaj ve tamirini

Uzun vadeli hedef
Termo Teknik Türkiye Ticari Genel
Müdürü Emin Kasan, Termo Teknik
üstün teknoloji ile yeni ürünler
geliştirmeye, üretmeye, yatırıma ve
ihraç etmeye ;ısıtma sitemleri pazarında
dünyanın önde gelen markalarının
seçkin ürünlerini Türkiye’ye sunmaya,
iş ortaklarının her zaman yanında
olmaya ve son kullanıcılara etkili hizmet
vermeye devam edeceğini söyledi.
Kasan, uzun vadeli hedefi ise, “Türk
tüketicisini, Avrupa ve Amerika dahil
dünyanın dört bir yanında kullanılan
Termo Teknik panel radyatörlerin
uluslararası standartlara sahip kalitesine
alıştırmak” olarak özetledi.

YURT DIŞINDA KENDINI GELIŞTIRMEK ISTEYEN
YENI GIRIŞIMCILERE TÜRKIYE IMSAD’DAN DESTEK
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Genç Girişimciler için Erasmus’ programında aracı kurum
olan Türkiye İMSAD, yurt dışında bilgi ve tecrübe kazanmak isteyen yeni girişimcilere destek olmak
için harekete geçti. Sektördeki yeni girişimcilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini
belirten Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Bu programa katılan girişimciler, seçtikleri Avrupa
ülkesindeki mentorun yanında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma
ve Avrupa’da yeni pazarları tanıma imkânı buluyor.” dedi.
Türkiye İMSAD, Avrupa genelinde yeni
girişimciler ile tecrübeli girişimciler
arasında sınır ötesi değişim imkânı
sağlayan ‘Genç Girişimciler için
Erasmus’ programına, sektördeki
girişimcilerin yararlanması için aracı
kurum olarak dahil oldu.
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Genç girişimciler daha istekli
Programa katılan girişimcilerin, yurt
dışında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı
sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma
ve Avrupa’da yeni pazarları tanıma
imkânı bulduğunu vurgulayan Türkiye
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun
Küçükoğlu, “Bu program sayesinde
hem yeni girişimciler hem de mentorluk
yapan tecrübeli girişimciler birbirlerinin
yenilikçi bakış açılarından yararlanıyor.
Sektörümüzdeki girişimcilerimiz
yeni fikirleri iş modeline dönüştürme
konusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki
meslektaşlarından daha aktif ve istekli.
Mevcut destekler belki Avrupa’ya göre
daha az ama Türkiye’de girişimcilik
ruhu Avrupa’ya göre çok daha iyi
durumda” diye konuştu.
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Tayfun Küçükoğlu, genç girişimcileri
desteklemeyi hedeflediklerini belirterek
şunları söyledi: “Ülkemizin gelişimi
açısından girişimciliğin önemi fevkalade
büyük. Ülkemiz insanının girişimcilik
niyetinin üst seviyede olmasına rağmen,
girişimlerin başarı oranı, seviyesi ve
sürdürülebilirliği de mutlaka gelişmeli.
Türkiye İMSAD olarak, büyük gelişim
potansiyeli olan ülkemizin, her alanda
sıçramalı ilerlemeler yakalayacağına
inanıyoruz. Amacımız, girişimcilik
niyeti, planı olan vatandaşlarımıza kritik
destek sağlamak ve ülkemizin gelişimine
olan katkılarını yükseltmektir.”
Yeni girişimci, sorularının cevaplarını
yerinde alıyor
Sınır ötesi bir değişim programı olan
“Genç Girişimciler için Erasmus”
programı kapsamında bir iş fikri olan
kişiler, start-up’lar ve yeni kurulan mikro
ve küçük işletmeler destekleniyor. ‘Genç
Girişimciler için Erasmus’ programında
süreç şöyle işliyor: Kendini geliştirmek
isteyen veya uzman olduğu alanda

yeni bir fikri olan girişimci, iş planı ile
online sistem üzerinden başvurusunu
yapıyor, yine online sistem üzerinden
benzer konuda bu işi daha önce yapan
bir başka bir girişimci ile kendisine
mentorluk yapması için eşleşiyor.
Böylece mentorunun işletme yönetimini,
çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl
çözdüğünü yerinde görme imkânı
buluyor. Kendisinin de gelecekte işini
kurduğunda yaşayabileceği sorunların
çözümlerini ilk elden tecrübe etmiş
oluyor. Ayrıca işletme yönetimini bizzat
deneyimliyor, merak ettiği sorularının
cevaplarını alıyor. Avrupa Birliği’ne
üye tüm ülkelerde mentor desteği alarak
uzmanlığını güçlendirmek, geliştirmek
isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 1 ila
6 ay kalabiliyor.
Konaklanan ülkedeki masrafların bir
kısmı Avrupa Komisyonu tarafından
karşılanıyor
Türkiye’den yeni girişimcilerin bu
programda yer alması için aracı
kurum olan Türkiye İMSAD, sürecin
en başından itibaren katılımcılara yol
gösteriyor. Başvurunun hazırlanmasına
destek oluyor ve girişimciyi online
sisteme dahil ediyor. Sisteme
Türkiye’den katılan girişimciye
konaklayacağı ülkedeki masraflarının
bir kısmını karşılamak üzere Avrupa
Komisyonunun belirlediği tutarlarda
destek ödemesi yapılıyor.
Programdan ülkemizdeki hem yeni hem
de tecrübeli girişimciler faydalanabiliyor
Türkiye İMSAD, ortağı olduğu SEE
SMART SME’s (South Eastern European
coalition to cultivate SMART SMEs in
Europe) Konsorsiyumu dahilinde sadece
Türkiye’den yeni girişimcilere değil,
aynı zamanda doğrudan Türkiye’deki
tecrübeli girişimcilerin mentorluğunu
almak isteyen yabancı yeni girişimcilere
de destek oluyor. Ülkemizde bu sistem
dahilinde mentorluk yapmak isteyen

Tayfun Küçükoğlu

tecrübeli girişimciler de bu programa
başvurarak hedefledikleri pazarlar
hakkında gereken bilgileri, o pazarla
ilgili detayları ilk elden öğrenmiş oluyor.
Programa kimler katılabiliyor?
Girişimciler için Avrupa Değişim
Programı’na, kendi işlerini kurmayı
planlayanlar ya da son 3 yılda bir
iş kuranlar katılabiliyor. Uygun bir
iş planına dayanarak bir iş kurmayı
planlayanlar ve 3 yıldan az süredir
girişimci olarak bir şirket işletenler
projeye rahatlıkla başvurabiliyor. Sektör
ile ilgili bir sınırlama olmayan bu
programa katılım için 18 yaşından büyük
olmak yeterli.
Ev sahibi girişimciler ise bilgi ve
deneyimini Avrupa ülkelerinden yeni
bir girişimci ile paylaşmaya, mentor
olarak hareket etmeye hazırsa, programa
katılım için başvurabiliyor.
Her iki tarafın da hedef pazarlarını, iş
ortaklarını ve farklı iş yapma yollarını
keşfedebildiği, sorunların çözümlerini
daha karşılaşmadan tecrübe edebildiği
bir kazan-kazan modeli olan bu
programa katılmak için info@imsad.org
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

YTONG AKADEMI
ONLINE EĞITIM VE SEMINERLERLE SÜRÜYOR
Türk Ytong, üniversitelerde düzenlediği tanıtım seminerlerini ve Mimarlık Bölümü öğrencilerine
yönelik verdiği Gazbeton Dersleri’ni pandemi önlemleri kapsamında online olarak sürdürüyor.
Kuruluşundan bu yana topluma ve
sektöre sürdürülebilir değer katmaya,
bilgiyi paylaşarak yaygınlaştırmaya
odaklanan Türk Ytong’un eğitim
çalışmaları, Ytong Akademi çatısında
devam ediyor. Sektör profesyonellerine
ve mühendis, mimar adaylarına yönelik
birçok eğitim ve bilgilendirme çalışması
yürüten Türk Ytong, Üniversite-Sanayi
iş birliği kapsamında ürün ve uygulama
semineri ve seçmeli Gazbeton Dersleri
düzenliyor.
Gazbeton Dersleri online oldu
Ytong Akademi çatısı altında
üniversitelerde devam eden Gazbeton
Dersleri, bu yıl pandemi önlemleri
kapsamında online olarak başladı. Yıldız
Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde uzaktan
eğitim şeklinde başlayan dersler 14 hafta
sürecek.
Teori ve pratiği birleştiriyor
Dünyada son yüzyılda geliştirilen
en yararlı yapı malzemelerinden biri
olan gazbetonun mimar adaylarına
tüm yönleriyle aktarıldığı derslerde,
malzemenin mimari tasarım ve
uygulama alanlarıyla ilişkisi, ısı
yalıtımı ve enerji verimliliği, yangın ve
deprem emniyeti, çevreyle uyum gibi
özellikleri ele alınıyor. Son yıllarda
yapı sektöründeki önemli dijitalleşme

adımlarından olan BIM-Yapı Bilgi
Modellemesi uygulamalarını da
içeren dersler, Mak. Y. Müh. Nuri
Ertokat öncülüğünde Türk Ytong
teknik uzmanlarının katılımıyla
yürütülüyor. Sektörden deneyimli
mühendis ve mimarların da katılarak
kendi pratiklerine uygun konularda
katkı sağladığı dersler, öğrencilerin
uzmanlaşmasına destek oluyor. Teori ve
pratiğin bir arada sunulduğu Gazbeton

Dersleri’ne 11 yılda bin 300’ün üzerinde
mimar adayı katıldı.
Seminerler de online
Gazbeton Dersleri’nin yanı sıra Türk
Ytong’un üniversitelerde düzenlediği
eğitim ve tanıtım seminerleri de uzaktan
eğitim şeklinde devam ediyor. Eğitim
iş birlikleri için www.ytongakademi.
com adresinden iletişime geçilerek bilgi
alınabilir.
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VitrA VE ARTEMA, TSE’DEN COVID-19 GÜVENLI
ÜRETIM TESISI BELGESI ALDI
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Ürünlerini insan sağlığını düşünerek
tasarlayan VitrA ve armatür sektörünün
lideri Artema, Türk Standartları
Enstitüsü’nden (TSE) tam not aldı.
Suyun kullanıldığı alanlarda ve
yüzeylerde maksimum hijyen sağlamak
üzere uzun yıllardır ürün ve teknoloji
geliştiren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.
ve VitrA Karo A.Ş.’nin toplam 5 üretim
tesisi, TSE denetimlerini başarıyla
tamamladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
liderliğinde TSE tarafından yayınlanan
kılavuzdaki kriterlerin yerine getirildiği

Bozüyük ve Tuzla’daki seramik sağlık gereçleri, karo, armatür, mobilya ve küvet
tesisleri, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Tesisi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

3-4
ADIM

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.

DIJITALLEŞME ÇAĞINA GIRIŞ VE
KAPITALIZM SONRASI
KÜRESEL SIFIRLAMA
“BÜYÜK SIFIRLAMANIN HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA
EDECEĞİ GELECEKLE REKABET EDEBİLMEK AÇISINDAN
İNOVASYON VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, BUNDAN
BÖYLE PİYASALARDAKİ OYUNCULARIN KURUMSAL
STRATEJİSİNİ YÖNLENDİREBİLEN EN ÖNEMLİ
YAPI TAŞLARI OLACAKTIR.”
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12 Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya
çıkan ve yüzbinlerce insanın hayatını
kaybettiği salgın nedeniyle Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yapılan açıklama
sonrasında 11 Mart 2020’de pandemi
ilan edildi. Pandemi ilanı sonrasında,
içinde yaşadığımız kapitalist ekonomik
sistem adeta Covid-19 eliyle yeni bir
dijital dünya kurgusuna geçmiş oldu.
Böylelikle hayatımızın her alanında tüm
iş dallarını ve yaşamımızı etkileyecek
olan küresel değişimler dönemine de
girmiş olduk.
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3 Haziran 2020’de Davos Ekonomi
Forumu (Davos-WEF) resmi sitesinden
dünya ekonomisinde yeni bir dönemi
başlatacak ve kapitalizm sonrası
dönemin yol haritasını belirleyecek olan
bir açıklama yapıldı. Davos’un Yönetim
Kurulu Başkanı Klaus Schwap, 2021
Davos toplantılarının ana temasını,
“Great Reset” yani büyük yeniden
başlama olarak belirlediklerini tüm
dünyaya ilan etti. 21. yüzyılda dünyanın
yeni yönetim şeklini belirleyecek olan bu
açıklama, aslında insanoğlunun bugüne
kadarki toplam küresel birikimlerini
bir anda sıfırlayarak yeni bir çağın
başlangıcını işaret etmiş oluyordu. Buna
göre; Covid-19 sonrası ortaya çıkan
küresel sıfırlama ile oluşacak yeni dijital
dünya düzeninin en önemli özelliği,
korona virüsün oluşturacağı tahribatı
hesaplayarak insanlığın gündemine
yeni normal yaşam tarzını getirmesi ve
bu gerçeğin küresel anlamda da kabul
görmüş olmasıdır.
Büyük reset ile geçilmek istenen
yeni dünya sisteminde; sosyolojiyi,
davranışları, yaşam tarzını, aile şeklini,
iletişim biçimini, iş yapış şeklini,
yönetim şeklini alt üst eden, insanlığın
ortak aklında ve akıl mirasında
gerçekleştirilmek istenen bir büyük
sıfırlama kararlılığı yatmaktadır.
Bu yazının amacı, gelinen bu süreci
anlamaya ve insanlığın ortak aklında

küresel bir sıfırlamaya giden sürecin
aşamalarını bilimsel kanıtlar ve
neden sonuç ilişkileriyle açıklamaya
çalışmaktır. Özellikle 1980’lerden
itibaren gelişen finansal imkânlarla
birlikte gelir düzeyi artan tüketicilerin
giderek büyük bir tüketim toplumu
oluşturmaları ve bu tüketim toplumunda
bireylerin kimliklerini tükettikleri
markalarla ifade etmeye çalışmaları,
bugün yaşadığımız kaotik ortamı
hazırlayan ön koşullar olmuştur.
Bunun sonucu olarak da nüfus artışı,
iklim değişikliği, çevresel sorunlar,
doğal kaynakların tükenmesi, işsizlik
ve finansal krizler insanlığın karşı
karşıya kaldığı başlıca sorunlar
olmuştur. İşte dünya böylesine hızlı
ve sıkıntılı bir değişim sürecinden
geçerken, makroekonomik durum
değişmiş, bu da bireylerin ve toplumsal
ilişkilerin değişmesine ve yeniden
yapılandırılmasına neden olmuştur.
Günümüzde yeni dalga bilgi
ekonomisinin beraberinde getirdiği
blockchain teknolojisiyle birlikte,
bugüne kadar sanayi devrimi, elektriğin
bulunuşu ve otomasyonun meydana
getirdiği mekanik dünya, yerini dijital
teknolojilere bırakmıştır. İnternet, akıllı
telefonlar, artırılmış gerçeklik, giyilebilir
teknolojiler, kod yazımı, sosyal medya,
sanal pazarlar, kripto paralar, robotik
teknolojiler küresel düzlemde dünya
nüfusunun davranış biçimlerini ciddi
biçimde etkilemiştir. Blockchain tabanlı
bu yeni dünya sistemi, yeni ekonomik,
ticaret, finansal ve para sisteminin
oluşturulmak istendiği kapitalizm
sonrası dünya düzenini tanımlamaktadır.
Şu hâlde; konvansiyonel medyanın
zayıflaması, gelişen yeni dijital
teknolojiler, güçlenen birey, iş, toplum
ve siyaset dünyasını stratejik değişime
zorlamıştır.
Küresel krize neden olan beklenmedik
pandemi sürecinde dijital yeni
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dünya düzeninin gerektirdiği oyunu
kurallarına göre oynayan kurumlar için
yaşanan dönüşüm her zamankinden
daha fazla fırsat yaratsa da küresel
sıfırlama döneminin üstesinden
gelebilmek için “dijitalleşmiş” bir
düşünce yapısına ihtiyaç olduğu
unutulmamalıdır. Kazanmanın sürekli
yeniden şekillendirme gerektirdiği,
uydulaşmanın hâkim olduğu bir
çağda, kurumların dijital dünyanın
bir parçası oldukları gerçeğini kabul
ederek koronavirüs dönemine adapte
olmaları gerekmektedir. Bir başka
ifadeyle; biyolojik virütik bir salgınla
başlayan yeni dijital dünya düzenine
geçiş; endüstri sınırlarını kaldırmış,
bugüne kadar kabul görmüş yönetim
uygulamalarının çoğunu yıkmış ve
pazarlama biliminde bilinen klasik
büyüme modellerini uygulanamaz hale
getirmiştir.
Dünyada her şeyin blockchain tabanlı
bir sistemle birbirine bağlı olacağını
düşünecek olursak, TİMDER üyesi
inşaat malzemeleri satıcıları açısından
dijitalleşme endeksi yüksek işletmeler;
dijitalleşmeyi kurumun ana hedeflerine
başarılı bir şekilde entegre edebilen
organizasyonlar olacaktır. Covid-19’la
birlikte geleceğin kapitalizm sonrası
dijital yönetim yaklaşımı, küresel
sıfırlamanın ardından sistematik bir
şekilde yöneticilerin hem mevcut
durumla hangi şartlarda başa
çıkabileceklerini hem de gelecekte
dijital liderliğe giden yolu nasıl
hazırlayabileceklerini anlatmaktadır.
Bu düşüncelerin ışığında; büyük
sıfırlamanın her şeyi yeniden inşa
edeceği gelecekle rekabet edebilmek
açısından inovasyon ve dijital dönüşüm,
bundan böyle piyasalardaki oyuncuların
kurumsal stratejisini yönlendirebilen en
önemli yapı taşları olacaktır.

KORONAVIRÜS DÖNEMINDE
KURUMLARDA BELIRSIZLIK,
ÇALIŞANLARDA
MUTSUZLUK ARTIYOR

Bir kurumda yönetici veya işyeri sahibi
iseniz, çalışanlarınızın mutluluğu ve
refahı üzerinde doğrudan bir etkiye
sahipsiniz demektir. Çalışanlarınızın
yüksek performansla çalışabilmesi,
doğru kararlar verebilmesi, stres ve
sıkıntılarını yönetebilmesi ve kendilerini
geleceğe hazırlayabilmeleri için zihinsel
sağlıklarına ve mutluluklarına öncelik
vermelisiniz.
Bir başlangıç noktası olarak, koronavirüs
döneminde çalışanlardaki stresin ortak
nedenlerini analiz etmelisiniz:
◉ Ben ya da ailemden biri hastalık
kaparsa ne yaparım?
◉ Maaşımı almaya devam edebilecek
miyim?
◉ Maddi sıkıntılar yaşayacak mıyım?
◉ Aileme bakabilecek miyim?
◉ İşimi kaybeder miyim?
◉ Gelecekte beni ve ailemi neler
bekliyor?
Koronavirüsün çalışanların zihinsel
sağlığı ve mutluluğu üzerindeki etkisini
değerlendirmek, risk faktörlerini

azaltmak, koruyucu faktörleri ise
arttırmak gerekiyor. Yaşadığımız
sıkıntılı dönemde çalışan refahı ve
mutluluğu için adım adım yapılacakları
ise şöyle sıralayabiliriz;
1) Değerlendirme yapın
Nereden başlayacağınızı belirleyin.
Koronavirüs salgınının gidişatına göre
zamanla durum değiştikçe acil veya uzun
vadeli planlarınızı revize etmelisiniz.
Yapılan planlar sürekli olarak gözden
geçirilmeli ve değişen koşullara
göre güncellenmelidir. İlk amacınız
çalışanların kendini güvende hissetmesi
için gerekli desteği teşvik etmektir. Bu
nedenle ilk olarak çalışanlarınızın neye
ihtiyacı olduğunu sorarak işe başlayın.
Çalışanın kendisinde veya ailesinde bir
rahatsızlık var mı, ihtiyaçları neler ve
siz onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Kurumlarının kendilerini düşündüğünü
hisseden çalışanlar, kendilerini güvende
hissedeceklerdir.
2) Planlayın
Salgın bir hastalıkla savaşıyoruz
ama hayat hızla devam ediyor.
Mevcut koşullar altında hedeflerinize
ulaşmanın en iyi yolu nedir? Bu planı
tek başınıza yapmayın, tavsiye almak
için çalışanlarınızla, yöneticilerle veya
güvendiğiniz meslektaşlarınızla mutlaka
konuşun. Bu süreçte hepimiz yaşarken
öğrenmek zorundayız. Kimin planlara
dahil olması gerektiği, hangi kaynaklara
ihtiyaç duyacağınız ve sürekli katılımı
nasıl sağlayacağınızı düşünün. İlk
planlamanız ekibinizle nasıl sürekli
iletişim kurabileceğinize odaklanmaktır.
Zamanla neye ihtiyaç duyulur ve hangi
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konularda yardım almalısınız? Hükümet
kaynaklarından etkin yararlanıyor
musunuz? Meslek kuruluşlarının ve
endüstri derneklerinin tavsiyelerini
mutlaka inceleyin.
3) Ilk adımı atın
Vakit kaybetmeden harekete geçin.
Mesajlarınızın açık olduğundan ve
herkesin kurumda neler olduğunu
anladığından emin olun. Kilit
yöneticileri ve çalışanları etkinlikleri
desteklemek için sürece dahil edin.
Çalışanların, henüz bir planınız veya
çözümünüz olmadığını ancak bunun
üzerinde çalıştığınızı bilmelerini
sağlamak bile bir eylemdir, unutmayın!
4) Gözden geçirme
Planınızı ve ilerlemenizi sürekli
gözden geçirin. Neler işe yaradı, neler
geliştirilebilir ve sonra ne olabilir? Bire
bir görüşmelerde ve ekip toplantılarında
tartışmalar yoluyla konulara giriş
yapın. İlk anlatan siz değil, çalışanlar
olsun. Bu davranış daha sonra yeniden
değerlendirmeye, gelecek planlara ve
diğer eylemlere yol açacaktır.

“ÇALIŞANLARINIZIN YÜKSEK PERFORMANSLA
ÇALIŞABILMESI, DOĞRU KARARLAR VEREBILMESI, STRES
VE SIKINTILARINI YÖNETEBILMESI VE KENDILERINI
GELECEĞE HAZIRLAYABILMELERI IÇIN ZIHINSEL
SAĞLIKLARINA VE MUTLULUKLARINA ÖNCELIK
VERMELISINIZ.”
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Hayatımızı meşgul etmeye devam eden
koronavirüs salgını, kişilerin özel ve iş
hayatlarında kaygıya kapılmalarına ve
strese girmelerine neden oluyor. Kişiler
bir yandan sağlıkları ile ilgili tedirginlik
yaşarken diğer yandan değişen çalışma
modelleriyle birlikte azalan maddi
imkânlar sebebiyle kaygılanıyor.
Dolayısıyla koronavirüs döneminde
kurumlarda belirsizlik, çalışanlarda ise
mutsuzluk artıyor.
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TÜKETIM ENDÜSTRISI
HER GÜN
YENI BIR SEBEP YARATIYOR
Aslında her şey ne kadar da masum
başlamıştı. Sonbahar aylarında toplanan
hasattan sonra çiftçilerin doğaya ve
yaratıcıya olan müteşekkirliğin bir
ifadesiydi o gün. Bütün kültürlerde aynı
dönemlerde belli günler şenlikler yapılsa
da en çok bilineni ve hindi yenilerek
kutlananı ABD’deki Şükran Günü’ydü.
Ama nasıl olduysa oldu, son yıllarda
tam bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.
Sadece Thanksgiving Günü ile de sınırlı
kalmadı, Noel’e kadar olan dönemin
tamamı perakendecilerin birbirleri ile
rekabet ettikleri bir sürece dönüştü.
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Büyük markalar ve perakendeciler
tarafından kışkırtılan halk önce
perakendecilerin kapılarına yığıldı,
elektronik alışveriş yaygınlaştıktan
sonra da server’ları kilitledi. Peki
önce Amerikalıların sonra da bütün
dünyanın yokluktan çıkmış ya da savaş
çıkacakmış gibi bir alışveriş çılgınlığına
tutulup mağazaları yağmalamasının
sebebi neydi?
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Noel öncesi dönemde herkes
sevdiklerine hediye alıp Noel gecesi
verdiği için Avrupa’da ta 13. yüzyıldan
beri Noel Pazarları geleneği var. Her yıl
Avrupa’da 450 milyona yakın insan 100
büyük şehir ve 2.500 kasabada kurulan
Noel Pazarları’na gidiyor ve 4 milyar
€ civarında alışveriş yapıyor. “Noel’de
kime ne hediye alsam?” telaşı daha
ağustos ayında başlıyor. 1 Ekim’den
itibaren Noel hediyelikleri vitrinleri
süslüyor. ABD’de 2.Dünya Savaşı’ndan
sonra organize perakendeciler bu
pazara el attılar çünkü ülkede kişisel
harcamaların ¼’ü Noel Dönemi’nde
yapılıyor. Mücevher gibi bazı ürün
gruplarında aylık satışlar %170
oranında artıyor. ABD’de hala Noel
sebebiyle 2 milyar civarında tebrik
kartı gönderiliyor, evlerde süslemek
için 20 milyon adet civarında çam ağacı
kesiliyor. Ekim - Aralık ayları arasındaki
dönem perakendeciler tarafından
“Golden Quarter” (Altın Çeyrek)
olarak anılıyor. Sears geleneksel olarak
1933 yılından bu yana Eylül ayında
insanlar Noel hediyelerini seçsinler
diye Sears Wish Book adı altında bir
hediye kataloğu yayınlıyor. Bankalar
“Christmas Club” adı verilen özel
Noel hesapları açıyor. Mudiler yılboyu
para biriktirip ancak Noel öncesinde
çekebiliyor.

Şükran Günü aslında Hristiyanlar
için aile fertleri ile birlikte akşam
yemeği yenen tek günlük bir tatil
günü. Tarihi değişken, her yıl Kasım
ayının son Perşembe gününe denk
geliyor, ABD, Kanada, Karayip
Adaları ve Liberya’da kutlanıyor.
Kısaca Thanksgiving diye bilinen bu
gün, 24 Aralık’ta kutlanan Noel’den
önceki son tatil günü olduğu için
günümüzden 40-50 yıl öncesine kadar
Noel’de sevdiklerine hediyeler vermek
isteyen insanların, Noel alışverişine
çıkma imkanı bulabildikleri gün olarak
biliniyordu. Fakat o gün insanlar
genellikle Şükran Günü yemeğinin
telaşı ile uğraştıkları için ertesi günü
olan Cuma günü de izin alarak işe
gitmemeye başladılar ve alışverişleri
için Şükran Gününün ertesindeki
Cuma’yı ve hafta sonunu kullanmaya
başladılar. 1939 yılında dönemin ABD
Başkanı Franklin Roosevelt, bazı
yıllar 5 tane Perşembe olan kasım
aylarında alışverişe zaman kalmadığı
için Şükran Günü’nün ülke genelinde
“Kasım’ın son Perşembesi” değil de,
“Kasım’ın 4. Perşembesi” kutlanmasına
yönelik bir yasa çıkarttı. Bu sebeple
Şükran Günü “Thanksgiving” diye
değil de “Franksgiving” (Franklin’nin
Bağışladığı) Gün olarak da anılmaya
başlandı. Başta ABD’nin ünlü mağaza
zinciri Macy’s olmak üzere birçok
perakendeci, bu cuma günü eğlenceli
sokak gösterileri ve geçit törenleri
organize etmeye başladılar ve adeta
alışveriş çılgınlığının fitilini ateşlediler.
Noel öncesi indirimli satışların başladığı
ve perakende satışların zirveye ulaştığı
bugün için bir ilginç isim uyduruldu ve
bu gün “Black Friday” olarak anılmaya
başlandı.
“Black Friday” yani “Kara Cuma”
kavramının aslında ne Şükran Günü
ile ne de bu alışveriş çılgınlığı ile hiç
alakası yoktu. Bu terim ilk kez 24 Eylül
1869 tarihinde yaşanan ve yüzbinlerce
insanın iflası ile sonuçlanan ekonomik
çöküş günü için kullanılmaktaydı.
Terim ilk kez 1951 yılında herkesin
hasta olduğunu iddia ederek izin
aldığı Şükran Günü sonrasındaki
Cuma Günü için kullanıldı. Yani
ülke hastalardan dolayı “karalar
bağlıyordu”. Kimilerine göre de “Kara”
kelimesi alışverişe çıkan insanların
yolları tıkayarak büyük eziyetlere
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yol açmalarından kaynaklanıyordu.
Daha sonraları “Kara” terimi için bir
açıklama daha ortaya çıktı: Muhasebe
kayıtlarında zarar rakamları kırmızı, kâr
rakamları ise siyah kalemle yazılıyordu.
Perakendeciler Şükran Günü’nden sonra
başlayan satışlarla yıl içerisinde ilk kez
kâra geçebildikleri için o Cuma günü
“Kara Cuma” olmuştu. Hatta “Black
Friday” deyimini ABD’de iç savaş öncesi
zenci kölelerin Şükran Günü’nün hemen
ertesinde satışa çıkartılma geleneğine
bağlayanlar da var. Her halükarda
olumsuz anlamlar içeren bu terim
yerine “Big Friday” gibi kavramlar
önerilmiş olsa da kabul görmedi ve
bugün de kulanılmaya devam ediyor.
Kara Cuma kimi eyaletlerde resmi tatil
günü ilan edilmiş durumda, edilmediği
eyaletlerde de şirketler tatil ediyorlar.
Kara Cuma’larda yaklaşık 100 milyon
Amerikalı’nın mağazalara hücum ettiği
tahmin ediliyor. Ayrıca “hangi ürün,
nerede kaç paraya satılacak?” diye haber
yapan özel Black Friday web siteleri
mevcut. Belli ürünler “Doorcrasher”,
“Doorbuster”, ya da “Doorsmasher”
(Kapıkıran, kapıyıkan, kapısöken) gibi
isimlerle çok ucuz fiyatlarla ilan ediliyor
ki, müşteriler kapılara yığılsın. İlk gelen
müşteriler, stoklarla sınırlı bedava boya
kalemi veya boyama defteri gibi ürünleri
de talan edebiliyor.
Kara Cuma günü ilan edilen
indirimlerden dolayı mağazalarında
büyük bir yığılmanın yaşandığını gören
perakendeciler hem yığılmayı azaltmak
hem de cirolarını arttırmak için önce
mağazaların açılış saatini sabahın ilk
saatlerine, sonra da gece yarısına çekerek
alışveriş süresini uzatmaya başladılar.

Kara Cuma satışları ile tatmin olmayan
perakendeciler 2005 yılında yeni bir
cin fikirlilik yaptılar ve Kara Cuma’dan
sonraki ilk Pazartesi gününü de “Cyber
Monday” yani “Siber Pazartesi” ilan
ettiler ve yine özel indirimler sunmaya
başladılar. Neymiş efendim, klavye
başından kalkamadığı için Kara
Cuma’dan yararlanamayan çalışanlar
böylece indirimli alışveriş etme
olanağını bulacaklarmış. Bu yeni özel
gün de o kadar başarılı oldu ki, Siber
Pazartesi’deki alışverişler, Kara Cuma’yı
sollamaya başladı. Sonra bununla
da yetinmeyen sektör, 2010 yılında
Aralık ayının ilk Cumartesi gününü
de “Small Business Saturday” (Küçük
İşletmeler Cumartesisi) ilan etti. Tabii
ya organize perakendeciler büyük kârlar
elde ederken yerel küçük işletmeleri
ve restoranları düşünmemek olur mu?
American Express, kredi kartı onları da
unutmadı ve alışveriş için yeni bir fırsat
daha yarattı.
Müşterilerden gelen “Daha başka
iskonto yok mu? Biz Noel için daha da
alışveriş etmek istiyoruz” baskılarına
dayanamayan perakendeciler bunun
üzerine Aralık ayının ikinci Pazartesi
gününü de “Green Monday” yani “Yeşil
Pazartesi” ilan ettiler. Bu “yeşil”in
çevrecilikle hiçbir alakası yok. Burada
kast edilen yeşil renkli dolarların
tutumlu harcanması. Kargo ücreti
alınmayan internet alışverişlerinin
daha fazla harcamaya yönlendirdiğini
keşfeden elektronik ticaret siteleri
Noel’e 10 gün kala bir de “Free Shipping
Day” kutlanmasını uygun gördüler.
15 Aralık’ta verilen siparişler, Noel
Akşamı’ndan önce elinizde olması
garantisi ile kargo ücreti alınmadan

kapınıza teslim ediliyor. “Oh tam bitti”
derken bu sefer de 24 Aralık akşamı
ve 25 Aralık günü kutlanan Noel’den
önceki son Cumartesi gününün “Panic
Saturday” olduğu anlaşıldı, yani “Panik
Cumartesisi”. “Last Minute Shopper”
adı verilen son dakika alışverişçileri için
eldeki stokları eritmeyi amaçlayan bir
iskonto fırsatı daha. Noel Günü büyük
mağazaların açılması Avrupa’da birçok
ülkede ve ABD’de hemen hemen bütün
eyaletlerde yasak olduğu için o gün ne
yazık ki alışveriş etmek pek mümkün
değil. Ama üzülmeyin, Noel’in hemen
ertesi yani 26 Aralık “Boxing Day”. Yani
Kutu Açma günü. 26 Aralık’a neden bu
ismin verildiği ile ilgili birçok yorum
mevcut. Galiba Noel günü efendilerine
hizmet eden hizmetçiler Noel’i ancak
ertesi gün kutlamaya ve efendilerinin
verdikleri hediyeleri açmaya ancak
o gün fırsat bulabildikleri için bu
isim verilmiş. Boxing Day geleneksel
olarak beğenilmeyen hediyelerin
mağazalara geri götürülüp iade edildiği
ya da hediye çeki veya alışveriş kuponu
şeklindeki hediyelerin mağazalarda
değerlendirildiği gün. E, kendi ayakları
ile tıpış tıpış mağazaya giren müşterileri
geri çevirmek olmaz. Özel iskontolar ile
tekrar satışları arttırmak mümkün.
Bu alışveriş çılgınlığını eleştirenler
de yok değil. Tüketimin körüklenmesi
en önemli eleştiri konusu. Noel
öncesi dönem; “Hyper Consumerism”
(Aşırı Tüketim) olarak tanımlanıyor,
“Shopping Orgy” (Alışveriş Orgazmı)
diye dalga geçiliyor. İndirimli fiyatlar ise
“Half of the Double” yani “İki Katının
Yarısı” olarak eleştiriliyor. 1968 yılında
Ellie Clark’ın başlattığı “Buy Nothing
Christmas” (Hiçbir Şey Almamaca
Noeli) hareketi, 1992’den beri Adbusters
Dergisi tarafından desteklenen “Black
Friday Buy Nothing Day” (Kara
Cuma’da Alışveriş Etmeme Günü)
olarak kutlanmaya devam ediyor. Bu
arada özellikle Kara Cuma’da yaşanan
kargaşalarda 2006 yılından bugüne
12 kişi öldü. 117 kişi de ciddi şekilde
yaralandı. İlk “Kara Cuma Şehidi”,
2013 yılında Long Island’daki WalMart
mağazasında ezilerek ölen bir çalışan
oldu.
Ayrıca alınan hediyelere harcanan para
da bir başka büyük sorun. Hediyeyi satın

alıp sevdiğine veren kişinin ödediği
ücret ile hediyeyi alan kişinin o ürünü
almak için vermeyi kabul edebileceği
fiyat arasındaki farka “Deadweight
Loss” (Ölü Ağırlık Kayıbı) adı veriliyor
ve bunun ekonomiye getirdiği yükün
her yıl 4 milyar $ civarında olduğu
tahmin ediliyor. Bu arada hediye edilen
ama alan tarafından beğenilmeyen
ürünler için kullanılan deyim de “White
Elephant yani Beyaz Fil. Atsan atılmaz,
satsan satılmaz. Yok yok satılır çünkü
yapılan araştırmalara göre insanlar
Noel’de aldıkları hediyelerin yarısını
ya 2. el olarak satıyor ya mağazalarda
değiştiriyor ya da tekrar ambalaj
kağıdına sarıp başkalarına hediye ediyor.
“Beyaz Filler” en çok parfüm, kozmetik,
giysi ve süs eşyalarından çıkıyor.
Noel döneminde alışveriş histerisine
tutulanların psikolojide “Shopping
Addiction” (Alışveriş Takıntısı),
“Pathological Shopping” (Marazi ya da
Anlamsız Alışveriş) ve “Compulsive
Spending” (Takıntılı Harcama) diye
adlandırılan rahatsızlıklara sahip
oldukları tespit edilmiş durumda.
Uzmanlar tedavi edilmezse tehlikeli
sonuçları olabileceğinden bahsediyor.
Örneğin geçtiğimiz yıllarda alışverişe
gidemeyen bir kadının eşini ve
çocuklarını öldürüp intihar etmesi bu
takıntıya bağlanıyor. Erkekler daha çok
spor malzemeleri ve elektronik eşyalara
hayır diyemezken, kadınların kozmetik
giyim ve mücevher gibi ürünlerde ihtiyaç
dışı alışveriş yaptıkları belirlenmiş.
Noel Dönemi “Duyusal Pazarlama”
aktiviteleri için biçilmiş kaftan. Noel
şarkıları, tarçınlı kurabiye kokuları, renk
renk lambalarla yapılan ışıklandırmalar
ve çeşit çeşit atıştırmalıklar tüketicileri
baştan çıkarmak için birebir. Uzmanlar
ödemelerin kredi kartı ile yapılmasının
ve sergilenen ürünlerin ele alınıp
incelenmesinin alışveriş saplantısını
tetiklediğini tespit ettikleri için
mağazalarda kredi kartı ile ödemeler
özendiriliyor, müşterilerin ürünleri eline
alıp inceleyebilmesi için özel sergileme
yöntemleri geliştiriliyor.
Velhasılı perakende sektörü, yeni günler
icat edip, yeni yöntemler geliştirerek
Noel heyecanının ticarileşmesine katkıda
bulunuyor. Kasım ayında yeni özel
indirim günlerinde buluşmak üzere…
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Bu da yetmeyince indirimleri Şükran
Günü akşamı başlatmaya karar verdiler,
slogan da hazırdı: “Ailen ile Şükran
Günü yemeğini huzur içerisinde ye,
sonra da hemen çık gel alışverişe başla”.
Hatta sonradan saat 17:00’de satışa
başlayanlar bile oldu. Perakendeciler her
ne kadar Kara Cuma indirimli satışlarını
geriye çekseler de, izleyen hafta sonuna
doğru uzatmaya yanaşmıyorlar, çünkü
süreyi uzatırlarsa müşterilerin rehavete
kapılıp alışverişi ertelemesinden
ve onları diğer perakendecilere
kaptırmaktan korkuyorlar.
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ETKIN INSAN KAYNAĞI
PLANLAMASINDA
PERFORMANS YÖNETIMI
YAKLAŞIMI VE SISTEM TASARIMI
Artan rekabet ortamında işletmelerin
rekabette üstünlük sağlaması
adına, ürün ve hizmetlere yönelik
uygulanabilir, esnek ve müşteri odaklı
çözümler sunmaları beklenmektedir.
İşletmelerin müşteri beklentilerini
karşılamada üreteceği çözümler
teknoloji, hammadde, fiziksel kaynak
gibi yatırımları beraberinde getirse
de bu çözümlerin insan kaynağından
bağımsız olarak ortaya çıkması mümkün
değildir. Bu kapsamda işletmelerin en
önemli sermayelerinden biri olan insan
kaynağının, işletmelerin sürdürülebilir
rekabet avantajı sağlamasında stratejik
bir öneme sahip olduğunu kabul etmek
gerekmektedir. İnsan kaynağının
etkin yönetimi, işletme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve sürekli olarak
iyileştirilmesi açısından önemlidir.
Çalışanlar, işletmeleri temsil etmekte
ve işletmenin başarısı hakkında ipuçları
vermektedir.
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Başarılı bir işletme, sahip olduğu
çalışanları bir değer olarak görmeli ve
insan kaynağına yönelik sistematik bir
yönetim anlayışı benimsemelidir.
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İnsan kaynakları yönetimi; çalışanların
organizasyona dahil edilmesine yönelik
seçme ve yerleştirme işlemlerinden
başlayarak, işten ayrılmaya kadarki
tüm süreçte işletmenin sahip olduğu
insan kaynağını analiz etme,
planlama, geliştirme ve sürekli
iletişim faaliyetlerini yürütmeyi
kapsamaktadır. İnsan kaynağının
verimliliği bu faaliyetlerin en etkin
şekilde gerçekleştirilmesi ile doğrudan
ilişkilidir.

İnsan kaynakları yönetimi kapsamında;
seçme ve yerleştirme, özlük işleri,
oryantasyon, ücret yönetimi, performans
yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim ve
geliştirme başta olmak üzere birbiri
ile ilişkili çok sayıda fonksiyon
bulunmaktadır. İnsan kaynakları
yönetiminin en önemli ilgi alanlarından
biri de performans yönetimidir.
Performans yönetimi; işletmenin misyon
ve vizyonunu çalışan performansına
aktarmak ve doğru yönetsel kararlar
alabilmek için pozisyon bazlı ölçülebilir
performans kriterlerini belirlemek
suretiyle çalışan performansını izleyerek
sürekli gelişimini destekleme amacı
taşımaktadır.
Çalışanlarda iyileştirilmiş performans
oluşturmaya ve sürdürmeye yönelik
stratejik bir yaklaşım olarak ele alınan
performans yönetimi, işletmelerin
etkinliğinde önemli rol oynamaktadır.
Performans yönetimi, çalışanın işletme
içerisindeki motivasyonunu artırarak,
kendisi için belirlenen hedeflere ulaşma
konusunda daha hevesli olmasına katkı
sağlamaktadır.
Performans yönetiminin sistematik
bir şekilde sürdürülmesi yöneticilerin
de elini kuvvetlendirmektedir.
Rolleri tanımlamak, bireysel güçlü ve
zayıf yönleri anlamak, geri bildirim
sağlamak, müdahaleleri tetiklemek ve
olumlu davranışları ödüllendirmek için
yöneticilerin çalışanlarına etkili bir
şekilde liderlik etmelerinde, tasarlanmış
bir sistemin olmaması çeşitli zorluklara
neden olmaktadır.

“BAŞARILI BIR IŞLETME, SAHIP
OLDUĞU ÇALIŞANLARI BIR
DEĞER OLARAK GÖRMELI VE
INSAN KAYNAĞINA YÖNELIK
SISTEMATIK BIR YÖNETIM ANLAYIŞI
BENIMSEMELIDIR.”

SAİT SAĞLAM

Endüstri Yüksek Mühendisi
Yönetim Danışmanı
ssaglam@organikik.com

Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi
güçlendirmek, geri bildirimler ile
çalışanın sürekli gelişimine katkı
sağlamak ve işletmenin hedefleri ile
çalışan hedeflerini bütünleştirmek
performans yönetiminin işletmeye
sağladığı faydalar arasında yer
almaktadır.
Başarılı işletmeler çalışan performansını,
tek bir boyutta değil diğer insan
kaynakları yönetimi fonksiyonları
ile bir bütün olarak ele almaktadır.
Performans yönetimi; eğitim ve gelişim,
kariyer yönetimi, iş gücü planlama, işe
alım başta olmak üzere ilişkili olduğu
tüm fonksiyonların çıktılarından
faydalanmakta ve/veya girdilerine temel
oluşturmaktadır.

Işletme Analizi

Iyileştirme

Sistem Tasarımı

Uygulama

Planlama

Performans yönetiminin sistematik
bir şekilde planlanması, uygulanması
ve sürdürülmesi için bir yönetim
sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi
önemlidir. Çalışan performansının
izlenmesi, geri bildirimlerin yapılması,
performansın değerlendirilmesi ve

“TUTARLI, YAPICI GERI BILDIRIME DAYALI,
IYI TANIMLANMIŞ BIR PERFORMANS YÖNETIMI
SÜRECI, IŞLETMELERIN DÜNYA STANDARTLARINDA
ÇALIŞAN YETENEKLERINI KORUMASINA VE
GELIŞTIRMESINE YARDIMCI OLMAKTADIR.”

Performans yönetim sisteminin başarılı
şekilde planlanması, tasarlanması ve
sürdürülmesi için öncelikle işletmenin
bu alandaki ihtiyaçlarının doğru
şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
İşletmenin temel ihtiyaçlarına yönelik
çalışandan nelerin beklendiği analiz
aşamasında tespit edilmektedir. Bu
kapsamda öncelikli olarak işletmenin
misyon, vizyon ve temel amaçlarının,
temel faaliyetlerinin, görev tanımları
ve sorumluklarının analiz edilmesi
önemlidir. Analiz sonuçlarına
göre işletmenin çalışanları nerede
konumlandırdığı, onlardan hangi
hedefleri gerçekleştirmelerini beklediği,
çalışanların hangi yetkinliklere
sahip olması gerektiği gibi konular
netleştirilmektedir.
Analiz aşamasında ortaya çıkan
beklentilerin bir sistem çerçevesinde
uygulamaya alınması için öncelikle
sistemin tasarlanması gerekmektedir.
Sistem tasarımında en önemli adım
değerlendirme mekanizmasının
oluşturulmasıdır. Değerlendirme
yöntemleri işletmeler arasında farklılık
gösterse de performans yönetiminde
genellikle hedef ve yetkinlik bazlı
değerlendirmeyi kapsayan uygulamalar
kullanılmaktadır. Pozisyonlar seviyesine
indirgenmiş hedefler ve pozisyondan
beklenen faaliyetleri gerçekleştirmek
için gerekli yetkinlikler değerlendirme
kriterleri olarak belirlenmektedir.
Sistem tasarımı sırasında performans
değerlendirme kapsamına alınan
pozisyonlar, kullanılan form ve araçlar,
sistemin uygulanmasından sorumlu
aktörler ve rolleri, değerlendirme
periyotları ve çıktıların niteliği net
şekilde belirlenmektedir. Sistemin
uygulamaya dönük tüm detaylar ile
ele alınarak tasarlanması, uygulama
sırasında beklenmedik durumların
ortaya çıkma olasılığını düşürmektedir.

Performans yönetim sisteminin
kavramsal olarak tasarlanmasından
sonra uygulamaya dönük planlaması
yapılmaktadır. Planlama, yönetici
ve çalışanların programları dikkate
alınarak genellikle insan kaynakları
birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Tasarım aşamasında belirlenen
periyotlara sadık kalarak oluşturulan
planların uygulanabilir nitelikte olması
önemlidir.
Performans yönetim sisteminde
değerlendirme faaliyeti plana
uygun şekilde belirli bir zamanda
programlanmış olsa da değerlendirme
süreklilik arz eden bir süreçtir.
Değerlendirmeye tabii çalışanlar,
kendilerinden beklenen yetkinlik ve
hedefler çerçevesinde yöneticileri
tarafından sürekli olarak izlenmektedir.
Yöneticilerin bu süreçteki rolü
kritiktir. Yöneticilerin, çalışanlarla
olumlu iletişimi ve gelişime açık
geri bildirimleri sayesinde çalışanın
işletmeye olan bağlılığının ve
performansını iyileştirmek için gerekli
motivasyonun artması beklenmektedir.
Sistemin uygulamaya alınması sırasında
ortaya çıkan beklenmedik durumlar,

sistemin planlanması ve tasarlanması
adımlarına birer girdi oluşturulacak
şekilde değerlendirilmektedir. Bu
sayede, öğrenilmiş dersler sistemin
sürekli iyileştirilmesi kapsamında
kullanılmaktadır. Sistemin sürekliliğinin
sağlanması, her aktörün kendi üzerine
düşen sorumlulukları doğru şekilde
gerçekleştirmesi ile ilişkilidir.
Tutarlı, yapıcı geri bildirime dayalı,
iyi tanımlanmış bir performans
yönetimi süreci, işletmelerin dünya
standartlarında çalışan yeteneklerini
korumasına ve geliştirmesine yardımcı
olmaktadır. Hedef belirleme ile birlikte
sık geri bildirim, çalışanların değerli
olduklarını bilmelerini sağlamakta ve
bu da bağlılıklarını ve performanslarını
artırmaktadır.
İnsan kaynağının bir değer olarak ele
alındığı günümüzde, çalışanları elde
tutmak ve onların sürekli gelişimine
katkı sağlamak adına işletmelerin bahsi
geçen adımlar çerçevesinde mevcut
performans yönetim sistemlerini bir
bütün olarak gözden geçirmeleri;
performans yönetim sistemi bulunmayan
işletmelerin ise yukarıdaki adımları
uygulamaya almaları önerilmektedir.

“YÖNETICILERIN, ÇALIŞANLARLA
OLUMLU ILETIŞIMI VE GELIŞIME
AÇIK GERI BILDIRIMLERI SAYESINDE
ÇALIŞANIN IŞLETMEYE OLAN
BAĞLILIĞININ VE PERFORMANSINI
IYILEŞTIRMEK IÇIN GEREKLI
MOTIVASYONUN ARTMASI
BEKLENMEKTEDIR.”
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iyileştirilmesi faaliyetlerini kapsayan
performans yönetimi bir sistem olarak
ele alındığında, sistemin girdilerinin,
süreçlerinin ve çıktılarının net şekilde
belirlenmiş olması gerekmektedir.
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ETKILI RAPOR VE
YAZIŞMA TEKNIKLERI (3)
Son iki sayıda ele aldığımız Etkili Rapor
ve Yazışma Teknikleri konusunun 3.
bölümüyle devam ediyoruz.
Raporlarda En Sık Kullanılan Noktalama
Işaretleri
Nokta: Cümleyi bitirirken, bazı
kısaltmalarda, sıra bildirmek için
kullanılan sayıların peşine, bir yazının
maddelerini gösteren rakam ve
harflerden sonra, tarihleri yazarken
gün, ay, yıl gösteren sayıları ayırmak
amacıyla kullanılır.
Virgül: Yazışmalarda başvurulan makam
isminin sonrasında, eş görevle sıralanan
kelime/kelime grupları arasına konulur.
Ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de
sonra da kullanılmaz.
Noktalı Virgül: Cümle içinde farklı türleri
ayrıştırmak için kullanılır. Kendisinden
önceki cümleyle ilgi kuran “ancak,
yalnız, fakat, çünkü, yoksa, lakin,
bundan dolayı” cümle bağlaçlarından
sonra konulur.
Iki Nokta: Kendisinden sonra örnek
verilecek ve açıklama yapılacak
cümlenin sonuna konulur.
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Bir raporda dikkat edilmesi gerekenler
◉ Konunun uzmanı olmak ve beklentiyi
kavramış olmak
◉ Kaynak araştırması yapmak ( yerli ve
yabancı )
◉ Eldeki malzemeleri etkili, vurucu ve
nitelikli olarak hazırlamak
◉ Basit, açık, net ve anlaşılabilir bir dil
kullanmak
◉ Objektif olmak, okuyuculara somut
veriler sunmak
◉ Raporu bir plan dahilinde hazırlamak
ve sunmak
◉ Varılan yargıyı belirtmek, öneri
sunmak ve ısrarcı olmamak
◉ En ekonomik uzunlukta olmak
◉ Gereksiz tekrar ve uzatmalardan
kaçınmak
◉ Yazılanlara denge ve öneme göre
yer vermek. Küçük iddiaları çok büyük
kanıtlarla açıklamaya kalkmamak
◉ Yerine göre sayısal veri kullanmak
◉ Departmanlar arası yaşanan
sorunlardan dolayı raporu
kişiselleştirmemek vb.

Tek imzalı yazıların sonunda:
Arz ederim.
Çift imzalı yazıların sonunda:
Arz ederiz.
Rica ederiz.
Sadece kurum adı yazıldığında:
Sunulur.
Duyurulur.
Arz olunur.

ALMILA DALKILIÇ

Yönetim & Kişisel Gelişim
Eğitmeni, Hitabet Koçu
almilad@gmail.com

Karşılıklılık Ilkesi
Arz ederim. <--> Arz ederim.
Arz ederiz. <--> Arz ederiz.
Rica ederiz. <--> Rica ederiz.
Sunulur. <--> Sunulur.
Duyurulur. <--> Duyurulur.
Arz olunur. <--> Arz olunur.
Rapor Okuyanların Sıkıntıları
◉ Rapordaki dil ve imla hataları
◉ Yazarın konuya çok geç girmesi
◉ Rapor sunumunun karmaşık olması
◉ Fikirlerin açık ve net şekilde
belirtilmemesi
◉ Raporun sonucunda ne istendiğinin
belirtilmemesi
◉ Sık sık tekrar yapılması
◉ Cümlelerin çok uzun olması
◉ Net çözüm önermemesi
Rapor Hazırlayanların Sıkıntıları
◉ Raporun hazırlanması için metnin ve
konunun son dakikalarda verilmesi
◉ Veri iletişiminde yetersiz kaynak
olması
◉ Çözüm önerilerine değer verilmemesi
◉ Raporların sıradan bir iş gibi
görülmesi
◉ Olumsuz çevre koşulları
◉ Okunmaması
Iyi bir rapor yazmayı engelleyen etmenler
nelerdir?

Bu yazımda size bir uygulama yaptırmak
istiyorum. Böylelikle kendinizi denemiş
olacaksınız, hoşunuza gideceğini
düşünüyorum.
Aşağıda yer alan kelimeleri en doğru
şekilde birleştirerek bir cümle oluşturun
lütfen:

Sorunun doğru cevabını, yazımızın
sonunda bulabilirsiniz.
Rapor Sunumu
Açılış = Kabul görmek
Giriş = İlgi çekmek
Gelişme = Ana mesaj
Özet = Önemli noktalar
Kapanış = Etki ve motivasyon
Raporda sihirli sayı 7 dir.
En fazla 7 ana başlık
Cümlelerde en fazla 7 kelime
Sunum slaytında en fazla 7 başlık

Cevap: İkna edici bir rapor sunumu, insanları konu hakkında yeni bir düşünce tarzına yöneltmeli, aktarılan bilgilere odaklanmasını sağlamalı, karar alma
anlayışlarını etkilememeli, harekete geçirmek için doğal ve mantıksal verileri yaratıcı fikirlerle birlikte sunmalıdır.
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Tırnak Işareti: Kitapların, yazıların
isimleri ve başlıkları tırnak içine alınır.
Başka bir kişiden ya da yazıdan olduğu
gibi aktarılan sözlerde de kullanılır.

Yazışmalarda;
Arz etmek fiilî;
ismin “i” halini alırsa talep etmek,
dilemek (Gereğini arz ederim)
ismin “e” halini alırsa sunmak anlamına
gelir. (Bilgilerinize arz ederim)

FORD FOCUS
TEST SÜRÜŞ İZLENİMLERİ
Ford Focus Sedan, kompakt sedan
sınıfının en önemli modellerinden biri,
başarılı satış rakamları da bu sınıfın
aranan modelleri arasında yer aldığını
kanıtlıyor.
Araca göz attığımız anda dinamik
bir karakteri olduğunu görebiliyoruz,
yeni tasarım anlayışı bu şekilde ortaya
çıkarılmış. SUV modellerinde daha
yumuşak geçişli hatları kullanan
Ford markası, bu araçta da kısmen
bir benzerini uygulayarak atletik
görünümden ödün vermemiş. Bütününe
baktığımız zamansa atletik görünümü
törpüleyen detayları barındırmaması
tasarımını beğenilir kılıyor.
Yaşam alanı söz konusu olduğunda
en çok merak ettiğimiz konu elbette
genişlik oluyor. Ford Focus Sedan,
genişlik arayan ve kompakt sedan
almayı planlayanlar için oldukça iddialı
bir yaşam alanı sunuyor. Ön tarafta
sürücü ve yolcu arasındaki omuz
mesafesi oldukça iyi. Arka tarafta
da üç yetişkin rahatlıkla yolculuk
edebiliyor. Yaşam alanında kullanılan
malzemelerin kalitesi oldukça yüksek,
bu aracı takip edenler için bu oldukça
iyi bir özellik. Kullanım kolaylığı da

beğenimizi kazanan yanlarından bir
diğeri oldu. Elimizi uzattığımız anda
tüm kumanda elemanlarına sanki
bu aracı yıllardır kullanıyormuş gibi
ulaşabildik. Bu özelliği birçok kullanıcı
hala çok önemsiyor ve değer veriyor.
Araç, elektronik yardımcılarıyla şehir
kullanımında görüş kabiliyetinizin
yüksek olmasını sağlıyor. Orta
konsoldaki büyük dokunmatik ekranın
daha iyi görünmesi gerekir diye de
düşündük. Bunun yanında teknolojik
özellikleri yükselen gösterge panelinin
de kullanması gerekiyor.
Ford Focus Sedan, Türkiye’nin en
çok tercih edilen seçeneği olan dizel
otomatik kombinasyonuna sahip
ve bunu birkaç adım ileriye taşımış
durumda. Motor kaputunun altında
yatan 1.5 litrelik dizel motora 8 ileri
oranlı bir otomatik şanzıman eşlik
ediyor. Orta konsolda daire formlu
bir kumanda elemanı ile kontrol
edilen otomatik şanzıman, ekonomik
tüketim beklentisi için çok iyi sonuçlar
ortaya koyuyor. Bunun yanında
motorun gücünü eksik yaşamadan yola
aktarması konusunda da başarılı bir
çalışma karakterine sahip. 1.5 litrelik
Ford EcoBlue dizel motor 6 ileri
manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman
seçenekleriyle satın alınabiliyor. 120
beygir güç ve 300 Nm tork üreten motor
bu hacmin beklentilerini karşılıyor.

Açıklanan fabrika verilerine göre
0-100 km/s hızlanmasını 10.2 saniyede
gerçekleştirirken, son hızının 196 km/s
olduğu belirtiliyor.
Ford Focus’un dizel otomatik yakıt
tüketimi verileri oldukça makul.
Ortalama yakıt tüketimi için 4.3 litre
gibi bir sonuç açıklanıyor. Yaptığımız
test sırasında bizler 100 km karma
yol şartlarında 6.0 litrelik tüketim
sonucunu gördük. Gerçek yol şartları
için son derece başarılı diyebileceğimiz
bir sonuç. Yol tutuş özelliklerine
baktığımızda; Ford Focus Sedan’ın,
güvenlik konusunda ön planda olan ve
yenilenmesiyle birlikte güvenliğe verdiği
önemi artırarak devam ettiren bir model
olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik
güvenlik yardımcılarını uzun yıllar önce
kullanmaya başlayan Ford Focus Sedan
bu konuda öncü modellerden biri. Arka
arkaya yaptığımız bol virajlı performans
testlerinde ona güvendik ve bizleri
hiç yanıltmadı. Yola güven duyarak
çıkacağınız araçlar arasında yer alıyor.
Bunları yaparken konfordan da ödün
vermiyor. Süspansiyon sistemi darbe
emiş konusunda başarılı ve yaşam alanı
konforunu törpülemiyor. Dizel motorun
gürültüsü beklediğimizden biraz
daha fazla yaşam alanına yansırken,
genele baktığımız zaman sessizlik
oranının konfor için yeterli olduğunu
söyleyebiliriz.

OTO TEST / TİMDER Dergisi 105.Sayı, Ekim-Aralık 2020

Otomobil gazetecisi ve test pilotu Murat
Tosun, Ford Focus’u TİMDER Dergisi
okurları için değerlendirdi:
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TARIHIN VE MEDENIYETLERIN
BULUŞMA NOKTASI:
Benzersiz yapısıyla görenleri
hayran bırakan, ülkemizin turistik
değeri en yüksek yerlerinden biri
olan Kapadokya, bugüne kadar
onlarca uygarlığa ev sahipliği
yapmış, atmosferiyle büyüleyen
bir bölge. Dört mevsiminde de
ayrı güzelliklerin saklı olduğu
Kapadokya’ya bir kez gittiğinizde
farklı mevsimlerde nasıl
göründüğüne şahitlik etmek
için birçok kez tekrar gitmek
isteyeceksiniz.
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Kapadokya’ya ulaşım için
birçok farklı yöntem mevcut
ancak özel aracınızla gitmenizin
bölgede dolaşırken işinizi çok
kolaylaştıracağını özellikle belirtmek
isteriz. İstanbul’dan Kapadokya’ya
özel araçla yaklaşık 8 saatte
ulaşabilirsiniz. Eğer bu kadar yolu
arabayla gitmek istemezseniz
de uçak seyahatini tercih ederek
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Nevşehir veya Kayseri Havalimanı’na
inebilir ve havaalanından araç
kiralayabilirsiniz. Nevşehir
Havalimanı şehir merkezine 55
kilometre, Kayseri Havalimanı
Nevşehir şehir merkezine 75
kilometre mesafede bulunuyor. Araç
kiralamadan gezmek isteyenler de
havalimanından şehir merkezine
transfer şirketleri aracılığıyla
ulaşabiliyor.
Her bütçeye uygun konaklama
alternatifi mevcut
Kapadokya’da gezilecek yerler
Avanos, Çavuşin, Ürgüp, Göreme,
Uçhisar ve Ortahisar bölgeleri
üzerinde yoğunlaşıyor. Programınızı
yaparken Kapadokya için geniş bir
zaman ayırmanız bölgeyi hakkını
vererek gezmeniz açısından faydalı
olacaktır. Konaklamak için de
her bütçeye uygun bir alternatifin
mutlaka bulunduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle araçla gelenler için ulaşım
problemi yaşanmayacağından
saydığımız altı bölgenin tamamı da
tercih edilebilir olacaktır. Bölgenin
en popüler otelleri mağara tipi butik

oteller olduğu için bu tarz bir yerde
konaklamak istiyorsanız öncesinde
rezervasyon yaptırmanız faydalı
olacaktır.
Güneşin doğuşu ve batışına
şahitlik edin
Kapadokya’da yapılmadan
dönülmemesi gereken birçok aktivite
mevcut ve elbette akla gelen ilk
etkinlik de balon turu oluyor. Aynı
anda 100’ün üzerinde balonun
kalkmasıyla görsel bir şölene dönüşen
bu etkinlik yaklaşık 1 saat sürüyor ve
şehre yukarıdan bakmanın güzelliğini
sonuna kadar yaşatıyor. Sezonda
fiyatlar turistlerin yoğun ilgisi ve balon
maliyetlerinin fazla oluşu nedeniyle
yüksek olsa da sezon dışında azalan
taleple birlikte oldukça uygun
rakamlara uçulabiliyor. Eğer balon
turunu tercih etmek istemiyorsanız da
bir sabah güneş doğmadan kalkarak
balonların kalkış anını bir tepeden
izlemenizi muhakkak öneriyoruz. Bu
seyir için en uygun yerlerin başında
Güvercinlik Vadisi, Kızıl Çukur Vadisi,
Uçhisar Kalesi ve Aşıklar Tepesi
geliyor. Katlanır sandalyelerinizi ve
kahvaltılıklarınızı alarak bu görsel
şölenin tadını çıkarabilirsiniz.

Farklı medeniyetlere şahitlik edin
Eşine zor rastlanır yer altı şehirlerini
ziyaret etmek de Kapadokya
aktivitelerinin başında geliyor.
Sürekli akınlarla ve saldırılarla
karşılaşan Kapadokyalıların
kendilerini korumak için inşa
ettikleri bu yapılar zamanla
köprülerle birleştirilerek şehir
haline getirilmiş. Mevcut durumda
henüz 36’sı gün yüzüne çıkarılmış
olan şehirlerin toplam sayısının
100’ün üzerinde olduğu tahmin
ediliyor. Yüzyıllar önce yaşamış bir
uygarlığın izlerini görmek için bu
şehirleri mutlaka ziyaret etmenizi
tavsiye ediyoruz.

El hünerlerinizi sergileyin
Avanos, seramik atölyelerinin
yoğun olarak bulunduğu bir bölge
ve Kapadokya geziniz esnasında
yolunuz bu bölgeye düştüyse
toprağı hissetmek ve maharetinizle
ortaya bir ürün çıkarmanın hazzını
yaşamak için mutlaka atölyelerden
birini ziyaret etmelisiniz. Buraya
kadar gelmişken dünyanın en tuhaf
müzeleri arasında kendine yer
bulan Saç Müzesi’ni de görmenizi
öneririz, yaklaşık 16 bin saç
örneğinin yer aldığı bu müzeye siz
de saçınızı bırakabilirsiniz. Senede
iki kez yapılan çekilişlerden birinde
saçınızın çıkması durumunda
sizi misafir olarak davet ederek
1 haftalık Kapadokya tatilinizin
tamamını karşılıyorlar.
Kayaların oyulmasıyla inşa
edilen restaurantlarda akşam
yemeği yemek de bölgenin
popüler aktivitelerinden biri,
talep çok yoğun olduğu için
bu tarz bir restauranta gitmek
isterseniz mutlaka rezervasyon
yaptırmalısınız. Bölgenin öne çıkan
yemeklerinin başında Testi Kebabı
geliyor, sunumu ve lezzetiyle öne
çıkan kebabın yanında bölgenin

ün kazanmış bağlarından toplanan
yapraklarla hazırlanan yaprak sarmayı
da mutlaka denemelisiniz.
Kapadokya volkanik yapısı nedeniyle
çok verimli topraklara sahip, bu
topraklarda üretilen ürünlerin her biri
çok kıymetli. Bağcılığın yaygın oluşu
sayesinde bölgede şarap üretimi de ön
plana çıkıyor, son yıllarda butik şarap
üreticilerinin sayısının artmasıyla bölge
adını bir de şaraplarıyla duyurmayı
başardı. Eğer şarap tadımına ilgi
duyuyorsanız düzenlenen şarap tadım
etkinliklerine katılabilirsiniz. Hediye
alışverişi yapmak isteyenler için de
butik şarapçılardan alınacak lezzetler
iyi bir alternatif olacaktır.
Kapadokya’nın vadilerini başka bir
gözle keşfetmenin, farklı rotalar
çizebilmenin alternatif bir yolu olan
ATV Safari, yine deneyimlemeniz
gereken bir aktivite. Yağışsız bir havayı
tercih ettiğinizde çok daha keyifli ve
güvenli bir tur gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer ATV’ler yerine bölgeyi at sırtında
gezmek isterseniz de Atlı Safari
turlarını mutlaka incelemenizi öneririz.
Atlı Safari günlük ve birkaç günlük
turlardan oluşuyor, öncesinde bir
deneyiminiz yoksa günlük bir turla
başlangıç yapabilirsiniz, bu turlar
esnasında birçok ikonik yeri görme
şansınız olacak.
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Gün doğumunu balonların
yükselişiyle birlikte izlediniz, şimdi
sıra güneşi batırmakta. Güneşin
batışını izlemek için bölgedeki
en ideal adres ise Kızıl Çukur
Vadisi, yine sandalyelerinizi ve
atıştırmalıklarınızı alarak güneşin
usul usul batışını, bu esnada
meydana getirdiği güzellikleri
seyretmenin keyfine varabilirsiniz.
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MUTFAKLARA KELEBEK’IN
SOFT DOKUNUŞU
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Zarif ve modern tasarımlarıyla
evlerin kalbi mutfaklara konfor
ve kolaylık sunan Koleksiyon
Mutfak’ın Nomas koleksiyonu,
inovatif ve modern bir mutfak
sahibi olmak isteyenler için
tasarlandı.
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Koleksiyon, dolap içi kiler
mekanizması ve aydınlatma
özellikleriyle fark yaratıyor.
Günlük ihtiyaçlarınıza kolaylıkla
ulaşabilmeniz için yaşam
alanınıza fonksiyonellik katan
Nomas koleksiyonu, tasarımın
en yalın halini sunuyor.
Hayatınızı kolaylaştıran alanlar
yaratan koleksiyon; mekanizmalı
kiler sistemleri, iç çekmeceli
modülleri erzaklarınızı düzenli
tutarken, yemek pişirme ve
hazırlık aşamalarında istediğiniz
her şeye rahatça ulaşmanızı
sağlıyor. Yan kısımların şeffaf
oluşu sayesinde çekmecenin
açılmasına gerek duyulmadan
iç kısımda bulunan eşyalar
görülebiliyor.Bu özellikleri
ile rahat bir kullanım ve
saklama kolaylığı sunan
Nomas koleksiyonu, mutfakta
yemek yapmayı keyifli hale
dönüştürüyor.
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

KURAL

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

3

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.

10

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin.

14

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

ARTEMA‘DAN SUYUN AKIŞIYLA GELEN DUŞ KEYFI
Duş yapmanın kişiye özel bir deneyim olduğunu bilen
Artema, suyun akışına yön veren duş sistemleriyle, farklı
beğenilere hitap ediyor. Duş kolonu, duş başlığı ve el
duş takımlarında zengin seçenekler sunan Artema’nın
AquaMassage özellikli sistemleri, yoğun su akışıyla
masaj etkisi sunuyor ve gerginliği azaltıyor. AquaSoft akış
seçeneği ruhu arındırarak vücudu rahatlatırken, AquaSpray
canlandıran etkisiyle hızlı bir güne başlamak için ideal duş
keyfi yaratıyor.
AquaMassage ve AquaSoft özellikleri bir arada
kullanıldığında, rahatlatıcı ve arındırıcı bir sakinlik sunuyor.
AquaMassage ve AquaSpray özellikleri ise masajla ruhu
canlandırmanın keyfini getiriyor. Waterfall ise bir şelaleden
dökülen suyun doğallığını ve güçlü etkisini banyolara taşıyor.

AQUAMASSAGE
Gerginliğinizi azaltan,
vücudunuzu rahatlatan
masaj fonksiyonuyla
yoğun duş akışı.

AQUASOFT
Hem vücudunuzu hem de
ruhunuzu arındıran sakinliği
ile sizi rahatlatan duş akışı.

AQUASPRAY
Canlandıran
etkisiyle sabah hızlı
bir güne başlamak
için idaal duş akışı.
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WATERFALL
Bir şelaleden dökülen suyun
doğallığını ve güçlü etkisini
banyonuza taşıyan duş akışı.
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AQUAMASSAGE + AQUASOFT
Aquamassage duş akışının
rahatlatan masaj fonksiyonu
Aquasoft’un arındıran
sakinliği ile birleştiren duş
akışı.
AQUAMASSAGE + AQUASPRAY
Aquaspray duş akışının
canlandıran etkisini,
Aquamassage’ın masaj
fonksiyonuyla birleştiren su
akışı.

UZUN ÖMÜRLÜ VE TASARRUFLU
BAYMAK KOMBILER

Baymak Duotec
A sınıfı enerji verimliliği özelliğine
sahip bol tasarruflu Baymak Duotec ve
küçük boyutu ile her eve kolayca uyum
sağlayan Baymak Duotec Compact
kombiler, düşük yakıt sarfiyatı ile cep
yakmıyor, konfor ve yüksek performansı
bir araya getiriyor.
Baymak Duotec Compact tam
yoğuşmalı kombi; Premix teknolojisine
sahip yanma odası ile yüksek verim,
paslanmaz sarmal ana eşanjör ve
paslanmaz çelik plakalı kullanım
suyu eşanjörü ile uzun ömür, birbiriyle
modülasyonlu bir şekilde haberleşen gaz
valfi, değişken devirli fan ve frekans
konvertörlü sirkülasyon pompası ile
yüksek konfor, ısıtma ve kullanım suyu
devresinde donmaya karşı tam koruma,
arıza tespit sistemi ile güvenli kullanım
ve sessiz çalışma gibi önemli özellikleri
bir araya getiriyor. Duotec serisinin 24,
30, 33, 42, 45 kW olmak üzere 5 farklı
kapasite seçeneği bulunuyor.

Baymak kalitesinden cep yakmayan
kombi: Yeni Baymak ECO CT 20
Baymak tam yoğuşmalı kombi ailesinin
yeni üyesi Baymak ECO CT 20, 20 kW
ısıtma kapasitesiyle daha düşük ısıtma
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı.
Yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle
ECO CT 20 modeli ev ve iş yerleri
için yüksek tasarruf sunuyor. ECO CT,
Premix yanma teknolojisi ve A sınıfı
enerji verimliliğine sahip. ECO CT 20
modelinde kullanılan dijital ekran ve
tuş takımı tüketicilere kolay kullanım
imkânı sunuyor.
Ekonomik ECO CT kombi, Premix
yanma teknolojisi ile ideal gaz/hava
karışımını sağlayarak tasarruf oranını
arttırıyor. Ayrıca, ECO CT’de kullanılan
paslanmaz çelik eşanjörler, kombinin
ömrünü uzatırken, düşük emisyon
değerleriyle de çevre dostu olduğunu
gösteriyor. Baymak kombilerin Baymak
akıllı oda termostatlarıyla kullanımında
tasarruf oranı %30’lara kadar çıkabiliyor.
idee tam yoğuşmalı kombi
Ultra sessiz idee tam yoğuşmalı kombi,
özel tasarım susturucusu sayesinde

sadece 46 dB* ses seviyesinde çalışarak
konforunuzu artırıyor. Yüksek sıcak
su debisi özelliği ile konforlu kullanım
sağlayan idee, küçük boyutu ile evin
her yerine monte edilebiliyor. idee’nin
çevre dostu teknolojisi de enerji
verimliliğini maksimuma taşıyor.
Kablosuz programlanabilir oda
termostatı: Baymak Logi Pro
On/off çalışma prensibi ile tüm
kombi modelleri ile kullanılabilen,
evi sadece gerektiği kadar ısıtarak
enerji tasarrufu sağlayan Baymak
Logi Pro hayatı kolaylaştırıyor. Logi
Pro kablosuz programlanabilir oda
termostatı ile evin sıcaklığı evin
içinde istenilen yerden ayarlanabiliyor.
Kullanıcı dostu Logi Pro akıllı oda
termostatı; büyük LCD ışıklı ekranı
ve dokunmatik tuşları ile şık bir
görünüm sunarken, günlük / haftalık
programlarında konfor, ekonomi ve
tatil modu seçeneklerini kullanıcıları
ile buluşturuyor. Geniş dijital ekranı
sayesinde açıkça görülen pil durumu,
tuş kilidi, sıcaklık değerleri ile her
yaştan tüketicinin ürünü zorlanmadan
kullanmasına olanak tanıyor.
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Baymak, yoğuşmalı kombi ailesiyle
tüketicilere konfor ve tasarrufu bir arada
sunuyor.
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BİEN, 20 MM’LIK ÖDÜLLÜ KAROLARINA
YENILERINI EKLEDI
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Bien, 20 mm kalınlığındaki ödüllü
ürünleri full body teknik porselen
karolara yeni koleksiyonlar ekliyor, yapı
sektörünün karar vericilerini etkilemeye
devam ediyor. Çatlamaya ve kırılmaya
karşı dayanıklı karolar hem iç hem de
dış mekanlarda kullanılabiliyor.
Dış mekan, bahçe, yürüyüş alanları,
AVM’ler, balkon, teras, havuz
kenarlarında kullanıma imkân
tanıyan karolar, kalın ve dayanıklı
olması nedeniyle iş yerlerinde ağır
malzemelerin taşındığı mekanlarda, giriş
rampalarında, otoparklarda ve garajlarda
da öncelikli tercih.

20mm’lik yeni seriler
Bien’in 20 mm’lik ürün grubuna yeni
eklenen ve 60x60 cm ebadındaki Kiara,
Neve, Nitro, Novocemento ve Stonegate
serilerinin en önemli özelliklerinden biri
zahmetsizce döşenebilmeleri. Karolar
yalnızca yere bırakılarak, yani kuru
olarak uygulanabiliyor. Yapıştırıcı, sıva,
derz ve işçilik gerektirmeyen (çim,
kum, çakıl taşı gibi) zeminler de hemen
kullanıma hazır hale geliyor.
20 mm’lik Bien Karoları ayrıca taşıcıyı
aparatlar üzerine de yerleştirilebiliyor.
Böylece altlarına sulama ve aydınlatma
sistemleri döşenebiliyor, gerektiğinde

kablo ve borular kolaylıkla kontrol
edilebiliyor. Aynı şekilde ofislerde
yükseltme aparatı kullanılarak
döşendiğinde görünmesi istenmeyen
kablo, ısıtma tesisatı gibi unsurlar
aparatın içinde kalarak gerektiğinde
karoyu yerinden çıkarıp müdahale
edilmesine imkân sağlıyor. Yükseltilmiş
döşeme sistemi ayrıca ısı ve ses
yalıtımını da artırıyor.
Sökülüp tekrar kullanılabiliyor
Seramiklerin sökülmesi de döşemesi
kadar kolay. Usta gerektirmeden
yerinden çıkarılabilen karolar, taşınıp
başka bir yerde tekrar kullanılabiliyor.

ŞIK, MODERN, YENI, HIJYENIK:
BİEN “FERRA” KONSOLLU LAVABOLAR
Banyo dekorasyonunun en önemli yapı taşıdır lavabolar. Şekilleriyle, yapılarıyla,
renk ve ebatlarıyla banyolara farklı bir kimlik kazandırırlar. Zengin çözüm
önerileriyle sektöre yeni yaklaşımlar kazandıran Bien, ürünlerinde tasarıma
olduğu kadar fonksiyonelliğe de önem veriyor. Bien lavaboları, renk alternatifleri,
ebatları ve zengin tasarımlarıyla her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Bien’in bu
anlayışla tasarlayıp ürettiği, tarzı ile sadeliği ve şıklığı adresleyen ‘’Ferra’’
konsollu lavabolar, banyolarda varlığını ortaya koyuyor.
60, 70, 80 ve 100 cm ebadında 4 farklı seçenek sunan ‘’Ferra’’ konsollu lavabolar,
beyaz rengi ile her banyoya uygun nitelikte.
Sektörün önemli oyuncularından Bien’in tasarladığı ‘’Ferra’’ konsollu lavabolar
kolay temizlenme özelliği ile hijyen standartlarını da üst seviyede tutarak tercih
edildiği alanlara konforu taşıyor.

Sektörün yenilikçi markalarından
Bien’in tasarlayıp ürettiği modern
çizgileri ile dikkatleri çeken ‘’Flat
Colours Armatür Serisi’’ yeni
nesil banyo ve mutfaklarda çözüm
ortağınız oluyor.
En son teknoloji ile üretilen
serinin mat siyah lavabo, yüksek
tip lavabo, banyo, eviye bataryası,
altın ve rose-gold yüksek tip
lavabo bataryası tercih edildiği
alana işlevsellik ve estetiği birlikte
sunuyor.
2020 tasarımlarının her biri
birbirinden iddialı Bien ürünleri
en son teknoloji kullanılarak
üretiliyor ve çağın mekanlarının
vazgeçilmez unsurları oluyor.
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BİEN BANYO ILE
TEKNOLOJI VE ESTETIK BIR ARADA

87

ÜRÜNLER / TİMDER Dergisi 105.Sayı, Ekim-Aralık 2020

YENI BOSCH AIR FLUX VRF KLIMA SISTEMLERI,
TICARI BINALARDA
YÜKSEK ENERJI TASARRUFU SAĞLIYOR!
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Soğutma, ısıtma ve havalandırmada
sektörün öncü markalarından Bosch
Termoteknoloji, yeni nesil Bosch
Air Flux VRF klima sistemleri ile;
hastanelerden ofislere, otellerden sanayi
siteleri ve alışveriş merkezlerine kadar
farklı kapasitedeki birçok binanın
iklimlendirme ihtiyacını karşılıyor.
Bosch Air Flux VRF ticari klima
sistemleri, değişken debili soğutucu
akışkan teknolojisi sayesinde kolay
kullanım imkânı sunarken, aynı
zamanda yüksek enerji tasarrufu
sağlıyor. Kullanıcıların anlık
ihtiyaçlarına göre çalışma performansını
ayarlayan, kısmi yükte bile yüksek
verimlilikle çalışan sistem, dış
ünitelerden ve soğutma-ısıtma için
kullanılabilen on iki farklı iç ünite
modelinden oluşuyor.

İç ünitelerin sahip olduğu yeni DC
fan motoru, buhar enjeksiyonlu
kompresörler ve iki aşamalı sub-cool
teknolojisi, VRF sistemindeki enerji
verimliliğini arttırarak soğutucu
akışkan dağılımını çok daha iyi
sağlıyor. Akıllı enerji yönetim sistemi,
soğutma çevrimindeki buharlaşma ve
yoğuşma sıcaklıklarını maksimum
konfor ve yüksek enerji tasarrufu
sağlayacak şekilde otomatik olarak
ayarlıyor.
Esnek proje tasarımı
Çok düşük ses seviyesinde çalışan,
tek gövdede 90 kW’a, kombinasyon
serisi ile 270 kW’a kadar çıkabilen
kapasitesi ile Bosch Air Flux VRF
kullanıcılarına en uygun sistem
çözümünü sunarak, her zaman ideal
konfordaki ortam şartlarına erişmeyi

hedefliyor. Kullanıcılar, Air Flux VRF
sistemlerde esnek kapasite aralığına
sahip bir seri seçerek, iklimlendirme
için ihtiyaç duydukları alanı da azaltıyor.
Böylelikle bina alanlarının daha verimli
kullanılması ve daha düşük ilk yatırım
maliyeti ile esnek bir proje tasarımına
imkân sağlanıyor.
Bosch tarafından geliştirilip üretilen
bireysel ve merkezi kumandalar
Air Flux VRF sistemlerin yeni nesil
bireysel ve merkezi kumandaları
için Türkiye’de kullanıcı deneyimi
oturumları gerçekleştirildi.
Bosch Termoteknoloji tarafından
gerçekleştirilen oturumlarda
kullanıcıların alışkanlıkları, beklentileri
ve öncelikleri belirlendi ve ürünler bu
doğrultuda geliştirildi.

BUDERUS LOGANO PLUS KB372 ILE
ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜMLER
Yeni Logano plus KB372 Yer Tipi
Yoğuşmalı Kazan; kompakt tasarımı,
kurulumu, servis kolaylığı ve esnek
sistem bağlantısı ile üstün özelliklere
sahip. Tüm bileşenleri mükemmel
entegre edilmiş olan ve yeni nesil
Buderus Kumanda Panelleri ile en
yüksek uyum içinde çalışan Logano plus
KB372 serisi kazanlar; yüksek verimi,
yüksek güvenlik ve esneklik ile birlikte
sunar.
Yüksek verim ve esneklik bir arada
Logano plus KB372 Yer Tipi Yoğuşmalı
Kazan, yeni nesil alüminyum alaşımlı
ısı eşanjörü sayesinde, düşük su devresi
direnci, yüksek gidiş suyu sıcaklığı,
ısıtma devresinde yüksek gidiş-dönüş
sıcaklık rejiminde çalışabilme özellikleri
ile ön plana çıkmaktadır. Bu özellikleri
kazanların neredeyse tüm ısıtma
sistemlerine entegrasyonunu mümkün
kılar. Logano plus KB372’nin 75, 100,
150, 200, 250 ve 300 kW’lık altı farklı
kapasite seçeneği; rezidans, konut,
ofis, ticari yapılar ve kamu tesisleri
gibi farklı tasarım kriterlerine sahip

olan yapılarda kullanıma uygundur.
Kazanlar, fabrikada monte edilmiş olan
tüm donanımları ile birlikte planlamayı,
montajı ve devreye almayı olabildiğince
yalın ve kolay hale getirir.
Yalın sistem mühendisliği
Yeni Logano plus KB372 ideal
bir değişim kazanıdır ve özellikle
modernizasyon projelerine uygundur.
Kazan dönüşümü uygulamalarında
tasarımcılara ve uygulayıcılara gerek
cihaz ilk yatırım maliyeti gerekse
tesisatta düşük revizyon ihtiyacı
sayesinde büyük fayda sağlar. Düşük
ağırlıklı ve modüler kazan yapısı
sayesinde çok kolay şekilde taşınabilir
ve neredeyse her yere monte edilebilir.
Hidrolik yapısı, teknik özellikleri ve
benzersiz kazan kumanda sistemi
kompleks sistemlere entegrasyonu
kolaylaştırır.
Çok sayıda kurulum avantajı
Yeni yer tipi yoğuşmalı kazan, özellikle
kurulum konusunda birçok avantaj
sağlar. Kompakt boyutları, düşük

ağırlığı, tekli komponentler halinde
sökülebilen bir kazan gövdesi ve kazan
dairesi gereksinimlerine göre önceden
bir araya getirilen bağlantılar Logano
plus KB372’yi ısıtma teknolojileri
dünyasında esnek ve çok yönlü çözüm
haline getirmektedir.

YENI NESIL YOĞUŞMALI KOMBI:
BUDERUS LOGAMAX GB122I W!

Yüksek verimli, güvenilir ve kompakt
Logamax plus GB122i W sınıfının en
yüksek standartlarına sahip 1:10 geniş
modülasyon aralığı ile ısıtma ihtiyacına
uyacak şekilde kendini uyarlıyor ve bu
sayede daha verimli çalışıyor. Logamax
plus GB122i W, 30 kW’a kadar sıcak
kullanım suyu çıkışıyla evlerde her
zaman yeterli sıcak suyun bulunmasını
sağlıyor.
Pratik ve yeni nesil tasarım
Gelişmiş, kompakt ve sağlam tasarımı,
Logamax plus GB122i’ nin bulunduğu
ortama şık bir şekilde uyum sağlamasını
sağlarken, kompakt boyutlarıyla en
dar alanlara bile monte edilebiliyor. 36
kilogramdan daha hafif olan GB122i W
pratik montaj imkânı da sağlıyor.

Verimli işletim sayesinde enerji tasarrufu
Logamax plus GB122i, net ve
arkadan aydınlatmalı LCD ekrana
sahiptir. Logamatic TC100 ile birlikte
kullanıldığında, sistem mahal ısıtma
verimlilik sınıfı A+’ya yükselir. Bu
sayede enerji tasarrufu artar, doğalgaz
faturalarında tasarruf sağlanır.
TC100 Oda Kumandası ile kombilere
akıllı dokunuş
Buderus’un akıllı teknoloji ürünü
Buderus Logamatic TC100 oda
kumandası, sadece kombiyi uzaktan
çalıştırmakla kalmıyor; kendiliğinden
öğrenme ve otomatik yer belir-leme
özellikleri sayesinde, ısıtma sisteminin
en iyi şekilde kullanılmasına ve enerji
tasarrufuna yardımcı oluyor. Buderus’un
akıllı oda kumandası; mobil telefona
ya da tab-let bilgisayara yüklenen bir
uygulamayla kombiyi, istenilen yerden
ve istenilen anda açıp kapatabiliyor.
Bu mobil uygulama sayesinde ev ya
da iş yerlerindeki Buderus kombiler,
kilometrelerce uzaktan bile istenilen

ortam sıcaklığına ayarlanabiliyor.
Böylece ihtiyaç kadar ısı üretilirken, hem
yakıt tasarrufu hem de ısınma konforu
bir arada sağlanıyor.
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Isıtma sistemleri uzmanı Buderus’un
yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombisi
Logamax plus GB122i W daha verimli,
güvenli, estetik ve kompakt boyutları
sayesinde en küçük yaşam alanlarına
bile uyum sağlıyor.
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BEYAZ VE DOĞAL AHŞABIN
DINLENDIRICI ETKISIYLE TANIŞ: CREAVİT ELATA
Creavit’in en yeni banyo mobilyası
ELATA, beyaz ve doğal ahşabın
dinlendirici etkisini banyolara taşıyor.
Tasarımında, inceltilmiş yüzeylerin her
detayda kullanıldığı ELATA, modernminimal çizgileri ile dikkat çekiyor. 100
cm’lik beyaz lake gövdesini, masif ahşap
tablayla bütünleyen ELATA, Creavit’in
5mm’lik kenar kalınlığına sahip çok
tercih edilen tezgah üstü lavabo serisi
Ultra (UL145) ile tamamlanıyor.
Alt modülde, 2 kapak ve bir sürgülü
çekmecesi ile geniş saklama alanı
sunan ELATA, sürgülü çekmecesindeki
özel düzenleyicisi sayesinde, fön
makinası, fırça, maşa gibi kişisel bakım
ürünlerinin bir arada, düzenli ve kolay
erişilir olmasına olanak sağlıyor.
ELATA, alt modülünde sunduğu
saklama çözümlerine ek olarak, yine
masif ahşap tablası ile dikkat çeken,

havluluk özellikli etajeri ile gündelik
kullanımda ihtiyaç duyulan her şeyin
elinizin altında olmasına yardımcı
oluyor. Creavit, modern-minimal tasarım
çizgisini, ELATA’nın her detayına
işlerken, yeni banyolarda sıkça tercih

edilen yuvarlak aynası ile bütünlük
sunuyor. 85cm’lik dokunmatik led
aydınlatmaya sahip aynası sayesinde
ELATA kullanıcısına geniş görüş
alanı sağlarken, banyoya da derinlik
kazandırıyor.
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CREAVİT FREE:
BANYONUN EN GENIŞ AILESI
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Creavit’in modern banyolar için
tasarladığı farklı model ve renklerde
klozet, lavabo ve bidelerden oluşan
en geniş ürün ailesi Free, bulunduğu
mekanları, şıklık ve hijyenle
buluşturuyor. Beyaz, inci beyazı
gibi alternatiflere sahip Free beyaz
klozetler, sade ve dingin banyoların
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Antrasit, cappuccino, basalt ve siyah
renkler sahip modeller ise banyo

dekorasyonunda özgürlük arayanların
tercihi. Klozette kullanım alanlarına
göre model alternatifleri de sunan
Free serisi, asma, duvara dayalı ve
rezervuarlı tip klozetlerle, her banyonun
ihtiyacını karşılıyor. Creavit’in kanalsız
klozet teknolojisi Rim-OFF ile Free,
bakteri barınma ihtimalini ortadan
kaldırarak üstün hijyen sağlıyor.
Creavit, Free ailesinin asma klozet
modellerinde kullanıcısına, sıcak-soğuk

su ayarlanabilir entegre taharet musluğu
özelliği sayesinde maksimum konfor
olanağı sunuyor. Free serisinin şık
çizgileri, bide modellerinde de devam
ediyor. Duvara dayalı ve asma bide
modelleri ile banyoda seçim özgürlüğü
sunuyor. Free serisi ile tüm banyo dekore
edilebiliyor. Tek ya da tezgah üzeri
olarak da kullanılabilen Free set üstü
lavabo, serinin şıklığını mükemmel bir
şekilde tamamlıyor.

Daikin; soğuk hava depoları,
süpermarketler, restoranlar, oteller
için endüstriyel soğutma ürünlerinin
satışını gerçekleştiriyor. İklimlendirme
sektöründeki uzmanlığını endüstriyel
soğutma alanına taşıyan Daikin, bu
alandaki en güçlü şirketleri bünyesine
katarak büyümesini sürdürüyor.
10 yılı geçen bir süreçte endüstriyel
soğutmada aktif olan Daikin, sektörünün
önemli oyuncuları İtalyan Zanotti
ve Technoblock, İngiliz J&E Hall ve
Hubbard, Avusturyalı AHT Group
ve İspanyol Tewis markalarını kendi
çatısı altında toplayarak, bu kulvarda
da iddiasını ortaya koyuyor. Soğuk
zincirin her halkasında ürün gamını
çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle

bu markaların know how’ını birleştiriyor.
Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma
değerli cihazlar üreterek endüstriyel
soğutma alanında Amerika, Avrupa ve
Asya’nın yanı sıra Çin’de de büyüyor.
Bu alanda yatırımlarını sürdüren
Daikin, Türkiye pazarında büyümeyi
de önemsiyor. Türkiye pazarında kendi
üretimi ZEAS kondenser üniteleri
ve İtalyan Technoblock markalarıyla
hizmet veren Daikin, iç pazarda liderliği
amaçlıyor. Üstün teknolojili ve çevreci
endüstriyel soğutma ürünleriyle market
zincirleri, restoranlar, gıda firmalarını,
medikal alanda faaliyet gösteren
yapıları, meyve-sebze-et ve balık
depolaması alanındaki girişimcileri
hedefliyor.

Endüstriyel soğutma sistemleri gıdaların
saklanması, gıda atıklarının azaltılması,
düşük karbon salımı ile ilgili dünya
genelinde mevcut kritik zorlukların
aşılmasına katkıda bulunduğundan
yüksek öneme sahip bir sosyal olgu
olarak kabul ediliyor. Yüksek verimli
cihazlar, inverter ve soğutucu akışkan
evaporasyon sıcaklığı kontrolü dahil
birçok alanda barındırdığı gelişmiş
teknolojiler sayesinde Daikin, ürünleri
ve bakış açısıyla endüstriyel soğutma
alanında büyük bir fark yaratıyor.
Küresel sorunların çözümüne benzersiz
bir katkı sunmayı hedefleyen Daikin,
enerji ve çevreye dayalı hizmet
çözümleriyle yeni bir değer oluşturmayı
hedefliyor.
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DEMİRDÖKÜM MAXIPREMIX ISITIRKEN
KAZANDIRACAK
DemirDöküm, ısıtma sektöründeki iddiasını yeni nesil duvar
tipi yoğuşmalı kazanlar ile artırıyor. Geniş ürün gamı ile farklı
ihtiyaçlara yönelik tüm beklentileri karşılayan DemirDöküm,
yüksek kapasiteli ısıtma ihtiyaçları için yeni MaxiPremix’i
geliştirdi. Türkiye’deki merkezi sistem ihtiyacına yönelik,
DemirDöküm’ün Bozüyük Ar-Ge merkezinde geliştirilen
kullanıcı ve çevre dostu MaxiPremix; sahip olduğu özelliklerle
maksimum verim, konfor ve minimum enerji tüketimi
vadediyor.
Ergonomik tasarımının yanı sıra kolay kullanımıyla da ön
plana çıkan ürün, kompakt boyutlarıyla dar alanda uygun
çözümler sunuyor. Bireysel konut, rezidans, merkezi sistemle
ısınan binalar, alışveriş merkezleri, işletmeler ve hastane gibi
alanlarda, tüm beklentileri karşılayacak özelliklere sahip olan
DemirDöküm’ün duvar tipi yoğuşmalı kazan ailesinin yeni
üyesi; 100 ve 150 kW kapasite seçenekleri ile satışa sunuldu.
Yoğuşma teknolojisi sayesinde kullanıcısına yüzde 108 verim
ve yüksek tasarruf imkânı sağlayan ürün, yeni nesil yüksek
verimli pompasıyla da enerji tasarrufunda yeni bir dönem
başlatacak.
Hem hermetik hem de standart bacaya montaja uygun
olarak geliştirilen MaxiPremix, MiPro kontrol paneli ile 7
cihaza kadar kaskad yapabilme imkânıyla yüksek kapasite
ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunuyor. Düşük emisyon
değerleriyle çevre dostu olan MaxiPremix, kompakt
boyutlarının yanı sıra kontrol paneliyle de bina yöneticileri
ve görevlilerin işini kolaylaştıracak. Sahip olduğu özelliklerle
eski nesil kazanlara kıyasla ilk yatırım ve işletme maliyetinde
önemli avantajlar sunan MaxiPremix, sıralı çalışma veya
gerekli kapasiteyi tüm cihazlara paylaştırma özellikleri ile

maksimum verim ve sistem ömrü imkânı sunuyor. Karmaşadan
arındırılmış, fonksiyonel ve kolay kullanımı ile tüketici dostu
olan MaxiPremix, DemirDöküm güvencesindeki yüksek
hizmet kalitesi ile satış sonrası hizmetlerde de tüketicisine
kazandırmayı hedefliyor.
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Türkiye’nin en köklü şirketleri arasında
yer alan DYO, boyadaki uzmanlığını ısı
yalıtım sektöründe Klimatherm ürün
grubu ile taşıyor. Isı yalıtım özelinde
sektöre seçkin ve nitelikli ürünler
geliştirip sunan DYO, Klimatherm ürün
grubuna Karbonmaxi’yi ekledi.
Isıl iletkenlik ve levha kalınlık değerleri
kapsamında üretilen Karbon/Grafit
takviyeli polistren esaslı ısı yalıtım
levhası olan Karbonmaxi, binaların nefes
almasını sağlıyor. Isı iletkenlik değeri
0,033 / 0,034 W/mK olan levha, düşük
su buharı geçirgenlik katsayısıyla, su
emilimine karşı yüksek dirençli bir ürün.
ETAG belgesine sahip Karbonmaxi,
yüzey uygun koşulara göre hazırlanıp
uygulandığında nem, rutubet ve boya
dökülmelerini önlüyor. Yapılardaki
mekanik yüklemelere karşı dayanıklı
olan Karbonmaxi, enerji tasarrufuna
katkı sağlayan çevre dostu bir ürün.

Sıcaklık farkını dengelemeye yardımcı
olan ürün, binalar için gerekli olan
sağlıklı koşulları yaratıyor. DYO

Klimatherm ısı yalıtım ürünleriyle,
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakmaya katkı sağlamayı da amaçlıyor.

E.C.A. ICON SERISI ILE
MUTFAK VE BANYOLARDA KONFOR ZAMANI

İşlevsel, konforlu ve hijyenik
Süreklilik ve bütünlük konseptini
ayrıntılarında yansıtan E.C.A. Icon
serisi, kendinden emin ve dinamik
çizgilerle yuvarlak hatların estetik
birleşiminden oluşan detaylar
barındırıyor. İşlevsel ve konforlu bir
kullanıma sahip olan Icon’ın kol
kısmında yer alan ve tasarım dilinin ana
çizgisini belirleyen asimetrik form, ürün
ailesindeki her bir fert ile bütünleşerek,
modern mekanların tasarımsal
değerini artırıyor. Hygiene Plus yüzey
teknolojisiyle, banyo ve mutfaklarda
kir ve zararlı mikroorganizmaların
barınmasının önüne de geçen Icon,

krom kaplı armatür grubu ürünlerinde
20 yıl garanti ile sunularak E.C.A.’nın
yıllarca beraberlik ilkesini koruyor.
Neye ihtiyacınız varsa onu seçin!
Icon serisinde 12 ana ürün bulunmakla
birlikte yeni ankastre kod sistemi
ile rozet değişikliği yapılarak her
bir ankastre ürün 3’er farklı rozet ile
çeşitlendirilebiliyor. Ayrıca lavabo ve
eviye bataryalarında su tasarruflu ürün
alternatifi ile standart boy ve yüksek
tip lavabo bataryalarının kumandalı
versiyonları da tercih edilebiliyor.
E.C.A. Icon serisi içerisindeki her bir
ürünün ayrı özellikleri bulunmakla
birlikte lavabo, banyo ve eviye
bataryası 3 temel ürünü grubu olarak
tanımlanıyor.
Banyolar için su akışının en verimli hali
Ergonomik kullanım için en uygun
şekilde tasarlanan E.C.A. Icon Lavabo
Bataryası; çıkış ucu uzunluğu ve
yüksekliği ile kullanıcının konfor alanını
genişletiyor. Özenle tasarlanan detaylar

bataryanın zarif, akıcı ve kusursuz
bütünlüğüne yansırken, kullanılan
gizli perlatör suyu hava ile karıştırarak
yumuşak ve dolgun su akışı sağlıyor.
Daha konforlu bir duş deneyimi
E.C.A. Icon Banyo Bataryası
üzerindeki yön değiştiricinin çıkış
ucuna entegre edilmesinin getirisiyle
suyu el duşuna, çıkış ucunun 90 derece
aşağıya çevrilmesiyle yönlendiriyor.
Bu özellik, dar banyolarda kullanıcıya
daha geniş bir alan sağlıyor. Ayrıca
gövde ısınmasını engelleyen özel iç yapı
sayesinde, bataryaya dokunulduğunda
cildin yanması engelleniyor.
Mutfakta ergonomik kullanım kolaylığı
Yuvarlak hatların keskin hatlarla
buluştuğu E.C.A. Icon Eviye Bataryası;
360° döner borusu ile mutfaklarda
ergonomik kullanım sağlıyor. Ürün,
kireç kırıcılı perlatörü ile şebekeden
gelen suyun kirecini azaltarak daha
yumuşak bir su kullanımına imkân
tanıyor.
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Geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin
her zaman yanında olan E.C.A.’nın
banyo ve mutfaklar için tasarladığı Icon
serisi; lavabo bataryası, banyo ve duş
bataryası, eviye bataryası ve el duşları
ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler
içeriyor. A’Design Gold, Iconic, German
Design ödülleri ile de tasarımsal bir fark
yaratıyor.
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E.C.A. SPYLOS KLIMA ILE
SAĞLIKLI VE IDEAL IKLIMI YARATIN
İnovatif teknolojilerle ısıtma-soğutma
sistemlerini güncelleyerek tüketici
beklentilerine üst düzeyde cevap veren
E.C.A., Spylos duvar tipi split klima ile
kullanıcılarına güvenilir ve hijyenik
bir çözüm daha sunuyor. E.C.A. Spylos
duvar tipi split klima, hassas anti
karbon filtresi ile havadaki temiz hava
ve nem dengesini maksimum düzeyde
tutarken oda içinde oluşması muhtemel
bakteri ve mikroorganizmaların da
önüne geçiyor. 9.000 BTU/h, 12.000
BTU/h, 18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h
kapasite seçenekleriyle üretilen
Spylos klima, A++ enerji sınıfıyla ve
içerdiği inverter donanımıyla soğutma
konforunu artırıyor, enerji tüketimini
azaltıyor, ortalama tüketim değerleri ile
kullanıcısının yüzünü güldürüyor.
Çevre dostu profil, akıllı klima kiti
Oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir
klima modeli olan Spylos, yeni nesil
teknolojisi ile ilgi odağı oluyor. Gelişmiş

kompresor frekansı sayesinde süper
sessiz çalışma kabiliyeti olan Spylos
duvar tipi split klima, R32 soğutucu
gaz ile yüksek verimli, sürdürülebilir
ve çevre dostu bir profil çiziyor. Spylos,
sahip olduğu akıllı kanat yönlendirme,
24 saat zamanlayıcı özelliği, otomatik
restart ile konforlu bir kullanım
vadederken özel dizaynı ile uzun
mesafeye hava üfleyebilme performansı

gösteriyor. E.C.A. Spylos duvar tipi
split klima, opsiyonel olarak alınacak
akıllı klima kiti ile cep telefonuyla
yaşam alanlarına uzaktan bağlanma
imkânı sunarak mekanın istenilen iklim
ayarında sabit kalmasını sağlıyor. Kolay
temizlenebilen dizayn, rahat uyku modu,
sessiz mod ve nem düzenleyici fonksiyon
gibi özellikleriyle kullanıcılarına
konforlu bir deneyim sunuyor.
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Yüzeydeki seramikleri kırarak su yalıtım
uygulaması yapmak hem zaman, hem
doğacak ek masraflar hem de yaşam
konforu açısından sıkıntı yaratabilecek
sonuçlar doğurmaktadır. Bu uygulama
yerine Kalekim’in geliştirdiği ürünler ve
uygulama çözümleri ile mevcut seramik
kaplama üzerine uygun bir ara katman
ile su yalıtım uygulaması yapmak
mümkün.

Şeffaf görünümlü İzoPur Trans ile
seramik yüzeyler dışında her türlü granit,
mermer gibi malzemelerle kaplı balkon
ve terasların su yalıtımı için mevcut
kaplamayı kırmaya gerek olmaksızın su
yalıtımını sağlamak mümkün. İzopur
Trans, ayrıca şeffaf olmasının getirdiği
avantaj ile cam tuğla, doğal taş, ahşap
ya da bambu yüzeylerin korunması ve
yalıtımında da kullanılıyor.

Özellikle teras ve balkonlarda yağmur ve
kar sebebiyle biriken su, uygun tahliye
önlemleri alınsa bile döşeme betonundan
sızarak mekanlarda çeşitli sorunlara
neden olmaktadır. Yine aynı şekilde
bina yapımı sırasında balkon ve teras
betonundaki eğim yetersizliği, uygulama
kalitesindeki düşüş, gider borularının
yetersiz bırakılması ve benzeri sorunlar
zamanla suyun bina içerisine sızmasına
neden olan durumlardandır.

En iyi sonucu almak için öneriler
Balkon ve teraslarda mevcut seramik
üzerine su yalıtımı yapma imkânı
sağlayan İzopur Trans Sistem
uygulamasına seramik yüzey astarı olan
3455 İzopur Trans P ile başlanmalı.

Bu sorunlara çözüm olarak sunulan
ve kolaylıkla uygulanabilen İzopur
Trans, UV ışınlarına karşı, suya ve
dona dayanıklı olup sararma yapmıyor.
Yüzeyler estetik görünümlerini
koruyarak uzun ömürlü su yalıtımına
kavuşurken, aynı zamanda kolay
temizlenebiliyor.

Uygulama yapılacak mevcut seramik
yüzey temiz, kuru, sağlam ve toz, kir,
yağ ve benzeri yapışmayı engelleyecek
kalıntılardan arındırılmış ve yüzey
nemi %5’in altında olmalı. Tek
komponentli, kullanıma hazır, kolay ve
hızlı uygulanabilen 3455 İzopur Trans
P, parlak ve emici olmayan yüzeylerde
üzerine uygulanacak su yalıtım
malzemesi 3454 İzopur Trans ın tutunma
gücünü artırır. Temiz ve kuru bir bez
yardımıyla 3455 İzopur Trans P tüm
yüzeye uygulanmalı.

Şimdi sıra uygulamada
3454 İzopur Trans, özel formülü
sayesinde balkon ve teraslardaki mevcut
seramik, fayans, cam gibi yüzeyler
üzerine uygulanarak; sökme, kırma gibi
zahmetli tadilat işleri gerektirmeden su
yalıtım imkânı sunan poliüretan esaslı su
yalıtım malzemesidir. 3454 İzopur Trans
tüm yüzeyi ve derz aralarını kaplayana
kadar fırça veya rulo yardımı ile en az
iki kat olarak uygulanmalı. İlk katın
uygulamasından 12 saat sonra (en geç 18
saat içinde) ikinci katın uygulamasına
geçilmeli. Daha iyi su yalıtımı ve hava
şartlarına karşı daha yüksek dayanım
için üçüncü kat 3454 İzopur Trans
uygulaması tavsiye edilir.

SIRKÜLASYON POMPASINDA ENERJI VERIMLILIĞI VE
KONFOR ETNA EILR SERISI’NDE
Avrupa Birliği Çevreye Duyarlı Tasarım
(ecodesign-ErP 2009/125/EC) direktifine
uygun ETNA EILR serisi kuru rotorlu
sirkülasyon pompaları ile konfor ve
enerji verimliliği en üst seviyede
sunulmaktadır.
EILR serisi in-line kuru rotorlu
sirkülasyon pompaları; evsel, endüstriyel
HVAC sistemlerindeki sıcak ve soğuk
suyun sirkülasyonunda kullanıma
uygundur. Ürün üzerine monte edilebilen
HYDROKON frekans kontrol ünitesi
aracılığı ile değişken debi taleplerinde
sistemin gerektirdiği fark basınç sabit
tutulmakta, böylelikle değişken devrin
sağladığı avantaj ile işletim gideri
azaltılmakta, çevreye olan olumsuz etki
minimize edilmekte, sessiz ve uzun
ömürlü işletimi garanti edilmektedir.

Akışkan niteliği: Temiz, katı partikül
içermeyen, agresif olmayan, kristalize
olmayan, kimyasal olarak nötr su.
Pompa gövde ve desteği: GG25 Döküm
Pompa fanı: GG25 Döküm
Maksimum İşletme Aralığı: 280 m3/h &
103mSS basınca kadar
Mekanik Salmastra: Karbon / Silisyum
Karbür / EPDM
Akışkan Sıcaklığı: -10….130 C
Maks. Çevre Sıcaklığı: 40 C
Maks. İşletme Basıncı: PN16
Flanş Bağlantısı: DN40 – DN125
Koruma Sınıfı: IP55
• Geliştirilmiş hidrolik tasarım.

• Sirkülasyon suyuna katılabilecek
maksimum glikol oranı %30’dur.
• Harici soğutmalı asenkron trifaze IE3
motor kullanımı ve 1450 & 2900 d/dk
motor seçeneği.
• PN16 basınç sınıfında emiş ve basma
flanşları, flanş üzerinde manometre
ölçüm noktaları.
Yeniliklere öncülük eden ETNA;
gelişmiş pompa özelliklerini ileri
teknoloji ile buluşturarak kaliteli,
güvenilir, çevreye duyarlı ve düşük
işletme maliyetli ürünlerini sektörün
ve son kullanıcıların hizmetine
sunmaktadır. Çevreye duyarlı, enerji
verimliliği yüksek ürünler üretme
vizyonu ile ilerleyen ETNA, Türkiye’de
ve dünyanın pek çok ülkesinde güvenle
tercih ediliyor ve kullanılıyor.

Form Endüstri Ürünleri’nin ürün
gamında bulunan Form Fancoil, müşteri
ihtiyaçlarına yönelik olarak eklenen yeni
özellikleri ile kapalı alanları daha etkili
bir şekilde iklimlendiriyor. Form’un
AR-GE ve yerli üretime verdiği değerle
optimize edilen Form Fancoil serisi
ile mekanlar düşük enerji tüketimli
ve yüksek konforlu iklimlendirmeyle
buluşuyor. Form Fancoil üstün
performansı, yüksek verimlilik değerleri,
sessiz çalışma özelliği, dayanıklılığı,
ince ergonomik boyutları ve düşük
bakım maliyetleri ile öne çıkıyor.
Yenilenen kapasite aralıkları ve
boyutuyla Form Fancoil serisi
Kullanım tercihleri göz önünde

bulundurularak
optimizasyonu
gerçekleştirilen
Form Fancoil, yeni
kapasite aralıkları
ve boyutuyla kullanım
esnekliği ve enerji tasarrufu sağlıyor.
Form Fancoil, kullanıcılara 2-12 kW
aralığında 5 farklı kapasitede seçenekler
sunuyor.
İnce tasarımı sayesinde estetik bir
görünüme sahip olan Form Fancoil,
montaj kolaylığı ve mimari açıdan
kullanım esnekliği sağlıyor. İçi boyalı
ve dış kısmında 6 mm kalınlığında
izolasyona sahip olan Form Fancoil,

TÜBİTAK onaylı sessiz çalışma
özelliği ile konfor seviyesini arttırıyor.
Öte yandan standart drenaj tavasının
yanı sıra ekstra olarak sunulan ek
drenaj tavası ile tesisat montaj kolaylığı
sağlıyor.
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FORM FANCOIL ÜRÜN GAMI MÜŞTERI IHTIYAÇLARINA
GÖRE OPTIMIZE EDILDI
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GEBERIT SMYLE BANYO SERISI ILE
KENDI TASARIMINIZI YAŞATIN!
Geçtiğimiz yılsonunda üç farklı banyo
serisi ile Türkiye’de de vitrifiye pazarına
giriş yapan İsviçreli sıhhi tesisat
devi Geberit’in Smyle banyo serisi,
minimal çizgileri fonksiyonel detaylarla
bütünleştiriyor ve modüler formuyla
kullanıcısına tasarım özgürlüğü
sunuyor. Düzenli ve verimli bir banyo
kullanımıyla Geberit Smyle, banyonun
yapısal durumu nasıl olursa olsun, en üst
düzeyde rahatlığa ulaştırıyor.
Tasarımın üstün fonksiyonla birleşimi
Geberit, Smyle banyo serisi ile
lavabolara uyumlu şekilde tasarlanmış,

kıvrımları titizlikle devam eden bir
banyo mobilyası yelpazesi tanımlıyor.
Oval ve kare tasarımlı ince ve dar
kenarlı lavabolarıyla kullanıcıya farklı
alternatifler sunan Geberit Smyle banyo
serisindeki modüler mobilyalar pek çok
farklı şekilde dizayn edilebiliyor. Neme
dayanıklı mobilyalar, büyük ya da küçük
her ebattaki banyoda arzu edilen ölçüde
kombinlenebiliyor. Serinin yüksek kalite
antrasit çekmece içleri geniş saklama
alanları oluşturuyor ve standart olarak
yavaş kapanma özelliğiyle farklılaşıyor.
Opsiyonel düzenleme kutuları sayesinde

çekmecelerdeki alanı ideal şekilde
kullanma olanağı tanıyan Smyle’ın
havlu askısı ve duvar rafı sistemleri de
banyoları aksesuarlarla güçlendiriyor.
Geberit Option aydınlatmalı aynalar ile
uyumlu mobilyalar; antrasit, kum grisi,
beyaz, Amerikan cevizinden oluşan
zarif renklerle minimal dekorasyon
anlayışını benimseyenler için alternatif
sunuyor. 4,5 litre ile yıkama imkânı
veren Senya asma klozetle tamamlanan
Geberit Smyle, çevresel duyarlılığa sahip
kullanıcılara da büyük bir özgüvenle
sesleniyor.

SERAMİKSAN’DAN
HERKES IÇIN HIJYEN

Tüm yaşam alanlarında hijyenin çok
önem taşıdığı bugünlerde, Seramiksan’ın
geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi
Seramiksan Hygiene sağlıklı yaşam
için sağlıklı banyolar sunuyor ve
insan sağlığını koruyor. İçeriğinde
bulunan nano boyuttaki gümüş
iyonlar, mikroorganizmaların hücre
yapısını bozarak yok ediyor ve yeni
mikropların çoğalmasını %99.9 oranında
engelliyor. Üstelik etkisi bir ömür boyu
devam ediyor. Seramiksan Hygiene
teknolojisinin kullanıldığı tüm ürünler,
minimum su ve deterjan miktarı ile
maksimum hijyen sağlayarak doğayı
koruyor.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akrediteli, bağımsız laboratuvar

Saniter ve Alman Hohenstein Enstitüsü
tarafından test edilip onaylanan
Seramiksan Hygiene teknolojisi ile işi
uzmanına bırakın.
Su tasarruflu yeni nesil vitrifiye serileri
Seramiksan’ın fonksiyonel ve çevreci
tasarım anlayışıyla tasarladığı su
tasarruflu yeni nesil klozetleri,
minimum su tüketimi ile kusursuz
temizlik sağlıyor.
Sürdürülebilir ve kullanıcı dostu
banyo çözümleriyle tüketicilerin
ihtiyacını karşılayan Seramiksan’ın, su
tasarrufuna yönelik geliştirdiği çevreci
vitrifiye serileri, sağladığı su ve enerji
tasarrufuyla gelecek nesillere temiz bir
dünya bırakmaya katkıda bulunuyor.
Seramiksan’ın güçlü Ar-Ge ve tasarım
çalışmaları sonucu oluşturduğu, Terra
ve Volcano Rim-out asma klozet serileri,
kanalsız tasarımı sayesinde kir ve
bakterilere karşı daha hijyenik ve kolay
temizlenme özelliği ile dikkat çekiyor.
2,5-4,5 litre su ile fonksiyon yapan
Rim-out klozetler bakteri oluşumunu

engelleyerek minimum su ile maksimum
hijyen sağlıyor.
Seramiksan “Aura Koleksiyonu” ile
banyolara yepyeni bir soluk getiriyor
Seramiksan’ın, yenilikçi ve modern
tasarım anlayışıyla tasarladığı renkli
lavabo koleksiyonu “Aura” sıra dışı
çizgileri, ince tasarımıyla banyolara
tasarım özgürlüğü sunuyor.
Son yıllarda oldukça popüler olan renkli
lavabo ve klozetlerin ortaya çıkmasıyla
beraber banyolarda hijyenden sonra,
dekorasyon da ön plana çıkıyor. Yaşam
tarzının yansıtıldığı, konforlu ve keyifli
yaşam alanı olarak tasarlanan günümüz
banyoları, sınırsız hayal gücü ile
bambaşka mekanlara dönüşüyor.
Aura Koleksiyonu içerisinde yer alan,
Dies, Alto ve Lucida tezgahüstü lavabo
serileri, özgün formu ve beyaz, antrasit,
siyah, kahve, turuncu, kırmızı, yeşilden
oluşan yedi farklı renk alternatifiyle
hayal edilen özgün ve sıra dışı banyolar
oluşturuyor.
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Banyolar virüs ve mikroorganizmaların
çoğalmaları için en elverişli ortamlardır.
Temizlemek için güçlü kimyasallar
kullanılsa da bu kimyasal temizleyiciler,
hem mikroorganizmaları tamamen
yüzeyden uzaklaştıramazlar hem de bir
sonraki temizliğe kadar hızla çoğalırlar.
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KALE BANYO’NUN TASARIMI SADELEŞTIREREK
YENIDEN YORUMLADIĞI
BÜTÜNSEL BANYO SERISI: ‘ZERO 2.0’
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Özellikle evlerde daha fazla vakit
geçirdiğimiz, yenilenme ve arınmanın
esas olduğu günümüzde, banyolar artık
temel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra
ambiyansı ve konforu ile de rahatlatan
mekanlar haline geldi. Artık birer terapi
merkezi gibi algılanan banyolarda
konfor, tasarım ve fonksiyon gibi pek
çok kavramın iç içe geçtiği yeni nesil
tasarımlar öne çıkıyor.
Daha fazla depolama alanı
Fonksiyonel parçaları ile tüketicinin
hayatını kolaylaştıracak çözümler sunan
“Zero 2.0” serisi, gün geçtikçe artan
daha fazla depolama ihtiyacına yönelik
çözümleri beraberinde getiriyor.
Açık raf modülleriyle geniş bir depolama
alanı olan seri, bas-aç çekmeceleriyle de
pratiklik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
Zero 2.0 banyo mobilyasında ayrıca

aksesuarlarınız için geniş lavabo dolabı
çekmecesi ve kişisel bakımınız için
dokunmatik aydınlatma detayı da yer
alıyor.
Seride Antrasit-Ceviz ve Beyaz-Meşe
olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği
bulunuyor.
Maksimum hijyen sunan ortak tasarım
diline sahip banyolar
Mekanlarda kesintisiz ve bütünsel
görünüm trendinin gün geçtikçe
yükseldiği günümüzde, ortak tasarım
diline sahip Zero 2.0 lavabo ve klozetler,
Kale Banyo’nun standart olarak sunduğu
maksimum hijyenin yanı sıra, soft renk
seçenekleriyle de beğeni kazanıyor.
Serinin sıra dışı çizgileri ve ince
tasarımından ortaya çıkan şık tasarım,
banyolara stil kazandırırken, kullanıcıya
kullanım kolaylığı sunuyor.

Şık ve modern tasarım anlayışı Zero 2.0
lavabolarda yeniden yorumlanıyor
Dikdörtgen ve oval formları ile
banyolarda dikkat çeken bir görünüm
sunan seri, kusursuz su akışı ile kirin
yüzeyde kalmasını engelliyor.
İdeal bir kullanım sunan boyutu ve
derin su haznesi ile fonksiyonel yıkama
alanı sağlayan Zero 2.0 lavaboları 60x45
cm ve 60x40 cm ölçülerinde beyaz,
siyah, mat siyah, mat inci, mat vizon,
mat beyaz ve mat antrasit renklerinde
sunulmaktadır.
Banyosunda uyum ve farklılık
arayanların beğenisine sunulan serideki
Zero 2.0 SmartYıkama Asma Klozetler
ise Ultra Slim Smart Kapağı ile uyumlu
şekilde beyaz, siyah, mat siyah, mat inci,
mat vizon, mat beyaz, mat antrasit renk
seçeneklerine sahiptir.

KALEKİM’DEN HIZ LIMITLERININ ÜZERINE ÇIKAN
SERAMIK UYGULAMA ÇÖZÜMLERI

Kalekim Ultratech’den hızlı uygulama,
ideal kullanım
Seramik uygulamaları ürün grubunda
C2FTE S2 sınıfı çimento esaslı, 3 saat
içinde ekstra hızlı priz alarak derz dolgu
işlemine imkân sağlayan yapıştırma
harcı Ultratech, yapı sektöründe önemli
bir ihtiyaca cevap veriyor.
Ultratech; yüksek yapışma gücü, ekstra
hızlı priz alma, esneklik (S2 Sınıfı)
özelliği sayesinde ani ısı değişimleri
nedeniyle oluşan yüzey gerilimlerine ve
her türlü iklim koşullarına dayanıklı.
Düşey yüzey uygulamalarında kayma
yapmayan, uzun çalışma süresine sahip
Ultratech, temel özelliklerinden dolayı
tüketici ve profesyonellerden büyük ilgi
görüyor.
Özellikle dış mekanlarda büyük ebatlı
seramik, granit, porselen seramik,
mermer gibi kaplama malzemelerinin
yapıştırılmasında kullanılan ürün,

2-3 saat sonra derz dolgu işlemine
imkân tanıyarak bir gün içinde trafiğe
açılması gereken mekanlar için ideal
bir kullanım sunuyor. S2 sınıfı yüksek
esnekliği sayesinde ani ısı değişimlerinin
ve alışveriş merkezleri, hastane, okul
gibi yaya-yük trafiğinin fazla olduğu
mekanlarda yoğun olarak tercih ediliyor.
Dünyanın en ince ve en büyük boyutlu
seramiklerinden Kalesinterflex (3-5 mm
inceliğinde) ürünlerinin yer ve duvar
uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilen
ürün, ayrıca binaların dış cephelerine
seramik, granit, porselen seramik,
mermer gibi kaplama malzemelerinin
beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine
güvenle yapıştırılmasında kullanılıyor.
Türkiye’de ilk ve tek “Fugaflex Rapid”
Kalekim’in hızlı priz alma özellikli ve
yüksek esnekliğe sahip, ürünü “Fugaflex
Rapid”, yapı sektöründe ihtiyaçtan
fazlasını karşılıyor. Fugaflex Rapid,
TS EN 13888 (Karolar için derz dolgu
malzemesi) standardının CG2WA
sınıfının ilgili tüm kriterlerinde üstün
performans sergilemekle birlikte, standart
kriterlerine ek olarak geliştirilmiş
erken mukavemet özelliğiyle tüketiciye,
mekanları hızlı kullanıma açma avantajı
sağlıyor. Yenilikçi derz dolgu ayrıca, 10
alternatiften oluşan renk seçeneği ile de
seramiklerle uyumlu estetik mekanlara
sahip olma fırsatı sunuyor.

Özellikle yoğun yaya ve yük trafiğinin
olduğu (havaalanı, alışveriş merkezleri,
restoranlar, hastaneler) alanlarda tercih
edilen “Fugaflex Rapid” 6 saat gibi kısa
bir sürede sertleşerek, mekanların trafiğe
açılmasına imkân veriyor. Bununla
birlikte, çiçeklenmeme özelliği sayesinde
iç ve dış mekanlarda uzun sürelerde dahi
estetik görünümünü koruyor.
Kalekim’in üstün derz dolgu
özelliklerinin tek üründe buluştuğu,
2 mm’den 2 cm’ye kadar geniş bir
aralıkta uygulamaya imkânı sağlayan
“Fugaflex Rapid” tüm boyutlardaki
seramik, granit, kotto, klinker, cam
mozaik, mermer, doğaltaş gibi kaplama
malzemelerinin derz boşluklarının
doldurulmasında kullanılıyor.
Ayrıca havuz, su deposu gibi ıslak
hacimli mekanlarda, yatay ve düşey
uygulamalarda ideal çözümler sunuyor.
Dış cephe, balkon, teras, alttan ısıtmalı
sistem, depo gibi yoğun yaya ve yük
trafiğinin yanı sıra ani ısı değişimlerinin
olduğu yerlerde güvenle kullanılan
ürün özellikle banyo, duş, tuvalet gibi
ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay
kirlenebilen mekanlarda tercih ediliyor.
Aşınmayan ve çatlama yapmayan
formulasyonuyla pürüzsüz yüzey
sağlayan 2400 Fugaflex Rapid tüm
yapılarda güvenli kullanım sunuyor.
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Yapıştırma harcında üç saat gibi ekstra
hızlı çözüm sunan 1059 Ultratech
ve standart kriterlerine ek olarak
geliştirilmiş erken mukavemet özelliğiyle
Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine
sahip derz dolgusu “2400 Fugaflex
Rapid”, özellikle alışveriş merkezleri,
devlet binaları gibi gündelik yaşamın
yoğun mekanlarında hızlı sonuç almak
isteyenlerin tercihi oluyor.
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ZAMANSIZ AKIM ‘ART DECO’
ORKA ILE BANYOLARDA
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Göz alıcı detayların modern yorumuyla
ortaya çıkan Fransız kaynaklı Art Deco
stili, maskülen yapısı, net çizgileri
ile dekorasyonda banyolara da uyum
sağlıyor. ORKA Banyo, avant-garde tarzı
geleneksel sanatla bütünleştiren, Art
Deco akımından esinlenerek tasarlanan
Glory ürünü ile tekdüzelikten nasibini
alan banyoların stil tabularını yıkıyor.
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ORKA Banyo’nun Rate Koleksiyonu’nda
yer alan Glory, İtalyan lake kalitesinin
yanı sıra altın rengi metal ile ön plana
çıkarılan pastel renkleriyle dikkat
çekiyor. Doğal dokulu ve geniş kullanım
alanı sağlayan Bruno Perla mermer
tezgahı ve seramik lavabosu ile birlikte
güçlü ve tok bir görüntü sağlayan
Glory, ORKA Banyo’nun lüks ikonu
ürünleri arasında yerini alıyor. Bas-aç
çekmece ve kapak mekanizmaları ile
tamamlanan Glory, görünüşünün yanı
sıra fonksiyonelliğiyle de banyolarda
lüksü yaşatıyor.
Yaşamın kaynağından ilham alan
yenilikçi koleksiyon
Bütünsel tasarım yaklaşımı ile kullanım
kolaylığını konforla buluşturan ve çeyrek

asırdır banyo mobilyaları sektöründe
üretim gerçekleştiren ORKA Banyo,
yeni dönem banyo tasarım trendlerini
kucaklayan yeni koleksiyonunu ‘yaşam’

teması üzerinden kurguluyor. Only, Rate,
Karma ve Amorf serilerinden oluşan
yeni koleksiyon, banyoları yeni nesil
tasarım anlayışı ile buluşturuyor.

VAILLANT TÜRKIYE’DEN YENI DOĞA DOSTU KOMBI:
ECOTEC EXCLUSIVE GREEN IQ

Yüksek teknolojili, uzun ömürlü ve üst
seviyede tasarruf sağlayan ürünlerle
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
amaçladıklarını belirten Vaillant
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü
Erol Kayaoğlu, Vaillant’ın 146 yıllık
deneyimi ve teknolojisiyle; yaşamın
kıymetini bilenler, doğanın ve geleceğin
farkında olanlar, akıllı seçimler yapanlar
için Vaillant Green IQ konseptini
hayata geçirdiklerini söyledi. Green
IQ konseptinin, kombinin mucidi
Vaillant’ın üretim teknolojisinde
geldiği son nokta olduğunu vurgulayan
Kayaoğlu “Vaillant’ın, müşterisinin
hayatını kolaylaştırma hedefiyle sunduğu
tüm hizmetleri ve temsil ettiği bütün
değerleri ürünlerimizle müşterimize
sunmaya karar verdik” dedi.

ecoTEC Exclusive’in Avrupa’da sosyal
sorumluluk felsefesi ile üretildiğini
dile getiren Erol Kayaoğlu, “Premium
segmentte yer alan yeni kombimiz
yüksek oranda geri dönüştürülebilirlik
değeri, çevre dostu düşük maliyetli enerji
kullanımı ile dünyamızın korunmasına
katkıda bulunuyor” diye konuştu.
ecoTEC Exclusive ile kullanım suyu
çevrimi sırasında da yoğuşma yapılarak,
standart kombilere kıyasla %8’e varan ek
tasarruf sağlanıyor. ecoTEC Exclusive’de
kullanım suyu, plakalı eşanjörden önce
ana eşanjöre gönderiliyor. Bu sırada
baca gazındaki atık enerji emilerek
suya aktarılıyor. Böylece hem baca
gazı sıcaklığı ve emisyonları düşüyor,
hem yoğuşma miktarı artıyor, hem de
kullanım suyuna ön ısıtma uygulanmış
oluyor. Bu sayede 25 kW ısıtma ve 35
kW sıcak su kapasitesi sağlanıyor. Bu
sistem mevcut eşanjör teknolojisinde
kullanılan en verimli sistem olarak
biliniyor.
Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor
ecoTEC Exclusive; %94 sezonsal ısıtma
verimliliğine sahip olması, 44 dB
(A) oranında düşük ses seviyesi, gaz
kalitesi ve gaz tipi değişimlerine özel
bir ayar gerekmeden otomatik uyum
sağlaması, 1:9 modülasyon oranı, cihaza

entegre internet bağlantı modülü gibi
özellikleri ile kullanıcılarının hayatını
kolaylaştırıyor. ecoTEC Exclusive,
paslanmaz çelik eşanjör ile uzun ömürlü
kullanım, XXL profilde bol miktarda
sıcak su, Aqua Konfor özelliği ile anında
sıcak su, Aqua Sensör ile minimum
debilerde de sıcak su imkânının yanı
sıra şık tasarımı, dokunmatik LCD
ekranı, cep telefonu ile uzaktan erişim
özellikleri ile öne çıkıyor.
Vaillant Türkiye, Green iQ konsepti
kapsamında sıra dışı bir iletişim
kampanyasına imza attı. Müşterisinin
hayatını kolaylaştırma hedefiyle sunduğu
tüm hizmetleri ve temsil ettiği bütün
değerleri ürünlerine yansıtan Vaillant
Türkiye, “Farkında olmak ayrıcalıktır”
manifestosu ile başlattığı kampanya
ile dünyamızın korunması konusunda
farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Vaillant Türkiye, müşterilerine sunduğu
“Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji”,
“Konfor”, “Verimlilik” vaatleriyle
desteklediği kampanyanın web sitesi
https://farkindaolmakayricaliktir.
com ve kampanya kapsamında hayata
geçirdiği podcast’ler ve Doğa Derneği
ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi
ile tüm çalışmalarında “dünyamızı
koruyalım” çağrısında bulunuyor.

ÜRÜNLER / TİMDER Dergisi 105.Sayı, Ekim-Aralık 2020

Vaillant Türkiye’nin, Green iQ konsepti
kapsamında ürettiği ve Eylül ayında
kullanıcılarla buluşturduğu ecoTEC
Exclusive multi yoğuşmalı kombi,
eşsiz konfor ve maksimum verimlilik
vadediyor. Teknolojinin kolaylıklarından
faydalanmayı arzulayan, üst düzey
konforu uzun yıllar boyunca keyifle
yaşamak isteyenlerin ilk tercihi olan
ecoTEC Exclusive multi yoğuşmalı
kombi, standart kombilere kıyasla
yüksek oranda tasarruf sağlıyor.
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MEKANDA YAŞANMIŞLIK HISSI:
VILLEROY & BOCH WAREHOUSE
Villeroy & Boch, modern dekorasyon trendlerinin vazgeçilmezlerinden endüstriyel beton görünümünü, Warehouse koleksiyonu ile farklı
bir boyuta taşıyor. Koleksiyonun otantik görünüme sahip geleneksel motifli dekorları, 19. Yüzyıl Mettlach karolarının modern versiyonları
olarak yorumlanıyor. Warehouse karo koleksiyonu, ofislerden salonlara, banyolardan spalara pek çok farklı mekanda kullanılabiliyor.
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VILLEROY & BOCH’TAN
MINIMALIST BIR BANYO
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Villeroy & Boch’un My Nature
banyo koleksiyonu, sadeleşme
arzusunun minimalist ve zarif
bir yorumunu ortaya koyuyor.
Tasarımcısı Gesa Hansen’in imzasını taşıyan My Nature,
yumuşak kıvrımları ve dinamik yapısıyla farklılaşıyor.
Kullanıcıları dinlenmeye ve rahatlamaya davet eden My
Nature’nin Red Dot ödüllü küvet ve lavaboları, kavisli ve
akıcı formlarıyla dikkat çekiyor. Küvetin ahşap kaidesi,
ise doğanın dinamizmini duygusallıkla birleştiriyor.

VitrA’nın 2021 için tasarladığı
en yeni karo sistemlerinden
MarmoMix, klasik ve prestijli
mermerleri yeniden yorumlayarak
çağdaş mekanlar yaratılmasına
olanak tanıyor. 4 desen ve 6 ebat
seçeneğiyle mermer tutkunlarının
tercihi porselen karo sistemi,
İtalya’nın beyaz Carrara ve gri
Bardiglio mermerleri ile Fransa’nın
St. Laurent ve İspanya’nın Alicante
mermerlerinin görünümünü
yüzeylere taşıyor. Sağlamlığı ve
zarifliğiyle binlerce yıldır yaşam
alanlarının vazgeçilmezi mermere
hayat veren MarmoMix yer ve
duvar karoları, zamana meydan
okuyan etkileyici mekanlar
yaratıyor.
Sayısız döşeme olanağı sunan
yenilikçi MarmoMix karo
sistemine ilham veren mermerler,
tarih boyunca farklı mimari
yapılarda kendi başlarına güçlü
birer tasarım ögesi oluşturmanın
yanı sıra bir arada da kullanıldı.
VitrA’nın diğer karo sistemleriyle
de uyumlu olduğu için tasarım
esnekliği sunan MarmoMix, mat
ve kaydırmaz yüzeyinin yanı sıra,
çevre dostu sertifikalarıyla da
dikkat çekiyor.
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VitrA ILE YÜZEYLERDE 2021 TRENDLERI
KLASIK MERMERLE ÇAĞDAŞ MEKANLAR
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ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCELI BIR BANYO DENEYIMI
SEREL PALEIMON VITRIFIYE SERISI
Covid-19 pandemisi sebebi ile her koşul
ve mekanda artan hijyen önlemleri
çocuk ürün gruplarının da AR-GE
süreçlerini etkiledi. Yaklaşık 10 yıldır
tüm ürün gruplarını toplumumuzun
hijyen alışkanlıklarından esinlenerek
şekillendiren SEREL’in ileri güvenlik
standartlarıyla monoblok olarak
ürettiği ve özel bir montaj sistemine
sahip Paleimon Çocuk Banyo Takımı,
Hygiene Plus teknolojisi ve eğlenceli
deniz temasıyla günümüz ihtiyaçlarına
uygun bir çözüm sunarken aynı
zamanda çocukların hayal dünyasını da
renklendiriyor.
Hijyenik ve eğlenceli
Adını Yunan mitolojisindeki
gemicilerin ve denizlerin koruyucusu

olan Paleimon’dan alan Paleimon
Çocuk Banyo Takımı, deniz ve yelken
figürleriyle sunuluyor. Çocuklara son
derece eğlenceli bir banyo deneyimi
yaşatan SEREL Paleimon Serisi;
monoblok lavabo, BTW klozet,
rezervuar, rezervuar kapağı ve yavaş
kapanma özellikli klozet kapağından
oluşuyor. Lavabo montajı için 3-6
ve 7-10 yaş çocuklar için iki ayrı
yükseklikte önerilen SEREL Paleimon,
aynı zamanda SEREL Hygiene Plus
teknolojisinin tüm özelliklerini taşıyor.
SEREL’in 2015 yılında geliştirdiği ve
tüm vitrifiye gruplarında uyguladığı
Hygiene Plus teknolojisinin içerdiği
nano teknolojik gümüş iyonlar, vitrifiye
yüzeylerinde kir barınmasını önlüyor.
Su ve deterjan kullanımını da en aza

indirgeyen Hygene Plus teknolojisi,
tasarruf sağlamanın yanında kimyasal
kullanımını azalttığından sürdürülebilir
doğayı koruma altına alıyor.
Özel montaj sistemi ve monoblok yapı ile
özel güvenlik
Vitrifiye sektöründe lavabolar genelde
lavabo+ayak şeklinde tasarlanıyor
ve standart bir şekilde ayrı ayrı
montajlanıyor. Bu uygulamanın özellikle
çocuklar için çeşitli güvenlik sorunlarına
yol açabilmesi nedeniyle SEREL
Paleimon lavabo ve ayakları monoblok
bir yapıda üretiliyor. Ürüne özel
geliştirilen montaj yöntemi sayesinde
çocukların lavaboya asılarak yerinden
çıkarması önleniyor ve oluşabilecek
güvenlik sorunları da ortadan kalkıyor.
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SEREL RITA MONOBLOK ASMA LAVABO
ILE HIJYEN VE GÜVENLIK BIR ARADA
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SEREL Rita serisinin devamlılığı
niteliğinde olan SEREL Rita Monoblok
Asma Lavabo, pandemi süreci ile
artan hijyen ihtiyacına üst düzeyde
cevap veriyor. SEREL’in ileri güvenlik
standartlarıyla monoblok olarak ürettiği
Rita Monoblok Asma Lavabo, Hygiene
Plus teknolojisinin içerdiği nano
teknolojik gümüş iyonlarla yüzeyde
kir barınmasını önlüyor. SEREL’in
2015 yılında geliştirerek tüm vitrifiye
gruplarında uyguladığı Hygiene Plus
teknolojisi, optimum temizliğin yanı
sıra su ve deterjan kullanımını da en
aza indirgeyerek sürdürülebilir doğayı
koruma altına alıyor.

Klasik lavabolar genelde lavabo+ayak
şeklinde tasarlanarak standart bir şekilde
ayrı ayrı montajlanıyor. Bu uygulama
özellikle toplu kullanım alanlarında
güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.
SEREL Rita Monoblok Asma Lavaboya
özel geliştirilen montaj yöntemi sayesinde
kullanıcının herhangi bir şekilde asılarak
lavaboyu yerinden çıkarması önleniyor ve
oluşabilecek güvenlik sorunları ortadan
kalkıyor. Monoblok yapısı ile temiz
su girişi, pis su çıkışı, sifon ve lavabo
bataryası bağlantıları gibi göze hoş
gelmeyecek detayları saklayacak şekilde
tasarlanan Rita Monoblok Asma Lavabo,
bu sayede mekânsal bütünlüğü de sağlıyor.

Tüm ıslak zeminlerde kullanımı son
derece uygun olan SEREL Rita Serisi, biri
çift hazneli olmak üzere farklı ölçülerde
5 adet tezgah üstü lavabo ve bir adet
monoblok asma lavabo içeriyor. Tezgah
üstü lavabolar parlak beyaz haricinde mat
beyaz ve mat siyah olarak da sunuluyor.
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